
 

 

  

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про утворення позаштатної постійно  

діючої військово-лікарської комісії у  

Кременецькому територіальному  

центрі комплектування та соціальної  

підтримки на 2021 рік 

 

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”, наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402 ,,Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України”, спільного наказу Кременецького міського об’єднаного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки та 

Комунального некомерційного підприємства ,,Кременецька опорна лікарня” 

Кременецької міської ради від     25 січня 2021 року № 17 агд/ 16/3-од, з метою 

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, 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: 

1. Утворити  позаштатну військово-лікарську комісію  у Кременецькому 

міському об’єднаному територіальному центрі комплектування та соціальної 

підтримки. 
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2.   Затвердити основний та резервний склад лікарів, які залучаються до 

позаштатної військово-лікарської комісії у Кременецькому міському 

об’єднаному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, 

що додаються. 

 

3. Військовому комісару Кременецького міського об’єднаного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки визначити 

персональний склад, голову та порядок роботи позаштатної військово-

лікарської комісії  Кременецького міського об’єднаного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. 

 

4. Рекомендувати Кременецькій, Почаївській міським, Лопушненській 

сільській радам забезпечити належну роботу та фінансування ВЛК 

Кременецького міського об’єднаного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки до визначених повноважень та компетенцій. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації.  

 

 

 

Голова адміністрації                                                                          Віталій КУДЛАК 

 

 

Василь Хортик 

Світлана Федишена 

Надія Ніколаєва 

Андрій Левицький 

Зоряна Павлюк 

Катерина Калітка 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
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районної державної адміністрації  

____________  №_____ 

 

Основний склад лікарів, що залучаються до складу позаштатної військово-

лікарської комісії у Кременецькому міському об’єднаному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

Лікарі 

Старший лікар  -      Фаріон Олег Олегович 

Терапевт -        Борак Ярослав Іванович 

Хірург -        Іванюк Олег Іванович 

Психіатр -        Фаріон Олег Олегович 

Отоларинголог -        Фальфушинський Іван Макарович 

Офтальмолог -         Гайдучик Наталія Іванівна 

Дерматолог -         Грабчук Аркадій Якович 

Стоматолог -         Плисюк Олег Якович 

Невропатолог  -         Шегера Андрій Васильович 

Ортопед - Кошевой Андрій Андрійович 

Середній медичний персонал 

Нагорна Марія Іванівна 

Селестенюк Ірина  Василівна 

Кучерук  Ірина Карпівна 

Кухаренко Ірина Михайлівна 

 

Керівник апарату 

адміністрації                                                                       Світлана ФЕДИШЕНА  

 

Андрій Левицький  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

районної державної адміністрації  

____________  №_____ 
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Резервний склад лікарів, що залучаються до складу позаштатної 

військово-лікарської комісії у Кременецькому міському об’єднаному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Лікарі 

 

Старший лікар -        Гайдучик Наталія Іванівна 

Терапевт -        Філик Віталій Петрович 

Хірург -        Ковальчук Андрій Андрійович 

Психіатр -        Пастернак Леон Володимирович 

Отоларинголог -        Гайдучик Ігор Ярославович 

Офтальмолог -        Гуменюк Раїса Ігорівна 

Дерматолог -        Дацюк Леся Іванівна 

Стоматолог -        Адаменко Ярослава Паїсівна 

Невропатолог -       Кретова Жанна Іванівна 

Ортопед -       Шаюк Юрій Андрійович 

Середній медичний персонал 

Кулина Олена Вікторівна 

Романюк Світлана Петрівна 

 

Керівник апарату 

адміністрації                                                                       Світлана ФЕДИШЕНА  

 

Андрій Левицький 


