
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Xn 6{Q

Про органiзацiю i проведення приписки
юнакiв, 2004 року народження, до
призовноi дiльницi .Щеснянського
районного у Micтi Киевi вiйськового
KoMicapiaTy у 2021 роцi

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
<Про вiйськовий обов'язлок i вiйськову службу>, no"rano", Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 21 березня 20О2 року Nэ З52 <Про затвердження Положення пропiдготовку i проведення призову громадян УкраiЪи ,u a.pono"y 

"iйarпо"услужбу та прийняття призовникiв на вiйськову службу ,u *оrфчп.йо,

1, Затвердити план дiЙ щодо органiзацii i проведення приписки юнакiв,
2004.рокУ народжеЕня, до призовноir дiльницi .Щеснянського рчtоr"о"о у MicTi
Киевi вiйськового KoMicapiaTy у 202| роцi, що додаеться.

2. Утворити районrrу комiсiю з питань приписки юнакiв, 2004 рокународження) до призовноi дiльницi .Щеснянського районного у MicTi Киевiвiйськового KoMicapiaTy та затвердити iT основний-та резервний склад, що
додаються.

л _ _ 3. УтвОрити районНу медичну комiсiю з питань приписки юнакiв,
2О04 року народження, до призовноij дiльницi .Щеснянського районного у MicTiкиевi вiйськового koMicapiaTy та затвердити ii' основний, резервний скJIад тасклад середнього медичЕого персоналу, що додаються.



\л. I\JlaUyKOBr, KoMyHEUIbHoMy пlдприемству (Керуюча компанiя
з обслуговування житлового фонду ,,Щеснянського району м. Киева> (L Бойко),
управлiнню соцirlльного захисту населення !еснянськот районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii (А. Фiлоненко), Управлiнню освiти.Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (т. Постолюк), вiддiлу охорони
здоров'я !еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт
(Л. Коцан), вiддiлу з питань реестрацii мiсця проживання/перебування
фiзичних осiб !еснянськоi районноi в MicTi Киевi !ержавноi адйiнiътрацii
(г. Боречька), !еснянському Управлiнню полiцii Гу Нацiональноi полiцii в
MicTi Киевi (Ю. Герасименко), керiвникам пiдприсмств, установ i органiзацiй
,щеснянського району MicTa Кисва забезпечити виконання заходiв, зазначених у
пунктi 1 цього розпорядження, в межах свосi компетенцii.

4. !еснянському районному

2

у MicTi Кисвi вiйськовому KoMicapiaTy
(д Клабуков), KoMyHEuIbHoMy <Керуюча компанlя

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови Iрина АЛСКССеНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi

плАн дIи

районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмlнlстрацll
Bi лО}_Й,р_Ц_L2020 року Xn бФ-----т-оо-

щодо органiзацi'i i проведення приписки юнакiв, 2004 року народження,
до призовноi дiльницi !еснянського районного у MicTi Киевi вiйськового

KoMicapiaTy у 2021 роцi

лъ
зlп

Назва дiй Термiни
виконання

Виконавцi

1 2 J 4
l Забезпечити проведення приписки

необхiдною кiлькiстю технiчних
працiвникiв, замовити та виготовити
необхiдну кiлькiсть бланкiв
вiдповiдних документiв.

Сiчень 202l Щ. Клабуков

2 Органiзувати та проводити оповiщення
громадян 2004 р.н., якi пiдлягають
приписцi, до призовноi дiльницi через
житлово-експлуатаuiйнi органiзацii,
iншi органiзацii, пiдприемства,
установи, незалежно вiд
пiдпорядкування та форм власностi, що
здiйснюють експлуатацiю будинкiв, а
також власникiв булинкiв та навчальнi
заклади району.

В перiол
проведення
приписки

!. Клабуков

J Розробити графiк долаткових засiдань
KoMicii з питань приписки з приводу
постановки на вiйськовий облiк юнакiв,
якi не проЙшли приписку у
встановлений TepMiH, або якi
повернулися з медичного обстеження.

з 0l .04.2021 !. Клабуков

4 Надавати до !еснянського районного у
MicTi Киевi вiйськового KoMicapiaTy
(райвiйськкомату) списки юнакiв
2004 р.н.. якi заресстрованi в

,Щеснянському районi MicTa Киева,
згiдно зi встановленою формою.

В перiол
проведення
приписки

Г. Борецька

5 Призначити вiдповiдального
прачiвника за проведення приписки

Сiчень 2021 L Бойко



довження таолицl
l 2 J 4
6 якi

до

Провести оповiщення громадян,
пiдлягають приписцi. про iх виклик
райвiйськкомату.

В перiод
проведення
приписки

I. Бойко

7 надати ло райвiйськкомату вiдомостi
про оповiщення.

