ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
гу ?

ГРАФІК

проведення медичної та призовної комісій, здачі аналізів, проходження
флюорографії
№№
п/п

Найменування

1., Призовники,
які
підлягають
відправці в ЗС України
2.

3.

Призовники,
непридатними
служби

які
до

визнані
військової

Кількість
чоловік

Дата здачі
аналізів,
проходження
флюорограф.

40

1 6 .0 8 .2 0 2 1 3 0 .0 9 .2 0 2 1

1 6 .0 8 .2 0 2 1 3 0 .0 9 .2 0 2 1

37

1 6 .0 8 .2 0 2 1 3 0 .0 9 .2 0 2 1

1 6 .0 8 .2 0 2 1 3 0 .0 9 .2 0 2 1

Дата
Дата проходження
проходження
призовної комісії
медичної комісії

Призовники, які мають право на
відстрочку за будь-яких обставин

726

4. Призовники, які повернулись 3
додаткового
медичного
обстеження
5. Призовники, які були розшукані
під час призову
6. Проходження медичної комісії
кандидатами на військову службу
за контрактом та
військовозобов’язаними запасу

Керівник апа]
райдержадмі

0 5 .10 .2 0 2 1

0 7 .10 .2 0 2 1

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .1 1 .2 0 2 1

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .1 1 .2 0 2 1

12.10.2021
19.10.2021
2 1 .1 0 .2 0 2 1
2 6 .10 .2 0 2 1
2 8 .10 .2 0 2 1
0 2 .11 .2 0 2 1
0 4 .11 .2 0 2 1
0 9 .11 .2 0 2 1
11.11.2021
2 3 .11 .2 0 2 1
2 5 .11 .2 0 2 1
0 7 .12 .2 0 2 1
0 9 .12 .2 0 2 1
14.12.2021
16.12.2021

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .1 1 .2 0 2 1

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .1 1 .2 0 2 1

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .11.2021

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .1 1 .2 0 2 1

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .1 1 .2 0 2 1

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .11.2021

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .1 1 .2 0 2 1

0 2 .1 0 .2 0 2 1 3 0 .1 1 .2 0 2 1

В.О. Макущенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
■/І?.
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ОСНОВНИЙ
склад районної призовної комісії зони обслуговування Запорізького
районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки

Макущенко Володимир
Олексійович

керівник апарату райдержадміністрації,
голова комісії

Онищук
Ігор Васильович
Слабишев
Євген Олександрович

ТВО начальника Запорізького РТЦК та
СП, член комісії (за згодою);
Заступник
начальника
Запорізького
управління поліції, Головного управління
національної поліції в Запорізькій області
з превенції, член комісії (за згодою);
головний спеціаліст відділення призову
Запорізького ЗРТЦК та СП, член комісії
(за згодою);
медична сестра КНП «Міська лікарня
№3» Запорізької міської ради,секретар
комісії (за згодою);
лікар, який організовує роботу медичного
персоналу, лікар-терапевт КНП «Міська
лікарня №9» Запорізької міської ради,
член комісії (за згодою);
Начальник відділу освіти, охорони
здоров’я, культури та спорту Запорізької
райдержадміністрації Запорізької області,
член комісії;
Голова ГО «Спілка воїнів-афганців
Запорізького району», член комісії, (за
згодою).

Мозолевський
Ігор Віталійович
Гузь
Світлана Миколаївна
Антипова
Ганна Анатоліївна

Гемська
Ірина Володимирівна

Мединський
Іван Володимирович

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
'ґа
гу -?
РЕЗЕРВНИЙ
склад районної призовної комісії зони обслуговування Запорізького
районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки
Рогач Тетяна Іванівна

заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Гемська
Ірина Володимирівна

начальник відділу освіти, охорони здоров’я,
культури і спорту райдержадміністрації,
член комісії

Петухов
Олександр Анатолійович

заступник начальника
Запорізького РТЦК та СП,
член комісії (за згодою)

Тушинський
Кирило Сергійович

хірург КНП «Міська лікарня №3», Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою)

Коваленко
Ірина Володимирівна

практичний психолог Запорізького
навчального виховного комплексу №82,
член комісії (за згодою)

Кузан
Олександр Іванович

начальник сектору кадрового забезпечення
Запорізького районного управління поліції
Головного управління національної поліції в
Запорізькій області, член комісії (за згодою)

Попова
Юлія Вячеславовна

медична сестра КНП «Міська лікарня №3»,
Запорізької міської ради,
секретар комісії (за згодою)

