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Про створення позаштатної
постійно діючої військоволікарської комісії Надвірнянського
районного військового комісаріату
на 2018 рік
Відповідно до ст. 13 п. 9, ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», ч. 10 статті 2 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу", наказу Міністра оборони України від 14
серпня 2008 року № 402 (зі змінами) "Про затвердження Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", затвердженого в
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109\15800 та з
метою якісного проведення медичних оглядів призовників під час
проведення призову на строкову військову службу, призовників та
військовозобов'язаних під час прийому на військову службу за контрактом,
військовозобов'язаних під час планових та позапланових медичних
переосвідчень, військовозобов'язаних під час призову на навчальні збори,
резервістів (кандидатів у резервісти), кандидатів на навчання у вищих
військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів:
1.Надвірнянському районному військовому комісаріату (С.Луцюк) :
1.1. Створити позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію
(далі - ППД ВЛК) при районному військовому комісаріаті для проведення
медичного огляду на 2018 рік.
1.2. Подати заявку головному лікарю Надвірнянської центральної
районної лікарні (далі – ЦРЛ) на необхідну кількість лабораторних
обстежень (гепатити, ВІЛ/СНІД), видачі сертифікатів (нарколога, психіатра)
на безоплатній основі, та медичне устаткування, інструментарій,
медикаменти для роботи лікарів-спеціалістів ППД ВЛК.
2. ППД ВЛК Надвірнянського РВК у своїй роботі керуватись вимогами
Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України,
затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року

№ 402 (зі змінами), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
17.11.2008 року за № 1109\15800, директивами, вказівками та методичними
рекомендаціями ЦВЛК, ВЛК Західного регіону та ВЛК Івано-Франківського
ОВК.
Голова ППД ВЛК
призначається з найбільш підготовлених та
досвідчених лікарів з питань військово-лікарської експертизи наказом
військового комісара після погодження з головним лікарем Надвірнянської
ЦРЛ та головою ОВЛК.
Він організовує роботу комісії, корегує всі сторони її діяльності
відповідно до діючого законодавства України та інших нормативно-правових
документів і забезпечує проведення своєчасного, повного та якісного
медичного огляду призовників під час проведення призову на строкову
військову службу, призовників та військовозобов'язаних під час прийому на
військову службу за контрактом, військовозобов'язаних під час планових та
позапланових медичних переосвідчень, військовозобов'язаних під час
призову на навчальні збори, резервістів (кандидатів у резервісти), кандидатів
на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів протягом 2018 року.
Також голова ППД ВЛК здійснює контроль за рівнем фахової
підготовки лікарів-спеціалістів ВЛК, які залучаються до роботи в комісії, та
рівня знань вимог керівних документів по військово-лікарській експертизі,
взаємодіє з головними лікарями Надвірнянської ЦРЛ та Яремчанської
центральної міської лікарні в питаннях організації обстеження, лікування
призовників,
військовозобов'язаних,
розробляє
пропозиції
щодо
удосконалення роботи лікарів-спеціалістів ВЛК відповідно до особливостей
медичного забезпечення населення у Надвірнянському районі та населених
пунктах, які входять до Яремчанської міської ради.
З організаційних питань він підпорядковується районному військовому
комісару, з питань військово-лікарської експертизи – голові ВЛК обласного
військового комісаріату.
Роботу позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії
проводити:
- під час весняного та осіннього призовів або додаткового призову з
09:00 до 16:00 годин згідно узгодженого графіка проходження медичного
огляду;
- у міжпризовний період – щопонеділка та щочетверга з 09:00 до 16:00
годин, а в разі потреби - за рішенням військового комісара з погодженням
головного лікаря Надвірнянської ЦРЛ - в інші дні.
3. Голові ППД ВЛК :
3.1. Організувати роботу лікарів-спеціалістів ППД ВЛК у відповідності з
вимогами керівних документів, вести суворий контроль за правильністю
винесених експертних рішень лікарями-спеціалістами ППД ВЛК.
3.2. Щоквартально проводити аналіз роботи комісії, про що письмово
доповідати військовому комісару Надвірнянського РВК та голові ОВЛК
Івано-Франківського ОВК.

4. Надвірнянській ЦРЛ (С.Ємельянчук):
4.1. Виділити та погодити лікарів-спеціалістів до складу позаштатної
постійно діючої військово-лікарської комісії.
4.2. Лікарів і середній медичний персонал на період роботи в складі
ППД ВЛК звільнити від виконання прямих посадових обов'язків із
збереженням за ними постійного місця роботи, посади і заробітної плати.
5. Надвірнянській ЦРЛ (С.Ємельянчук), Яремчанській центральній
міській лікарні (О.Соколюк) :
5.1. Забезпечити проведення всіх необхідних медичних обстежень
призовникам, громадянам, які призиваються на військову службу за
контрактом, військовозобов'язаним у лікувальних закладах за місцем
проживання на безоплатній основі.
5.2. Забезпечити лікарів-спеціалістів ППД ВЛК необхідним медичним
устаткуванням, інструментарієм та медикаментами згідно з заявкою
військового комісаріату.
6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головних виконавців - районний військовий
комісаріат (С.Луцюк) та відділ з питань запобігання та виявлення корупції,
оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації
(Я.Кінаш) та відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту
населення, оборони та мобілізаційної роботи виконавчого комітету
Яремчанської міської ради (П.Савчук).
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації - співголову районної призовної
комісії Миколу Кравчука та першого заступника міського голови – співголову районної призовної комісії Тараса Клим'юка .

Голова районної
державної адміністрації
Олександр Кеніз

Міський голова
Василь Онутчак

