
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26 березня 2012 р.                                                                         № 110    

       

 

Про призов громадян на строкову 

військову службу в квітні - травні 

та жовтні - листопаді 2012 року 

 

 

 Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указом 

Президента України №1009/2011 від 31.10.2011 “Про строки проведення 

чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян 

України та звільнення в запас військовослужбовців у 2012 році”, з метою 

проведення призову громадян чоловічої статі 1987-1994 років народження на 

строкову військову службу в Збройні Сили України та інші військові 

формування в квітні - травні та жовтні - листопаді 2012року: 

 

1.    Утворити склад призовної комісії Дніпровського району міста Києва 

згідно додатку 1. 

 

2.   Начальнику управління охорони здоров'я Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації КАРАБАЄВУ Д.Т.: 

2.1.   на базі поліклінічних відділень безкоштовно проводити 

електрокардіографію, ехокардіографію, ультразвукове дослідження, 

фіброгастродуоденоскопію, флюорографію органів грудної клітини 

рентгенографію кісток та необхідні клінічні аналізи;  

2.2.   забезпечити медичну комісію призовної дільниці необхідним 

медико-санітарним майном; 

2.3.   організувати доставку в Дніпровський районний у місті Києві 

військовий комісаріат медичних карток амбулаторного хворого (Ф-25, Ф-25-

Ю) з вкладними листками до них в термін до 30 березня та 20 серпня 2012 

відповідно; 

2.4.   на базі Центральної районної поліклініки та шкірно - 

венерологічного диспасеру №1 безкоштовно проводити дослідження на ВІЛ - 

інфекцію, вірусні гепатити В і С та “реакцію Васермана”. 



3.   Головному лікарю міської клінічної лікарні №3 ПАЛАМАРЮ Б.І. в 

квітні - травні та жовтні - листопаді 2012 року забезпечити призовникам:  

3.1.   безкоштовне проведення необхідних клінічних, біохімічних та інших 

аналізів; 

3.2.   ехокардіографію, ультразвукове дослідження, 

фіброгастродуоденоскопію, реовазографію та ін.; 

3.3.   виділення необхідної кількості стаціонарних ліжок в 

спеціалізованих, терапевтичних та хірургічних відділеннях лікарні в квітні - 

травні та жовтні - листопаді 2012 року. 

 

4. Створити військово - лікарську комісію для медичного огляду 

призовників у складі згідно додатку 2. 

 

5. Керівникам медичних установ району надати списки осіб, які стоять 

на диспансерному обліку згідно запиту Дніпровського районного у місті 

Києві військового комісаріату. 

 

6. Керівникам підприємств, установ та організацій району: 

6.1.   надати можливість вчитися призовникам, відібраним Дніпровським 

районним у місті Києві військовим комісаріатом, в автошколі Товариства 

сприяння обороні України Дніпровського району міста Києва;  

6.2.   забезпечити автотранспортом перевезення призовників до міського 

збірного пункту та в зворотному напрямку. 

 

7.  Директору Дніпровського районного у місті Києві центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді КЛАУЗЕР Т.В. для ретельного 

психологічного обстеження юнаків на весь період призову направити 

психолога до Дніпровського районного у місті Києві військового комісаріату. 

 

8.  Начальнику управління житлово - комунального господарства 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ДІХТЯРЮ В.В. 

забезпечити оповіщення призовників за повістками Дніпровського районного 

у місті Києві військового комісаріату та своєчасне надання до нього звітної 

документації за оповіщення. 

 

9. Відправлення громадян, призваних у Збройні Сили України та інші 

військові формування, на міський збірний пункт проводити від призовної 

дільниці Дніпровського районного у місті Києві військового комісаріату. 

 

10.   Начальнику Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві 

ЧАЙЦІ В.М.: 

10.1.   забезпечити належний громадський порядок на призовній дільниці 

Дніпровського району у дні відправлення молоді до Збройних Сил України; 

 

10.2.   надавати Дніпровському районному у місті Києві військовому 

комісаріату практичну допомогу по розшуку призовників, що ухиляються від 

призову на строкову військову службу згідно діючого законодавства 

України, і доставці цієї категорії призовників на призовну дільницю. 