Давидюк
Генадій Володимирович

заступник голови ГО «Спілка воїнів-афганців
Запорізького району»,

ЗАТВЕРДЖЕНО
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ОСНОВНИЙ
склад районної медичної комісії зони обслуговування Запорізького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки

хірург КНП «Міська лікарня №3» Запорізької
міської ради, голова комісії (за згодою);

Тушинський
Кирило Сергійович
Антипова
Ганна Анатоліївна

терапевт КНП «Міська лікарня №9» Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою);

Гузь
Світлана Миколаївна

медична сестра КНП «Міська лікарня №3»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою);

Булавіна
Тетяна Валентинівна

медична сестра КНП «Стоматологічна поліклініка
№3» Запорізької міської ради, член комісії (за
згодою);
психіатр КНП «Обласний клінічний заклад
надання психіатричної допомоги» Запорізької
обласної ради, член комісії (за згодою);
стоматолог КНП «Стоматологічна поліклініка №3»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою);
отоларинголог КНП «Міська лікарня №3»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою);
невропатолог КНП «Міська лікарня №9»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою);
медична сестра КНП «Міська лікарня №3»
Запорізької міської ради, член комісії (за згодою);
хірург КНП «Міська лікарня №3» Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою);
окуліст КНП «Міська лікарня №3» Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою);
едична сестра КНП «Міська лікарня №3»
орізької міської ради, член комісії (за згодою).

Глінка
Олена Олександрівна
Семенюченко
Любов Володимирівна
Лісіцина
Лідія Яківна
Дятлова
Людмила Василівна
Попова
Юлія Вячеславівна
Попов
Павло Іванович
Нікіфоров
Геннадій Сергійович^
Сопіна
Юлія Олєксіїр^ °< а 3 ^ 2 /

Керівник ап
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склад районної медичної комісії зони обслуговування Запорізького
районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки
Антипова Ганна
Анатоліївна

терапевт КНП «міська лікарня №9» Запорізької
міської ради, голова комісії (за згодою);

Бальченко
Ігор Станіславович

отоларинголог КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Горобченко
Валерій Вікторович

хірург КНП «Запорізька центральна районна лікарня»
Запорізької районної ради Запорізької області,
член комісії (за згодою);

Кічук
Лідія Василівна

психіатр КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Прудченко
Олег Владиславович

невропатолог КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Хозлу
Ольга Олександрівна

стоматолог КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
області, член комісії (за згодою);

Гузь
Світлана Миколаївна

медична сестра КНП «міська лікарня №3» Запорізької
міської ради, член комісії (за згодою);

Ярошевська
Тетяна Володимирівна

окуліст КНП «Міська лікарня №9» Запорізької міської
ради, член комісії (за згодою);

Ткаченко
Олександр
Володимирович

терапевт КНП «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької
асті, член комісії (за згодою);

Керівник апарату,

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
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СКЛАД
оперативної групи по розшуку та доставці на призовну дільницю
Запорізького районного територіального центру комплектування та
соціальної підтримки призовників, що ухиляються від призову.
Науменко
Руслан Віталійович

керівник групи, ТВО заступника начальника
Запорізького районного управління поліції
ГУНП в Запорізькій області з превенції, ( за
згодою)

Ганоцький
Костянтин Борисович

член групи, начальник відділення призову
Запорізького районного територіального
центру комплектування та соціальної
підтримки ( за згодою)

Маслов Сергій
Володимирович

член групи, заступник начальника відділу
поліції №6 Запорізького районного управління
поліції ГУНП в Запорізькій області з превенції
( за згодою)

с„V
Керівник апарату/
райдержадмініст
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Володимир МАКУЩЕНКО

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

СКЛАД
районної призовної комісії першого відділу Запорізького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Рогач
Тетяна Іванівна

заступник голови райдержадміністрації, голова
комісії

Терещук
Юлія Вікторівна

медична сестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3 м. Вільнянськ КПП
«Вільнянський центр первинної медикосанітарної допомоги» Вільнянської міської ради
- секретар комісії, член комісії (за згодою)

Іщенко
Сергій Павлович

начальник сектору превенції відділення поліції
№2 Запорізького районного управління поліції
ГУ Національної поліції в Запорізькій області,
член комісії (за згодою)

Вацюк
Ігор Васильович

начальник першого відділу Запорізького
районного ТЦК та СП, член комісії (за згодою)

