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вний склад, що додаються,
та
склад лiкарiв медичноi koMicii
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резервний
2. Затвердити
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що додаеться.

4.

.Д,еснянському районному

у MicTi Киевi

вiйськовому KoMicapiaTy

нiзацiй або пiдприемств та устаноВ, ЩО
сникам будинкiв, керiвникам державних
i навчальних закладiв незалежно вlд
органiв, пiдприемств, установ, органrзадiй
забезпечити в_иконання заходiв, зазначених
пiдпорядкуваrr" ,u qо|t'l "nu,"o"i
Йапi, в частинi, що вiдноситься до ix компетенцll,
у

заJrишаю за собою,
5. Контроль за виконанням цього розпорядження

В.о. голови

Iрина
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План заходiв
призову громадян Украiни на
щодо органiзацii i провелення чергового
та iнших вiйськових
строкову вiйськову службу.uо Збройних Сил Украiни
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формувань KBiTHi - червнi

Термiни
виконання

Назва заходу

В

iдповiдальний
за виконання

Органiзувати оповiщення громадян,
якi пiдлягають призову на строкову

вiйськову службу, через житловоексплуатацiйнi органiзацii, iншi
органiзаuii, пiдприемства, установи,

шо

здiЙснюють

експлуатацiю
булинкiв, а також власникiв булинкiв,
пlдпри€мства,
органи,
державнl

пlд час
проведення
призову

Клабуков !,.О.

пiд час
проведення
призову

Бойко l.B.

установи, органiзачiТ i
незалежно
заклади

пiдпорялкування та форм власностl,

Провести оповiщення громадян., якi

пiдлягають призову, про ix виклик до
Кисвi
.Ц,еснянського районного у Micтi
вiйськового ком icapiaTy та надати звiт
за Dезультатами роооти.

безкоштовне та
забезпечити
пiд час
позачергове медичне обстеження проведення
громадян, якi пiдлягають призову на
призову

Коцан Л.С.

кову вiйськов

Проводити

затримання,
доставку до Деснянського районного у
MicTi Кисвi вiйськового KoMicapiaTy
громадян, якi ухиляються вiд призову
на строкову вiйськову службу.

розшук,

постiйне

проведення

профiлактичноi
роз'яснюва,r ьноТ
якl
призовниками,
роботи

ухиляються

вiд

призову,

дiльничних iнспекторiв полiцii.

через

час
проведення
I

п

l1,1l

Плсшков о.Б.

ризову

пiд час
проведення
призову

Плешков о.Б.

пiд час
проведен ня

6

призову
гроNl адя

н, якi пiд-гlягають призову,

Забезпечити
,7

Коцан Л.С.

збiр та доставку

на

пiд час

Киiвський мiський збiрний пункт проведення
громадян, якi направляються на
призову

Клабуков !,.О.

строкову вiйськову слу
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з проведення
Основний склад .Щеснянськоi районноi призовноi KoMicii
службу ло
чергового призову громадян Украiни на строкову вiйськову
KBiTHi червнi 202i
ЗброИниХ СигУкраiнИ та iнших uiй,"*о""* формувань
року

Алскссенко

- в.о, голови [еснянськоi районноi в MicTi Кисвi

Iрина Миколаiвна

державноТ адмiнiстрацii, голова KoMiciT

клАБуков

- вiйськовий KoMicap !,еснянського районного у
MicTi Киевi вiйськового KoMicapiaTy, заступник

.Щмитро Олександрович

голови KoMicii (за зголою)

Олена Сергiiвна

- медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний

БЕх

-

кАрАчовА

Iгор Володимирович

ДОРОШЕНКО
Андрiй Анатолiйович

центр) .щеснянського району м. Кисва, секретар
KoMicii

терапевт комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр) !еснянського району м. Кисва, лiкар, якиЙ
органiзовуе роботу медичного персоналу

- психолог [еснянського

районного

Киевi

для ciM'i, дiтей

та

питань оборонноi

та

l-{eHTpy соцiальних служб
молодi

з

у м,

IBAHIIEHKO

-

Сергiй Вiкторович

мобiлiзацiйноТ роботи .Ц,еснянськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацtt

лЕвчЕнко

-

умрихIн

начальника .Щеснянського
застчпник
Управлiння пол_iцii ГУ Нацiональноi полiцiТ в
MicTi КиеBi (
)

