
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
31.07.2014                                          Ужгород                               № 281 

 
Про створення медичної комісії 
 
 

На виконання Указу Президента України від 21.07.2014 року № 607 "Про 
часткову мобілізацію", керуючись  ст.ст. 36,42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" , з метою якісного проведення медичного огляду 
мобілізованих військовозобов"язаних , резервістів до Збройних Сил України : 

1.Створити медичну комісію у складі лікарів: 
                                                   Основна                            Резервна                           
Старший лікар Бора І.І.(УЦПМСД) ІгольниковаВ.В. 

(УЦПМСД) 
Лікарі спеціалісти:   
терапевт Бора І.І. (УЦПМСД) ІгольниковаВ.В. 

(УЦПМСД) 
терапевт Деяк Н.В. (УЦПМСД) Янчій О.М. (УЦПМСД) 
хірург Петрецький Ю.М.. 

(УМП) 
Яценко Р.П. (УМП) 

ЛОР Чонка Л.С.(УМП) Дупин О.В. (УМП) 
невропатолог Шутяк Н.Ф.(УМП) Овваді  І.В. (УМП) 
психіатр   Галєєв М.А. (УМП) Бодня В.В. (УМП) 
офтальмолог Семерак Я.І. (УМП)  Копельчак О.О. (УМП) 
дерматолог Ман А.Н.(ОШВД) Ман А.Н. (ОШВД) 
стоматолог Мгема М.Д. (ОСП) Мгема М.Д.(ОСП) 
рентгенолог Іванчук Т.І. (УМП) Іванчук Т.І.(УМП) 

2. Виділити середній медперсонал для роботи комісії : 
медсестра для проведення антропометрії Біч С.Я. (УМП)  
медсестра окуліст Левицька Н.І.(МДКЛ)  
медсестра ЛОР Богдан Г.І.(УМП)  
медсестри забору крові  Коциба Л.Б. (УЦПМСД)  

Черничко-Копин Н.П. (УМП)  
 

рентген-лаборант Гайдабрус М.М. (УМП)  
3. Медичний огляд: 
  розпочати з 01.08.2014 до 10.09.2014 року; 



  проводити на призовній дільниці обласного зборного пункту 
Закарпатського обласного військового комісаріата. 

4. Для проведення медичного огляду головним лікарям: 
а) Ужгородської  міської поліклініки ( Решетар В.В.) : 

 на час проведення медичної комісії звільнити вище названих лікарів  та 
середній медичний персонал від виконання обов’язків за основним місцем 
роботи; 
 забезпечити медичну комiсiю необхiдним обладнанням та iнструментами 
згідно з вимогами  Положення про медичний огляд у Збройних Силах України ; 
 провести всiм мобілізованим військовосужбовцям та резервістам 
рентгеноскопiю грудної клiтки та необхiднi медичнi аналiзи; 
 позачергово приймати мобілізованих військовозобов"язаних та 
резервістів, якi направленi медичною комiсiєю на амбулаторне обстеження; 
 встановити контроль за якістю та об’єктивністю проведення медичного 
обстеження ; 
 виділити автотранспорт для забезпечення лабораторного обстеження . 
 б) Ужгородського Центру первинної медико-санітарної допомоги  
( Козак Т.Ю.): 
 на час проведення медичної комісії звільнити вище названих лікарів  та 
середній медичний персонал від виконання обов’язків за основним місцем 
роботи; 
 встановити контроль за якістю та об’єктивністю проведення медичного 
обстеження ; 

в) Ужгородської центральної міської клінічної лікарні ( Курах І.І.) : 
позачергово приймати мобілізованих військовозобов"язаних та 

резервістів, якi направленi медичною комiсiєю на  стацiонарне лiкування та 
видiлити у всiх вiддiленнях  лiкарнi необхiдну кiлькiсть лiжкомiсць; 
 встановити контроль за якістю та об’єктивністю проведення медичного 
обстеження ; 

 г) Ужгородської  міської дитячої клінічної лікарні (Рошко І.Г.) : 
 на час проведення медичної комісії звільнити медсестру (Левицька Н.І.) 
від виконання обов’язків за основним місцем роботи. 

5. Рекомендувати начальнику Ужгородського МВ  УМВС України в 
Закарпатській області  : 

створити при  комiсiї Ужгородського ОМВК  оперативну   групу   для 
забезпечення правопорядку та своєчасної явки мобілізованих на збiрний пункт; 
 згідно з  п. 22 ст.10 розділу 2 Закону України “Про міліцію” забезпечити 
розшук, затримання i доставку до вiйськового комiсарiату осiб, якi ухиляються 
вiд виконання обов'язку.  

6. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови  Семаля В.Ю. та військового комісара 
Ужгородського ОМВК полковника  Слюсаренка О.Б. 
 
 
В.о.міського голови, 
секретар ради                В.Щадей 


