
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__24 лютого 2022___ року               Старокостянтинів                         № ___44________ 

 

 

Про затвердження складу 

позаштатної постійно діючої 

військово-лікарської комісії при 

першому відділі Хмельницького 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

 

 

З метою належної організації роботи позаштатної постійно діючої 

військово-лікарської комісії при першому відділі Хмельницького районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керуючись 

статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 2 

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно до 

пункту 2.6.3 розділу I Положення про військово-лікарську експертизу в 

Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони 

України від 14 серпня 2008 року № 402, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад позаштатної постійно діючої військово-лікарської 

комісії при першому відділі Хмельницького районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки згідно з додатком. 

 

2. Уповноважити директора комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Людмилу ГНАТЮК 

забезпечити укомплектування позаштатної постійно діючої військово-

лікарської комісії при першому відділі Хмельницького районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради Любов БОНДАР. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                       Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

24 лютого 2022 року № 44  

 

Склад позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при першому 

відділі Хмельницького районного центру комплектування та соціальної 

підтримки 

 

Основний склад: 

ВОРОБЧУК Володимир Васильович – голова комісії, лікар – інфекціоніст 

кабінету «ДОВІРА»; 

КОЗАЧУК Ірина Анатоліївна – секретар комісії; 

БАКЛАН Олена Володимирівна – лікар – акушер - гінеколог; 

БЕРЕКЕЛЯ Василь Дмитрович – лікар – отоларінголог; 

КОЗАЧУК Наталія Іванівна – лікар – рентгенолог; 

ЛЕНИК Ярослав Михайлович – лікар – психіатр, нарколог; 

ОРІЩІНА Валентина Василівна – лікар – офтальмолог; 

ПЕТРУК Юрій Петрович – лікар – хірург; 

ПОРШНЄВА Олена Олександрівна – лікар – стоматолог; 

ПУШКОВА Олена Володимирівна – лікар – терапевт; 

СУКАЧУК Ігор Володимирович – лікар – травматолог; 

ФЕЛОНЮК Василь Семенович – лікар – дерматовенеролог; 

ШКОДИН Наталія Василівна – лікар – невропатолог. 

. 

 

Резервний склад: 

САЛІПА Дмитро Григорович – голова комісії, заступник медичного 

директора з експертизи тимчасової непрацездатності; 

ПРОСКУРІВСЬКА Алла Пилипівна – секретар комісії; 

ІЩУК Андрій Костянтинович – лікар – стоматолог; 

КОЗАЧУК Василь Васильович – лікар – травматолог;  

КРАВЕЦЬ Лариса Володимирівна – лікар – акушер – гінеколог; 

ОЛІЙНИК Юлія Володимирівна – лікар – невропатолог; 

ПОНОМАРЬОВА Наталія Онуфріївна – лікар – терапевт; 

ПОШАК Юлія Іванівна – лікар – дерматовенеролог; 

СТАХОВСЬКА Тетяна Валентинівна – лікар – офтальмолог; 

ТУРЯНСЬКА Світлана Володимирівна – лікар – отоларінголог; 

ШЕВЧЕНКО Сергій Юрійович – лікар – хірург; 

Психіатр, нарколог – ; 

Рентгенолог – . 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 


