Відповідно до пункту 2 статті 3 Указу Президента України “Про звільнення
в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у
2019 році” від 30.01.2019 № 22/2019 в Галицькому районі проводиться призов
громадян України на строкову військову службу у жовтні – грудні 2019 року.
Призову на строкову військову службу (виклику на призовні комісії)
підлягають громадян України віком 18-27 років, відправці до військових частин
підлягають призовники віком 20-27 років.
Підпунктом 8 пункту 7 рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та
зміцнення її обороноздатності” визначено
про заборону залучення
військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань в
ООС в Донецькій та Луганській областях.
Призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату на
прибуття до призовної дільниці, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в
повістці.
У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни
призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк
з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента
України (з 01 вересня 2019 року).
Призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк
прибути до районного військового комісаріату за новим місцем проживання для
взяття на військовий облік.
Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів
незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових
комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до
призовних дільниць.
У ході проведення призову зміна місця військового обліку громадян
призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними
документами випадків.
За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до
військового комісаріату без поважних причин призовники притягуються до
адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.
Соціальні гарантії призовника
 при призові призовникам виплачується грошова допомога у розмірі двох
прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня
календарного року (весняний призов 2019 року це – 3872 гривень);
 військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні,
розміщуються в казармах, забезпечуються щоденним триразовим гарячим
харчування та військовою формою одягу згідно встановленим норм.
 при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у
розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 – до 1 960 грн.)
 Їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад)
 час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи,
що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;
 за ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за
умови офіційного працевлаштування до призову;

 після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік
за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується
матеріальна допомога в розмірі:
середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,
встановленої на день призову (для громадян, які працювали);
у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на
1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до
призову не працювали)
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