ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ГРОМАДЯН
УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА
ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», Порядку проведення військової підготовки громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі
змінами) та керуючись наказом Міністерства оборони України та
Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289
«Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу», розпочати з
20 січня 2017 р. конкурсний відбір громадян України (чоловічої і жіночої
статі) та військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського
складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра,
очної і заочної форми навчання, яким станом на 01.09.2017 р. не виповнилося
40 років, і які добровільно виявили бажання проходити військову підготовку
за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки ЗНТУ.
Громадяни України, що виявили бажання проходити військову
підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету, до якої додаються:
- довідка військово-лікарської комісії видана районним військовим
комісаріатом за місцем реєстрації (проживання);
- копія посвідчення про приписку до призовної комісії;
- копії 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України;
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків;
- довідка із деканату з зазначенням спеціальності;
- копія документа про вищу освіту та додатка до нього.
Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову
підготовку, подають:
- заяву на ім’я голови відбіркової комісії разом із копіями першої
сторінки паспорта громадянина України та військового квитка;
- узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні
курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа
про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої
освіти не нижче бакалавра;
- витяг із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл
на проходження військової підготовки;
-відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця
за поточний період навчання, завірені командиром (начальником) військової
частини, у якій вони проходять військову службу.
Медичний огляд військово-лікарськими комісіями районних (міських)
військових комісаріатів проводиться за направленням від кафедри військової
підготовки:

- осіб чоловічої статі за місцем перебування на військовому обліку
(реєстрації);
- осіб жіночої статі за місцем проживання (навчання);
- військовослужбовці за місцем служби.
Довідки військово-лікарської комісії видані районними (міськими)
військовими комісаріатами подаються кожним громадянином України
особисто на кафедру військової підготовки.
Термін надання заяв і документів до 26.03.2017 р.
По всім питанням звертатися до Служби цивільного захисту академії.
(аудиторія 5-Г, тел. 227-12-68; 236-85-79)

