МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
& а^'^авнл 2015

Мостиська

№

148

Про залучення лікарів
до складу військово-лікарської комісії
Яворівсько-Мостиського ОРВК

Згідно із ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на
виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», п. 2.6.3
наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, розпорядження голови
облдержадміністрації від 31.12.2014 № 777/0/5-14, з метою покращення організації
медичних оглядів допризовників, призовників, військовослужбовців та членів їхніх
сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби);
військовозобов'язаних, офіцерів запасу, 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, учнів
військових ліцеїв; колишніх військовослужбовців; працівників Збройних Сил
України, 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
Збройних Сил України; визначення ступеня придатності до військової служби,
навчання у ВВНЗ, роботи за фахом; установлення причинного зв'язку захворювань,
травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців, військовозобов'язаних,
резервістів:
1. Створити позаштатну військово-лікарську комісію Яворівсько-Мостиського
об'єднаного районного військового комісаріату у складі:
Основний склад

Дублюючий склад

голова В Ж

0. А. Дарнобит

Ю. М. Романишак

секретар комісії

М. Б. Телятинська

М. М. Ковць

Члени комісії:
терапевт

Г. Ю. Калужна

0. 0. Тарапацька

хірург

Р. С. Петльович

В. М. Степований

отоларинголог

0. С. Мельник

психіатр

А. В. Куземський

А. А. Підцерковний

невропатолог

І. А. Ключак

А. І. Комнацький

стоматолог

В. Я. Шпилька

0 . 0 . Пушкар

окуліст

0 . Є. Дячок

дерматолог

І. Б. Станько

2. Головному лікарю Мостиської КЦРЛ Б. М. Пелиню забезпечити роботу
позаштатної військово-лікарської комісії.
3. Т. в. о. військового комісара С. О. Ліснякову організувати роботу комісії та
виділити належне місце для роботи.
4. Голові позаштатної військово-лікарської комісії проводити засідання з 10.00
до 13.00 в кабінеті № 46 Мостиської КЦРЛ.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 23.02.2009 № 136.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Голуб Н. І.

Голова районно:
державної адмі

М. М. Мартин

