
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 лютого 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 98 

 

Про забезпечення роботи позаштатної постійно діючої військово-

лікарської комісії при Білоцерківському районному 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради від 11 лютого 2022 року № 01-23-133, відповідно до статті 36 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 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 21 березня 2002 року № 352 (зі змінами), Положення про 

військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом 

Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, рішення Білоцерківської міської 

ради від 25 листопада 2021 року № 1945-21-VIII «Про затвердження комплексної програми 

Білоцерківської міської ради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на 

військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до 

призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити склад позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії 

Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

(далі – позаштатна постійно діюча ВЛК БРТЦК та СП) згідно Додатку 1. 

2. Затвердити Порядок фінансування позаштатної постійно діючої ВЛК БРТЦК та СП 

згідно з Додатком 2. 

3. Персональний склад та порядок роботи позаштатної постійно діючої ВЛК БРТЦК 

та СП визначати наказами Білоцерківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. 

4. Забезпечити позаштатну постійно діючу ВЛК БРТЦК та СП медичною технікою та 

майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, 

меблями, речовим майном у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів 

України. 

5. Рекомендувати начальнику Білоцерківського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки виділити приміщення для роботи позаштатної 

постійно діючої ВЛК БРТЦК та СП. 

6. Обов’язки за ведення табелю обліку робочого часу працівників позаштатної 

постійно діючої ВЛК БРТЦК та СП покласти на голову позаштатної постійно діючої ВЛК 

БРТЦК та СП.  

7. Табелі обліку робочого часу працівників позаштатної постійно діючої ВЛК БРТЦК 

та СП, затверджені заступником начальника центру – начальником відділення рекрутингу та 

комплектування Білоцерківського районного територіального центру комплектування та 
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соціальної підтримки, подавати щомісячно до 20 числа поточного місяця до закладів охорони 

здоров’я з яких залучені такі працівники. 

8. Нарахування заробітної плати працівникам позаштатної постійно діючої ВЛК 

БРТЦК та СП проводити закладами охорони здоров’я, з яких такі працівники залучені, 

відповідно до наданих табелів обліку робочого часу. 

9. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23 травня 2017 року 

№ 178 «Про забезпечення роботи позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії 

Білоцерківського ОМВК» визнати таким, що втратило чинність. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                              Геннадій ДИКИЙ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 22. 02. 2022 року № 98 

 

Склад 

позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Білоцерківського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

 

Посада Заклад охорони здоров’я Ставки 

Голова комісії КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 1» 
1,0 

Заступник голови комісії, лікар-

невропатолог  

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 
1,0 

Секретар комісії КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 1» 1,0 

Члени комісії: 

Лікар-офтальмолог КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 1» 0,5 

Сестра медична КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 1» 0,5 

Сестра медична поліклініки 

(офтальмологічного кабінету) 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 1» 0,5 

Сестра медична 

(отоларингологічного кабінету) 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 1» 0,5 

Лікар-хірург  КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 0,5 

Лікар-терапевт   КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 0,5 

Лікар – отоларинголог  КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 0,5 

Сестра медична 

(неврологічного кабінету) 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 0,5 

Сестра медична 

(терапевтичного кабінету 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 0,5 

Сестра медична (хірургічного 

кабінету) 

КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 0,5 

Молодша медична сестра  КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 2» 0,5 

Лікар-дерматовенеролог КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 3» 0,5 

Сестра медична  КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 3» 0,5 

Лаборант КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 3» 0,5 

Лікар-психіатр КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 4» 0,5 

Сестра медична КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня № 4» 0,5 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 22. 02. 2022 року № 98 

 

Порядок фінансування позаштатної постійно діючої ВЛК БРТЦК та СП 

 

1. Порядок фінансування позаштатної постійно діючої ВЛК БРТЦК та СП (далі – 

Порядок) розроблений на виконання пункту 6.5. розділу 6 Комплексної програми 

Білоцерківської міської ради з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на 

військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до 

призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2022 рік, 

затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 25 листопада 2021 року № 1945-21-

VIII (далі - Програма) і визначає механізм утримання позаштатної постійно діючої ВЛК 

БРТЦК та СП. 

2. Головним розпорядником коштів передбачених на забезпечення витрат по утриманню 

позаштатної постійно діючої ВЛК БРТЦК та СП визначити управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради. 

3. Фінансування позаштатної постійно діючої ВЛК БРТЦК та СП проводиться виключно 

в межах бюджетних призначень, визначених на відповідний бюджетний рік на цю мету. 

4. Заклади охорони здоров’я Білоцерківської міської територіальної громади, з яких 

залучені працівники до позаштатної постійно діючої ВЛК БРТЦК та СП, до 25-го числа 

поточного місяця реєструють в Білоцерківському управлінні Державної казначейської служби 

України Київської області фінансове зобов’язання розпорядників (одержувачів) бюджетних 

коштів та подають його до управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради та в 

управління фінансів Білоцерківської міської ради. 

5. Управління фінансів Білоцерківської міської ради проводить фінансування заходів 

Програми, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів. 

6. Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради проводить фінансування 

розпорядників нижчого рівня (заклади охорони здоров’я Білоцерківської міської 

територіальної громади) у відповідності до профінансованих сум. 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Анна ОЛІЙНИК 
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