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МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 еІЧЖЯ Ш І 7

Мостиська

№

38

Про створення позаштатної
військово-лікарської комісії
Мостиського РВК

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на
виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», п. 2.6
наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження
Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України», з метою
якісного проведення медичних оглядів військовозобов'язаних, призначених д^м
комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під
час проведення мобілізації, громадян, які призиваються або приймаються на
військову службу у військовому резерві, за контрактом для визначення ступеня
придатності до військової служби:
1. Створити позаштатну військово-лікарську комісію Мостиського районного
військового комісаріату у складі:
Основний склад

Дублюючий склад

голова ВЛК

0 . А. Дарнобит

Р. С. Петльович

секретар комісії

Л. Т. Вовк

М. М. Ковць

Члени комісії:
терапевт

1. Б. Панчишин

О. О. Тарапацька

хірург

Р. С. Петльович

О. Я. Вахула

отоларинголог

0 . С. Мельник

психіатр

А. А. Підцерковний

О. І. Колодка

невропатолог

1. А. Ключак

A. І. Комнацький

стоматолог

О. І. Пушкар

B. Я. Шпилька

окуліст

0 . Є. Дячок

дерматолог

1. Б. Станько

2. Головному лікарю Мостиської КЦРЛ Б. М. Пелиню забезпечити роботу
позаштатної військово-лікарської комісії з 9.30 год. на базі Мостиської районної
центральної поліклініки, а саме:

Лікарі
терапевт
хірург
отоларинголог
психіатр
невропатолог
стоматолог
окуліст
дерматолог

Місце прийому
кабінет №49 (III поверх)
кабінет №50 (III поверх)
кабінет №56 (III поверх)
кабінет № 20 (II поверх)
кабінет №58 (III поверх)
кабінет №68 (IV поверх)
кабінет №62 (III поверх)
кабінет № 16 (III поверх)

3. Голові позаштатної військово-лікарської комісії проводити засідання з
10.00 год. до 13.00 год. в кабінеті № 54 Мостиської районної поліклініки.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 22.01.2016 № 13.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.

Голова районнбТ
державної а д ^ і н і ^ а ц і ї

С. О. Буняк