Ганова
Лариса Павлівна

директор комунальної установи «Центр з
обслуговування, координації діяльності та
розвитку освітніх закладів «Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Романчук
Любов Михайлівна

сімейний лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1 м. Вільнянськ КНП
«Вільнянський центр первинної медикосанітарної допомоги» Вільнянської районної
ради, член комісії (за згодою)

Хмара
Андрій Федорович

директор Вільнянського міського центру
соціальних служб Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
^
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РЕЗЕРВНИЙ
склад районної призовної комісії першого відділу Запорізького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Чудеснова
Світлана Іванівна

перший заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Понятенко
Юлія Григорівна

медична сестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 3 м. Вільнянськ КНП
«Вільнянський центр первинної медикосанітарної допомоги» Вільнянської міської ради
- секретар комісії (за згодою)

Босенко
Олена Олександрівна

інспектор ювенальної превенції Запорізького
районного управління поліції ГУ Національної
поліції в Запорізькій області,
член комісії (за згодою)

Верещага
Іван Миколайович

начальник
відділення
рекрутингу
та
комплектування першого відділу Запорізького
районного ТЦК та СП,
член комісії (за згодою)

Ганова
Лариса Павлівна

директор комунальної установи «Центр з
обслуговування, координації діяльності та
розвитку освітніх закладів «Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Сисенко
Катерина Сергіївна

психолог Вільнянського міського центру
соціальних служб Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)
лікар-невропатолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської міської
ради, член комісії (за згодою)

Хмара
Сергій Федорович

Володимир МАКУЩЕНКО

Додаток З
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
/ß
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СКЛАД
районної медичної комісії першого відділу Запорізького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Романчук
Любов Михайлівна

сімейний лікар амбулаторії загальної
праьсгики-сімейної медицини № 1
м. Вільнянськ КНП «Вільнянський центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Гончаренко
Ульяна Іванівна

лікар-отоларинголог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Ізмалкова
Світлана Анатоліївна

лікар-невропатолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Макаренко
Тетяна Олександрівна

лікар-хірург КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Огієнко
Тетяна Олександрівна

лікар - стоматолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Сахнюк
Наталія Петрівна

лікар - психіатр КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Слободчукова
Євгенія Героніївна

лікар - офтальмолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня» Вільнянської
міської ради, член комісії (за згодою)

Володимир МАКУЩЕНКО

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
/а

аА

гу ?

РЕЗЕРВНИЙ
склад районної медичної комісії першого відділу Запорізького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Гетьман
Світлана Олексіївна

лікар-терапевт КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
голова комісії (за згодою)

Гончаренко
Ульяна Іванівна

лікар-отоларинголог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Кучеренко
Руслан Васильович

лікар-травматолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Плахтюкова
Людмила Олексіївна

лікар - стоматолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Сахнюк
Наталія Петрівна

лікар - психіатр КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Слободчукова
Євгенія Героніївна

лікар - офтальмолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Хмара
Сергій Федорович

лікар-невропатолог КНП «Вільнянська
багатопрофільна лікарня»
Вільнянської міської ради,
член комісії (за згодою)

Володимир МАКУЩЕНКО

Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
Я *#
гг?

СКЛАД
позаштатної групи першого відділу Запорізького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
для проведення професійно-психологічного відбору призовників
Верещага
Іван Миколайович

начальник відділення рекрутингу та
комплектування першого відділу Запорізького
районного ТЦК та СП (за згодою)

Іванісов Віталій
Олександрович

старший офіцер відділення рекрутингу та
комплектування першого відділу Запорізького
районного ТЦК та СП (за згодою

Притула
Маргарита Миколаївна

головний спеціаліст відділення рекрутингу та
комплектування першого відділу Запорізького
районногоТЦК та СП (за згодою)

Тімченко
Андрій Миколайович

головний спеціаліст відділення рекрутингу та
комплектування першого відділу Запорізького
районного ТЦК та СП (психолог) (за згодою)

Керівник

Володимир МАКУЩЕНКО

ф

Додаток 6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
-ф >
а ? г д ? -/
ГРАФІК
роботи районної призовної комісії першого відділу Запорізького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва об’єднаної
Кількість
територіальної громади
01.10
Вільнянська міська ОТГ
Матвіївська ОТГ
Михайлівська ОТГ
Михайло-Лукашівська ОТГ
Павлівська ОТГ
Петро-Михайліве^к^ОТ^! ^

Керівник апар;

