
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Кременець             № __________ 

Про створення позаштатних 
постійно діючих військово-лікарських
комісій

Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, 
,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про військовий обов’язок і 
військову службу”, ,,Про оборону України”, ,,Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію”, ,,Основи законодавства України про охорону здоров’я”, пунктів 
2.1 та 2.10 глави 2 розділу І Положення про військово-лікарську експертизу в 
Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 
14.08.2008 № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за 
№ 1109/15800 (зі змінами) (далі – Положення), пунктів 9 та 11 розділу І 
Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України, 
затвердженого наказом Міністра оборони України від 20.11.2017 № 602, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2017 за № 1566/31434,      
з метою забезпечення безперервності та наступності проведення військово-
лікарської (лікарсько-льотної) експертизи в зонах відповідальності, якісного 
проведення медичних оглядів військовозобов’язаних, офіцерів запасу, які 
призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, 
резервістів (кандидатів у резервісти), громадян, які приймаються на військову 
службу за контрактом та під час мобілізації, кандидатів на навчання у вищих 
військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів Міністерства  оборони України (далі – ВВНЗ), учнів 
військових ліцеїв для визначення ступеня придатності до військової служби, 
навчання у ВВНЗ, із числа осіб цивільної молоді, враховуючи лист 
Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки від 26.12.2022 № 4363:
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1. Утворити відповідно до зон відповідальності:
1)  Кременецьку районну позаштатну постійно діючу військово-лікарську 

комісію при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки (далі – Кременецький РТЦК та СП), 
залучивши лікарів та секретаря з комунальних некомерційних підприємств  
(далі – КНП) ,,Кременецька опорна лікарня” та ,,Кременецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги” Кременецької міської ради, ,,Почаївська районна 
комунальна лікарня” Почаївської  міської ради,  ,,Вишнівецька  районна  
комунальна  лікарня”  та ,,Вишнівецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Вишнівецької селищної ради в основному та резервному складі 
згідно з додатками 1, 2;

2) Шумську територіальну позаштатну постійно діючу військово-лікарську 
комісію при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки, залучивши лікарів та секретаря з КНП 
,,Шумська міська лікарня” та ,,Шумський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги” Шумської міської ради в основному та резервному складі 
згідно з додатками 3, 4;

3) Лановецьку територіальну позаштатну постійно діючу військово-
лікарську комісію при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки, залучивши лікарів та секретаря з КНП 
,,Лановецька міська лікарня” та ,,Лановецький міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги” Лановецької міської ради в основному та 
резервному складі згідно з додатками 5, 6.”

2. Керівникам лікувально-профілактичних закладів району забезпечити 
комплектування позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій 
лікарями та секретарями за узгодженням їх персонального складу із 
Кременецьким РТЦК та СП та головою штатної військово-лікарської комісії 
регіону.

3. Начальнику центру Кременецького районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки до 6 січня 2023 року наказом 
визначити голів, персональний склад та порядок роботи створених позаштатних 
постійно діючих військово-лікарських комісій.

4. Проводити медичний огляд військовозобов’язаних в період з 01 січня 
2023 по 31 грудня 2023 року:

1) Кременецькою районною позаштатною постійно діючою військово-
лікарською комісією при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки з 09:00 до 17:00 на базі призовної 
дільниці Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки за адресою: вул. У.Самчука буд.4, м. Кременець;

2) Шумською територіальною позаштатною постійно діючою військово-
лікарською комісією при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки з 09:00 до 17:00 на базі призовної 
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дільниці 1 – го відділу Кременецького районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки за адресою: майдан Незалежності,   
буд. 24, м. Шумськ;

3) Лановецькою територіальною позаштатною постійно діючою військово-
лікарською комісією Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки з 09:00 до 17:00 на базі призовної 
дільниці 2 – го відділу Кременецького районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки за адресою: вул. Шкільна, буд. 3,        
м. Ланівці.

5. Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування району 
забезпечити належну роботу та фінансування сворених позаштатних постійно 
діючих військово-лікарських комісій Кременецького районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно до 
визначених повноважень та компетенцій.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
районної державної адміністраці від 31.12.2021 № 257/02-07/1 ,,Про створення 
позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій”, від 27.01.2022 
№5/02-07/1 ,,Про внесення змін до розпорядження голови районної державної 
адміністраці від 31.12.2021 № 257/02-07/1”, від 21.02.2022 №23/02-07/1 ,,Про 
внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністраці від 
31.12.2021 № 257/02-07/1”, від 03.03.2022 №34/02-07/1 ,,Про внесення змін до 
розпорядження голови районної державної адміністраці від 31.12.2021              
№ 257/02-07/1”, від 19.07.2022 №70/02-07/1 ,,Про внесення змін до 
розпорядження голови районної державної адміністраці від 31.12.2021 № 
257/02-07/1”, від 07.09.2022 №87/02-07/1 ,,Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної адміністраці від 31.12.2021 № 257/02-07/1”.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника начальника районної військової адміністрації Василя Хортика. 

Начальник військової адміністрації                                              Василь ХОРТИК

Василь Хортик

Віталій Грушко

Надія Нікітович

Андрій Левицький

Зоряна Павлюк

Катерина Калітка



    Додаток 1

                                                                             до розпорядження начальника
районної військової адміністрації 

                                                                              ____________  №_____________
 

ОСНОВНИЙ СКЛАД
Кременецької районної позаштатної постійно діючої військово-лікарської 

комісії при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки

ФАРІОН Олег Олегович - голова комісії

НАГОРНА Марія Іванівна - секретар комісії

Члени комісії:

ІВАНЮК Олег Іванович - лікар - хірург

ФІЛИК Віталій Петрович - лікар - терапевт

ШЕГЕРА Андрій Васильович - лікар - невропатолог, заступник 
голови ВЛК

ФАРІОН Олег Олегович - лікар - психіатр

ГУМЕНЮК Раїса Ігорівна - лікар - офтальмолог

ГАЙДУЧИК Ігор Ярославович - лікар - отоларинголог

МЕЛЬНИЧУК Дмитро 
Олександрович

- лікар - стоматолог

ДАЦЮК Леся Іванівна - лікар - дерматолог

КОШЕВОЙ Андрій Андрійович - лікар - ортопед - травматолог

СІЧКОВСЬКА Тетяна Степанівна - лікар - гінеколог

Керівник апарату
адміністрації                                                                               Віталій ГРУШКО

        Андрій Левицький



      Додаток 2

       до розпорядження начальника
       районної військової адміністрації 

       ____________  №___________ 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
Кременецької районної позаштатної постійно діючої військово-лікарської 

комісії при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки

КОШЕВОЙ Андрій Андрійович - голова комісії 

ГОРОХОВСЬКА Аннна Борисівна - секретар комісії

Члени комісії:

КОВАЛЬЧУК Андрій Андрійович - лікар – хірург, заступник голови 
ВЛК

ШИРМА Марина Ігорівна - лікар - терапевт

БЕРЕЗІЙ Тетяна Петрівна - лікар - невропатолог

ПАСТЕРНАК Леон Володимирович - лікар - психіатр

БЛОЗВА Ірина Миколаївна - лікар – офтальмолог

ФАЛЬФУШИНСЬКИЙ Іван 
Макарович

- лікар - отоларинголог 

ДУБИНА Інесса Аркадіївна - лікар - стоматолог

ВАСЮТА Яна Вадимівна - лікар - дерматолог

КАМЕНЯРСЬКИЙ Олександр 
Вікторович

- лікар  ортопед – травматолог

ФУРСИК Олена Василівна - лікар - гінеколог

Керівник апарату
адміністрації                                                                               Віталій ГРУШКО

       Андрій Левицький



       Додаток 3

       до розпорядження начальника
       районної військової адміністрації 

       ____________  №_____________ 

ОСНОВИЙ СКЛАД
Шумської територіальної позаштатної постійно діючої військово-

лікарської комісії при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки

ПОДОЛЯНЮК Ольга Василівна
  

- голова комісії 

ШМИГЕЛЬ Соломія Русланівна - секретар комісії

Члени комісії:

ЯЦЕНЮК Назарій Юрійович - лікар - хірург

РЕШЕТНІК Яна Андріївна - лікар – терапевт, заступник голови 
ВЛК

КОЗАЧУК Андрій Григорович - лікар - невропатолог

ПОДОЛЯНЮК Ольга  Василівна - лікар - психіатр

ШУНЕВИЧ Надія Іванівна - лікар - офтальмолог

РАДЗІХ Володимир Васильович - лікар - отоларинголог

НІКОЛАЄВ Степан Володимирович - лікар - стоматолог

СЕМИВОЛОС Лариса Василівна - лікар - дерматолог

ТУКА Віктор Олегович - лікар ортопед - травматолог

КУШНІР Тетяна Миколаївна - лікар - гінеколог

Керівник апарату
адміністрації                                                                               Віталій ГРУШКО

