ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від

2021 р.

м. Запоріжжя

№

Про проведення призову громадян
України на строкову військову
службу у 2021 році та заходи щодо
його забезпечення
Керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації)
«Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання Указ
Президента України від 24.02.2020 № 71/2021 «Про звільнення в запа
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призові
та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 202
році», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 «Пр
затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадя;
України на строкову військову службу та прийняття призовників на військов
службу за контрактом» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2»
січня 2021 р. № 100), наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 рок;
№ 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу і
Збройних
Силах
України»,
розпорядженням
голови
Запорізько
облдержадміністрації від 10.03.2021 №152 «Про проведення призову громадяї
України на строкову військову службу у 2021 році та заходи щодо йоп
забезпечення»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічо'
статі, які відповідають вимогам частини першої статті 15 Закону України «Пре
військовий обов’язок і військову службу»:
1) у квітні - червні 2021 року;
2) у жовтні - грудні 2021 року.
2. Затвердити:
1) склад районної призовної комісії зони обслуговування Запорізького
об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної
підтримки (далі Запорізького ОМТЦК та СП), що додається;
2) резервний склад районної призовної комісії зони обслуговування
Запорізького ОМТЦК та СП (додається);
3) склад районної медичної комісії зони обслуговування Запорізького
ОМТЦК та СП (додається);

4) резервний склад районної медичної комісії зони обслуговування
Запорізького ОМТЦК та СП (додається);
5) графік роботи районних медичної та призовної комісій зони
обслуговування Запорізького ОМТЦК та СП (додається);
6) склад оперативної групи по розшуку та доставці на призовну дільницю
Запорізького ОМТЦК та СП призовників, які ухиляються від призову
(додається);
7) склад районної призовної комісії зони обслуговування Вільнянського
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
(далі Вільнянського РТЦК та СП), що додається;
8) резервний склад районної призовної комісії зони обслуговування
Вільнянського РТЦК та СП (додається);
9) склад районної медичної комісії зони обслуговування Вільнянського
РТЦК та СП (додається);
10) резервний склад районної медичної комісії зони обслуговування
Вільнянського РТЦК та СП (додається);
11) графік роботи районної призовної комісії зони обслуговування
Вільнянського РТЦК та СП (додається);
12) графік роботи районної медичної комісії зони обслуговування
Вільнянського РТЦК та СП (додається);
13) склад оперативної групи по розшуку та доставці на призовну
дільницю Вільнянського РТЦК та СП призовників, які ухиляються від призову
( додається);
14) склад районної
призовної комісії
зони обслуговування
Новомиколаївського районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки (далі Новомиколаївського РТЦК та СП), що додається;
15) резервний склад районної призовної комісії зони обслуговування
Новомиколаївського РТЦК та СП (додається);
16) склад районної
медичної комісії зони обслуговування
Новомиколаївського РТЦК та СП (додається);
17) резервний склад районної медичної комісії зони обслуговування
Новомиколаївського РТЦК (додається);
18) графік роботи районної призовної комісії зони обслуговування
Новомиколаївського РТЦК та СП з 01 квітня по ЗО червня 2021 року
(додається);
19) графік роботи районної медичної комісії зони обслуговування
Новомиколаївського РТЦК та СП протягом березня-червня 2021 року
(додається);
20) склад оперативної групи по розшуку та доставці на призовну
дільницю Новомиколаївського РТЦК та СП призовників, які ухиляються від
призову ( додається).
3. Запропонувати КНП «Запорізька центральна районна лікарня»
Запорізької районної ради, КНП «Новомиколаївська центральна районна
лікарня», КНП «Вільнянська багатопрофільна лікарня» Вільнянської міської