 



11. Військовому комісару Дніпровського районного у місті Києві 

військового комісаріату ОРЛУ О.В.: 

11.1. створити оперативну групу для розшуку призовників, що 

ухиляються від призову на строкову військову службу, з метою доставки їх 

на призовну дільницю, згідно з додатком 3; 

11.2. створити позаштатну групу професійно - психологічного відбору 

призовників для забезпечення вивчення морально - ділових якостей та 

раціонального розподілу їх за видами Збройних Сил України, родами військ 

згідно додатку 4. 

 

12. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному 

Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

13.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Голова                           О.ШЕВЧУК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Додаток 1 до розпорядження голови Дніпровської 

                                                                районної в місті Києві державної адміністрації  

               від 26.03.2012 року  №110 
 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПРИЗОВНОЇ КОМІСІЇ  

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

                     Основний склад Дублюючий склад 

Голова комісії: 

Муренко В.А. заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Руденко А.П керівник апарату Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Секретар комісії: 

Авксентієва 

І.В. 

медична сестра поліклініки №1 

Дніпровського району міста 

Києва 

Підгорна 

Н.І. 

старша медична сестра 

поліклініки №1 Дніпровського 

району міста Києва 

 

Члени комісії: 

 

 
 

Орел О.В.  військовий комісар 

Дніпровського районного у місті 

Києві військового комісаріату 

(за згодою) 

Мохончук Р.М.  заступник військового комісара 

Дніпровського районного у 

місті Києві військового 

комісаріату (за згодою) 

Клименко 

Г.М. 

заступник начальника-начальник 

міліції громадської безпеки 

Дніпровського РУ ГУ МВС 

України  в місті Києві  

(за згодою) 

Качуровський 

В.А.  

начальник відділу  

дільничих інспекторів міліції 

Дніпровського РУ ГУ МВС 

України 

в місті Києві (за згодою) 

Іваніна Н.В. заступник начальника районного 

управління освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Лямар А.Г. методист районного управління 

освіти Дніпровської  

районної в місті Києві 

державної адміністрації з 

викладання предмету “Захист 

Вітчизни” 

Діхтяр В.В. начальник управління житлово- 

комунального господарства 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Косар Н.Р. заступник начальника 

управління житлово- 

комунального господарства 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Дудой М.Х. завідуючий відділенням 

медичної експертизи поліклініки 

№1 Дніпровського району міста 

Києва 

Кудлай А.А. терапевт поліклініки №1 

Дніпровського району міста 

Києва 

Коломієць 

Н.М. 

Заступник директора, начальник 

відділу соціальної роботи 

Дніпровського районного у місті 

Києві центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді   

Ярославська 

Д.Є. 

педагог організатор 

підліткового клубу  “Темп” 

Дніпровського району міста 

Києва 

 

 

 

 

 

Керівник апарату            А.Павленко 



           Додаток 2 до розпорядження голови Дніпровської 

                                                                 районної в місті Києві державної адміністрації  

                від 26.03.2012 року  №110 
 

 

 

 

 

СКЛАД ВІЙСЬКОВО - ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ  

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОННОГО У МІСТІ КИЄВІ  

ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ 

 

Основний склад: Дублюючий склад: 

Голова комісії: 

Дудой М.Х. завідуючий відділенням 

медичної експертизи 

поліклініки №1 

Дніпровського району 

міста Києва 

Кудлай А.А. терапевт поліклініки №1 

Дніпровського району міста 

Києва 

Члени комісії: 

Нечай Р.Є. невропатолог поліклініки 

№1 Дніпровського району 

міста Києва 

Чухлєб Н.Є. невропатолог поліклініки №1 

Дніпровського району міста 

Києва 

Кириленко М.І. 