Пiсля
проведення
оповiщення

I. Бойко

8 Провести звiрку облiкових даних
приписаних до призовноi дiльницi
громадян з вiддiлом з питань реестрацii
мlсця проживання/перебування
фiзичних осiб Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi алмiнiстрачii та
навчzlльним и закладам и.

з l5.04.202l
до

з 1.05.202l

!. Клабуков

9 Надати до райвiйськкомату довiдки на
виключення iз спискiв юнакiв
2004 р.н., якi тимчасово не проживають
на територii Украiни

В перiол
проведення
приписки

Г. Борецька

10 Надати ло райвiйськкомату вiдомостi
про осiб чоловiчоi cTaTi 2004 р.н.,
визнаних iнвалiдами.

В перiол
проведення
приписки

А.Фiлоненко

1l призначити вiдповiдального
працiвника за проведення приписки та
повiдомити данi про нього до
райвiйськкомату.

Сiчень 202l Т. Постолюк

|2 Надати до райвiйськкомату списки
учнiв 2004 р.н., якi заресстрованi в

.Щеснянському районi MicTa Киева за
встановленою формою.

В перiод
проведення
приписки

Т. Постолюк

13 Направити списки учнiв 2004 р.н., якi
зареестрованi в iнших районах. до
райвiйськкомату за мiсцем ресстрацiiдля забезпечення с восчасноi
постановки вказаних допризовникiв на
списковий облiк.

В перiол
проведення
приписки

Т. Постолюк

1,4 Надати списки юнакiв 2004 р.н,, якi
мають вади у фiзичному чи розумовому
розвитку, медично-педагогiчнi
характеристики.

В перiод
проведення
приписки

Т. Постолюк



до вження лицl
l 2 ) 4

l5
Забезпечити явку юнакiв 2004 р.н. для
проходження медичноi KoMicii та
приписки у встановленому порядку, у
випадку неприбуття юнакiв для
проходження приписки надати
пояснюючi документи.

В перiол
проведення
приписки

Т Постолюк

16 Надати до райвiйськкомату оформленi
документи i вiдомостi про прийом
за,тiкiв з фiзичноТ пiдготовки у юнакiв
2004 р.н.

До
з 1 .0з.202 1

Т. Постолюк

17 Призначити вiдповiдального
працiвника за проведення приписки та
повiдомити данi про нього до
райвiйськкомату.

Сiчень 202l Л. Коцан

18 Забезпечити роботу медичноi KoMiciT
лiкарями в основному та резервномускладi, молодшим медичним
персоналом, згiдно з додатком 2.

В перiод
проведення
приписки

Л. Коцан

19 Укомплектувати медичну комiсiю
лiкарями-спецiалiстами, необхiдним
майном i медикамен,l,ами для
проведення медичного огляду
громадян, якi пiдлягають приписцi.

В перiол
проведення
приписки

Л. Коцан

20 Забезпечити надання спискiв
лiкувально-профiлактичних закладiв,
до яких булуть прикрiплятись для
огляду i лiкування юнаки допризовного
i призовного BiKy, KoTpi потребують
стацiонарного (амбулаторного) огляду i
лiкування.

В перiод
проведення
приписки

Л, Коцан

21 Забезпечити надання вiд лiкувально-
профiлактичних закладiв спискiв
юнакiв 2004 р,н., поставлених на
динамiчний облiк з приводу нервово-
психiчних захворювань, туберкульозу,
венеричних, iнфекчiйних захворювань,
захворювань шкiри, трахом и,
хронlчнйх захворювань внутрiшнiх
органiв, KicToK, м'язiв, суглобiв та
витягiв з icTopii хвороби, данi
лiкарського обстеження та динамiчного
нагляду, що характеризують стан
здоров'я громадян.

В перiод
проведення
приписки

Л. Коцан

таб



довження таблицi
l 2 J 4

22 Забезпечити медичЕе обстеження
громадян, якi пiдлягають приписцi в

УПМС та КНП (КДЦ)) .Щеснянського
раЙону, за направленням
райвiйськкомату.

В перiод
проведення
приписки

Л. Коцан

2з Призначити вiдповiдального
працiвника за проведення приписки та
повiдомити данi про нього до
райвiйськкомату.

Сiчень 2021 ю.
Герасименко

24 Направити до райвiйськкомату списки
громадян, 2004 р. н., якi перебувають
на облiку у вiллiлi превентивноi
дiяльностi Щеснянського районного
Управлiння полiцii ГУ Нацiона_пьноi
полiцii в MicTi Киевi.

