
дЕсIIянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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роцl, що дода€ться.

2, Утворити районну комiсiю з питань приписки юнакiв, 2005 року[еснянського районного у MicTi КиеЫ
та соцiальноi пiдтримки у 2О22роцi ,u
Д, Що додаються.

роцl та затвердити iT основний, резервнперсон€Lлу, що додаються.

Про органiзацiю i проведення припискиюнакiв, 2005 року народження, допризовноi дiльницi .Щеснянського
районного у MicTi Кисвi територiального
центру комплектування та соцiальноi
пiдтримки у 2О22 роцi



2
4. !еснянсЬкомУ районномУ у MicTi Кисвi територiального центрукомплектування та соцiалыrоi пiдтримки, комунальному .riд.rрr.r.rЪi

кКеруюЧа компаНiя з обсЛуговуваНня житлОвого фонду Десн"нського районум, Кисва>, Управлiнню соцiального захисту населення !еснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ, Управлiнню освiти ,.Щеснянськоi районноТ вMicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, uiддiпу охорони здоров'я !еснянськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ, вiлл;лу з'питань ресстрацiiмiсця проживання/перебування фiзичних оьiб Д..нянськот районнот в MicTiкисвi державнот адмiнiстрацiт, !еснянському управлiнню полiцiт гу
НаЦiОНаЛЬНОi ПОЛiЦiТ У М. КИеВi, керiвникам пiдпри€мств, установ i органiзацiй
!еснянського району MicTa Кисва забезпечити виконання заходiв, ,ua"u.ra""* упунктi l цього розпорядження, в межах свосТ компетенцii.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова
!митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi
районноТ в MicTi Кисвi державноI
адмiнiстрацiт

плАн дIЙ
щодо органiзацiТ i проведення приписки юнакiв, 2005 року народження,

до призовноТ дiльницi Деснянського районного у MicTi Кисвi територiального
центру комплектування та соцiальнот пiдтримки

у 2022 роui

Jф

зlп
Назва дiй Термiни

виконання
Виконавцi

1 2 3 4
l Забезпечити проведення приписки

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

Сiчень 2022 Щ. Клабуков

2 Органiзувати та проводити оповiщення
громадян 2005 р.н., якi пiдлягають
приписцi, до призовноТ дiльницi через
житлово-експлуатацiйнi органiзацiТ, iншi
органiзацiТ, пiдприсмства, установи,
нез€Lтежно вiд пiдпорядкування та форм
власностi, що здiЙснюють експлуатацiю
булинкiв, а також власникiв будинкiв та
навч€чIьнi заклади району.

В перiол
проведення
приписки

!. Клабуков

3 Розробити графiк додаткових засiдань
KoMiciT з питань приписки з приводу
постановки на вiйськовий облiк юнакiв,
якi не пройшли приписку у встановлений
TepMiH, або якi повернулися з медичного
обстеження.

з 0|.04.2022 !. Клабуков

4 НаДавати до !еснянського районного уMicTi Кисвi територiального центру
комплектування та соцiальноТ пiдтримки
(далi flеснянський районний у MicTi
Киевi ТЦК та СП) списки юнакiв 2005
р.н., якi зареестрованi в Щеснянському
районi MicTa Кисва, згiдно зi
встанорленою формою.

В перiод
проведення
приписки

Г. Борецька

5 призначити вiдповiдального працiвника
за проведення приписки.

Сiчень 2022 л.
IVIнацаканян



1

довження таолиц1
2 з 4

6 Провести оповiщення .роruд"", 
"*iпiдлягають приписцi, про ix виклик до

lеснянського районного у MicTi Кисвi
ТЦК та СП.

В перiод
проведення
приписки

л.
Мнацаканян

7 надати до .Цеснянського районного у
MicTi Киевi ТЦК та СП вiдомостi про
оповiщення.

Пiсля
проведення
оповiщення

л.
Мнацаканян

8 Провести звiрку облiкових даних
приписаних до призовноi дiльницi
громадян з вiддiлом з питань реестрацiТмiсця проживання/перебування
фiзичних осiб ЩеснянськоТ районноi в
MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ та
навч€UIьними закладами.

з | l .04.2022

до
з|.05.2022

!. Клабуков

9 Надати до Щеснянського районного у
MicTi Киевi Тцк та Сп довiдки на
виключення iз спискiв юнакiв 2005 р.н.,якi тимчасово не проживають на
територiТ Украiни

В перiод
проведення
приписки

Г. Борецька

l0 Надати до lеснянського районного у
MicTi Киевi Тцк та Сп вiдомостi про
осiб чоловiчоi cTaTi 2005 р.н., визнаних
особами з iнвалiднiстю.

