УКРАЇНА

Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області

Розпорядження
22.12.2017

№532/А-2017

Про створення військово - лікарської комісії
для медичного огляду військовозобов’язаних
запасу та кандидатів на військову службу за
контрактом, у військовому резерві в Збройні
Сили України
На виконання пункту 6 статті 2 Закону України «Про військовий
обов’язок та військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від
07 грудня 2016 року №921 «Про затвердження Порядку організації та
ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних», для
визначення придатності до служби в Збройних Силах України та військових
формуваннях інших міністерств та відомств військовозобов'язаних запасу,
кандидатів на військову службу за контрактом та у військовому резерві:
1.Затвердити військово-лікарську комісію у складі лікарів-спеціалістів
центральної районної лікарні (додається).
2.
На військово-лікарську комісію покласти огляд контингентів
відповідно до пункту 1.2 розділу 1 Положення про військово-лікарську
експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра
оборони України від 14 серпня 2008 року №402, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року №1109/15800.
Проводити медичний огляд військовозобов’язаних
відповідно до
глави 3 розділу 2 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України.
Кожному
військовозобов’язаному
проводити
рентгенологічне,
флюорографічне обстеження органів грудної клітини, загальний аналіз крові,
сечі, електрокардіограму, а особам старшим 40 років вимір
внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор.
По закінченню проходження медичної комісії кожному оглянутому
видавати довідку військово-лікарської комісії з винесенням однієї із
постанов, передбачених в пункті 3.8 розділу 2 Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.
Під час проведення мобілізації медичний огляд військовозобов’язаних
проводити також у вихідні дні (у разі необхідності, по узгодженню з
військовим комісаріатом). Термін проведення медичного огляду в випадках

3. Головному лікарю КУ «Великомихайлівська центральна районна
лікарня» Антощуку І.В.:
3.1. Прийом
військовозобов’язаних запасу, які призиваються по
мобілізації, кандидатів на військову службу за
контрактом та
військовому резерві, направлених військовим комісаріатом на медичний
огляд,
здійснювати без
черги
згідно
графіка
роботи
КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня».
Під час проведення мобілізації медичний огляд військовозобов’язаних
проводити також у вихідні дні (у разі необхідності, по узгодженню з
військовим комісаріатом).
3.2. Забезпечити роботу військово-лікарської комісії з пропускною
спроможністю 60 осіб на добу.
4. Військовому комісару Великомихайлівського районного військового
комісаріату підполковнику Самойленку Ю.Л.:
4.1. Направляти військовозобов'язаних для проходження планового
медичного
огляду та медичного огляду при призові по КУ
«Великомихайлівська центральна районна лікарня».
4.2. Під час проведення мобілізації щомісяця інформувати
Великомихайлівську районну державну адміністрацію про результати
проведення медичного огляду
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації./~ '

Голова районної
державної адміністрації

В.В.Слідзюк

Додаток
розпорядження голови
районної державної адміністрації
22.12.2017 №532/А-2017
СКЛАД
позаштатної військово-лікарської комісії Великомихайлівського
районного військового комісаріату
1. Лікар 2. Лікар 3. Лікар 4. Лікар 5. Лікар 6. Лікар 7. Лікар 8. Лікар -

отоларінголог, старший лікар
офтальмолог
невропатолог
стоматолог
хірург
психіатр
терапевт
дерматолог

Крамаренко О.П.
Крамаренко О.П.
Шитря В.Г.
Брежицький Ю.М.
Ложичевський Б.Л.
Маковецький П.О.
Кузнецов Є.Є.
Туренко Т.В.

Резервний склад
1. Лікар 2. Лікар 3. Лікар 4. Лікар -

дерматолог, старший лікар
невропатолог
стоматолог
хірург

Керівник апарату
районної державної адміністрації

Туренко Т.В.
Кашинська М.М.
Дембіцька О.Б.
Автєньєв О.І.

У.М.Марценюк