150
60
83
54
42
39

Дні роботи комісії
04.10
X

05.10

06.10

Резервні дні роботи комісії
07.10
X

22.10
X

X

X

08.11

19.11

30.11

08.12

16.12

X
X
X
X

Володимир МАКУЩЕНКО

24.12

Додаток 7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
/2 ? 0<Р.
ГРАФІК
роботи районної медичної комісії першого відділу Запорізького територіального
центру комплектування та соціальної підтримки
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва об’єднаної
територіальної громади

Кількість

Вільнянська міська ОТГ
Матвіївська ОТГ
Михайлівська ОТГ
Михайло-Лукашівська ОТГ
Павлівська ОТГ
Петро-Михайлівсьр^ОІГ

150
60
83
54
42
39

Керівник апар^^л,ч^"

Резервні дні роботи комісії

Дні роботи комісії
12.08

19.08
X

20.08

26.08

X
X
X
X
X

02.09
X

16.09
X

23.09
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.

07.10
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.

21.10
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.

11.11.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.

25.11
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.

16.12
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.
обстеж.

Володимир МАКУЩЕНКО

Додаток 8
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
/ а р<?. ю г / А Л 'г У -?

СКЛАД
оперативної групи по розшуку та доставці на призовну дільницю
першого відділу Запорізького районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки призовників,
що ухиляються від призову
Верещага
Іван Миколайович

начальник
відділення
рекрутингу
та
комплектування першого відділу Запорізького
районного ТЦК та СП (за згодою)

Іванісов Віталій
Олександрович

старший офіцер відділення рекрутингу та
комплектування першого відділу Запорізького
районного ТЦК та СП (за згодою)

Татаренко
Анатолій Володимирович

старший інструктор відділення рекрутингу та
комплектування першого відділу Запорізького
районного ТЦК та СП (за згодою)

Іщенко
Сергій Павлович

начальник сектору превенції
відділення поліції №2 Запорізького районного
управління поліції ГУ Національної
поліції в Запорізькій області (за згодою)

Карпов
Валерій Валерійович

дільничний офіцер поліції сектору превенції
від ділення поліції №2 Запорізького районного
управління поліції ГУ Національної
поліції в Запорізькій області (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

/еФ.гаг/- /і/ї
СКЛАД
призовної комісії
Дилов
Олег Олександрович
Онищук Ігорь Васильович

Шкребтан Оксана
Миколаївна

заступник голови райдержадміністрації,
голова призовної комісії
начальник Запорізького РТЦКтаСП,
заступник голови призовної комісії (за
згодою)
рентген лаборант КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
секретар призовної комісії (за згодою)

Члени комісії
Шевченко Ольга
Вікторівна

Начальник загального відділу юридичного
забезпечення, та центру надання
адміністративних послуг
Новомиколаївської селищної ради
Запорізької області

Войтик Володимир
Олександрович

начальник відділення №3 Запорізького
районного управління НП України ГУНП
в Запорізькій області (за згодою)

Федічкін
Роман Володимирович

провідний лікар, лікар-травматолог КНП
«Новомиколаївська центральна районна
лікарня»,(за згодою)

Юракова Ірина Василівна

начальник відділу освіти, молоді та спорту
Новомиколаївської селищної ради
Запорізької області

Падалко Ірина Юріївна

директор Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Запорізької
області (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
призовної комісії

Розпорядження голови районної
державної адміністрації .
/&.£><?. г& г?/

Макущенко Володимир
Олексійович

керівник апарату райдержадміністрації,
голова комісії

Падалко Антоніна
Володимирівна

медична сестра КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
секретар призовної комісії (за згодою)

Конопленко Володимир
Олександрович

начальник другого відділу Запорізького
РТЦК та СП (за згодою)

Члени комісії
Федорінов
В'ячеслав В'ячеславович

начальник сектору ВП №3 Запорізького
районного управління поліції (за згодою)

Вовк
Сергій Володимирович

лікар психіатр КНП «Новомиколаївська
центральна районна лікарня»,
(за згодою)
головний спеціаліст служби у справах дітей
Новомиколаївської селищної ради

Євмен
Тетяна Романівна

психолог директор Комунальної установи
«Інклюзивно-ресурсний центр» Запорізької
районної ради Запорізької області (за
згодою)

Чумак
Альона Віталіївна

ЦЕрЖ.4^
ПОІ % //?
звгДД^
ПИТАНЬ

ДІЛОВОДСТВА

Керівник апарат
райдержадміністрг

^ т контролю

АПАРАТУ

І

Ур
. *'
*Укрк\^

о

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
& & '/’о .# # г о г -/
ГРАФІК
роботи медичної комісії для здачі аналізів, флюорографії та проведення медичного огляду призовників,
протягом вересня-грудня 2021 року
№
Назва
з/п
селищної ради,ОТГ
1 Новомиколаївська
сел..рада
2 Тернуватська ОТГ
РАЗОМ

