ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0l.

мq0

Про внесення змiн до розпорядження
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii
вiд 08 грудня 2020 року Л! 659

пiдготовку i проведення призову громадян
УкраТни на строкову вiйськову
службу та прийняття призовникiв на вiйськову
службу за контрактом)) та

у

зв'язку з кадровими змiнами:

1. Внести змiни до

основно

у новiй редакцii, що додаеться.
2. Контроль за виконанням
цього розпорядження заJIишаю за собою.

В,о. голови

lрина АЛСКСССНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ вiд 08 грудня 2020 року
Nч 659 (в редакцii розпорядження
.ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi алм iнiстрацii
вiдfulлtrtал,от.о 2о?| Nsqo l

основний склад лiкарiв медичноi KoMicii з питань приписки юнакiв, 2004
року народження, до призовноТ лiльн и цi !еснянського районного у MicTi
Кисвi вiйськового KoMicapiaTy у 2021 роцi

БЕх
Iгор Володимирович

терапевт

комунаJIьного

некомерчiйного

пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) {еснянського району м. Киева, голова

KoMicii, терапевт

БРоВЕНко Анастасiя

максимiвна

стоматолог
комунаJIьного
некомерцiйного
пiдприсмства <стоматологiя> вул. Пимоненко,
1 0-А, стоматолог

Бруи

психlатр

Алла Василiвна

комунаJIьного

пiдприсмства

некомерчiйного

<Киiвська

психоневрологiчна лiкарня ЛЬ2>, психiатр

ЛИТВИНЕНКО Сергiй
Сергiйович

MicbKa

офтальмолог комунального некомерцiйного
пiдприсмства <Консул ьтати вно-д iагности ч н ий
центр) !еснянського раиону м. Киева,

офтальмолог

мЕIlжЕрЕс

IОрiй
м и хайло

ви ч

огородник

Сергiй Валентинович

терапевт комунального

некомерчiйного

пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр) !еснянського району м. Киева, терапевт

хiрург

комунаJIьного

некомерцiйного

пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний

центр) .Щеснянського району м. Киева, хiрург

турАсв
Роман Георгiйович

невролог

комун€UIьного
некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського раЙону м. Кисва, невролог

2

юкмЕць
BiTa олегiвна

отоларинголог комунального некомерцiйного

пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний

центр) !еснянського раЙону

отоларинголог

шЕрЕмЕт
Свiтлана Олександрiвна

м.

Кисва,

координатор

комунального
некомерчiйного пiдприсмства <консультативнодiагностичний центр> !еснянського району м.
Кисва, терапевт

Згiдно окремого графiка дерматолог
комун,шьного
некомерцiйного
пlдпри€мства <Шкiрновенерологiчного
диспансеру>

!еснянського району
MicTa Киева

Керiвник апарату

ольга МАШКIВСЬкА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоl'
районноi в MicTi Кисвi державноi

адмiнiстрацii

вiл 08 грулня 2020 року ЛЪ659
(в редакцii розпорядження
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адм i нiстрачii

вiдd,

люtаlвю

2021

мчфО

1

Резервний склад лiкарiв медичноТ KoMiciT з питань приписки юнакiв,
2004 року
народження, до призовноi дiльницi !еснянського
MicTi
Киевi
районного у
вiйськового KoMicapiaTy у 202 1 рочi

мЕнжЕрЕс

Юрiй Михайлович

БОНДАРЕНКО
Олександр
миколайович

терапевт комунального

некомерчiйного
<Консультати в н о-дiагн ости ч ний
центр) Щеснянського району м. Киева, голова
KoMicii

пiдприсмства

хiрург фiлii }lb 1, комунального некомерuiйного

пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр)

м. Кисва, хiрург

сАвчЕнко
леся Анатолiiвна

невролог

!еснянського

району

фiлii ЛЪ

1
комунального
некомерцiйного пiдприсмства <Консультативно-

дагностичний центр) !еснянського району
Киева, невролог

топчиЙ

Вiталiй Iгорович

отоларинголог комунаJIьного некомерцiйного

пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний

центр) !еснянського раЙону

отолари нголог

,IворськиЙ

А"дрiй Вiталiйович

Ссдорук
IHHa BiKTopiBHa

м.