В перiод
проведення
приписки

А.Фiлоненко

l1 Призначити вiдповiдального
працiвника за проведення приписки та
повiдомити данi про нього до
{еснянського районного у MicTi Киевi
ТЦК та СП.

Сiчень 2022 Т. Постолюк

|2 Надати до lеснянського районного у
MicTi Кисвi ТЦК та СП списки учнiв2005 р.н., якi зарееcTpoBaHi в
!еснянському районi MicTa Кисва за
встановленою формою.

В перiол
проведення
прилиски

Т. Постолюк

13 Направити списки учнiв 2005 р.н,, якi
зареестрованi в iнших районах, до
!еснянського районного у MicTi Кисвi
ТЦК та СП за мiсцем ре€страцiТ для
забезпечення свосчаснот постановки
вказаних допризовникiв на облiк.

В перiод
проведення
приписки

Т. Постолюк

п таблицi

2



бп
14 Надати списки юнакiв 2005 р.н., якi

мають вади у фiзичному чи розумовому
розвитку, медично-педагогiчнi
характеристики.

В перiод
проведення
приписки

Т. Постолюк

l5
Забезпечити явку юнакiв 2005 р.н. для
проходження медичноТ KoMiciT та
приписки у встановленому порядку, увипадку неприбуття юнакiв для
проходження приписки надати
пояснюючi документи.

В перiол
проведення
приписки

Т. Постолюк

lб Надати до !еснянського районного
ТЦК та СП оформленi документи i
вiдомостi про прийом залiкiв з фiзичноi
пiдготовки у юнакiв 2005 р.н.

До
з 1.0з .2022

Т. Постолюк

l7 Призначити 
"iд.r*iд.о*rо-працiвника за проведення пригIиски та

повiдомити данi про нього до
!еснянського районного ТЦК та СП.

Сiчень 2022 Л. Коцан

l8 ЗаОезпечити роботу медичноТ KoMicii В перiол l Л. Коцан
про".д.""" 

I

приписки l

19 Укомплектувати медичну комiсiБ
лiкарями-спецiалiстами, необхiдним
майном i медикаментами для
проведення медичного огляду
громадян, якi пiдлягають приписцi.

В перiод
проведення
приписки

Л. Коцан

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

В перiод
проведення
приписки

Л. Коцан

2| забезпечити надання вiд tiкувально-
профiлактичних закладiв спискiв
юнакiв 2005 р.н., поставлених на
динамiчний облiк з приводу нервово-
психiчних захворювань, туберкульозу,
венеричних, iнфекцiйних за lворювань,
захворювань шкiри, трахоми,
хронiчних захворювань внутрiшнiх
органiв, KicToK, 4'язiв, суглобiв та
витягiв з icTopiT xBotr оби, данi

В перiод
проведення
приписки

3



4

п таблишiдовження ицl
1 2 аJ 4

лiкарського обстеження та динамiчного
нагляду, що характеризують стан
здоров'я громадян.

22 Забезпечити медичне обстеження
громадян, якi пiдлягають приписцi в
комун€Lльному некомерцiйному
пiдприсмствi <Консультативно-
дiагностичний центр)) !еснянського
раЙону, за направленням !еснянського
районного у MicTi Кисвi ТЦК та СП.

В перiод
проведення
приписки

Л, Коцан

2з Призначити вiдповiдального
працiвника за проведення приписки та
повiдомити данi про нього до
lеснянського районного у MicTi Кисвi
ТЦК та СП.

Сiчень 2022 З. Мелiкiдзе

24 Направити до .Щеснянського районного
у MicTi Киевi ТЦК та СП списки
громадян, 2005 р. н., якi перебувають
на облiку у вiддiлi превентивноТ
дiяльностi !еснянського управлiння
полiцiТ ГУ Нацiональноi полiцiТ у м.
Киевi.

В перiод
проведення
приписки

З. Мелiкiдзе

25 Надати окремо списки юнакiв
2005 р.н., притягнутих до кримiнальноi
вiдповiдальностi, осiб, якi перебувають
пiд слiдством (кримiнальнi справи яких
розглядаються сулом), а також осiб, якi
м€ши виклик до органiв внутрiшнiх
справ за антисуспiльну поведiнку,
зловживання €шкоголем або
наркотичними речовинами тощо.

В перiол
проведення
приписки

з, Мелiкiдзе

26 Проводити розшук, затримання,
доставку ло !еснянського районного у
MicTi Кисвi ТЦК та СП громадян, якi
ухиляються вiд приписки до призовнот
дiльницi.