В перiол
проведення
приписки

ю.
Герасименко

25 Надати окремо списки юнакiв
2004 р.н., притягнутих до кримiнальноi
вiдповiдальностi, осiб, якi перебувають
пiд слiдством (кримiна-,rьнi справи яких
розглядаються судом), а також осiб, якi
мали виклик до органiв внутрiшнiх
справ за анти-суслiльну повелiнку,
зловживання алкоголем або
наркотичними речовинами тощо.

В перiол
проведення
приписки

ю.
Герасименко

2о Проводити розшук, затримання,
доставку до райвiйськкомату громадян,
якi ухиляються вiд приписки до
призовноi дiльницi.

В перiол
проведення
приписки

ю.
Герасименко

Керiвник апарату ольга МАШКIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Щеснянськоi

клАБуков
.Щмитро Олександрович

ОНОПРIСНКО
Людмила Юрiiвна

БЕх
Iгор Володимирович

ДОРОШЕНКО
Андрiй Анатолiйович

лЕвчЕнко
Натмiя Петрiвна

умри)Oн

психолог !еснянського районного у м. Киевi
IJeHTpy соцiальних служб для ciM'i, дiтей та
молодi

начzulьник вiддiлу
Управлiння освiти

загальноi середньоi освiти
.Щеснянськоi районноi в MicTi

Киевi державноi адмiнiстрацii

заступник начaшьника !еснянського Управлiння
полiцii ГУ Нацiонмьноi полiцii в MicTi Киевi (за
згодою)

А"дрiй Леонiдович

районноi в MicTi Киевi державноi
адмlнlстрацtl
вiдоLUепllg 2020 ooKv хs 659

-т-vd-
основниЙ склад районНоi KoMicii з питань при иски юнакiв, 2004 року

народження, до призовноi дiльницi !еснянського районного у MicTi Кисвi
вiйськового KoMicapiaTy у 2021 роцi

вiйськовий KoMicap !еснянського районного у
MicTi Кисвi вiйськового KoMicapiaTy, голова
KoMicii

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр> ,щеснянського району м. Киева, секретар
KoMicii

терапевт комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр> .Щеснянського району м. Киева, лiкар,
який органiзовус роботу медичного персонаJIу

Керiвник апарату ольга МАШКIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорялження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii
BiдO9'2;JoнЯ2020 рокч Ns б 59

-тй-

Резервний склад районноi KoMicii з питань приписки юнакiв, 2004 року
народження, до призовноi дiльницi !еснянського районного у MicTi Кисвi

вiйськового KoMicapiaTy у 2021 роцi

началп ьник вiддiлення
!еснянського районного у
вiйськового KoMicapiaTy, голова

забезпечення
MicTi Кисвi

KoMicii

моЙсЕсв
Олег Володимирович

кАрАчовА
Олена Сергiiвна

АнтЕпА
.Щмитро .Щмитрович

коноплlIник
тетяна Миколаiвна

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району MicTa Кисва,
секретар KoMicii

начаJIьник вiддiлу превентивноi дiяльностi
.Щеснянського управлiння полiцii ГУ
Нацiональноi полiцii в MicTi Киевi (за згодою)

методист районного науково-методичного
центру Управлiння освiти .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

мЕнжЕрЕс терапевт комунального некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр) {еснянського районну м. Киева, лiкар,
який органiзовус роботу медичного персоналу

Юрiй Михайлович

стЕtцорА фахiвець соцiальноi роботи .Щеснянського
тетяна Василiвна районного у м. Кисвi IJeHTpy соцiальних служб

для ciM'i, дiтей та молодi

Керiвник ольга МАШКIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Киевi

ЛИТВИНЕНКО Сергiй
Сергiйович

мЕнжЕрЕс

державно1 адмlнlстрацll
вiдВW92020 року Nчбt9

Основний склад лiкарiв медичноi KoMiciT з питань приписки юнакiв, 2004
року народження, до призовноi дiльницi flеснянського районного у MicTi

Кисвi вiйськового KoMicapiaTy у 2021 роцi

БЕх терапевт комунального некомерцiйного
Iгор Володимирович пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр) .Щеснянського району м. Кисва, голова
KoMicii, терапевт

БровЕнкО Анастасiя стоматолог комунzrльного некомерцiйногоМаксимiвна пiдприемства <Стоматологiя> вул. Пимоненко,
10-А, стоматолог

Бруи психiатр комунального некомерцiйного
пiдприемства <Киiвська MicbKa
психоневрологiчна лiкарня ЛЬ2>, психiатр

офтальмолог комуна.J,Iьного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського раЙону м. Киева,
офтальмолог

терапевт комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

Алла Василiвна

Юрiй
михайлович центр)) ,,Щеснянського району м. Киева, терапевт

огородник хiрург комун€цьного некомерчiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району м. Киева, хiрург

