
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

/' Dо. dюJ/

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

лъ 
'6ц

про органiзацiю i проведення чергового призову
громадян УкраТни на строкову вiйськову службу
до Збройних Сил Украiни та iнших вiйськових-
формувань у жовтнi - груднi2021 року

кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
службу>, Указу Президента УкраТни вiд
вiльнення в запас вiйськовослужбовцiв

дення чергових призовiв та черговi
вiйськову службу у 2O2l роцi),
21 березня 2002 року ЛlЬ З52 <Про

овку i проведення призову громадян
прийняття призовникiв на вiйськову
ету MiHicTpiB УкраIни вiд 07 грудня20lб року J\9 .921 <Про затвердження Порядку органiзацii та веденнявiйськового облiку призовникiв i вiиськовозобов'язаних>>:

1. Утворити .щеснянську районну призовну комiсiю з проведеннячергового призову громадян Украiни на строкову вiйськову службу дозбройних Сил } краiни та iнших вiйськових формувань у жовтнi - груднi 2o2l
року та затвердJI,ги iT основниЙ тарезервний склад, що додаються.

2, ЗаТВеР ДИТИ ОСНОВНИЙ, РеЗервниЙ склад лiкарiв медичноi KoMicii тасклад середнього медичного персоналу медичноi koMiciT з проведеннячергового призову громадян Украiни на строкову вiйськову службу доЗбройних Сил Украiни та iнших 
"iй."*о""* Еорrу"ань жовтпi - .руд Hi 202l

року, що додаються.
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3. Затвердити ГIл н заходiв щодо органiзацii i проведення чергового
призову громадян Украiни на строкову вiйськову службу ло Збройних Сил
Украiни та iнших вiйськових формувань жовтнi - грулнi 2о2l року (д-i -
ГIлан), що додаеться.

4. .ЩеснЯнськомУ районному у MicTi Киевi територiальному центру
комплектування та соцiальноi пiдтримки (Клабукову д.о.), комун€Lльному
пiдприемству ккеруюча компанiя з обслуговування житлового фоrду
ЩеснянсЬкогО районУ м. Киева> (Мнацаканян л.А.), вiддiлу охорони здоров'я
Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii (Коцч" л.с.),
.щеснянському Управлiнню полiцiт гу Нацiональноi полiцii в MicTi Кисвi
(Герасименко ю.А.), керiвникам житлово-експлуатацiйних органiзацiй, iнших
органiзаЦiй абО пiдприеМств та установ, що здiйСнюютЬ експлуатацiю будинкiв,
власникам булинкiв, керiвникам державних органiв, пiдприсмств, установ,органiзацiй i навча.пьних закладiв нез€Lлежно вiд пiдпорядкування та формвласностi забезпечити ви онання заходiв, зазначених У Планi' в частинi, йо
вiдноситься до ik компетенцii.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження з€шишаю за собою.

Голова !митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii
вiд-/ЯirФ.ефjL 202l хs 564-7-

Г[лан заходiв
щодо органiзацii i проведення чергового призову громадян Украiни на

строкову вiйськову службу до Збройних Сил Украiни та iнших вiйськових
формувань жовтнi -.pyori 2О2| року

Jф
п/п Назва заходу Термiни

виконання
Вiдповiдальний

за Rиконання

1

державнi органи, пiдприсмства,
установи, органiзацii i навчальнi
заклади нез€шежно вiд
пiдпорядкування та форм власностi.

пiд час
проведення

призову
Клабуков Д.О.

2

Провести оповiщення .роruд"", *i
пiдлягають призову, про ix виклик до
!еснянського районного у MicTi Киевi
вiйськового KoMicapiaTy та надати звiт
за результатами роботи.

пlд час
проведення

призову

Мнацакакян
л.А.

J

забезпечити
позачергове ме,
громадян, якi пiд
строкову вiйськов

безкоштовне та
цичне обстеження
[гIягають призову на
у службу.

пiд час
проведення

призову
Коцан Л.С.

4

Укомплектувати
лiкарями-спецiатli
забезпечити ix
медичним iHr
санiтарно-господа
проведення Mt

громадян, якi пiдл

медичну комlсlю
)тами та

медикаментами,
:TpyMeHTapieM i
рським майном для
)дичного огляду
[гають призову.

пiд час
проведення

призову
Коцан Л.С.

5

Проводити роз
доставку до Щесня
MicTi Киевi вiйст
громадян, якi ухиl
на строкову вiйськ

цук, затримання,
{ського районного у
кового KoMicapiaTy
:яються вiд призову
gвlслужбу.

пiд час
проведення

призову

Герасименко
ю.А.



Органiзувати
профiлактичноi
роботи
ухиляються
дiльничних i

iйне проведення

роз'яснювальноi
ризовниками, якi

призову, через

пiд час
проведення

призову

Герасименко
ю.А.

забезпечити
КиТвський
громадян,

з(

Mic
якi
ськ

р та доставку на
збiрний пункт

направляються на

пiд час
проведення

призову
Клабуков Д.О.

