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чЕрн1г1вськА оБлАснА дЕржАвнА Адм1н1стрАц1я

упрАвл1ння охорони здоров'я
нАкАз

2SТО22019

Про медичне забезпечення
чергового призову на дiйсну
строкову службу у 2019 роцi
громадян призовного вiку

м. Чернiгiв №8G

Враховуючи   Закон   Укра.і.ни   „Про   вiйськовий   обов'язок   i   вiйськову
службу",  Указ  Президента  Укра.і.ни  вiд  30  сiчня  2019  року  №  22/2019  „Про
звiльнення  в запас  вiйсы{овослужбовцiв строково.і. служби,  строки проведення
чергових призовiв та черговi призови громадян Укра.і.ни на строкову вiйськову
службу  у  2019  роцi",  на  виконання  п.  4  розпорядження  голови  Чернiгiвсько.і.
обласно.і. державно.і. адмiнiстрацi.і. вiд  11  лютого  2019  року №  69  „Про черговi
призови громадян Укра.і.ни на строкову вiйсы{ову службу у 2019 роцi", з метою
органiзацi.і.   проведення   чергового   призову   громадян   Укра.і.ни   на   строкову
вiйськову службу, в частинi органiзацi.і. медичного забезпечення,

нАкАзую:

1.  Керiвникам        обласно.і.        лiкарнi        Жиденку        А.М.,        обласно.і.
психоневрологiчно.і. лiкарнi Ященку В.1., обласного кардiологiчного диспансеру
Батогу 1.П.,   обласного шкiрно-венерологiчного диспансеру Пономаренку 1.М.,
обласно.і. стоматологiчно.і. полiклiнiки Горбаню С.П.,  обласного онкологiчного
диспансеру Зубу В.О. :

1.1.  Забезпечити     направлення    лiкарiв    та    молодших    спецiалiстiв    з
медичною  освiтою  для  роботи  у  складi  обласно.і.  медично.і.  комiсi.і.  з  метою
проведення   контрольного   медичного   огляду   призовникiв   на   обласному
збiрному   пунктi   Чернiгiвсы{ого   обласного   вiйськового   комiсарiату   (далi  -
обласний збiрний пункт) в перiод з о4 березня по 30 червня 2019 року, згiдно
додатку 1 .

1.2.  Забезпечити  стацiонарне та/або  амбулаторне  обстеження  призовникiв
на   пiдставi    направлення    облас1-ю.і.   медично.і.    комiсi.і.   у    пiдпорядкованих
лiкувально-профiлактичних закладах, згiдно додатку 2.



2.  Керiвнику обласного протитуберкульозного диспансеру дейкуну М.П.
забезпечити  на  обласному  збiрному  пунктi  проведення  флюорографiчного
обстеження призовникам з о4 березня по 30 червня  2019 року.

Пiд час контрольного медичного огляду
3.  Керiвникам  обласного  онкологiчного  диспансеру  Зубу  В.О.,  обласно.і.

дитячо.і.   лiкарнi   Каретi   О.П.,   обласного   центру   радiацiйного   захисту   та
оздоровлення  населення  Синявськiй  Г.М.,  обласного  протитуберкульозного
диспансеру дейкуну М.П. для цiлодобового чергування на обласному збiрному
пунктi з метою надання невiдкладно.і. медично.і. допомоги в перiод з о5 квiтня по
30  червня    2019  року  направити  в  розпорядження  старшого  лiкаря  обласно.і.
медично.і. комiсi.і. по однiй медичнiй сестрi.

Зсл графi,ком Чернiгiвського ОВК

4.     Керiвнику   обласно.і.   лiкарнi   Жиденку   А.М.   забезпечити   обласну
медичну комiсiю медикаментами та перев'язувальним матерiалом (вiдповiдно
до п. 2 ст. 43 Закону Укра.і.ни «Про вiйськовiй обов'язок i вiйсы{ову службу»).

до о4 березня 2019 року
5.     Керiвникам        обласно.і.       лiкарнi        Жиденку       А.М.,        обласно.і.

психоневрологiчно.і'  лiкарнi  Ященку  В.1.  направити  по  однiй  медичнiй  сестрi
для роботи секретарями обласно.і. медично.і. комiсi.і. у перiод з  о4 березня по  12
липня  2019 року.

6.     Керiвникам        обласних        лiкувально-профiлактичних        закладiв,
визначених в даному наказi:

6.1.  Виплату заробiтно.і. плати  членам обласно.і. медично.і. комiсi.і. за перiод•і'х роботи  на  обласному  збiрному  пунктi  здiйснити  за рахунок  фонду  оплати

працi медичних працiвникiв за основним мiсцем роботи.
6.2.  Попередити  членiв  обласно.і.  медично.і.  комiсi.і.  щодо  недопустимостi

вчинення корупцiйних дiй  при прийняттi рiшень про звiльнення громадян  вiд
призову на строкову вiйськову службу та про наслiдки вчинення таких дiй.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  Управлiння п. гАрмАш



додаток 1
до наказу Управлiння охорони
Зд2Р:ВЬЯ2б2лод]еg#дм±нёстрацi.і.

пЕрЕл1к
лiкарiв та молодших спецiалiстiв з медичною освiтою для роботи у

складi обласно.і. медично.і. комiсi.і.

