УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17.09.2014 №228
м. Красноармійськ

Про проведення медичного огляду підлітківюнаків 1998, 1999, 2000 років народження
в 2014 році

Відповідно до пункту 3 статті 12
військову службу», та

Закону України «Про військовий обов’язок

і

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня

2002 року №1139 «Про удосконалення лікувально-оздоровчої

роботи з громадянами

допризовного та призовного віку», керуючись пунктом 1 статті 36, статтями 59, 73 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1.

Провести поглиблений медичний огляд юнаків 2000, 2001, 2002 років

народження у вересні-грудні 2014 року в приміщенні призовної дільниці КрасноармійськоСелидівського об’єднаного військового комісаріату.
2. Головним лікарям КП «ЦПМСД» Волковій Т.О., Красноармійської ЦРЛ
Шутьку С.Л, Родинської міської лікарні Смотровій Ю.В. та ДЗ «Вузлова лікарня
ст.Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» Кандибко Н.І.:
2.1. Надати до Красноармійсько-Селидівського об’єднаного військового комісаріату
амбулаторні карти (ф.25, ф.25ю) юнаків, що підлягають медичному огляду, а також до
20 вересня 2014 року списки юнаків, що знаходяться на диспансерному обліку з приводу
нервово-психічних, венеричних, інфекційних захворювань шкіри, туберкульозу, трахоми,
хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м’язів та інших захворювань.
2.2. Забезпечити призовну дільницю необхідним інструментарієм та медикаментами
згідно з вимогами наказу Міністра Оборони України №402-2008.

2.3. Виділити

для проведення

стаціонарного обстеження призовників в

Красноармійській ЦРЛ 6-10 ліжко-місць, закріпити наказом по лікарні відповідальних
лікарів, копію якого надати до Красноармійсько-Селидівського об’єднаного військового
комісаріату.
2.4. Організувати рентгенологічні дослідження органів грудної клітини, проведення
клінічних аналізів крові, дослідження сечі, ЕКГ юнакам 2000, 2001, 2002 років народження.
2.5. Виділити та направити необхідну кількість лікарів-фахівців та середнього
медичного персоналу для роботи медичної комісії з питань обстеження юнаків.
2.6. Залучити до проведення лікувально-оздоровчої роботи серед юнаків 2000, 2001,
2002 років народження з виявленими патологіями сімейних лікарів

підлягаючих

амбулаторій та організувати за потребою консультативний огляд юнаків вузькими лікарями
- спеціалістами, закріпити для цієї мети відповідальних лікарів, згідно з наказом по лікарні,
копію якого надати до Красноармійсько-Селидівського ОМВК.
3. Начальнику відділу освіти міської ради Мордвіновій О.В.
3.1. Надати до 20 вересня 2014 року до Красноармійсько-Селидівського об’єднаного
військового комісаріату списки юнаків 1998, 1999, 2000 років народження.
3.2. Забезпечити організоване прибуття юнаків для проходження медичної комісії.
3.3 Забезпечити звільнення юнаків вказаного віку від занять в загальноосвітніх
школах на час проходження ними поглибленого медичного огляду .
4. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на військового комісара,
полковника Тіткова П.В., контроль – на заступника міського голови Балашова В.Ю.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