Сергiй Ва,rентинович

турАеВ ,невролоГ комунальноГо некомерчiЙного
роман Георгiйович пiдприемства <консультативно-дiагностичний

центр) .щеснянського району м. Киева, невролог



юхIмЕLь
BiTa олегiвна

Згiдно окремого графiка
комунального
некомерцiйного
пiдприемства <Шкiрно-
венерологiчного
диспансеру)
!еснянського району
MicTa Киева

Керiвник апарату

2

отоларинголог комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центрD !еснянського раЙону м. Кисва,
отоларинголог

дерматолог

ольга МАШКIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi
державноl адмlнlстрацll
вiдOВшюн' 2020 року Ns659-----га7Г-

Резервний склад лiкарiв медичноi KoMicii з питань припис и юнакiв, 2004 року
народження, до призовноi дiльницi {еснянського районного у MicTi Киевi

вiйськового KoMicapiaTy у 2021 poui

мЕнжЕрЕс терапевт комунаJIьного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) ,,Щеснянського району м. Киева, голова
KoMiciT

офтальмолог фiлii NЪ 1 , комунаJIьного
некомерцiйного пiдприемства <Консультативно-
дiагностичний центр>,.Щеснянського району
м. Кисва, офтальмолог

офтальмолог
некомерцiйного
дiагностичний

фiлii ЛЪ 2, комун:Lпьного
пiдприсмства <Консультативно-
центр)) .Щеснянського району

м. Киева, офтальмолог

хlрург комунального некомерцiйного
пlдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) Щеснянського району м. Киева, хiрург

невролог фiлiТ }lb 1 комчнального
некомерцiйного пiдприсмства <консультативно-
дiагностичний центр) .Щеснянського району м.
Киева, невролог

отоларинголог комун.rльного некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського
.отоларинголог

раиону м. Киева,

Юрiй Михайлович

БОНДАРЕНКО
Олександр
миколайович

КОВАЛЬЧУК
ольга Вiталiiвна

КОВАЛЕНКО
юлiя Миколаiвна

сАвчЕнко
леся Анатолiiвна

топчиЙ
Вiталiй Iгорович

яворськиЙ психiатр Психоневрологiчного
MicTa Киева, психiатрАндрiй Вiтмiйович

диспансеру J\& 2
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Згiдно окремого графiка стоматолог
комунаJIьного
некомерцiйного
пiдприсмства <Киiвська
стоматологiя>

Згiдноокремогографiка дерматолог
комунЕrльного
некомерцiйного
пiдприемства <Шкiрно-
венерологiчного
диспансеру)
Щеснянського району
MicTa Кисва

Керiвник ольга МАШКIВСЬкА



ЗАТВЕРДЯtЕНО

Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii
вiлффшg2020 року М бЯ

---г-Oа-
Склад середнього медичного персоналу медичноТ KoMiciT з питань
приписки юнакiв,2004 року народження, до призовноi дiльницi
!еснянського районного у MicTi Киевi вiйськового KoMicapiaTy

у 202l роцi

ЗАБРОЦЪКА
тетяна Павлiвна

КАЛIНIЧЕНКО
Валентина IBaHiBHa

кАрАчовА
Олена Сергiiвна

КИРИЛЕНКО
раiса Михайлiвна

люлJIсвА
Iрина Олександрiвна

нАгорнА
Ярина Миколаiвна

онопрIенко

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр> !еснянського району м. Киева, медична
сестра

молодша медична сестра комунЕUIьного
некомерцiйного пiдприемства <консультативно-
дiагностичний центр> !еснянського району
м. Киева, молодша медична сестра

медична сестра комун€шьного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району м. Киева, медична
сестра

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр> !еснянського району м. Кисва, медична
сестра

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичниЙ
центр) .Щеснянського району м, Киова, медична
сестра

медична сестра комунмьного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) ,.Щеснянського раЙону м. Киева, медична
сестра

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Киева, медична
сестра



ПИЛИПЕНКО
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медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства (Консультативно-дiагностичний

центр) Деснянського раЙону м. Кисва, медична
сестра

медична сестра комун:Lпьного некомерцiйного
пiдприсмства <<Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району м. Киева, медична
сестра

ТЕРЕШКОВА фельдшер-лаборант комунального
Катерина IBaHiBHa некомерцiйного пiдприсмства <Консультативно-

дiагностичний центр> !еснянського
м. Киева, фельдшер-лаборант

медична сестра комунаJIьного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району м. Киева, медична
сестра

ольга МАШКIВСЬкА

Катерина Михайлiвна

сЕргI€нко
Валентина IBaHiBHa

тIшЕнIнА
свiтлана олексiiвна

Керiвник апарату

раиону