1.  Основний складi
Федорченко А.В.
(04.03  по 31.03)
ЛуговськаВ.В.

(01.04 по 30.04)
Глущенко Г.М.
(01.05  по 31.05)
Павлюк С.Б.
(01.06 по 30.06)
Сотнiченко В.П.
(04.03  по  15.03)
(01.04 по  14.04)
Суховссв Ю.О.
(18.03  по 31.03)
Пустовий д.В.
(15.04 по 30.04)
Турчин М.М.
(01.05  по 31.05)
Саковець А.В.
(01.06 по 30.06)
Гущенко Л.П.
(04.03 по о4.04)
Романюк Ю.Я.
(05.04 по о3.05)
Чобiтько Л.В.
(06.05 по о4.06)
дейкун т.м.
(05.06 по 30.06)
Вереша Л.В.
(04.03  по 31.03)
(01.05  по 31.05)
Биховець М.Ю.
(01.04 по 30.04)
901.06 по 30.06)

лiкар-ендокринолог обласно.і. лiкарнi

-    лiкар-проктолог  обласно`і. лiкарнi

- лiкар- хiрург обласно.і. лiкарнi

- лiкар - хiрург обласно.і. лiкарнi

- лiкар - ортопед обласно.і. лiкарнi

- лiкар - хiрург обласно.і. лiкарнi

-    лiкар-невропатолог обласно.і. лiкарнi

-    лiкарi-офтальмолог обласно.і. лiкарнi



Воробей О.Г.

Семенiй Л.О.
(04.03  по 31.03)
Махно В.1.
(01.04 по 31.05)
Приходько С.М.
(01.06 по 30.06)
Брезме В.М.

Бучарсы{а Н.В .

Грибовська М.О.

двi медичнi сестри

-    лiкар-кардiолог обласного кардіологічного
диспансеру

-    лiкар-отоларинголог обласного
кардiологiчного диспансеру

•    лiкар-отоларинголог обласно.і. лiкарнi

лiкар-психiатр    обласно.і.    психоневрологiчно.і.
лiкарнi
лiкар-стоматолог    обласно.і.    стоматологiчно.і.
ПОЛ1КЛ1Н1КИ
лiкар-дерматолог          обласного          шкiрно-
венерологiчного диспансеру
з          обласного          шкiрно-венерологiчного
диспансеру    та    обласного    кардiологiчного
диспансеру

2.  Резервний склад:

Глущенко Г.М.
(01.06 по 30.06)
Федорченко А.В.
(01.04 по 30.04)
Луговсы{а В.В.
(01.04 по 30.04)
Павлюк С.Б.
(01.05  по 31.05)
Луговська В.В.
€рмак в.м.
(04.03 по 30.06)
Биховець М.Ю.
(04.03  по 31.03)
(01.05  по 31.05)
Вереша Л.В.
(01.06 по 30.06)
дейкун т.м.
904.03 по о4.04)
Чобiты{о Л.В.
(05.04 по о3.05)
Романюк 1О.Я.
(06.05 по о4.06)
Гущенко Л.П.
(05.06 по 30.06)

лiкар - ендокринолог обласно.і. лiкарнi

лiкар-хiрург обласно.і. лiкарнi

лiкар,офтальмолог обласно.і. лiкарнi

-    лiкар-невропатолог обласно.і. лiкарнi



Горлач В.Г.

(04.03 по 30.06)
онiщук о.1.

Гряз€ва 1.В.

данильченко Л.1.

Петрусенко О.П.

лiкар-отоларинголог обласно.і. лiкарнi

лiкар-кардiолог кардiологiчного диспансеру

лiкар-психiатр    обласно.і.    психоневрологiчно.і.
лiкарнi
лiкар-стоматолог    обласно.і.    стоматологiчно.і.
ПОЛ1КЛ1Н1КИ
лiкар-дерматолог          обласного          шкiрно-
венерологiчного диспансеру

Начальник вiдділу управління
медичними кадрами та роботою
зi зверненнями громадян ``       т.лЕБЕд€вА



додаток 2
до наказу Управлiння охорони
ЗzОfгО:iЯ2%igе#gЖаЁМёНiСТрацi.і.

пЕрЕл1к
лiкувалыIо-профiлактичIIих закладiв,

що визначенi для проведення стацiонарного та/або амбулаторного
обстеже1-1ня призовникiв на пiдставi направле111-1я обласно.і. медично.і. комiсi.і.

JY9 Найменування лікувалыIo- Керiвник
ЗавiдувачПОЛiКЛilliЧНОГОвiддiлення

з/п профiлактичних закладів

1. Обласна лiкарня Жиденко А.М. Черниш В.1.

2. Обласний кардiологiчний Батог 1.п. Атанов О.О.
диспансер

3. Обласний онкологiчний зуб в.о. За.і.ка О.М.
диспансер

4. Обласний шкiрно- Пономаренко 1.М., Первушина Т.В.
венерологічнии диспансер

5. Обласний дейкун м.п. Смуригiна О.1.
протитуберкульозний
диспансер

6. Обласна психоневрологiчна Ященко В.В. Ососок 1.1.
лiкарня

Начальник вiддiлу управління
медичними кадрами та роботою
зi зверненнями громадян т.лЕБЕдсвА