Наталiя Петрiвна

Андрiй Леонiдович
Керiвник ап

завiдувач сектору

начаJIьник вiддiлу загальноi середньоi освiти
управлiння освiти !еснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноТ адм iнiстрацii

-

ольга МАШКIВСЬкА

ЗАТВЕРДЖЕLlО
Розпорялження ffеснянськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноi
адмlнlстрацll
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Резервний склад .Ц,еснянськоi районноi призовноi KoMiciТ з проведення
чергового призову грOмадян Украiни на строкову вiйськову службу ,чо
формувань KBiTHi - червнi 202l
Збройних Сиг Украi'ни та iнших
"iй""*о""*
року

сюр
Владислав
ми колайович

- заступник голови ,Д,еснянськоТ районноi .B.MicTi
кисвi державноi алмiнiстрацiт. голова koMiciT

KoMicapa - начаJIьник
комплектування
вiддiлення рекрутингу
Щеснянського районного у MicTi Кисвi
вiйськового KoMicapiaTy, заступник голови
KoMicii (за зголою)

моЙсЕсв

- заступник вiйськового

ОНОПРIСНКО
Людмила Юрiiвна

- медична сестра комунального некомерчiйного

Олег Володимирович

та

пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний

центр) Щеснянського району м. Киева, секретар
KoMicii

мЕнжЕрЕс

-

Юрiй Михайлович

некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр) [еснянського районну м. Киева, лiкар,
який органiзовуе роботу медичного персоншу

коноплrIник

- методист

тетяна Миколаiвна

раионного н ачково-м етоди ч н ого
центру Управлiння освiти .Щеснянськоi районноТ
в MicTi Киевi державноi адмiнtстрацtt

стЕцюрА

-

тетяна Василiвна

АнтЕпА
Щмитро .Ц,митрович

Керiвник апарату//,/

терапевт комунального

фахiвечь соцiальноТ роботи !еснянського
служб
рчйо"по.о у м. Кисвi I-{eHTpy сочiальних
для ciM'i, дiтей та молодi

- началы]ик вiллiлу превентивноТ дiяльностi
Управлiння полiцii ГУ
.Щеснянського
нацiонал bHoi

ii

в MicTi Кисвi (за згодою)
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БЕх

lгор Володимирович

-

терапевт

комунzLпьного некомерцlиного

пiлприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району м, Кисва, голова
KoMicii, терапевт

БРоВЕНКо Анастасiя
М аксим iBHa

некомерцiйного
пiдприемства <Стоматологiя> вчл. Пимоненко,
10-А, стоматолог

- стоматолог комунального

Бруи

Алла Василiвна

комунального некомерцiйного
-психlатр
м icbKa
<Киiвська
пiдприемства
психоневрологiчна лiкарня Nэ2>, психiатр

юхIмЕць

- отоларингОлог комунаЛьного некомерчiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

BiTa олегiвна

центр) Щеснянського

раиону

м.

Киева,

отоларинголог

ЛИТВИНЕНКО Сергiй
Сергiйович

-

офтальмолог комунального некомерчiйного

пiдприсмства

<<

центр) !еснянського
офтальмолог

о-дiагности чни й
Киева,
району

К о нсул ьтати вн

м,

огородник

- хiрург

Сергiй Валентинович

некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) [еснянського району м. Кисва, хiрург

мЕнжЕрЕс

- терапевт

Юрiй
михайлович

комунапьного

комунального некомерцiйного

<Консул ьтати вно-дiагностич н ий
центр)) !,еснянського району м. Кисва, терапевт
п

iдприсмства

2

Роман Георгiйович

невролог комунаJIьного некомерцiйного
пiдприсмства <консультативно-дlагностичнии

шЕрЕмЕт

-

турАев

Свiтлана Олександрiвна

-

невролог
центр) .Д,еснянського району м, Киева,

-

координатор

комунаJIьного
некомерцiйного пiдприемства <консультативноцентр> !,еснянського району м,

лiкар

дiагностичний

Киева, терапевт

Згiдно окремого графiка
комунал ьного
некомерцiйного
пiдприсмства <Шкiрновенерологiчного
диспансеру)
!еснянського району
MicTa Кисва

Керiвник апарату

- дерматолог
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призову
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мвнжЕрЕс

Юрiй Михайлович

-

терапевт комунального некомерцiйного

пiдпрЙемства <Консультативно-дiагностичний
центр) ,Д,еснянського району м. Киева, голова
KoMicii

