ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 18.12.2018р.

м. Рубіжне

№731

Про залучення фахівців КУ
«Рубіжанська центральна міська
лікарня» до роботи у позаштатній
постійно діючій військово –
лікарській комісії Рубіжансько –
Кремінського об’єднаного
міського військового комісаріату
на 2019 рік

На виконання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на
строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом», наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про
затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України» (далі Положення), п. 8 рішення Ради оборони Луганської
області від 28.11.2018, з метою визначення стану придатності до військової
служби громадян, які підлягають призову за частковою мобілізацією,
організації якісного медичного огляду призовників, військовозобов’язаних,
мобілізованих, контрактників, кандидатів до вищих військових навчальних
закладів, відповідної категорії громадян м. Рубіжне у РубіжанськоКремінському об’єднаному міському військовому комісаріаті, керуючись п.1
ч.1 ст. 36, п.3 ч.4 ст. 42, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Рубіжанської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відповідно до вимог пункту 2.6.3 розділу І Положення залучити
фахівців КУ «Рубіжанська центральна міська лікарня» до роботи у
позаштатній постійно діючій військово - лікарській комісії (далі ВЛК)
Рубіжансько-Кремінського об’єднаного міського військового комісаріату, у
наступному складі:
Прізвище, ім’я,
по батькові лікаря

Фах лікаря

Медичний персонал

Карасьов В.П
Бабій Ю.В.
Леус Л.П.
Чернявський С.В.
Кондратюк С.Я.
Чумак О.І.

Рубан І.Г.
Ткаченко Н.М.

лікар – терапевт,
член комісії
лікар – хірург,
член комісії
лікар – невропатолог,
член комісії
лікар – психіатр,
член комісії
лікар – стоматолог,
член комісії
лікар – отоларинголог
центральної міської
лікарні, член комісії
лікар – окуліст,
член комісії
лікар – дерматолог,
член комісії

Сурінова Н.О.
Селезньова Н.О.
Іщенко Н.Ф.
Кривошлик Л.І.
Бессонова О.О.

Кривунченко Л.А.
Герасименко В.А.

У випадку відсутності з поважних причин членів позаштатної постійно
діючої ВЛК або секретаря комісії основного складу, з метою недопущення
зривів у роботі комісії, затвердити резервний склад медичного персоналу:
Прізвище, ім’я,
по батькові лікаря
Плотніков М.Г.
Бабій Ю.В.
Семенюк І.П.
Христова К.Г.
Петрова І.Н.
Гіндіч С.І.
Астахова О.І.
Ряполова ЛЛ.

Фах лікаря

Медичний персонал

лікар – терапевт,
член комісії
лікар – хірург,
член комісії
лікар – невропатолог,
член комісії
лікар – психіатр,
член комісії
лікар – стоматолог,
член комісії
лікар – отоларинголог,
член комісії
лікар-окуліст,
член комісії
лікар – дерматолог,
член комісії

Задорожня Н.М.
Чернишова О.М.
Карлашева С.В.
Кривошлик Л.І.
Гладченко Т.О.
Кривунченко Л.Л.
Кулик В.С.

2. Згідно з вимогами пункту 2.10.4 розділу І Положення покласти на
ВЛК Рубіжансько-Кремінського об’єднаного міського військового комісаріату
огляд контингентів відповідно до пункту 1.2 розділу І Положення, а саме:

військовослужбовців та
членів їх сімей
(крім
членів
сімей
військовослужбовців строкової військової служби); військовозобов’язаних,
резервістів (кандидатів у резервісти); громадян, які приймаються 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); учнів військових ліцеїв; колишніх
військовослужбовців; працівників ЗСУ, які працюють у шкідливих та
небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого
випромінювання,
компонентами
ракетного
палива,
джерелами
електромагнітних полів, лазерного випромінювання, мікроорганізмами І-ІІ
груп патогенності; працівників допоміжного флоту Військово-Морських Сил
ЗСУ.
3. Зобов’язати КУ «Рубіжанська центральна міська лікарня»
(Кравченко Е.А.):
3.1. Відповідно до вимог п. 2.5 розділу ІІ Положення перед медичним
оглядом усім громадянам, які підлягають обстеженню ВЛК, проводити
загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на
антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту
«В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію
мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначати групу крові
та резус належність, проводити флюорографічне обстеження органів грудної
клітини, профілактичні щеплення у відповідності з календарем
профілактичних щеплень, електрокардіографічне дослідження.
3.2. Відповідно до вимог пункту 3.4 розділу ІІ Положення перед
медичним оглядом військовозобов’язаним проводити рентгенологічне
(флюорографічне) обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові,
дослідження сечі. Особам, яким більше 40 років обов’язково проводити ЕКГ
та вимір внутрішнього тиску, дослідження крові на цукор.
3.3. Відповідно до вимог пункту 4.4 розділу ІІ Положення до початку
первинного огляду всім кандидатам на навчання у ВВНЗ проводити загальний
аналіз крові, загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на антитіла до
вірусу імунодефіциту людини ( ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg),
антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з
кардіоліпіновим антигеном (RW), визначати групу крові та резус належність,
проводити флюорографічне обстеження органів грудної клітини. Кандидатам,
які бажають навчатися у військово-морських учбових закладах додатково
проводити рентгенографію біля носових пазух.
3.4. Відповідно до вимог пункту 5.1 розділу ІІ Положення, перед
оглядом громадян, які розглядаються кандидатами на проходження служби у
військовому резерві, проводити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі,
біохімічний аналіз (цукор, білірубін, аланінамінотрансфераза (АЛТ),
серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини ( ВІЛ),
антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С»
(anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW),
визначати групу крові та резус належність, проводити рентгенологічне

(флюорографічне) дослідження органів грудної
клітини,
ЕКГ,
а
за
необхідності і інші дослідження.
3.5. Відповідно до вимог пункту 18.2 розділу ІІ Положення, перед
оглядом усім кандидатам на військову службу за контрактом проводити
загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз (цукор,
білірубін, АЛТ), серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу
імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg),
антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з
кардіоліпіновим антигеном (RW), визначати групу крові та резус належність,
проводити рентгенологічне (флюрографічне) дослідження органів грудної
клітини, ЕКГ.
3.6. Надавати за вимогою військового комісаріату необхідну інформацію
та медичну документацію з центральної міської лікарні за місцем проживання
громадян та перебування на обліку (медичної карти амбулаторного хворого,
виписки з медичної карти від дільничного лікаря, лікаря-педіатра дільничного,
виписних епікризів, даних диспансерного обліку та лікарського
спостереження, результатів попередніх медичних оглядів, інших документів,
що характеризують стан здоров’я).
3.7.
У разі необхідності остаточного визначення стану здоров’я
громадян, які проходять медичний огляд, забезпечити амбулаторне або
стаціонарне їх обстеження в лікувально-профілактичних закладах міста.
3.8. Відповідно до фінансування, передбаченого на 2019 рік «Міською
програмою щодо створення сприятливих умов проведення призову громадян
України для проходження військової служби та своєчасної доставки
призовників на пункт збору у 2016-2020 р.р.» (затверджена рішенням
Рубіжанської міської ради від 27.01.2016 №5/4), за замовленням голови ВЛК
забезпечити військово-лікарську комісію медичними приладами та
медикаментами.
4. Рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від
21.11.2017 № 661 «Про залучення фахівців КУ «Рубіжанська центральна
міська лікарня» до роботи у позаштатній постійно діючій військово лікарській
комісії
Рубіжансько-Кремінського
об’єднаного
міського
військового комісаріату на 2018 рік» вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Стародубцева В.В. та військового комісара РубіжанськоКремінського об’єднаного міського військового комісаріату Сіку Р.В.

Міський голова

С.І.Хортів