К-ть
120

06.09 07.09
X

X

08.09 09.09.
X

ЗО
150

40

Керівник апарату райдержадмініс

40

10.09

40

X

X

15

15

21.03

04.10

19.11

обстеж обстеж обстеж
еннч
еннч
еннч
обстеж обстеж обстеж
еннч
еннч
еннч

20.12

28.12

обстеж
еннч
обстеж
еннч

обстеж
еннч
обстеж
еннч

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
г& г-ґ / іуІ
СКЛАД
групи морально -психологічного відбору
Михайловський
Леонід Олегович

начальник відділення рекрутингу та
комплектування другого відділу Запорізького
РТЦКтаСП

Євмен
Віталій Григорович

інструктор відділення рекрутингу та
комплектування другого відділу Запорізького
РТЦКтаСП
головний спеціаліст відділення рекрутингу та
комплектування другого відділу Запорізького
РТЦКтаСП

Падалко
Ірина Юріївна

Керівник апар;
раидержадміні

Володимир МАКУЩЕНКО.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
^
££>£■/ л /:
ГРАФІК
роботи Новомиколаївської районної призовної комісії з 01 жовтня по 31 грудня 2021 року
№ з/п

1
2

Назва
сільської
(селищної) ради

К-ть

Новомиколаївська
сел..рада
Тернуватська
ОТГ
РАЗОМ

120

Дні роботи комісії
01.10

04.10

05.10

X

X

X

ЗО
150

40

1/. ;>
„сО

Керівник апарату райдержадмії

і;і

-в ъ

чО^'\
Ар' '

^ ^ т ї 10
ч5,:йДш л

—

Резервні дні роботи комісії

06.10.

07.10

X

X

15

15

08.10

12.11

Володимир МАКУЩЕНКО

26.11

27.12

31.12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
б р /0 .
££> £/ /V'/
ГРАФІК
роботи медичної комісії для здачі аналізів, флюорографії та проведення медичного огляду призовників,
протягом вересня-грудня 2021 року
№
Назва
з/п
селищної ради,ОТГ
1 Новомиколаївська
сел..рада
2 Тернуватська ОТГ
РАЗОМ

К-ть
120

06.09 07.09
X

X

08.09 09.09.
X

ЗО
150

40

40 _

Керівник апарату райдержадмішстй

10.09

40

X

X

15

15

21.03

04.10

19.11

обстеж обстеж обстеж
еннч
еннч
еннч
обстеж обстеж обстеж
еннч
еннч
еннч

20.12

28.12

обстеж
еннч
обстеж
еннч

обстеж
еннч
обстеж
еннч

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
^
/й
*4
СКЛАД
оперативної групи для забезпечення проведення розшуку призовників
які ухиляються від проходження строкової військової служби
Брусняк
Костянтин Миколайович

старший інспектор НП України ГУНП в
Запорізькій області Запорізького районного
управління поліції відділення поліції №3

Євмен
Віталій Григорович

інструктор відділення рекрутингу та
комплектування другого відділу Запорізького
РТЦКтаСП

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД
медичної комісії
для проведення медичного огляду призовників під час призову
Гладун
Ігор Якович

Плетенець
Антоніна Петрівна

Меркулова
Тетяна Володимирівна

лікар - хірург КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,
лікар - терапевт КНП
«Новомиколаївський центр
первинної медико-санітарної
допомоги»
лікар - невропатолог КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,

Володимир МАКУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації

СКЛАД
медичної комісії
для проведення медичного огляду призовників під час призову

Вакуленко
Володимир Вікторович

лікар - терапевт КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,

Вовк
Сергій Володимирович

лікар - психіатр КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,

Нестеренко
Геннадій Борисович

Железняк
Тетяна Олександрівна

Анісенкова
Галина Юріївна

Кривенко
Ірина Михайлівна

лікар - офтальмолог КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,

лікар-отоларинголог КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,

лікар - стоматолог КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,

лікар - невропатолог КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,

лікар - дерматолог КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,
Федічкін
Роман Володимирович

Керівник а]
раидёржад

лікар - травматолог КНП
«Новомиколаївська центральна
районна лікарня»,

Володимир МАКУЩЕНКО

