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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АДДНIСТРАlЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
р6,оиэryьоg:_Цlg/- r7

Про сmворення позаапmаmноt
по cmi йно diю чоt Bi йсь ко в о -лi кар сь ко i
KoMicii Кшw' ян ка- Бу з ь ко zo р а йо нно zo
в i йс ь ко в о z о Kolvti с ар i аmу

м. Кам'янка-Бузька
L/a

Nр /-*

Вiдповiдно до статей 6, 27 Закону УкраiЪи "Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii", лтt. 2.6,2.10 Положеннl{ про вiйсъково-лiкарську експертизу в
Збройних Силах Украiни,.затвердженого наказом MiHicTpa оборони УкраiЪи вiд
14.08.2008 Ns402 та зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни |7.|\.2008
за J\b1109/15800, листа Кам'янка-Бузького районного вiйсъкового KoMicapiaTy вiд
a4.02.20L9 J\b235 та з метою проведенЕя медичних оглядiв кандидатiв для встуttу

у ВВНЗ та вступу на вiйськову кафедрlr, вiйськовозобов'язаних, а також офiцерiв
запасу, визначення ступеня ix придатностi до вiйськовоТ служби:

1. Створити основну та резервну постiйно дiючу вiйськово-лiкарську
комiсiю Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy (далi - комiсiя) у

2. .Щиректорам КНП <<Кам'янка-Бузька I_РЛ> та КНП <Щентр первинноi
медико-санiтарноi допомоги>> Кам'янка-БузькоТ MicbKoi ради: F

2.|. Щля медичного огляду кандидатiв для вступу у ВВНЗ та вступу.на
вiйськову кафедру, вiйськовозобов'язаних, а також офiцерiв запасу направити на
призовну дiльницю Кам'янка-Бузького РВК лiкарiв - спецiа_гriстiв.

2.2. У випадку неможливостi прибуття лiкарiв - спецiа;riстiв основноТ
KoMicii передбачити ik замiну лiкарями - спецiалiстами рез,ервноi KoMicii (згiдно

додатку 2).
2.3. Лiкарiв - спецiа-гliстiв звiльнити вiд виконання сrryжбових обов'язкiв за

основним мiсцем роботи в днi медичного огляду.
2.4. Проводити амбулаторне обстеження вiйсъковозобов'язаних У

лiкувальних закJIадах району пOзачергово i безкоштовно за наявностi У них
картки обстеження та медичного огляду вiйськовозобов'язаного та направленнlI

на медичний огляд вiйськово-лiкарською комiсiсю, виданого Кам'янка-БУзьКим

районним вiйськовим KoMicapiaToM.



].5. З ]чfетоЮ проведе}iНЯ i.lРГанiзоваглоi i якiсноТ роботи медичноi KoMiciT

забезпечити:
- проведення аналiзiв загальний аыrl,iiз tcpoBi, зага_пьний анапiЗ сечi,

серологiчний аналiз KpoBi на: антитiла до Bipycy iмунодефiцитУ лЮДИнИ (ВIЛ),

антиген до Bipycy гепатит}, "В" (HBs.{g)- антитiла до Bipycy гепатиту "С"
(anti-HCV), реакlliя t,,iilc:Bsi !ic,]_]rlиfiiTa,:эi', ",i кердiолiпiновим антигеном (RW);

визначення груп и крс Bi,г:;,];f _,_,l:/ r] - Ha_ireжHi ст ь ;

- проведення флюорограqi"{iiого обстеження органiв грудноТ клiтки;

електрокардiографiчне дослiдження;
видатИ в РВК медшIнi картки амбулаторного хворого, виписки з медичноi
карти вiд дiльничного лiкаря, вигIисних епiкризiв, даних диспансерного
обстеження та лiкарського сшостереження, результатiв попереднiх

медичних оглядiв, iнших документiв, що характеризують стан здоров'я;

забезгrечити Еризовну дiльницю необхiдним медичним обладнаннrIм,

iнструментами i медикаментами;
необхiдну кiлькiстъ мiсцъ для стацiонарного обстеження i лiкУваНня У КНП
<<Кам'янка-Бузька I-РЛ>.
З. Головi та чJIенам глозашrтатноi постiйно дiючоi вiйськово-лiкарськоТ

KoMicii Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy у своIй роботi
керуватись вимогами Положення про вiйськово-лiкарсъку експертизу в Збройних
Силах УкраТни.

4. Вiдповiдальнiсть за ведення книги протоколiв засiдання постiЙнО дiЮЧОi

вiйськово-лiкарськоТ KoMiciT Кам'янка-Бузъкого районного вiйськового
KoMicapiaTy та ведення карток L4едичного огляду покJIасти на секретаря KoMicii.

5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження голови

Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацiT вiд 0З.01.2018 Ns2l02-08/18

"Про створеншI позаштатноi постiйно дiючоi вiйськово-лiкарськоТ KoMiciT

Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy", вiд 07.0б.2018 Ns3б9/02-

08l1S <ПрО внесеннЯ змiН дО розпоряДження голови районноi державноi
адмiнiстрацiТ вiд 03.01.2018 Ns2/02-08/1B кПро cTBopeHHrI позаштатноТ постiЙно

дiючоi вiйськово-лiкарсъкоТ KoMicii Кам'янка-Бузького районного вiйськового

KoMicapiaTy>>' вiд 30.07.2018 N9520/02-08/18 <Про внесення змiн чДо

розпорядження голови районноТ державноi адмiнiстрацii вiд 03.01.2018 Jф2/02_

bBUtВ1Про cTBopeHHrI позаIIIтатноТ постiйно дiючоi вiйськово-лiкарськоТ комiёiI
Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy>>.

6. Ко конанням розпорядженнrI покласти на засryпника голови

районноi д цiТ вiдп99iдно до функцiонutльних обов'язкiв.
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Голова B.I. Кирилич
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Щодаток 1

до розпорядженIш голови
р айдер:кадмiнi стр ацii
вiд''/6' 0 2- _2О19 р.
Nn 7J-7DZ:От7_i "

Керiвник апарату
районноi державноi адмiнiстрацiТ л.П. Височанська

В.С. Вiтушинський г - голова KoMicii;
ДЦМ. Кондюх

KoMiciT;
члени KoMicii:

ЦС. Рубанова
I.B. Шпи
Б.М. Яремко - отоларинголог;
Р.Б. Грицаль
Б.М. Бойко

- стоматолог-терапевт;
М.Д. Забульська
0.I. ВiтушиЕська - лiкар * гiнеколог.



,Щодаток 2
до розпорядженнrI голови

райдержадмiнiстрацii
вiд"ft" 2 Д- 2019 р.
xn -r4 ' o4/.zg

Б.М. Яремко - лiкар - отопаринголог - голова KoMicii
М.М. Бомко - медична сестра - секретар KoMicii;

члени комlс11

В.€. орнст - лiкар - терапевт;
В.С. Вiтушинський - лlкар - хlрург;
С.о. Панько - лiкар - невропатолог;
I.Я. Шарун - лiкар - дерматовенеролог;
I.I. Сотник - лiкар - офтальмолог;
О.Б. Грицаль - лiкар - отоларинголог
Ю.х. Маруха - лiкар - стоматолог-терапевт;
н.В. Антоняк - лiкар - психiатр;
М.М. Хаба - лiкар - акушер-гiнеколог.

Керiвник апарату
районноi державноi адмiнiстрацiТ Л.П. Височанська


