Полонська районна державна адміністрація ~ РОБОТА З ВІЙСЬКОВИМ ХАРАКТЕРОМ

Полонський районний військовий комісаріат проводить набір громадян України віком від
18 до 60 років на військову службу за контрактом у Збройних Силах України до
навчальних військових частин Сухопутних військ, Високомобільних десантних військ та
інших військових частин на посади офіцерського, рядового, сержантського та
старшинського складу.
Військова служба за контрактом це:
- гарантія стабільного грошового забезпечення (оплати праці) (солдат - сержант - 7 - 9
тисяч гривень; офіцери - 9 -14 тисяч гривень);
- додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна
допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо);

- вільний вибір місця та умов служби по всій території Україні;

- можливість зробити кар'єру;

- безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони
здоров’я;

- можливість отримання заочної вищої освіти під час служби, в т.ч. за рахунок
Міністерства оборони (після підписання другого контракту);

- щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги;

- можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями
рядового, сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту;

- додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно закону);
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- право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках
відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз
на рік);

- право на отримання безкоштовного житла за рахунок держави ;

- право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день
звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років
і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова
служба;

- інші соціальні гарантії встановлені законами;
- служба зараховується до загального страхового стажу, стажу державної служби.

З питань прийому на військову службу за контрактом всі бажаючі можуть звернутись у
Полонський районний військовий комісаріат за адресою : м.Полонне вул.Лесі Українки,
87 тел. 2-03-77, 0673831437.
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