ради та КНП «Вільнянський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Вільнянської міської ради :
1) залучити з 01 квітня 2021 року по ЗО червня 2021 року та з 10 серпня
2020 року по 31 грудня 2021 року для роботи в складі медичних комісій
кваліфікованих лікарів - фахівців і середній медичний персонал, які мають
практичний досвід медичного огляду призовників;
2) забезпечити медичну комісію необхідною кількістю медичних
інструментів, медикаментів та медичного майна;
3) забезпечити позачергове проходження лабораторних досліджень
громадян за направленням військкомату.
4. Запропонувати Запорізькому районному управлінню поліції ГУНП в
Запорізькій області надавати практичну допомогу працівникам територіальних
центрів комплектування та соціальної підтримки та виконкомам міських,
сільських, селищних рад щодо розшуку, затримання і доставки до
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадян, які
ухиляються від виконання військового обов'язку.
5. Рекомендувати військовим комісарам Запорізького об’єднаного
міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки,
Вільнянського районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки та Новомиколаївського районного територіального
центру комплектування та соціальної підтримки:
1) створити групи професійно-психологічного відбору для проведення
вивчення та тестування призовників, які підлягають призову і відправці у
війська;
2) забезпечити готовність призовної дільниці до проведення призову;
3) на призовній дільниці спільно з фахівцями райдержадміністрації
провести наради з посадовими особами виконавчих органів місцевого
самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, де
проаналізувати результати призову громадян на строкову військову службу в
2020 році, довести до їх відома вимоги Закону України «Про військовий
обов'язок і військову службу», 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» (зі змінами та доповненнями),
наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про
затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України» (зі змінами та доповненнями), який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800, і
визначити конкретні заходи щодо організації та проведення призову, його
матеріального та правового забезпечення.
6.
Рекомендувати головам виконкомів міських, сільських, селищних рад на
території яких розміщено районні (міські) центри комплектування та соціальної
підтримки, утворити військово-лікарські комісії, що будуть забезпечувати

медичні огляди громадян відповідних територій, на базі комунальних
некомерційних підприємств охорони здоров’я та забезпечити оплату роботи
залучених лікарів за обстеження кожного призовника окремо.
7. Рекомендувати головам виконкомів міських, сільських, селищних рад
сприяти місцевим підрозділам Національної поліції в організації роботи щодо
розшуку, затримання та доставки до призовних дільниць призовників, які
ухиляються від призову;
8. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій і закладів
освіти незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових
комісаріатів забезпечити своєчасне прибуття громадян призовного віку до
призовних дільниць;
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрацй'родЕЄешмира МАКУЩЕНКА.

Перший заступник г

Світлана ЧУДЕСНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
11 березня 2021 року №97
СКЛАД
районної призовної комісії зони обслуговування Запорізького об’єднаного
міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Макущенко Володимир
Олексійович

керівник апарату раидержадмшістрацп,
голова комісії

Онищук
Ігор Васильович

військовий комісар Запорізького ОМТЦК та
СП, член комісії (за згодою)

Слабишев
Євген Олександрович

заступник начальника Запорізького районного
управління поліції Головного управління
національної поліції в Запорізькій області з
превенції, член комісії (за згодою)

Мозолевський
Ігор Олександрович

головний спеціаліст управління командування
Запорізького ОМТЦК та СП,
член комісії (за згодою)

Гузь
Світлана Миколаївна

медична сестра КНП «Запорізька центральна
районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області,
секретар комісії (за згодою)

Кононова
Людмила Василівна

лікар, який організовує роботу медичного
персоналу, лікар-терапевт КНП «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької
районної ради Запорізької області,
член комісії (за згодою)

Гемська
Ірина Володимирівна

начальник відділу освіти, охорони здоров’я,
культури і спорту райдержадміністрації,
член комісії (за згодою)

Мединський
Іван Володими

голова
ТО
«Спілка
воїнів-афганців
Запорізького району», член комісії (за згодою)

Керівник апа

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
11 березня 2021 року № 97
РЕЗЕРВНИЙ
склад районної призовної комісії зони обслуговування Запорізького
об’єднаного міського територіального центру комплектування та
соціальної підтримки
Рогач Тетяна Іванівна

заступник голови раидержадмшістрації,
голова комісії

Гемська
Ірина Володимирівна

начальник відділу освіти, молоді, спорту,
культури та туризму райдержадміністрації,
член комісії

Іктухов
Олександр Анатолійович

заступник військового комісара
Запорізького ОМТЦК та СП,
член комісії (за згодою)

Тушинський
Кирило Сергійович

хірург КНП «Міська лікарня №3», Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою)

Коваленко
Ірина Володимирівна

практичний психолог Запорізького
навчального виховного комплексу №82,
член комісії (за Згодою)

Кузан
Олександр Іванович

начальник сектору кадрового забезпечення
Запорізького районного управління поліції
Головного управління національної поліції в
Зацорізькій області, член комісії (за згодою)

Попова
Юлія Вячеславовна

медична сестра КНП «Міська лікарня №3»,
Запорізької міської ради,
секретар комісії (за згодою)

