УКРАЇНА

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від “ / ^ £ < ^ £ / ^ 016 року

№

Ш/

Про проведення заходів з організації
роботи військово-лікарської комісії
з прийняття громадян на військову
службу за контрактом

^

Відповідно до п. 1 делегованих повноважень ст. 36 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України “Про
військовий обов'язок і військову службу”, згідно з Положенням про
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня
2002 року № 352, Інструкцією про організацію виконання Положення про
проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 10 квітня
2009 року № 170, Положенням про військово-лікарську експертизу в
Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони
України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами), враховуючи
розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 06
липня 2016 року
№ 291 “Про організацію роботи військово-лікарської
комісії”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. З метою підвищення якості профілактичних оглядів громадян, які
виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України за
контрактом провести наступні заходи та забезпечити:
- здачу аналізів та
і
проведення медичних оглядів
- з 11.07.2016 року по 31.08.2016 року;
- забезпечити роботу міської
призовної комісії
-з 11.07.2016 року по 31.08.2016 року.
2. Для медичного обстеження громадян, які приймаються на військову
службу за контрактом, на базі Лозівського об’єднаного міського військового
комісаріату відповідно до ст.16, ст.20 Закону України “Про військовий

обов'язок і військову службу77 з 11.07.2016 року по 31.08.2016 року створи'
військово-лікарську комісію у складі:
лікар-терапевт - старший лікар військово-лікарської комісії - Костенніко
Галина Григорівна
лікар-терапевт
- Коліснік Ольга Олексіївна
лікар-хірург
- Мусієнко Геннадій Анатолійович
лікар-невропатолог
- Резнік Тетяна Федорівна
лікар-окуліст
- Федченко Сергій Анатолійович
лікар-отоларинголог
- Борзенкова Людмила Євгеніївна
лікар-психіатр
- Гончарова Людмила Олександрівна
лікар-стоматолог
- Любішина Людмила Георгіївна
лікар-дерматолог
- Бікінєєва Світлана Едуардівна
лікар-нарколог
- Даниленко Світлана Володимирівна

У разі відсутності лікарів з поважних причин заміну проводити в
такому порядку:
лікар-терапевт
- Кирилко Алла Володимирівна
лікар-хірург
- Горобівський Андрій Вікторович
лікар-невропатолог
- Булига Сергій Васильович
лікар-окуліст
- Ткаченко Антоніна Іванівна
лікар-отоларинголог
- Калінченко Світлана Олексіївна
лікар-психіатр
- Сухомлин Оксана Миколаївна
лікар-стоматолог
- Свіриденко Ася Миколаївна
лікар-дерматолог
- Кирилко Сергій Вікторович
лікар-нарколог
- Веселий Роман Леонідович
3.5. Забезпечити роботу
лікарів-спеціалістів кожного вівторі
четверга та п’ятниці:
з 8.00 години до 10.00 години:
лікаря-отоларинголога
лікаря-психіатра
лікаря-нарколога
лікаря-стоматолога
лікаря-терапевта
лікаря-дерматолога
з 10.00 години до 12.00 години:
лікаря-невропатолога
лікаря-хірурга
лікаря-окуліста
4.
Членам військово-лікарської комісії забезпечити обст
громадян, які виявили бажання проходити військову службу у Збройн
Силах України за контрактом, у відповідності до пункту 18.2 глави
розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Сил
України, затвердженого наказом Міністерства оборони України і
14.08.2008 № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.20
за № 1109/15800 (зі змінами) на базі територіальних закладів охоро:
здоров’я.

5. Рекомендувати директору КЗОЗ “Лозівське територіальне медичне
об’єднання” Жовтому І.Ю.:
5.1. В період з 11.07.2016 року по 31.08.2016 року на базі поліклінік
КЗОЗ “Лозівське територіальне медичне об’єднання” провести якісний
прийом клінічних аналізів.
5.2. Для проведення медичного огляду виділити 7 медичних сестер та
забезпечити їх роботу кожного вівторка, четверга, п’ятниці з 8.00 години до
12.00 години.
5.3.Для прибирання приміщення призовного пункту виділити одну
молодшу медичну сестру.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на радника міського
голови Інденка О.О. та військового комісара Лозівського ОМВК
підполковника Лозбіньова К.П. відповідно до розподілу обов’язків.
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Міський голова
Лозбіньов К.П.

Жовтий І.Ю.
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