В перiод
проведення
приписки

з. Мелiкiдзе

Ольга МАШКIВСъкАКерiвник апарату

\l



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоI
районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ
вiд

основний склад районноi KoMiciT з питань приписки юнакiв, 2005 рокународження, до призовноi дiльницi !еснянського районного у MicTi Киевi
територiального центру комплектування та соцiальнот пiдтримки

у 2022 роцi

клАБуков
Щмитро Олександрович

кАрАчовА
Олена Сергiiвна

БЕх
Iгор Володимирович

ДОРОШЕНКО
Анлрiй Анатолiйович

мАиоровА
Мар'яна Миколаiвна

умрихIн
Аrдрiй Леонiдович

вiйськовий KoMicap Щеснянського районного
MicTi Кисвi ТЦК та СП, голова KoMiciT;

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприсмства кконсультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Кисва, секретар
KoMicii;

терапевт комунального некомерцiйного
пiдприсмства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Киева, лiкар,
який органiзовус роботу медичного персоналу;

психолог !еснянського районного в MicTi Кисвi
I_{eHTpy соцiальних служб;

завiдувач сектору освiтньоI iнформацii та
промоцii Управлiння освiти Щеснянськоi
районнот в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацiт

заступник нач€LrIьника !еснянського управлiння
полiцiТ ГУ НацiональноТ полiцii у м. Киевi (за
згодою).

Керiвник ольга МАШКIВсЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

районноi в MicTi Кисвi
Розпорядження !еснянськоТ

адмiнiстоашiт
,2ел;++6

Резервний склад районноi KoMiciI з питань приписки юнакiв, 2005 рокународження, до призовноТ дiльницi (еснянського районного у MicTi Кисвiтериторiального центру комплектування та соцiальноi пiдтримки
у 2022 роцi

моЙсЕсв
Олег Володимирович

онопрIенко
людмила Юрiтвна

АнтЕпА
!митро Щмитрович

стЕцюрА
тетяна Василiвна

конопJI,IниК методист районного науково-методичного
Тетяна МиколаТвна цен.тру Управлiння освiти !еЪнянськоi районноТ

в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii;

мЕюкЕрЕс
Юрiй МIихайлович

заступник вiйськового KoMicapa - начаJIьник
Ыддiлення рекрутингу та комплектування
!еснянського районного у MicTi Киевi
територiального центру комплектування та
соцiальноi пiдтримки, голова KoMicii;

медична сестра комунального некомерцiйного
пlдпри€мства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району MicTa Киева,
секретар KoMicii;

начальник вiддiлу превентивноТ дiяльностi
!еснянського управлiння полiцiТ ГУ
НацiональноТ полiцiТ у м. Кисвi (за згодою);

терапевт комун€шьного некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) lеснянського районну м. Кисва, лiкар,
який органiзовуе роботу медичного персонЕuIу;

фахiвечь
районного
служб.

соцiальноi роботи !еснянськогов MicTi Кисвi [_(ентру соцiальних

Керiвник ольга N4АШкIВСъкА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi

основний склад лiкарiв медичноi KoMiciT з питань приписки юнакiв, 2005
року народження, до призовноТ дiльницi !еснянського районного у MicTi
кисвi територiального центру комплектування та соцiальнот пiдтримки

у 2022 роui

БЕх
Iгор Володимирович

БруЙ
Алла Василiвна

мЕнжЕрЕс
Юрiй
михайлович

I\4овчАн
Юлiя СергiТвна

огородник
Сергiй Валентинович

шЕрЕмЕт
Свiтлана Олександрiвна

терапевт комунального некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Кисва, голова
KoMiciT, терапевт KoMicii;

психiатр
пiдприемства
психоневрологiчна
KoMiciT;

комунального некомерцiйного
ккиiвська Micbka

лiкарня М2), психiатр

терапевт комун€шьного некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Кисва, терапевт
KoMicii;

офтальмолог комунального некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) Щеснянського району м. Киева,
офтальмолог KoMicii;

хiрург комун€Lльного некомерцiйного
пiдприсмства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Киева, хiрург
KoMicii;

лiкар - координатор комунального
некомерцiйного пiдприемства <консультативно-
дiагностичний центр> .Щеснянського району
м. Киева, терапевт KoMiciT;

Bi



2

шнЕрЕнко
Юлiя Володимирiвна

отоларинголог комунального некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського
отоларинголог KoMiciT;

району м. Кисва,

Згiдно окремого графiка невролог;
комунального
некомерцiйного
пiдприемства
кКонсультативно -
дiагностичний центр)
.Щеснянського району
MicTa Кисва