Давидюк
Генадій Володимиров

заступник голови ТО «Спілка воїнів-афганців
Запорізького району»,
єн комісії (за згодою)

Керівник апар

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
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СКЛАД
районної медичної комісії зони обслуговування Запорізького
об’єднаного міського територіального центру комплектування та
соціальної підтримки
Тушинський
Кирило Сергійович

хірург ІСНП «Міська лікарня №3», Запорізької
міської ради, голова комісії (за згодою)

Антипова
Ганна Анатоліївна

терапевт КНП «Міська лікарня №9» Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою)

Антонець
Ілона Леонідівна

медична сестра КНП «Міська лікарня №3»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою)

Булавіна
Тетяна Валентинівна

медична сестра КНП «Стоматологічна поліклініка
№3» Запорізької міської ради,
член комісії (за згодою)

Глінка
Олена Олександрівна

психіатр ІСНП «Обласний клінічний заклад
надання психіатричної допомоги» » Запорізької
обласної ради, член комісії (за згодою)

Семенюченко
Любов Володимирівна

стоматолог КНП «Стоматологічна поліклініка №3»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою)

Лісіцина
Лідія Яківна

отоларинголог КНП «Міська лікарня №3»,
Запорізької міської ради член комісії (за згодою)

Дятлова
Людмила Василівна

невропатолог КНП «Міська лікарня №9»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою)

Попова
Юлія Вячеславівна

медична сестра КНП «Міська лікарня №3»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою)

Попов
Павло Іванович

хірург КНП «Міська лікарня №3» Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою)

Нікіфоров
Геннадій Сергійович

окуліст КНП «Міська лікарня №9» Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою)

Сопіна

медична сестра КНП «Міська лікарня №3»
апорізької міської ради, член комісії (за згодою).
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Розпорядження голови
районної державної адміністрації
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РЕЗЕРВНИЙ
склад районної медичної комісії зони обслуговування Запорізького
об’єднаного міського територіального центру комплектування та
соціальної підтримки
Кононова
Людмила Василівна

терапевт КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, голова комісії (за згодою);

Бальченко
Ігор Станіславович

отоларинголог КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Горобченко
Валерій Вікторович

хірург КНП «Запорізька центральна районна лікарня»
Запорізької районної ради Запорізької області,
член комісії (за згодою);

Кічук
Лідія Василівна

психіатр КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Прудченко
Олег Владиславович

невропатолог КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Хозлу
Ольга Олександрівна

стоматолог КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Гузь
Світлана Миколаївна

медична сестра КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Ярошевська
Тетяна Володимирівна

окуліст КНП «Міська лікарня №9» Запорізької міської
ради, член комісії (за згодою);

Ткаченко
Олександр
Володимирови

терапевт КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
сті, член комісії (за згодою);

Керівник апа
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районної державної адміністрації
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ГРАФІК

роботи районних медичної та призовної комісій зони обслуговування
Запорізького об’єднаного міського територіального центру
комплектування та соціальної підтримки

№
з/п

1.

Дата здачі
аналізів,
Дата
Дата
Кіль
проходжень- проходжень- проходженькість
ня
ня медичної ня призовної
чоловік
флюорограф
комісії
комісії
-фії

Найменування

Призовники, які підлягають
відправці в ЗС України

36

1 0 .0 2 .2 0 2 1 3 1 .0 3 .2 0 2 1

1 0 .0 2 .2 0 2 1 3 1 .0 3 .2 0 2 1

02.0 4 .2 0 2 1

41

1 0 .0 2 .2 0 2 1 3 1 .0 3 .2 0 2 1

1 0 .0 2 .2 0 2 1 3 1 .0 3 .2 0 2 1

06.04.2021

1 0 .0 2 .2 0 2 1 3 1 .0 3 .2 0 2 1

1 0 .0 2 .2 0 2 1 3 1 .0 3 .2 0 2 1

09.0 4 .2 0 2 1
13.04.2021
2 0 .0 4 .2 0 2 1
22.0 4 .2 0 2 1
05.0 5 .2 0 2 1
07.05.2021
19.05.2021
25.05.2021
27.0 5 .2 0 2 1
01.06.2021
08.06.2021
10.06.2021
15.06.2021
22.0 6 .2 0 2 1
29.0 6 .2 0 2 1

0 1 .0 4 .2 0 2 1 0 7 .0 5 .2 0 2 1

0 1 .0 4 .2 0 2 1 0 7 .0 5 .2 0 2 1

0 1 .0 4 .2 0 2 1 07.05.2021

0 1 .0 4 .2 0 2 1 0 4 .0 6 .2 0 2 1

0 1 .0 4 .2 0 2 1 0 4 .0 6 .2 0 2 1

0 1 .0 4 .2 0 2 1 04.0 6 .2 0 2 1

1 0 .0 2 .2 0 2 1 3 0 .0 6 .2 0 2 1

1 0 .0 2 .2 0 2 1 3 0 .0 6 .2 0 2 1

Призовники, які визнані
2.

