
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
КИIВСЬКОi ОБЛАСТI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЛЪ

вiд <c/2D грудня 2021 року MicTo Обухiв

Про залучення до роботи у складi позаштатноТ постiйно дiючоi
Обухiвського районного

територiального центру комплектування та соцiальноТ

пiдтримки на 2022 piK лiкарiв, серелнього та молодшого
медичного персоналу комунаJIьних лiкувально-профiлактичних
закладiв ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноТ громади

З метою проведення якiсноТ та своечасноТ вiйськово-лiкарськоТ
експертизи, вiдповiдно до Закону Укратни uпро вiйськовий обов'язок i

вiйськову службу>, IHcTpyKrriT про органiзаttiю виконання По.ltоження гIро

проходження громадянами Украiни вiйськовот служби у Збройних Силах
Украiни, затвердженого Указой Президента УкраТни вiд 10 грУлНЯ 2008 РОКУ
J\{b 1 153/2008, Положення про пiдготовку i провелення призову громадян

УкраТнИ на строкОву вiйсьКову слуЖбу та прийняття призовникiв на вiйськову
службу за контрактом, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТrrи

вiд 2| березня 2о02 року J\9 з52, Ilоложення про вiйськово-лiкарську
ексгlертизу в l3бройних Силах Украiни (да.lri - Положенttя), затRерlIженого

Ilаказом N4iHicTpa оборони УкраТни вiд 14 серпня 200В року JYa 402,

заре€строваI{ого в MiHicTepcTBi юстиrtiТ УкраТни l7 листопада 2008 рокУ за J'[q

l 109/l5800, розпорядження голови ОбухiвськоТ районноТ державноТ

адмiнiстрацii КиТвськоi облас,гi вiд 18 листопада 202l року J\lb 338 uПро

створення та порядок роботи позаштатних постiйно лiючих вiйськово-

лiкарських комiсiй Обухiвського районного територiального Центру
комI1лек],ування та соцiальноi пiдтримки)), керуючись пунктом l cTaTTi 36,

tlytlцToр1 20 частиЛtи 4 с,гатТi 42 ЗакОну УкраТни "ПрО мiсцеве самовря/Iування

в YKpaTHi"

l. За.llучити до роботи у скlrадi позаштатноi постiйно дiючот вiйськово-

лiкарськОТ KoMiciT ОбухiвськогО районногО територiального ценl,ру
коNlплскl,),}lаrlня ,га соцiальноТ пiдтримки дlrя вирiшення завдань вiйськово-

лiкарськоТ ексtlертизи у 2022 роui лiкарiв, середtнiй та моло/{ШИй МеДИЧНИй

a

a



персонал Комунального некомерцiйного пiдприсмства Обухiвськоi MicbkoT

ради <обухiвська багатогrрофiльна лiкарня iнтенсивного лiкування> та

Комунального некомерЦiйного пiдприсмства ОбухiвськоТ MicbKoT Ради
<обухiвська стоматологiчна полiклiнiка> згiдно з додатком.

2. !иректорам Комунального некомерцiйного пiдприемства обчхiвськот

MicbkoT ради <обухiвська багатопрофiльна лiкарня iнтенсивного лiкування)) та

КомунаЛьногО некомерЦiйногО пiдгtрисмства ОбухiвськоТ MicbKoT ради
<Обухiвська стоматологiчна полiклiнiка> забезпечити позаштатну постiйно

дirочу вiйськово - лiкарську комiсiю Обухiвського районного територiального

центру комплектування та соцiальноi пiдтримки цеобхiдними медикаментами,

iHBeHTapeM, медичним i господарським майном.
З. Оплату прачi лiкарiв, середнього та молодшого медичного персонаJIу,

залучених у 2022 poui ло складу позаштатнот постiйно дiючот вiйськово-

лiкарськОТ KoMiciT ОбухiвськогО районногО територiального LIeHTpy

комплектування та соцiальноТ пiдтримки, здiйснювати за кошти, закладенi на

виконання Комплекснот програми розвитку та фiнансовоi пiдтримки закладiв

охоронИ здоров'я, що надають медичну допомогу на територiТ Обухiвськоi
MicbKoT r:ериторiальноТ громади на 2021-2025 рокИ (на 2022 piK), а також

кошl-ги, видiленi iншими територiаJIьними громадами ОбУхiВСЬКОГО РаЙОНУ На

забезпеченнЯ роботИ позаштатноТ постiйrrо дiючоТ вiйськово-лiкарськоТ

KoMici|, згiдно з вимогами бюджетного законодавства УкраТни.

4, Кон,гро.llь за виконанням цього рiшення покласти на застУпника

мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ОбухiвськоТ MicbKoT

ради IIlевченко AHToHiHy.

Обухiвськltй мiський l,оло Олексаltлр ЛЕВЧЕНКО

Виконавеttь l Iроченко О, il
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!,олаток ло

розпорядження Обухiвського
мiського голови вiдll.|2.202|
NslF

МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
(залучени й у 2о22 роцi ло складу позаштатнот постiйно дiючот вiйськово-' 

ninup.okoi koMiciT Обухiвського районного територiальнtlго цеFt,гру

комплектування та соцiальноi пiдтримки)

Панченttо I]. М.

fiомашенко О. I.

Члени KoMiciT:
Федоришин M.I'.
Янчук Т.М.
Мазур В.О .

Карлюк C.I.

Щерещук О.В.
Фелоровсьrса ().I.

Мацiкевич t}.i]

Кабанець
Riра Василiвна

Члени KoMiciT:
Янчук-I'. М.

Кt,tинський П.А., ЗаТка Г.В.
Краснкlк К.К., Кравешь I.Г.,
Бублiй IO.C., Фролова Н.В.
Кирсенко A.lO., Ситник Н.П.
Мацiкевич В.В.
Феitь П.М.
YcalKlK l'.A,. Зе,tеневич Н.А.

основний склал:

лiкар невiдкладних cTaHiB КII омР <Обухiвська

БЛIЛ)- голова KoMiciT

медсестра КП ОМР <Обухiвська БЛIЛ>

ОбухiвськоТ чентральноi- секретар KoMiciT

- лiкар- отоларинголог;

- лiкар -стоматолог,

- лiкар-невропатолог;

- лiкар -психiатр;

- лiкар-хiрург;
- лiкар-офтальмолог;

- лiкар-лерматолог.

fiуб,lrюючий склад:

медсестра КП ОМР <Обухiвська БЛIЛ>

- секретар KoMiciT

- лiкар-стоматолог КП ОМР <Обухiвська

стоматологiчгна полi клiнiка> ;

- лiкар-хiр),р.;

- лiкар-невропатолог;

- лiкар- отоларинголог;

- лiкар-лермаl,олог:

- лiкар -ltсихiа"гр

- лi кар-оф,га;tьп,tолог

Керуючий справами
виконавчого KoMlTeTy I}iKlop l'ОI'ОЗА


