УКРАЇНА
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 10 січня 2018 р.

м. Бережани

№ 6-р

Про створення позаштатної міської
постійно діючої військово-лікарської
комісії Бережанського об’єднаного
міського військового комісаріату
Керуючись статтями 12, 42 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», у відповідності до Закону України від 25 березня
1992 року № 2232 «Про військовий обов’язок і військову службу», наказу
Міністра
оборони України від 10 квітня 2009 року № 170,
«Про
затвердження інструкції про організацію виконання Положення про
проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
України», наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402
«Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в
Збройних Силах України» (із змінами), та з метою проведення контрольних
медичних оглядів кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів
на військову службу у резерві, призваних по мобілізації, переосвідчення
військовозобов’язаних, повторного медичного огляду кандидатів до вступу у
вищі військово-навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих
навчальних закладів Міністерства оборони України, із числа осіб цивільної
молоді:
1. Утворити основний склад позаштатної міської постійно діючої
військово-лікарської комісії Бережанського об’єднаного міського військового
комісаріату (далі-комісія) згідно з додатку (додається).
2. Утворити резервний склад позаштатної міської постійно діючої
військово-лікарської комісії Бережанського об’єднаного міського військового
комісаріату відповідно до додатку № 2 (додається).
3. Комісії у своїй діяльності керуватися положенням, затвердженим
Наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про
затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України».
4. Головному лікарю Бережанської центральної районної комунальної
лікарні Вриднику В.Р.:

- забезпечити роботу комісії лікарями-фахівцями, середнім медичним
персоналом за попереднім узгодженням, а також медичним інструментарем;
- забезпечити участь лікарів – членів комісії в засіданнях комісії;
- медичний огляд проводити лікарям Бережанської центральної районної
комунальної лікарні в робочий час , без відриву від з виконанням основних
функціональних обов’язків на базі Бережанської районної поліклініки;
- розробити спільно з Бережанським об’єднаним міським військовим
комісаріатом ( за згодою) та затвердити типові посадові інструкції для членів
позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії;
- забезпечити проведення безкоштовних лабораторних та спеціальних
досліджень призовників, а саме: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі,
серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ),
антиген до вірусу гепатиту «В», антитіла до вірусу гепатиту «С», реакцію
мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном, групу крові та резусналежність, флюорографію грудної клітини, роботу рентген – кабінету;
- за узгодженням з Бережанським об’єднаним міським військовим
комісаріатом організувати розширене медичне обстеження громадян, які
заявили скарги на стан здоров’я. Виключити можливість призову на військову
службу, осіб які за станом здоров'я є непридатними до військової служби;
- забезпечити якісне проведення медичного огляду під час проведення
приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу,
відбору кандидатів на військову службу за контрактом, методичне та фахове
керівництво роботою спеціалістів у позаштатній міській постійно діючій
військово-лікарській комісії.
5. Військовому комісару Бережанського об’єднаного міського
військового комісаріату підполковнику
Богданову В.Ю. забезпечити
проведення інструктивно-методичних занять з членами позаштатної міської
постійно діючої військово-лікарської комісії стосовно порядку та правил
військово-лікарської експертизи.
6. Визначеним виконавцям про виконання розпорядження інформувати
Бережанську міську раду до 01 лютого 2018 року.
7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови
від 13.01.2017 р. № 14 «Про створення позаштатної міської постійно діючої
військово-лікарської комісії».
8. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові
міського голови Бойко М.І.
Міський голова
Тимнський О.С.
Костишин О.С.

В.Я.МУЗИЧКА

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 10 .01. 2018 р. № 6-р.
Основний склад позаштатної постійно діючої військово-лікарської
комісії
КОРБИЛО Ярослав Володимирович
Заступник
головного
лікаря
Бережанської центральної районної
комунальної лікарні - голова комісії
Мороз Тетяна Василівна
Медсестра
підліткового кабінету
поліклінічного
відділення
Бережанської центральної районної
комунальної
лікарні - секретар
комісії
Основний склад лікарів – спеціалістів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Гриньків Адам Орестович
Довгий Віталій Васильович
Зелінська Оксана Миронівна
Катерняк Володимир Богданович
Вовк Марія Михайлівна
Задорожний Володимир Васильович
Папуга Олена Яремівна
Янюк Маряна Львівна
Цапок Віктор Степанович
Шкільний Михайло Іванович
Янюк Андрій Васильович
Щегельський Олександр Ананійович
Трішкіна Ніна Теодорівна

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

лікар невропатолог
лікар дерматовенеролог
лікар функціоналіст
лікар хірург
лікар психіатр
лікар стоматолог
лікар офтальмолог
лікар терапевт
лікар фтизіатр
лікар травматолог
лікар отоларинголог
лікар підліткового кабінету
лікар гінеколог

О.С.ТИМАНСЬКИЙ

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 10.01. 2018 р. № 6-р.
Резервний склад позаштатної постійно діючої військово-лікарської
комісії
Щегельський Олександр Ананійович
Лікар
підліткового
кабінету
поліклінічного
відділення
Бережанської центральної районної
комунальної лікарні - голова комісії
Снак Галина Богданівна
Медсестра
підліткового кабінету
поліклінічного
відділення
Бережанської центральної районної
комунальної
лікарні - секретар
комісії
Резервний склад лікарів – спеціалістів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вовк Марія Михайлівна
Онишків Наталя Мирославівна
Гавран Світлана Василівна
Дірей Олександр Степанович
Мартинюк Ігор Петрович
Лазурко Володимир Іванович
Малий Юрій Миколайович
Фризюк Андрій Володимирович
Трішкіна Ірена Володимирівна
Юхимець Віталій Миколайович
Зелінська Оксана Миронівна
Юхимець Світлана Абрамівна

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

лікар психіатр
лікар невропатолог
лікар офтальмолог
лікар хірург
лікар стоматолог
лікар травматолог
лікар фтизіатр
лікар терапевт
лікар дерматолог
лікар отоларинголог
лікар функціоналіст
лікар гінеколог

О.С.ТИМАНСЬКИЙ