БОНДАРЕНКО

- хiрург фiлiТ Лл

Олександр
микола йович

центр)

топчlи

-

Вiта,чiй Iгорович

l, комунального некомерцiйного

пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
м. Кисва, хiрург

!.еснянського

раиону

отоларингОлог комунаЛьного некомерцiЙного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичниЙ
центр) Щеснянського району м. Кисва,
отоларинголог

яворськии
Андрiй Вiтмiйович

- психiатр Психоневрологiчного лиспансеру ЛЪ 2
MicTa Кисва, психiатр

сАвчЕнко

-

леся Анатолiiвна

невролог комунального некомерцiйного
п iдприсмства <Консул ьтативно-дiагностич н ий

ФЕдорук

- лiкар -

IHHa Петрiвна

центр)) .Щеснянського району м. Киева, невролог

координатор

комунuцьного
некомерцiйного пiдприсмства <консультативнодiагностичний центр> .Д,еснянського району м,
Киева, ревматолог - терапевт

Згiдно окремого
комчнал ьного

графiка

-

офтальмолог

некомерцl иного

пiдприсмства
<Консультативно дiагностичний центр>
.Щеснянського району
MicTa Киева
Згiдно окремого графiка - стоматолог
комчнiLпьного
некомерцiйного
пiдприемства <Киiвська
стоматологiя>
Згiдно окремого графiка - дерматолог
комчнаJIьного
некомерцI и ного
пiдприсмства <Шкiрновенерологlчного

диспансеру)
Щеснянського району
MicTa Кисва

Керiвник апарату

ольга МАШКIВСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження {еснянськоТ
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Склад середнього медичного персоналу медичноi KoMicii з проведення
чергового призову громадян Украiни на строкову вiйськову службу ло
Збройних Сил Украiни та iнших вiйськових формувань у
KBiTHi - червнi 202l року

ЗАБРОЦЬКА

- медична сестра комун€Lпьного

КАЛIНIЧЕНКО

-

тетяна Павлiвна

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

молодша медична сестра комунального

Валентина IBaHiBHa

некомерцiйного пiдприемства <Консультативнодiагностичний центр> .Щеснянського району м.
Киева, молодша медична сестра

кАрАчовА

- медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

Олена Сергiiвна

центр) .Щеснянського району м. Кисва, медична
сестра

КИРИЛЕНКО
раiса Михайлiвна

- медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консул ьтати вно-дiагностич н ий
центр) !еснянського району м. Кисва, медична
сестра

ЛЮ,тUIСВА
Iрина Олександрiвна

нАгорнА

Ярина Миколаiвна

- медична сестра комунального некомерцiйного

пiдприемства

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

- медична сестра комунального некомерuiйного

пiдприемства <Консультативно-дiагностичний

центр) Щеснянського району м. Киева, медична

сестра

ОНОПРIСНКО
Людмила Юрiiвна

- медична сестра комунального некомерцiйного
пiдприемства < Консул ьтативн о-дiагности ч н и й
центр> .Щ,еснянського району м. Киева, медична
сестра

,)

ПИЛИПЕНКО

- медична сестра комунаJIьного некомерцiйного

пiдприемства

Катерина Михайлiвна

ний
центр) {еснянського району м. Кисва, медична
сестра

СЕРГIСНКО

- медична сестра комун€Lпьного

Валентина IBaHiBHa

<Консул ьтати вно-дiагности

ч

некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського раЙону м. Кисва, медична
сестра

ТЕРЕШКОВА

комунаJtьного
фельдшер-лаборант
некомерцiйного пiдприсмства < Консул ьтати внодiагностичний центр) !еснянського пзионч
м. Кисва, фел ьлшер-лаборант

тIшЕнIнА

- медична сестра комунального некомерцiйного

Катерина IBaHiBHa

-

пiдприсмства

свiтлана олексiiвна

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

КоВАЛЬ Людмила

- медична сестра - координатор

василiвна

мурАшовА
Катерина Миколаiвна

комун€lJIьного
некомерчiйного пiдприемства <<Консультативнодiагностичний центр) flеснянського району м.
Кисва, медична сестра

-

медична сестра - координатор Фiлii Nsl
комунального некомерчiйного пiдприемства
<Консультати

о-дiагности ч н и й
центр)
м.
Кисва,,
медична сестра
!еснянського району

KepiBH ик

вн

ольга МАШКlВСЬкА