 

 

психіатр Київської міської 

психо- неврологічної 

лікарні №2 

Деревчук О.О. психіатр Київської міської 

психо - неврологічної лікарні 

№2 

Дмитриєва І.В. отоларинголог поліклініки 

№3 Дніпровського району 

міста Києва 

Коренюк В.Д. отоларинголог поліклініки №1 

Дніпровського району міста 

Києва 

Левадня Р.М. стоматолог поліклініки 

№3 Дніпровського району 

міста Києва 

Ніколаєнко Л.М. стоматолог поліклініки №3 

Дніпровського району міста 

Києва 

Мішанін Е.М. офтальмолог поліклініки 

№1 Дніпровського району 

міста Києва 

Гаращенко А.Т. офтальмолог поліклініки 

сімейного лікаря “Русанівка” 

Дніпровського району міста 

Києва 

Оганесова І.Т. хірург поліклініки №1 

Дніпровського району 

міста Києва 

Ярославський 

В.В. 

хірург поліклініки №1 

Дніпровського району міста 

Києва 

Кудлай А.А. терапевт поліклініки №1 

Дніпровського району 

міста Києва 

 

Бойко О.В. 

 

терапевт Центральної районної 

поліклініки Дніпровського 

району міста Києва 

Салухіна Н.К. Дерматовенеролог 

шкірно- венерологічного 

диспансеру №1 

Дніпровського району 

міста Києва  

Штеменко П.Я. Дерматовенеролог шкірно- 

венерологічного диспансеру 

№1 Дніпровського району міста 

Києва 

 

 

 

 

 



 

Середній  медичний  персонал: 

Підгорна Н. І. старша медична сестра поліклініки №1 Дніпровського району міста Києва 

Дідковська В.А. медична сестра поліклініки №1 Дніпровськогорайону міста Києва 

Вітченко Р.С. медична сестра поліклініки №1 Дніпровськогорайону міста Києва 

Медведєва Р.У. медична сестра Київської міської психо- неврологічної лікарні №2 

Любченко М.М. медична сестра поліклініки №1 Дніпровськогорайону міста Києва 

Кемпа В.В. медична сестра поліклініки №1 Дніпровськогорайону міста Києва 

Недуха Л.М. медична сестра поліклініки №1 Дніпровськогорайону міста Києва 
 
 

 

 

 

Керівник апарату            А.Павленко 



           Додаток 3 до розпорядження голови Дніпровської 

                                                                 районної в місті Києві державної адміністрації  

                                                                      від 26.03.2012 року  №110 
 

 

 
 

 

Склад оперативної групи Дніпровського районного у місті Києві 

військового комісаріату для розшуку призовників, що ухиляються від 

призову 

на строкову військову службу 

 

Начальник групи 

 

Тригуб Р.А. 

 

начальник відділення комплектування Дніпровського 

районного у місті Києві військового комісаріату 

Члени групи: 

 

Курносов М.С. 

 

Спеціаліст 1-ї категорії відділення комплектування 

Дніпровського районного у місті Києві військового 

комісаріату 

 

Панчук В.М. 

 

спеціаліст відділення комплектування Дніпровського 

районного у місті Києві військового комісаріату 

 

 

 До складу оперативної групи залучаються по узгодженню з 

начальником Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві два 

працівники міліції з 01.04.2012 по 31.05.2012 та з 01.10.2012 по 30.11.2012. 

 

 

 

Керівник апарату            А.Павленко 

 



           Додаток 4 до розпорядження голови Дніпровської 

                                                                 районної в місті Києві державної адміністрації  

                                                                       від 26.03.2012 року  №110 
 

 

 

 

  

СКЛАД ПОЗАШТАТНОЇ ГРУПИ  

професійно-психологічного відбору призовників  

Дніпровського районного у місті Києві військового комісаріату 

 

 

Начальник групи 

Тригуб Р.А. 

 

 

начальник відділення комплектування Дніпровського 

районного у місті Києві військового комісаріату (за згодою) 

Члени групи: 
Данилюк Н.Ю. 

 

спеціаліст групи соціального та фінансового забезпечення 

Дніпровського районного у місті Києві військового 

комісаріату (за згодою)  

Нечай Р.Є. невропатолог поліклініки №1 Дніпровського району міста 

Києва 

Кириленко М.І. психіатр Київської міської психо- неврологічної лікарні №2 

 

 

Керівник апарату            А.Павленко 

 

 


