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Вiдповiдно до статей 6, 27 Закону Украiни "Про мiсцевi держЭвнt

адмiнiстрацii", пrl. 2.6,2.10 Положення про вiйсъково-лiкарську експертизу в

Збройнrх СилаХ Украiни, затвердженого накчвом MiHicTpa оборони УкраТни вiд

t+.oB.zoO8 J\b402 та зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiI Украiни |7.||"2008

за jФl109/15800, з метоЮ проведення медичних оглядiв вiйськовозобов'язаних
(рядового, сержантського, старшинського та офiцерського складу), резервiстiв
(кандидатiв У резервiсТи) та визначеНня ступеня ik придатностi до вiйськовоТ

служби:

1. Створити основну та резервну постiйно дiючу вiйськово-лiКаРСЬКУ

комiсiю Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy (далi - кОмiСiЯ)

у складi згiдно з додатками |,2 вiдповiдно.
2. Головному лiкарю Кам'янка-БузькоТ центральноi районноi лiкарнi:
2.|. Для медичного огляду призовникiв та вiйськовозобов'язаниХ

направити на призовIry дiльницю Кам'янка-Бузького РВК лiкарiв - спеЦiалiСтiв.

2.2. У виlrадку неможливостi прибуття лiкарiв - спецiа-гliстiв основноТ

KoMicii передбачити ik змiну лiкарями - спецiалiстами резервноi KoMicii (згiдно

додатку 2).
2.3. Лiкарiв - спецiалiстiв звiльнити вiд виконання службових обов'язкiв

за.основIiим мiсцем роботи в днi медичного огляду.
2.4. Проводити амбулаторне обстеження вiйськовозобов'язаних у

лiкува;rьних закJIадах району позачергово i безкоштовно за наявностi у них
картки обстеження та медичного огJuIду вiйськовозобов'язаного та направлення
на fu{едичний ог;rяд вiйськово-лiкарською комiсiею, виданого Кам'янка-Бузьким

районним вiйськовим KoMicapiaToM
2.5. З метою проведення органiзованоI i якiсноТ роботи медичноТ копцiсiТ

забезпечити:
*проведення ана",tiзiв загальний аналiз KpoBi, загальний аналiз сечi,
сеlэологiчний аналiз KpoBi на: антитiла'ло Bipycy iмунодефiциry людини
(ВIЛ), антиген до Bipycy гепатиту О'В" (HBsAg), антитiла до Bipycy гепатиту
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'cc)r (anti-HCV), реакцiя MiKpo преципiтацii з кардiолiпiновим антигеном
(RW); визначення групи KpoBi та резус-на-пежнiсть;
- проведення флюорографiчного обстеження органiв грудноТ клiтки;

електрокардiографiчне дослiдження ;

видати в РВК медичнi картки амбулаторного хворого, виписки з медичноТ
карти вiд дiльничного лiкаря, виписних епiкризiв, даних диспансерного
обстеження та лiкарського спостереження, результатiв попереднiх

, медичних оглядiв, iнших документiв, що характеризуютъ стан здоров'я;
- забезпечити призовну дiльницю необхiдним медичним обладнанням,

iнструментами i медикаментами;
* необхiдну кiлькiсть мiсць для стацiонарного обстеження i лiкування у

Кам'янка-Бузькiй LРЛ.
З. Вiйськовому KoMicapy Кам'янка-Бузького районного вiйськового

KoMicapiaTy повiдомити головного лiкаря Кам'янка-Бузъкоi центральноi
районноI лiкарнi про днi проведення огjIяду призовникiв та
вiйськовозобов' язаних.

4. Головi та членам4. Головi та членам позаштатно{ постiйно дiючоТ вiйськово-лiкарськоi
KoMiciT Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy у своТй роботi
керуватись вимогами Положення про вiйськово-лiкарську еftспертизу в
Збройних Силах УкраiЪи.

5. Вiдповiдальнiсть за ведення книги протоколiв засiдання постiйно-дiючоi
вiйськово-лiкарсъкоТ KoMicii Кам'янка-Бузъкого районного вiйсъкового
KoMicapiaTy та ведення карток медичного огляду покJIасти на секретаря KoMicii.

6. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови Кам'янка-
Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацii вiд 06.11.2017 J\b7l02-08l17 "Про
yTBopeHHrI позаштатноi постiйно дiючоi вiйськово-лiкарськоi KoMiciI Кам'янка-
Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy в 2017 роцi".

7. КОнтроль за виконанням розпорядженнrI покJIасти на керiвника апарату
районноI iнiстрацii Л.П. Височанську.

Голова B.I. Кирилич

постlино дiючоТ



,Щодаток 1

до розпорядження голови

районноi державноi
адмiнiстрацiТ
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склАд
основноi постiйно 

ж:::йьково-лiкарськоi 
KoMicii Кам'яшка-Бузького

районного вiйськового KoMicapiary

В.С. Вiryшинський

М.М. Кондюх

члени комlс11

Т.С. Рубанова - лiкар - терапевт терапевтичного вiддiлення IР
I.B. Шпирка - лiкар - травматолог хiрургiчного вiддiленч4IЩДi__
Б.М. Яремко - лiкар * отоларинголог IРЛ;
Р.Б. Грицаль - лiкар - невропатолог IРЛ;
е{.Д. Забульська - лiкар - психiатр полiклiнiчного вiддiлення I{РЛ;

Флис - лiкар - офтальмолог полiклiнiчного вiддiлення lРЛ;
Ш.Ф. Боровець - лiкар - стоматолог-терапевт I-РЛ;
0.I. Вiтушинська - лiкар - акушер-гiнеколог LРЛ;
Б.М. Бойко - лiкар - дерматовенеролог LРЛ.

Керiвник апарату

районноi державноi адмiнiстрацii



,Щодаток 2

до розпорядженнrI голови

в\д"!! _; u'Ш<2 И$ року

'склАд
постiйно дiючоi вiйськово-лiкарськоi Koмicii Камоянка-Бузького

районного вiйськового KoMicapiary

J\b

резервноi

Б"М. Яремко - лiкар - отоларинголог IРЛ - голова KoMicii;

М.М. Бомко

члени KoMiciT:

ts.€. орнст - maа; - терапевттерапевтичного вiддiлЬнrur tРЛ;
В.С. Вiтушинський - лiкар - хiрург хiрургiчного вiддiлення I_РЛ;

!.Я. Ша - лiкар - дерматовенеролог IРЛ;
О.Б. Грицаль - лiкар - отоларинголог IРЛ;
С.о. fIaHbKo - лiкар - невропатолог IРЛ;
н.В. Антоняк -л1 пс полlклlнlчного вlддlлення л
I.I. Сотник - лiкар - офтаrrъмолог полiклiнiчного вiддiлення IРЛ;
IO.X. Маруха * лiкар - стоматолог-терапевт LРЛ;
ryI.М. Хаба - лiкар - акушер-гiнеколог IРЛ.

Керiвник апарату

районноi державноi адмiнiстрацii л.п. Височанська

(