3.

4.

5.

6.

непридатними до військової
служби

Призовники, які мають право на
відстрочку за будь-яких обставин

Призовники, які повернулись 3
додаткового медичного
обстеження
Призовники, які були розшукані
під час призову
Проходження медичної комісії
кандидатами на військо^ службу
за контрактом^ї^^ДЕР^^ї^
військовозрЙ^’Хз^ЙЙОї
ОРГ
Ігл

Керівник апараї

СЕКТОР
ЧП.ЗЛШіЗпоі\'~І'ОГ-ОТЦ.
■-

І -ПЛОНОЛСТіі^
І К0НТР(ІЛ](
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у
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Розпорядження голови
районної державної адміністрації
11 березня 2021 року №97
СКЛАД
оперативної групи по розшуку та доставці на призовну дільницю
Запорізького ОМТЦК та СП призовників, які ухиляються від призову
Науменко
Руслан Віталійович

керівник групи, т.в.о заступника
начальника Запорізького районного
управління поліції головного
управління національної поліції в
Запорізькій області з превенції
(за згодою)

Ганоцький
Костянтин Борисович

член групи, начальник відділення
призову Запорізького об’єднаного
міського територіального центру
комплектування та соціальної
підтримки (за згодою)

Маслов Сергій Володимирович

член групи, заступник начальника
відділу поліції №6 Запорізького
районного управління поліції
Головного управління національної
поліції в Запорізькій області з
превенції (за згодою)
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СКЛАД
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територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Чудеснова
Світлана Іванівна
Терещук
Юлія Вікторівна

перший заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії
медична сестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини № З м. Вільнянськ
«Вільнянський центр первинної медикосанітарної допомоги» Вільнянської міської ради секретар комісії, член комісії (за згодою)

Іщенко
Сергій Павлович

начальник сектору превенції відділення поліції
№2 Запорізького районного управління поліції
ГУ Національної поліції в Запорізькій області,
член комісії (за згодою)

Вацюк
Ігор Васильович

військовий комісар Вільнянського районного
ТЦК та СП, член комісії (за згодою)

Ганова Лариса Павлівна

директор комунальної установи «Центр з
обслуговування, координації діяльності та
розвитку освітніх закладів» Вільнянської міської
ради, член комісії (за згодою)

Романчук
Любов Михайлівна

сімейний лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1 м. Вільнянськ ІСНП
«Вільнянський
центр
первинної
медикосанітарної допомоги» Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Хмара
Андрій Ф

в.о. директора Вільнянського міського центру
соціальних служб Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Керівник
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РЕЗЕРВНИЙ
склад районної призовної комісії зони обслуговування Вільнянського
районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки
Рогач
Тетяна Іванівна

заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Понятенко
Юлія Григорівна

медична сестра амбулаторії загальної практики
- сімейної медицини № З м. Вільнянськ КНП
«Вільнянський центр первинної медикосанітарної допомоги» Вільнянської міської
ради - секретар комісії (за згодою)

Босенко
Олена Олександрівна

інспектор ювенальної превенції Запорізького
районного управління поліції ГУ Національної
поліції в Запорізькій області,
член комісії (за згодою)

Верещага
Іван Миколайович

заступник військового комісара - начальник
відділення ректрутингу та комплектування
Вільнянського РТЦК та СП,
член комісії (за згодою)

Ганова
Лариса Павлівна

директор комунальної установи «Центр з
обслуговування, координації діяльності та
розвитку освітніх закладів» Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Сисенко
Катерина Сергіївна

психолог Вільнянського міського центру
соціальних служб Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Хмара
Сергій Федорович

лікар-невропатолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської міської
ади, член комісії(за згодою)

Керівник ап
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підтримки
Романчук
Любов Михайлівна

сімейний лікар амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини № 1
м. Вільнянськ КНП «Вільнянський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Вільнянської міської ради,
голова комісії (за згодою)

