
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_26 січня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____18/2021-р_____ 

 

 

Про створення позаштатної постійно 

діючої військово-лікарської комісії при 

Старокостянтинівському об’єднаному 

міському територіальному центрі 

комплектування та соціальної підтримки 

на 2021 рік 
 

 

З метою прийняття громадян України на військову службу за контрактом, 

якісного проведення медичного огляду військовослужбовців, 

військовозобов'язаних, резервістів, громадян, які виявили бажання вступити до 

вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України, 

колишніх військовослужбовців, відповідно до частини 10 статті 2 Закону 

України «Про військовий обов'язок і військову службу», на підставі наказу 

Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 

2008 року за № 1109/15800, наказу Міністерства оборони України від 01 жовтня 

2018 року № 489 «Про внесення зміни до Положення про військово-лікарську 

експертизу в Збройних Силах України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 24 жовтня 2018 року за № 1204/32656, керуючись статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

l. Утворити позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію (далі -

ВЛК) при Старокостянтинівському об’єднаному міському територіальному 

центрі комплектування та соціальної підтримки (далі - Старокостянтинівський 

ОМТЦКСП) у складі згідно з додатком.  

 

2. Засідання позаштатної постійно діючої ВЛК проводити з 01 лютого   

2021 року до 31 грудня 2021 року кожного вівторка та четверга з 10 год. 00 хв. 

до 15 год. 00 хв. в приміщенні Старокостянтинівського ОМТЦКСП за адресою: 

вул. Миру 64, м. Старкостянтинів.  
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3. Комунальному некомерційному підприємству «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (Людмила ГНАТЮК): 

1) забезпечити медичну комісію інструментарієм, медичним 

господарським майном, медикаментами i медичними документами, які 

необхідні для медичного огляду громадян; 

2) для медичного обстеження призовників на призовній дільниці 

направити лікарів - спеціалістів, які мають досвід у галузі військово-лікарської 

експертизи та ознайомлені з Положенням про військово-лікарську експертизу в 

Збройних Силах України. Видати наказ про направлення медичних працівників, 

витяг з якого надіслати в Старокостянтинівський ОМТЦКСП; 

3) проводити рентгенологічні, лабораторні, електрокардіографічні та інші 

обстеження необхідні для роботи ВЛК. 

 

4. Координацію за виконанням цього розпорядження покласти на 

військового комісара Старокостянтинівсьського об'єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимира 

МЕДВЕДЧУКА. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

26 січня 2021 року № 18/2021-р 

 

 

Склад  

позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при 

Старокостянтинівському об’єднаному міському територіальному центрі 

комплектування та соціальної підтримки 

 

 

ВОРОБЧУК 

Володимир Васильович 

- лікар інфекціоніст кабінету «Довіра» КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня», 

голова комісії (за згодою); 

 

КОЗАЧУК  

Ірина Анатоліївна 

 

- медична сестра консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня», секретар комісії (за 

згодою); 

 

БАКЛАН  

Олена Володимирівна 

 

- завідувач жіночої консультації лікар-гінеколог 

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» (за згодою); 

 

БОГОМОЛ  

Ольга Іванівна 

 

- лікар - фтизіатр консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

БЕРЕКЕЛЯ  

Василь Дмитрович 

 

- лікар - отоларинголог КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

(за згодою); 

 

ЛЕНИК  

Ярослав Михайлович 

 

- лікар - нарколог консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

ПЕТРУК  

Юрій Петрович 

 

- лікар - хірург КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

ПОРШНЄВА  

Олена Олександрівна 

 

- лікар - стоматолог, хірург стоматологічного 

відділення КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

ПУШКОВА  

Олена Вікторівна 

 

- лікар-терапевт консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 



 

2 

Продовження додатка 

 

СЕЛІВАНОВА  

Клавдія Євгеніївна 

- лікар - офтальмолог КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

СУКАЧУК  

Ігор Володимирович 

 

- лікар - травматолог КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

ФЕЛОНЮК  

Василь Семенович 

 

- лікар - дерматовенеролог консультативно-

діагностичної поліклініки КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

(за згодою); 

 

ШКОДИН  

Наталія Василівна 

 

- лікар - невропатолог консультативно-

діагностичної поліклініки КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

(за згодою). 

 

Резервний склад  

позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при 

Старокостянтинівському об'єднаному міському територіальному центрі 

комплектування та соціальної підтримки 

 

САЛІПА  

Дмитро Григорович 

- заступник директора КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня», голова комісії (за 

згодою); 

 

ПРОСКУРІВСЬКА  

Алла Пилипівна 

 

- медична сестра консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня», секретар комісії (за 

згодою); 

 

ІЩУК  

Андрій Костянтинович 

 

- лікар стоматолог-терапевт стоматологічного 

відділення КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

КОЗАЧУК  

Василь Васильович 

 

- лікар - ортопед-травматолог консультативно-

діагностичної поліклініки КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

(за згодою); 

 

КОЗАЧУК  

Наталія Іванівна 

 

- лікар - рентгенолог рентгенологічного відділення 

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» (за згодою); 
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Продовження додатка 

 

КРАВЕЦЬ  

Лариса Володимирівна 

 

- лікар - акушер-гінеколог жіночої консультації 

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» (за згодою); 

 

ЛЕНИК  

Ярослав Михайлович 

 

 

- лікар - нарколог консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

ЛЯНСКОРУНСЬКИЙ 

Микола Володимирович 

 

- лікар - хірург КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

ПИЛИПЕЦЬ  

Світлана Володимирівна 

 

- лікар - отоларинголог консультативно-

діагностичної поліклініки, КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

(за згодою); 

 

ПОНОМАРЬОВА  

Наталія Онуфріївна 

 

- лікар - терапевт консультативно-діагностичної 

поліклініки КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

СЕЛІВАНОВА  

Клавдія Євгеніївна 

 

- лікар - офтальмолог КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (за згодою); 

 

СЕМЕНЮК  

Любов Теодозіївна 

 

- завідувач, лікар-невропатолог КНП 

«Старокостянтинівської багатопрофільна лікарня» 

(за згодою); 

 

ШЕВЧУК  

Людмила Олексіївна 

 

- лікар - фтизіатр інфекційного відділення № 2, 

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна 

лікарня» (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


