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Про створення позаш татної постійно дію чої військово-лікарської комісії 
(лікарсько-льотної комісії) Старобільсько-Новопсковського об’єднаного 
районного військового комісаріату на 2019 рік

Відповідно до статтсй 27. 39 Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації", на виконання частини 10 статті 2 Закону України "Про 
військовий обов’язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.03.2002 року № 352 "Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову 
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом", пунктів 
1.2. 2.6.3, 2.6.6 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 
Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 
14.08.2008 року № 402 та з метою організації якісного медичного огляду 
допризовників, призовників, військовослужбовців та. членів їх сімей, (крім 
членів сімен військовослужбовців строкової військової служби), 
військовозобов'язаних, мобілізованих, резервістів (кандидатів у резервісти), 
кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у 
вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах 
вищих навчальних закладів Міністерства оборони України (далі ВВНЗ), 
визначення ступеня придатності до військової служби, навчання у ВВНЗ з 
мстою створення га визначення складу позаштатної постійно діючої військово- 
лікарської комісії (лікарсько-льотної комісії)Старобільсько-Новопсковського 
ОРВК:

1. Створити позаштатну постійно діючу військово-лікарську 
комісію(лікарсько-льотну комісію) (далі — ВЛК (ЛЛЬС)) Старобільсько- 
Новопсковського о б ’єднаного районного військового комісаріату для 
проведення медичного огляду кандидатів на військову службу за контрактом, 
військовослужбовців Збройних Сил України, військовозобов’язаних, які будуть 
призвані на військову службу під час мобілізації, резервістів, для визначення 
ступеня придатності до військової служби.



3. Рекомендувати головному лікарю КУ "Старобільське районне
територіальне медичне об'єднання" та головному лікарю КУ"Старобільський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги" направляти лікарів 
основного складу для роботи до позаштатної постійно діючої ВЛК 
(ЛЛК)Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного військового 
комісаріату для забезпечення чіткої та безперервної роботи постійно діючої 
ВЛК (ЛЛК), у разі потреби, залучати лікарів спеціалістів дублюючого складу
ВЛК (ЛЛК).

4. Рекомендувати військовому комісару Старобільсько-Новопсковського 
ОРВК, головному лікарі ) КУ "Старобільське районне територіальне медичне 
об'єднання", головном) ;арю КУ"Старобільеький районний центр первинної 
медико-санітарної до. і оги" спланувати та провести інструкторсько- 
методичне зайняття з ч.. . ами позаштатної постійно діючої ВЛК (ЛЛК), щодо 
підготовки та проведені тедич.юго огляду.

5. Розпорядження іе.юви І'ДА від 20 грудня 2017 року №542 «Про 
створення позаштатно: постійно діючої військово-лікарської комісії
Старобільсько-Новопскч ького об'єднаного районного військового
комісаріату на 201 8 рік> в, і знати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Стар А іьської райдержадміністрації О.Калініна.

і олова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження голови
Старобільськоїрайонної 
державної адміністрації 
Луганської області

#  2018року

Склад

Голова комісії

Позаштатної постійно діючої військово-лікарської (лікарсько-льотної) 
комісії Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного військового

комісаріату

Баюн С.М., заступник головного 
лікаря з медичного
обслуговування населення КУ 
«Старобільський районний центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги», лікар який
організовує роботу медичного 
персоналу (за згодою)

Члени комісії: 
лікар-травмотолог 
КУ«Старобільське РТМО» 
(за згодою)

лікар-психіатр 
КУ«Старобільське РТМО» 
(за згодою)

лікар-невропатолог 
КУ«Старобільське РТМО» 
(за згодою)

лікар-офтальмолог 
КУ«Старобільське РТМО» 
(за згодою)

лікар-отоларинголог 
КУ«Старобільське РТМО» 
(за згодою)

лікар-дерматолог 
КУ«Старобільське РТМО»

Погодін М.М.

Лактіонов А.А.

Корнієнко В.О.

Абаровський О.Є.

Рибальченко О.В.

Бондар О.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільськоїрайонної 
державної адміністрації 
Луганської області

*

У У  2018року

Дублюючий склад військово-лікарської комісії (лікарсько- 
льотної)Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного військового
комісаріату:

Голова комісії

Члени комісії:

лікар-хірург (травматолог) 
КУ«Старобільське РТМО 
(за згодою)

лікар-невропатолог 
КУ«Старобільське РТМО 
(за згодою)

лікар-стоматолог 
КУ«Старобільське РТМО 
(за згодою)

Лікар-терапевт 
Завідуюча МЛА №1 
КУ«Старобільський 
РЦПМСД»
(за згодою)

Секретар комісії:
Медична сестра

Лазуренко О.М., заступник головного 
лікаря з експертизи тимчасової 
непрацездатності КУ «Старобільський 
районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги», лікар який 
організовує роботу медичного 
персоналу (за згодою)

Стогиієв И.О.

Літ\чий В.В.

Скрипник В.Л.

Куліш О.Г.



Лікар-фтизіатр 
КУ «Старобільське РТМО»
(за згодою) Волошин Е.Е.

Лікар-терапевт
підлітковий
КУ«Старобільський
РЦПМСД»
(за згодою)

Секретар комісії: 
Медична сестра
КУ«Старобільський
РЦПМ СД
(за згодою)

Недоступ НЛ.

Григоренко Н.М


