
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 02 лютого 2023 року                                м. Біла Церква                                          № 12 Р  

 

Про затвердження персонального складу лікарів, технічних працівників та 

обслуговуючого персоналу позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії 

для проведення медичного огляду призовників на строкову військову службу в січні-

березні 2023 року на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши подання управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради від 05 

січня 2023 року № 01-23-04, відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 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 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 

листопада 2022 року № 778 «Про проведення на території Білоцерківської міської 

територіальної громади приписки громадян України 2006 року народження до призовної 

дільниці», з метою забезпечення своєчасного і якісного призову громадян на строкову 

військову службу, яким до дня відправки до місця проходження служби 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 позаштатної постійно-діючої військово-

лікарської комісії для проведення медичного огляду призовників на строкову військову 

службу в січні-березні 2023 року згідно з додатком 1. 

2. Затвердити склад технічних працівників та обслуговуючого персоналу позаштатної 

постійно-діючої військово-лікарської комісії для проведення медичного огляду призовників 

на строкову військову службу в січні-березні 2023 року згідно з додатком 2.  

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

медичного огляду призовників, направити лікарів, технічних працівників та обслуговуючий 

персонал до Білоцерківського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова            Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до розпорядження міського голови 

від 02. 02. 2023 року № 12 Р  

 

Персональний склад лікарів позаштатної постійно-діючої військово-лікарської комісії для 

проведення медичного огляду призовників на строкову військову службу  

в січні-березні 2023 року 

 

№ ПІБ Посада, основне місце роботи 

 

1 
Омельченко  

Микола Олексійович 

-Голова комісії - лікар – отоларинголог КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня №1»,  

за сумісництвом лікар-отоларинголог КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня №2»; 

 

2 

Байлик 

Володимир Іванович 

 

- лікар-дерматовенеролог КНП БМР «Білоцерківська міська 

лікарня № 3»; 

 

3 

Мандебура 

Леонід Іванович 

 

- Заступник голови комісії - лікар-невропатолог КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня №2»; 

 

4 

Марченко 

Володимир Дмитрович 

 

- лікар-офтальмолог КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№1»; 

 

5 

Мацик 

Тетяна Олександрівна 

 

- лікар-терапевт КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№2»; 

 

6 

Наумець 

Володимир Іванович 

 

- лікар-психіатр КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня 

№4»; 

 

7 

Погрібний  

Владислав Вікторович 

 

- лікар-хірург КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2»;  

 

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 02. 02. 2023 року № 12 Р 

 

Склад технічних працівників та обслуговуючого персоналу позаштатної постійно-діючої 

військово-лікарської комісії для проведення медичного огляду призовників на строкову 

військову службу в січні-березні 2023 року 

 

№ ПІБ Посада, основне місце роботи 

 

1 

Абдуллаєва  

Ольга Петрівна 

 

- секретар комісії - сестра медична КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня №1»; 

 

2 

Березова 

Тетяна В’ячеславівна 

 

- сестра медична КНП БМР «Білоцерківська міська 

лікарня №4»; 

 

3 

Боєва 

Ольга Олександрівна 

 

- лаборант КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №3»; 

 

4 

Зубенко  

Людмила Станіславівна 

 

- молодша медична сестра КНП БМР «Білоцерківська 

міська лікарня №2»; 

5 

Кошель 

Світлана Юріївна 

 

- сестра медична поліклініки (терапевтичного кабінету) 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2»; 

 

6 

Левіщенко 

Ірина Олексіївна 

 

- сестра медична КНП БМР «Білоцерківська міська 

лікарня №3»; 

 

7 
Омельченко  

Світлана Віталіївна 

- сестра медична (офтальмологічного та 

отоларингологічного кабінетів) КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня №1»; 

 

8 
Римарчук 

Діана Миколаївна  

- сестра медична (неврологічного кабінету) КНП БМР 

«Білоцерківська міська лікарня №1»; 

 

9 

Сліпченко 

Оксана Анатоліївна 

 

- сестра медична поліклініки (неврологічного та 

хірургічного кабінетів) КНП БМР «Білоцерківська міська 

лікарня №2». 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради          Анна ОЛІЙНИК 

 

 

 