        Андрій Левицький
      



      Додаток 4

       до розпорядження начальника
       районної військової адміністрації 

       ____________  №_____________ 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
Шумської територіальної позаштатної постійно діючої військово-

лікарської комісії при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки

КАМІНСЬКА Юлія Вікторівна - голова комісії 

ТРОЦЮК Валентина Іванівна - секретар комісії

Члени комісії:

ПАСТУХ Андрій Ігорович - лікар - хірург

ЧОРНОБАЙ Світлана Олексіївна - лікар - терапевт

ТЕМЕЧКО Олександр Миколайович - лікар - невропатолог

КОЗАЧУК Андрій Григорович - лікар - психіатр

ШУНЕВИЧ Віталій Богданович - лікар - офтальмолог

ЗІНЬКО Андрій Володимирович - лікар - отоларинголог

ПОДОЛЯНЮК Віктор Петрович - лікар - стоматолог

РЕШЕТНІК Яна Андріївна - лікар - дерматолог, заступник 
голови ВЛК

ДМИТРІВ Степан Степанович - лікар - ортопед - травматолог

ЗОЛОЛТУН Олена Миколаївна - лікар - гінеколог

Керівник апарату
адміністрації                                                                               Віталій ГРУШКО

        Андрій Левицький



      Додаток 5

      до розпорядження начальника
      районної військової адміністрації 

        ____________  №_____________ 

ОСНОВИЙ СКЛАД 
Лановецької територіальної позаштатної постійно діючої військово-

лікарської комісії при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки

МАРТИНЮК Людмила Миколаївна - голова комісії 

ПЕНЧУК Лариса Іванівна - секретар комісії
Члени комісії:

СТАШУК Михайло Борисович - лікар - хірург

ШУШКО Оксана Богданівна - лікар - терапевт

ЗВАРИЧ Олександр Богданович - лікар – невропатолог

СМОЛА Юлія Євгеніївна - лікар - психіатр

НОЖЕНКО Людмила Павлівна - лікар - офтальмолог

ДРЕВНІЦЬКА Лілія Володимирівна - лікар - отоларинголог

ПІДВИСОЦЬКИЙ Ігор Ігорович - лікар - стоматолог

ХАЙДАРОВА Тетяна Василівна - лікар - дерматолог, 

КОВАЛЬЧУК Степан Карпович - лікар  ортопед - травматолог, 
заступник голови ВЛК

МАРТИНЮК Людмила Миколаївна - лікар - фтизіатр

ДМИТРУК Анна Георгіївна - лікар - гінеколог

Керівник апарату
адміністрації                                                                               Віталій ГРУШКО

         Андрій Левицький



       Додаток 6

       до розпорядження начальника
       районної військової адміністрації 

       ____________  №_____________ 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
Лановецької територіальної позаштатної постійно діючої військово-

лікарської комісії при Кременецькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки

ХАЙДАРОВА Тетяна Василівна - голова комісії 

ПЕНЧУК Лариса Іванівна - секретар комісії

Члени комісії:

КОВАЛЬЧУК Степан Карпович - лікар - хірург, заступник голови 
ВЛК

ШЕВЧУК Оксана Богданівна - лікар - терапевт

МЕЛЬНИК Наталія Антонівна - лікар - невропатолог

БЕНЬКО Людмила Миколаївна - лікар – психіатр

НОЖЕНКО Людмила Пилипівна - лікар – офтальмолог

ШПАК Руслан Зіновійович - лікар - отоларинголог

ПІДВИСОЦЬКА Вікторія Ігорівна - лікар - стоматолог

ХАЙДАРОВА Тетяна Василівна - лікар - дерматолог

ШУМИЛО Богдан Олександрович - лікар - ортопед 

МАРТИНЮК Людмила Миколаївна - лікар - фтизіатр

МОРОЗЮК Лариса Іванівна - лікар - гінеколог

Керівник апарату
адміністрації                                                                               Віталій ГРУШКО

          Андрій Левицький