Згiдноокремогографiка дерматолог;
комун€tльного
некомерцiйного
пiдприемства <IIIKipHo-
венерологiчного
диспансеру)
!еснянського району
MicTa Киева

Згiдноокремогографiка стоматолог.
комун€шьного
некомерцiйного
пiдприемства <КиТвська
стоматологiя>

Керiвник ольга МАШкIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii

""ilJq.ц?й'-aй^,iifuб

Резервний склад лiкарiв медичноТ KoMiciI з питань приписки юнакiв, 2005 рокународження, до призовноi дiльницi ]еснянського районного у MicTi Киевi
територiального центру комплектування та соцiальноi пiдтримки

у 2022 рочi

мЕняtЕрЕс
Юрiй Михайлович

БОНДАРЕНКО
Олександр
миколайович

топчЙ
Вiталiй Iгорович

ФЕдорук
IHHa Петрiвна

яворсъкиЙ
А"дрiй Вiталiйович

терапевт комунального некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр)) Щеснянського району м. Кисва, голова
KoMicii;

хiрург фiлii J\ъ 1, комунального некомерцiйного
пiдприсмства <консультативно-дiагностичний
центр) flеснянського раиону
м. Кисва, хiрург KoMiciT;

отоларинголог комунального некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Кисва,
отоларинголог KoMicii;

лiкар - координатор комунuLльного
некомерцiйного пiдприемства <консультативно-
дiагностичний центр) Щеснянського району
м. Кисва, ревматолог - терапевт KoMicii;

психiатр Психоневрологiчного диспансеру J\ъ 2
MicTa Кисва, психiатр KoMicii;
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Згiдноокремогографiка офтальмолог;
КОМУН€LПЬНОГО

некомерцiйного
пiдприемства
<Консультативно -
дiагностичний центр)
.Щеснянського району
MicTa Киева

Згiдноокремогографiка СТоматолог;
комунttльного
некомерцiйного
пiдприемства кКиТвська
стоматологiя>

Згiдно окремого графiка дерматолог;
комунаJIьного
некомерцiйного
пiдприемства <Шкiрно-
венерологiчного
диспансеру)
!еснянського району
MicTa Кисва

Згiдно окремого графiка невролог.
фiлiя М l, комунztльного
некомерцiйного
пiдприемства
<Консультативно-
дiагностичний центр>
!еснянського району
м. Кисва

Керiвник ольга МАШКIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi
д рацiiв '+|6

Склад середнього медичного персон€шу медичноi KoMicii з питань приписки
юнакiв, 2005 року народження, до призовноi дiльницi !еснянського районного
у MicTi Кисвi територiального центру комплектування та соцiальноi пiдтримки

у 2022 роцi

ЗАБРОЦЪКА
тетяна Павлiвна

КАЛIНIЧЕНКО
Валентина IBaHiBHa

кАрАчовА
Олена СергiТвна

КИРИЛЕНКО
ратса Михайлiвна

ковАль
Людмила Василiвна

нАгорнА
Ярина МиколаIвна

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства кконсультативно-дiагностичний
центр> !еснянського району м. Киева, медична
сестра KoMiciT;

молодша медична сестра комун€Lльного
некомерцiйного пiдприсмства <консультативно-
дiагностичний центр)) !еснянського району
м. Киева, молодша медична сестра KoMicii;

медична сестра комун€Lпьного некомерцiйного
пiдприсмства кконсультативно-дiагностичний
центр> !еснянського району м. Киева, медична
сестра KoMiciT;

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства кконсультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м, Киева, медична
сестра KoMicii;

медична сестра координатор комун€шьного
некомерц кконсультативно-
дiагности ського району м.
Киева, ме

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Кисва, медична
сестра KoMicii;



ОНОПРIСНКО
Людмила ЮрiТвна

ПИЛИПЕНКО
Катерина Михайлiвна

сЕргIенко
Валентина IBaHiBHa

ТЕРЕШКОВА
Катерина IBaHiBHa

TIшEHIHA
свiтлана олексiiвна

Керiвник

лаборант комунzшьного
пiдприсмства <Консультативно-
центр)) Щеснянського району
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медична сестра комунztльного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Киева, медична
сестра KoMicii;

медична сестра комунаJIьного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Киева, медична
сестра KoMicii;

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

фельдшер
некомерцiйного
дlагностичнии
м. Киева, фельдшер - лаборант KoMicii;

медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району м. Киева, медична
сестра KoMiciT.

ольга МАШкIВСЬКА