Гончаренко
Уляна Іванівна

лікар-отоларинголог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Ізмалкова
Світлана Анатоліївна

лікар-невропатолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Макаренко
Тетяна Олександрівна

лікар-хірург КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської
міської ради,
член комісії (за згодою)

Огієнко
Тетяна Олександрівна

лікар “ стоматолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Сахнюк
Наталія Петрівна

лікар - психіатр КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Слободчукова
Євгенія Героніївна

лікар - офтальмолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Керівник апара
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РЕЗЕРВНИЙ
склад районної медичної комісії зони обслуговування Вільнянського
районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки
Гетьман
Світлана Олексіївна

лікар-терапевт КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
голова комісії (за згодою)

Гончаренко
Уляна Іванівна

лікар-отоларинголог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Кучеренко
Руслан Васильович

лікар-травматолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Плахтюкова
Людмила Олексіївна

лікар - стоматолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Сахнюк

лікар - психіатр КНП «Вільнянська
бягастоіфофільна, лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Слободчукова
Євгенія Героніївна

лікар - офтальмолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Хмара
Сергій Федорріия=:=-^

лікар-невропатолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
-^хоііен комісії (за згодою)

ОРіу

4/.70Я
' / 7.1

ьо

1 /'>' д:/

'’.'ГА
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роботи районної призовної комісії зони обслуговування Вільнянського
районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки

№
з/п

Дні роботи комісії

Назва сільської
(міської) рад

01.04 02.04
1.

Вільнянська міська О Т Г

2.

Матвіївська О Т Г

46

3.

Михайлівська О Т Г

82

4.

Михайло-Лукашівська О Т Г

46

5.

Павлівська О Т Г

38

6.

Петро-Михайлівська О Т Г

33
387

ЛІЛОНОЛС'ТВ.І
І
І'їЛіТРОЛВі

Иілрдгу '

05.04

142

В С Ь О ГО

Керівник апараз

Резервні дні роботи комісії

Кількість

/ '■ '

06.04 07.04 22.04
X

X

05.05

13.05 20.05

08.06 22.06 29.06

X

X
X

X
X
X
X

46

41

41

50

50

42

46

38

33

^1
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№
з/п

Назва сільської
(міської) рад

18

11

Вільнянська міська О Т Г

142

2.

Матвіївська О Т Г

46

3,

Михайлівська О Т Г

82

4.

Михайло-Лукашівська О Т Г

46

5.

Павлівська О Т Г

38

6.

Петро-Михайлівська О Т Г

33

Керівник апара'

червень

травень

Кількість

1.

Всього_______

квітень

березень

387

01

08

15

22

X

X

X

06

20

27

17

24

обстеж. обстеж. обстеж.
обстеж. обстеж. обстеж.

X
X

обстеж. обстеж. обстеж.

X

•

X

обстеж. обстеж. обстеж.
X

обстеж. обстеж. обстеж.
X

46

03

41

41

50

50

42

46

38

обстеж. обстеж. обстеж.
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СКЛАД
оперативної групи по розшуку та доставці на призовну дільницю
Вільнянського
районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки призовників, що ухиляються від призову
Верещага
Іван Миколайович

заступник військового комісара - начальник
відділення ректрутингу та комплектування
Вільнянського РТЦК та СП,
керівник групи (за згодою)

Іщенко
Сергій Павлович

начальник сектору превенції відділення поліції
№2 Запорізького районного управління поліції
ГУ Національної поліції в Запорізькій області,
член групи (за згодою)

Татаренко
Анатолій Володимирович

Старший інструктор відділення ректрутингу та
комплектування Вільнянського РТЦК та СП,
член групи (за згодою)

Карпов
Валерій Валерійович

дільничний офіцер поліції сектору превенції
відділення поліції №2 Запорізького районного
управління поліції ГУ Національної поліції в
Запорізькій області (за згодою)

Керівник апара'
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районної призовної комісії зони обслуговування Новомиколаївського
районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки
Рогач
Тетяна Іванівна

заступник голови раидержадмшістрації,
голова призовної комісії

Конопленко
військовий комісар Новомиколаївського
Володимир Олександрович РТЦК та СП, заступник голови призовної
комісії (за згодою)
Шкребтан
Оксана Миколаївна

рентген лаборант КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
секретар призовної комісії (за згодою)

