ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ
– ТВІЙ КВИТОК В МАЙБУТНЄ!

Дніпровський районний військовий комісаріат проводить набір на військову службу за
контрактом.
Військовослужбовцям Збройних Сил держава гарантує: стабільне грошове забезпечення,
вільний вибір місця та умов служби по всій території України, можливість кар’єрного зросту,
служба зараховується до загального страхового стажу та стажу державної служби, а також містить
такі переваги:


















зарплата від 7000 гривень (для Десантно - штурмових військ від 9000 грн.);
в зоні АТО додатково виплачується 10 000 грн. на першій лінії оборони, та 4 500 грн. на
другій лінії;
звільнення від сплати обов’язкових для інших громадян налогів;
кредитні канікули в банках (нарахування 0% на залишок непогашеного кредиту);
матеріальна допомога при укладанні першого контракту.
підйомна допомога при зміні місця служби.
забезпечення безкоштовним обідом або грошовою компенсацією;
речове забезпечення;
безкоштовна кваліфікована медична допомога в військово-медичних закладах;
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;
щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;
щорічне санаторно-курортное лікування (можливість відпочинку в оздоровчих базах МО
України за 25% від вартості путівки, та членам родини за 50%);
гарантована щорічна відпустка, а також забезпечення інших видів додаткових відпусток за
належністю;
можливість здобуття вищої освіти в навчальних закладах цивільної освіти;
на час навчання в ВВНЗ грошове забезпечення в розмірі 7 000 гривень виплачується
щомісячно;
громадяни які мають вищу освіту можуть отримати військове звання молодшого
лейтенанта;
до отримання службового житла державою компенсуються частина витрат за піднайомне
житло.

Вимоги до кандидатів: задовільний стан здоров’я, придатність за професійнопсихологічними та медичними показниками, відсутність судимостей, психіатричного та
наркологічного обліку. Під час дії особливого періоду приймаються на військову службу за
контрактом громадяни України віком від 18 до 56 років, термін укладання контракту від 6 – ти
місяців.
Усім бажаючим присвятити життя служінню та захисту Батьківщини, необхідно звернутися
для отримання детальної інформації про військову службу за контрактом у Збройних Силах
України та наявність вакансій за адресою:
Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 38
Контактні дані:
- черговий Дніпровського РВК (096)-718-56-61; (095)-868-48-42; (0562) 27-10-07
- фахівці-консультанти з питань укладання контракту військового комісаріату (098)-787-44-02;
(096)-460-76-06
- електронна адреса Дніпровського РВК - dniprorvk@gmail.com
сторінка Дніпровського РВК на Facebook - Дніпровський Районний Військовий Комісаріат

