
Шановні Громадяни України

У житті кожної людини настає час, коли потрібно зробити для себе вибір – від мрій фантазій перейти до знаходження себе у
майбутньому житті …

Військова служба ніколи не була легкою, однак завжди престижною і шанованою в українському суспільстві. Народ України,
міжнародна спільнота неодноразово мали змогу переконатися в надійності і високому професіоналізмі військовослужбовців
Збройних сил України, їхній мужності та постійній готовності прийти за необхідністю на допомогу в будь-яких обставин.

Поступивши на військову службу за контрактом у Збройні Сили України Ви можете знайти себе в різноманітних військових
спеціальностях. Вибір посад не обмежений, військові частини розташовані по всій Одеській області та за її межами.

З метою поглиблення знань та здобуття вищої освіти, військовослужбовцям за контрактом Збройних Сил України надається
можливість навчання без відриву від служби в державних вищих навчальних закладах за рахунок коштів передбачених
Державним бюджетом України Міністерству оборони України .

ВИМОГИ:

Громадяни України віком від 18-60 років (жінки – 18-50 років)

 

ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ:

 

1. 1.      Стабільну заробітну плату від 7 тис. гривень і більше;
2. Грошову компенсацію при виконанні завдань в польових (екстремальних) умовах служби;
3. Щорічну матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу і окладу за звання, за зразкову поведінку , за зразкове

виконання службових обов'язків;
4. Матеріальну допомогу при переїзді на нове місце служби в розмірі 100 % місячного грошового забезпечення на кожного

члена сім’ї;
5. Постановку на квартирний облік та згодом забезпечення житлом;
6. Безкоштовне речове забезпечення;
7. Безкоштовне медичне обслуговування (обслуговування і лікування в військових медичних закладах , пільговий

відпочинок, профілактика та оздоровлення в військових профілакторіях і санаторіях с членами сім'ї );
8. Пільги при вступу в вищій навчальний заклад України;
9. Додаткова відпустка під час навчання;

10.  Безкоштовний проїзд у відпустку та на лікування;

11.  Щорічна відпустка від 30 діб(виплачується допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення );

12.  Можливість приймати участь у миротворчих операціях.

 

Звертатися: вул. Першотравнева, 55,

Білгород – Дністровський ОМВК.

тел: 2-89-99.

 

 

Військовий комісар Білгород – Дністровського ОМВК

підполковник                                               В.Г.Шевчук









 