м.

Киева,

психiатр Психоневрологiчного диспансеру ,Ф

MicTa Киева, психiатр

координатор

2

комунального
некомерчiйного пiдприемства <консультативнодiагностичний шентр> !еснянського району м.
Кисва, терапевт

Згiдноокремогографiка стоматолог

комунального
некомерцiйного
пlдпри€мства <Киiвська
стоматологiя>

згiдноокремогографiка дерматолог

комунального
некомерцiйного
пlдпри€мства <Шкiрновенерологiчного
диспансеру)

!еснянського району
MicTa Киева

Згiдноокремогографiка офтальмолог

комунzцьного
некомерцiйного
пlдприсмства

Керiвник апарату

ольга МАШКIВСЬкА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi

адмiнiстрацii

вiд 08 грудня 2020 року JФ659
(в редакцii розпорядження
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адм iHicTpauii

вiдЦ /tlDtllЙto

202l xuhO

склад середнього медичного персоналу медичноi koMicii
з питань
припискИ юнакiв,2004 рокУ народження,
до призовноi дiльницi
!еснянського районного у MicTi Киевi вiйськового KoMicapiaTy
у 202l роцi

ЗАБРОЦЬКА

тетяна Павлiвна

медична сестра комунального некомерцiйного
п

lдприсмства <консультати

вно-дiагности

ч

ний

центр) flеснянського раЙону м. Киева, медична

сестра

КАЛIШЧЕНКО

медична сестра комунального
некомерцiйного пiдприсмства <консультативнодlагностичний центр> .Щеснянського
району
м. Кисва, молодша медична сестра

кАрАчовА

медична сестра комунмьного некомерцiйного

Валентина IBaHiBHa

Олена Сергiiвна

КИРИЛЕНКО
раiса Михайлiвна

молодша

пlдприсмства

Консул ьтатив но-дiагности ч н ий
центр) !еснянського району м. Киева, медична
сестра
<

медична сестра комунаJIьного некомерцiйного

пlдпри€мства

<Консультативно-дiагностичний

центр) !еснянського району м. Киева, медична

сестра

люlUI€вА
Iрина Олександрiвна

медична сестра комунмьного некомерцiйного

пlдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр) .Щеснянського району м. Кисва, медична

сестра

нАгорнА

Ярина Миколаiвна

медична сестра комун:Ulьного некомерцiйного

пlдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр)) !еснянського району м. Кисва, медична
сестра

1

2

ОНОПРIСНКО
людмила Юрiiвна

медична сестра комунального некомерцiйного

пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр) .Щеснянського району м. Кисва, медична

сестра

ПИЛИПЕНКО

Катерина Михайлiвна

медична сестра комуна!,Iьного некомерцiйного

пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр) flеснянського району м. Киева, медична

сестра

СЕРГIСНКО
Валентина IBaHiBHa

медична сестра комунального некомерцiйного

пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний

центр> !еснянського району м. Кисва, медична
сестра

ТЕРЕШКОВА
Катерина IBaHiBHa

тIшЕнIнА

фельдшер-лаборант
комуliального
некомерцiйного пiдприсмства <консультативнодiагностичний центр> .Щеснянського району
м. Кисва, фельдшер-лаборант

медична сестра комунмьного некомерцiйного

свiтлана олексiiвна

Консул ьтати вно-дiагностич н и й
центр) !еснянського районУ м. Кисва, медична
сестра

мурАшовА

медична сестра комунмьного некомерцiйного

Катерина Миколаiвна

п

iдприсмства

,<

пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний

центр) !еснянського району м. Киева, медична

сестра

ковАль
Людмила Василiвна

медична сестра комунального некомерцiйного

пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр)) .Щеснянського району м. Киева, медична
сестра

Керiвник апарату

ольга МАШКIВСЬкА

