
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13 травня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 102 Р  

 

Про затвердження персонального складу лікарів, технічних працівників 

та обслуговуючого персоналу для проведення медичного огляду 

призовників на строкову військову службу в квітні-червні 2021 року на 

території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 2 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», Положення про підготовку і проведення призову громадян України на 

строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  20 січня 2021 року № 100 та на 

виконання пункту 3.1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 

березня 2021 року № 199 «Про проведення призову громадян України на строкову військову 

службу в квітні-червні 2021 року на території Білоцерківської територіальної громади», з 

метою забезпечення своєчасного і якісного призову громадян на строкову військову службу з 

1 квітня по 30 червня 2021 року, яким до дня відправки у війська виповниться 18 років, та 

старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від 

призову на строкову військову службу, зобов’язую: 

 

1. Затвердити персональний склад лікарів для проведення медичного огляду 

призовників на строкову військову службу в квітні-червні 2021 року згідно додатку 1. 

2. Затвердити склад технічних працівників та обслуговуючого персоналу для 

проведення медичного огляду призовників на строкову військову службу в квітні-червні 2021 

року згідно додатку 2.  

3. Керівникам закладів охорони здоров’я, працівники яких задіяні в проведенні 

медичного огляду призовників, направити лікарів, технічних працівників та обслуговуючий 

персонал до Білоцерківського об’єднаного міського територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова            Геннадій ДИКИЙ 

 

  



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 13.05.2021 року № 102 Р 

 

 

Персональний склад лікарів для проведення медичного огляду призовників на строкову 

військову службу в квітні-червні 2021 року 

 

№ ПІБ Посада, основне місце роботи 

 

1 Омельченко  

Микола Олексійович 

- лікар - член міської призовної комісії, лікар – отоларинголог 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 1», за 

сумісництвом лікар-отоларинголог КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня № 2»; 

 

2 Мандебура 

Леонід Іванович 

- лікар-невропатолог КНП БМР «Білоцерківська міська 

лікарня № 2»; 

 

3 Погрібний  

Владислав Вікторович 

- лікар-хірург КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№ 2»;  

 

 

4 Мацик 

Тетяна Олександрівна 

- лікар-терапевт КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№ 2»; 

 

5 Мадярчик 

Ярослава Анатоліївна 

- лікар-офтальмолог КНП БМР «Білоцерківська міська 

лікарня № 1»; 

 

6 Логвиненко  

Ірина Василівна 

- лікар-психіатр КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№ 4»; 

 

7 Байлик 

Володимир Іванович 

- лікар-дерматовенеролог КНП БМР «Білоцерківська міська 

лікарня № 3»; 

 

8 Приймаченко  

Владислав Микитович 

- лікар-стоматолог КНП «Білоцерківська центральна районна 

лікарня» Маловільшанської сільської ради (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

 міської ради         Анна ОЛІЙНИК  

  



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 13.05.2021 року № 102 Р 

 

 

Склад технічних працівників та обслуговуючого персоналу для проведення медичного 

огляду призовників на строкову військову службу в квітні-червні 2021 року 

 

№ ПІБ Посада, основне місце роботи 

 

1 Сліпченко 

Оксана Анатоліївна 

- сестра медична поліклініки (неврологічного кабінету) 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2»; 

 

2 Кошель 

Світлана Юріївна 

- сестра медична поліклініки (терапевтичного кабінету) 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2»; 

 

3 Абдуллаєва  

Ольга Петрівна 

- сестра медична КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№ 1»;  

 

4 Клімчук 

Людмила Анатоліївна 

- сестра медична поліклініки (хірургічного кабінету) 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2»; 

 

5 Римарчук 

Діана Миколаївна  

- сестра медична (неврологічного кабінету) КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня № 1»; 

 

6 Шейко 

Анна Ігорівна 

- сестра медична (офтальмологічного кабінету) КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня № 1»; 

 

7 Омельченко  

Світлана Віталіївна 

- сестра медична (отоларингологічного кабінету) КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня № 1»; 

 

8 Потьомкіна  

Катерина Олександрівна 

- сестра медична КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№ 3»; 

 

9 Іванова 

Надія Сергіївна 

- сестра медична КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№ 4»; 

 

10 Зубенко  

Людмила Станіславівна 

- молодша медична сестра  КНП БМР «Білоцерківська 

міська лікарня № 2». 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради         Анна ОЛІЙНИК  