Шевченко
Ольга Вікторівна

Начальник загального відділу юридичного
забезпечення та центру надання
адміністративних послуг Новомиколаївської
селищної ради Запорізької області
член комісії (за згодою)
начальник відділення поліції №3 Запорізького
районного управління поліції ГУНП в
Запорізькій області,
член комісії (за згодою)

Войтик Володимир
Олександрович

Федічкін
Роман Володимирович

провідний лікар, лікар-травматолог КНП
«Новомиколаївська центральна районна
лікарня», член комісії (за згодою)

Юракова
Ірина Василівна

начальник відділу освіти, молоді та спорту
Новомиколаївської селищної ради Запорізької
області член комісії (за згодою)

Соколова Ірина
Миколаївна

директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»
^порізької районної ради Запоізької області,
комісії (за згодою)
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Чудеснова
Світлана Іванівна

Перший заступник голови
райдержадміністрації, голова комісії

Падалко
Антоніна Володимирівна

медична сестра КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
секретар призовної комісії (за згодою)

Буц
Олександр Миколайович

заступник військового комісара з
територіальної оборони Новомиколаївського
РТЦК та СП, член комісії (за згодою)

Федорінов
В'ячеслав В'ячеславович

начальник сектору відділення поліції №3
Запорізького районного управління поліції,
член комісії (за згодою)

Вовк
Сергій Володимирович

лікар психіатр КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
член комісії (за згодою)

Чумак
Альона Віталіїв

психолог Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Запорізької
ійонної ради Запорізької області(за згодою)
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Федічкін
Роман Володимирович

лікар - травматолог, лікар - дерматолог
КНП «Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,
голова комісії (за згодою)

Вакуленко
Володимир Вікторович

лікар - терапевт КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
член комісії (за згодою)

Вовк
Сергій Володимирович

лікар - психіатр КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
член комісії (за згодою)

Нестеренко
Геннадій Борисович

лікар - офтальмолог КНП
«Новомиколаївська центральна районна
лікарня», член комісії (за згодою)

Железняк
Тетяна Олександрівна

лікар-отоларинголог КНП
«Новомиколаївська центральна районна
лікарня», член комісії (за згодою)

Анісенкова
Галина Юріївна

лікар - стоматолог КНП
«Новомиколаївська центральна районна
лікарня», член комісії (за згодою)

Кривенко
Ірина Михайлівна

лікар - невропатолог КНП
«Новомиколаївська центральна районна
лікарня», член комісії (за згодою)
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Гладун
Ігор Якович

лікар - хірург КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
голова комісії (за згодою)

Плетенець
Антоніна Петрівна

лікар - терапевт КНП
«Новомиколаївський центр первинної
медико-санітарної допомоги»,
член комісії (за згодою)

Меркулова
Тетяна Володимирівна

Керівник апара'

лікар - невропатолог КНП
«Новомиколаївська центральна районна
лікарня», член комісії (за згодою)
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№ з/п

Назва
сільської
(селищної) ради

К-ть

1

Новомиколаївська
сел..рада

99

2

Тернуватська ОТГ

25

РАЗОМ

Керівник апарату

г

Дні роботи комісії
01.04

02.04

05.04

X

X

X

33

33

33

Резервні дні роботи комісії

06.04.

07.04

X

X

15

10

03.05

08.05

19.05

28.06
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роботи районної медичної комісії зони обслуговування Новомиколаївського
районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки
№
з/п

Назва
селищної ради,ОТГ

К-ть

01.03

02.03

03.03

X

X

X

1

Новомиколаївська
сел.рада

99

2

Тернуватська ОТГ

25

04.05.

05.03

X

X

15

10

____________________ р

РАЗОМ_________ ^
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33

33

33

19.03

08.04

05.05

15.06

28.06

обсте
ження

обсте
ження

обсте
ження

обсте
ження

обсте
ження

обсте
ження

обсте
ження

обсте
ження

обсте
ження

обсте
ження
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СКЛАД
оперативної групи по розшуку та доставці на призовну дільницю
Новомиколіївського районного територіального центру комплектування
та соціальної підтримки призовників, що ухиляються від призову

Брусняк
Костянтин Миколайович

Євмен
Віталій Григорович

старший інспектор відділення поліції №3
Запорізького районного управління поліції ГУНП
в Запорізькій області (за згодою)
інструктор відділення рекрутингу та
комплектування Новомиколаївського РТЦК та СП
Дза згодою)
'і'

-

ОРГл Чіл

Керівник апарг

Володимир МАКУЩЕНКО
А лії

