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КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 року м.Кременець № 

Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної адміністрації
від 15.11.2021 № 223/02-07/1

Відповідно до статті 6 Закону України ,,Про місцеві державні 
адміністрації”, листів комунального некомерційного підприємства 
,,Кременецька опорна лікарня” Кременецької міської ради від 25.01.2022 № 93, 
листа першого відділу Кременецького районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки від 11.01.2022 № 17, на часткову зміну  
пункту 2 розпорядження голови Кременецької районної державної 
адміністрації від 15.11.2021 № 223/02-07/1 ,, Про проведення приписки юнаків 
2005 року народження до призовних дільниць”, а саме:

1. Увести до основного складу лікарів, що залучаються для медичного 
обстеження громадян України чоловічої статі жителів, Кременецького району 
2005 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці 
Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки:

Божко Ларису Іванівну – лікаря-терапевта.                           
      
      2. Увести до резервного складу лікарів, що залучаються для медичного 
обстеження громадян України чоловічої статі жителів, Кременецького району 
2005 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці 
Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки:
         Філика Віталія Петровича – лікаря-терапевта.
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      3. Вивести із основного складу лікарів, що залучаються для медичного 
обстеження громадян України чоловічої статі жителів, Кременецького району 
2005 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці 
Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки  Явкіну-Наконечну Інну Олександрівну – лікаря-
терапевта.
     
      4. Вивести з резервного складу лікарів, що залучаються для медичного 
обстеження громадян України чоловічої статі жителів, Кременецького району 
2005 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці 
Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Борака Ярослава Івановича – лікаря терапевта.
      
       5. Увести до основного складу лікарів, що залучаються для медичного 
обстеження громадян України чоловічої статі жителів, Кременецького району          
2005 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці першого 
відділу Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки:
         Решетнік Яну Андріївну – лікаря-терапевта;
      
       6. Увести до резервного складу лікарів, що залучаються для медичного 
обстеження громадян України чоловічої статі жителів, Кременецького району          
2005 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці першого 
відділу Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки:
         Рибак Ольгу Андріївну – лікаря-терапевта.
       
       7. Вивести із основного складу лікарів, що залучаються для медичного 
обстеження громадян України чоловічої статі жителів, Кременецького району          
2005 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці першого 
відділу Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Чорнобай Світлану Олексіївну – лікаря-терапевта.
       
        8. Вивести із резервного складу лікарів, що залучаються для медичного 
обстеження громадян України чоловічої статі жителів, Кременецького району          
2005 року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці першого 
відділу Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Решетнік Яну Андріївну – лікаря-терапевта.

Перший заступник
голови адміністрації                                                                         Василь ХОРТИК
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