Керiвник апара ольга МАШкIВСЬКА

2

6

7



ЗАТВЕРДЖЕНО

основний склад Щеснянськоi районноТ призовноi KoMiciT з проведення
чергового призову Fромадян Украiни на строкову вiйськову службу ло

збройних Сил Украiъи та iнших вiйськових формувань жовтнi - груднi 2o2l
року

*лск,с:енк9 ":рчуй заступник голови !еснянськоi районноi в
Iрина Миколаiвна MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiт, голова koMicii

кЛАБУкоВ вiйськовий KoMicap !еснянського районного у
ЩмитрО ОлексанДровиЧ MicTi Кисвi територiальногО центру

комплектування та соцiальноi пiдтримки,
заступник голови KoMicii (за згодою)

КАРАЧОВА МеДИЧНа СеСТра комун€uIьного некомерцiйного
-- --г---^^_Y, ч

олена СергiIвна пiдприемства кконс льтативно-дiагностичний
центр) .щеснянського району м. Киева, секретар
KoMicii

БЕх терапевт комун€шьного некомерцiйного
IГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ пiдприсмства кКонс льтативно-дiагностичний

Розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii

"iд/Гlе/оqlя 2o2I Nп 56|

центр) .Щеснянського району м. Киева, лiкар, який
органiзовус роботу медичного персон€шу

ДОРОШЕНКО
Андрiй Анатолiйович

мАЙоровА
Мар'яна Миколаiвна

умрихIн
Андрiй Леонiдович

психолог .Щеснянського районного в MicTi Киевi
Щентру соцiальних служб

завiдувач сектору ocBiTHboi iнформацii та
промоцii Управлiння освiти,.Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

заступник нач€UIьника,.Щеснянського Управлiння
полiцii ГУ Нацiональноi полiцii в MicTi Киевi (за

Керiвник а ольга МАШкIВСъкА

згодою)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi

ЗАГУМЕННИI7
микола Васильович

моЙсЕсв
Олег Володимирович

ОНОПРIСНКО
Людмила Юрiiвна

мЕюкЕрЕс
Юрiй Михайлович

КОНОПJUIНИК
тетяна МиколаIвна

стЕцюрА
тетяна Василiвна

202l J\b

Резервний склад ,Щеснянськоi районноi призовноТ KoMicii з проведення
чергового призову громадян УкраiЪи на строкову вiйськову службу до

збройних Сил Украiни та iнших вiйськових формувань жовтнi - грудн i 2o2l
року

заступник голови !еснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii, голова KoMicii

заступник вiйськового KoMicapa - нач€шьник
вiддiлення рекрутингу та комплектування
.Щеснянського районного у MicTi Киевi
територiального центру комплектування та
соцiальноi пiдтримки, заступник голови KoMicii
(за згодою)

медична сестра комун€tльного некомерцiйного
пiдприсмства <Консультативно-дiагностичний
центр)) Щеснянського району м. Киева, секретар
KoMicii

терапевт комунЕшьного некомерцiйного
пiдприемства кКонсультативно-дiагностичний
центр) ,.Щеснянського районну м. Киева, лiкар,
який органiзовус роботу медичного персонаJIу

провiдний iнспектор вiддiлу управлiння
персон€Lлом та кадрового забезпечення
Управлiння освiти .Щеснянськоi районноТ в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii

фахiвець соцiальноi роботи .Щеснянського
районного в MicTi Кисвi Центру соцiальних служб

АнтЕпА
Щмитро .Щмитрович

начЕLпьник вiддiлу превентивноi дiяльностi
.Щеснянського Управлiння полiцii
ГУ НацiонаJIьно iцii в MicTi Киевi (за згодою)

Керiвник ольга МАШкIВСЬкА



Основний склад лi
громадян УкраТни на

iнших вiйс

БЕх
Iгор Володимирович

БРоВЕНко AHacTaci
максимiвна

БруЙ
Алла Василiвна

шнЕрЕнко
Юлiя Володимирiвна

мовчАн
Юлiя СергiТвна

огородник
Сергiй Валентинович

мЕн}кЕрЕс
Юрiй
михайлович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноТ в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii
вiд /ýФlсн9.2о2I хs 66Ц

в медичноТ KoMiciT з проведення чергового призову
окову вiйськову службу до Збройних Сил УкраТни та
вих формувань жовтнi - цуднi 2021 року

терапевт комун€Lльного некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району м. Кисва, голова
KoMicii, терапевт

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

психiатр комун€Lльного некомерцiйного
пiдприемства <Киiвська MicbKa
психоневрологiчна лiкарня М2), психiатр

отоларинголог комунЕLIIьного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр> Щеснянського
отоларинголог

раиону м. Киева,

офтальмолог комун€Lльного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр> ,Щеснянського району м. Киева,
офтальмолог

хiрург комунЕLльного некомерцiйного
пiдприемства кКонсультативно-дiагностичний
центр).Щеснянського району м. Киева, хiрург

терапевт комунального некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр) .Щеснянського району м. Кисва, терапевт



шЕрЕмЕт

диспансеру)

MicTa Киева

Керiвник апарату

Згiдно окремого грi
комун€шьного
некомерцiйного
пiдприемства
<Консультативно -

2

невролог

лiкар - координатор комун€tльного
некомерцiйного пiдприемства <<консультативно-
дiагностичний центр) !еснянського району
м. Киева, терапевт

дiагностичний центр))
!еснянського району
MicTa Киева

Свiтлана Олександрi

Згiдно окремого граф дерматолог
КОМУН€LЛЬНОГО

некомерцiйного
пiдприемства <Шкiр
венерологiчного

!еснянського району

ольга МАШКIВСЬкА



Резервний склад лi
громадян Украiни на

мЕнжЕрЕс
Юрiй Михайлович

БОНДАРЕНКО
Олександр
миколайович

топцЙ
Вiталiй Iгорович

яворськчЙ
Андрiй Вiталiйович

сАвчЕнко
леся Анатолiтвна

ФЕдорук
IHHa Пеr,рiвна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмtнtстрацtt

"iд-/56zrvсr|d 2021 Jф г6|

iB медичноТ KoMiciT з проведення чергового призову
)окову вiйськову службу до Збройних Сил Украiни та
ових формувань жовтнi - груднi 202I року

терапевт комунчlJIьного некомерцiйного
пiдприсмства кконсультативно-дiагностичний
центр)) !еснянського району м. Киева, голова
KoMicii

хiрург фiлiТ J\Ъ

пiдприемства
центр)>
м. Киева, хiрург

1, комунального некомерцiйного
<Консультативно-дiагностичний
!еснянського району

отоларинголог комун€Lпьного некомерцiйного
пiдприсмства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Киева,
отоларинголог

психiатр Психоневрологiчного диспансеру Ng 2
MicTa Кисва, психiатр

невролог комунЕLпьного некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Киева, невролог

Jrlкap - координатор комун€rльного
некомерцiйного пiдприемства <консультативно-
дiагности чний центр)) !еснянського району
м. Киева, ревматолог - терапевт



Згiдно окремого
комун€tльного
некомерцiйного
пiдприемства
<Консультативно
дiагностичний
Щеснянського
MicTa Киева

Згiдно окремого
комунЕrльного
некомерцiйного
пiдприсмства <Киi
стоматологiя>

Згiдно окремого
комунального
некомерцiйного
пiдприсмства <IIIк
венерологiчного
диспансеру)
.Щеснянського райо
MicTa Киева

Керiвник апара,

офтальмолог

стоматолог

дерматолог

ольга МАШкIВСЬкА



Склад середнього
чергового призову

Збройних С

зАБроtъкА
тетяна Павлiвна

КАЛIШЧЕНКО
Валентина IBaHiBHa

кАрАчовА
Олена Сергiiвна

КИРИЛЕНКО
ратса Михайлiвна

нАгорF{А
Ярина МиколаТвна

онопрIенко
Людмила ЮрiТвна

ЗАТВЕРДХtЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноТ в MicTi Киевi державноI
адмiнiстрацii
вiд|5, ,*-/d 2021 Jф 56ц

|диЧНОГо персонЕlлу медичноТ KoMicii з проведення
адян УкраiЪи на строкову вiйськову службу до

УкраТни та iнших вiйськових формувань у
жовтнi - груднi 202l року

медична сестра комун€Lльного некомерцiйного
пiдприсмства кконсультативно-дiагностичний
центр) Щеснянського району м. Кисва, медична
сестра

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

медична сестра комун€tльного некомерцiйного
пiдприсмства <консультативно-дiагностичний
центр)) .Щеснянського району м. Киева, медична
сестра

медична сестра комунЕtльного некомерцiйного
пiдприемства <консультативно-дiагностичний
центр) !еснянського району м. Киева, медична
сестра

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

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



сЕргIенко
Валентина IBaHiBHa

ТЕРЕШКОВА
Катерина IBaHiBHa

TIшEHIHA
свiтлана олексiтвна

коВАЛЬ Людмила
василiвна

Керiвник

IKТЛИТIВНКО
Катерина Михайлiвн

мурАшовА
Катерина Миколаiвна

апарату

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

медична сестра комунzLльного некомерцiйного
пiдприемства <Консультативно-дiагностичний
центр> .Щеснянського району м. Киева, медична
сестра

фельдшер-лаборант КОМУН€LЛЬНОГО

некомерцiйного пiдприемства <Консультативно-
дiагностичний центр) Щеснянського району
м. Киева, фельдшер-лаборант

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

медична сестра координатор комун€rльного
некомерцiйного пiдприсмства <Консультативно-
дiагностичний центр)),Щеснянського району
м. Киева, медична сестра

медична сестра координатор Фiлii Ns1
комуншIьного некомерцiйного пiдприсмства
<Консультативно-дiагностичний центр>
.Щеснянського району м. Киева, медична сестра

ольга МАШкIВСЬкА


