
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.03. 2022 № 107 
м. Золотоноша 

 

Про погодження персонального складу позаштатної військово – лікарської 

комісії з правами госпітальної ВЛК та її Положення 

 

З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, надання 

всебічної медичної допомоги та відновлення боєздатності військових частин 

Сил оборони України, відповідно Указу Президента „Про введення воєнного 

стану в Україні”, затвердженого Законом України „Про правовий режим 

введення воєнного стану”, враховуючи доручення Черкаської обласної 

військової адміністрації від 11.03.2022 № 13-Д, керуючись п.1 ст. 36 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,- 

 

виконком міської  ради вирішив: 

 

1. Погодити: 

1.1.Персональний склад позаштатної військово-лікарської комісії з правами 

госпітальної ВЛК у КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської 

міської ради згідно з додатком 1. 

1.2. Положення про позаштатну військово-лікарської комісії з правами 

госпітальної ВЛК згідно з додатком 2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Масла О.М. 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 



  

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 21.03. 2022 № 107 

 

 

 

 

Персональний склад 

позаштатної військово-лікарської комісії з правами госпітальної ВЛК у КНП 

„Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради 
 

- Голова комісії: Ткаченко Станіслав Федорович – завідувач поліклінічним  

відділенням, лікар-терапевт; 

- Заступник голови комісії: Кукса Віталій Миколайович – медичний директор 

 

Члени комісії:  

 

Основний склад: 
 

Калина Валерій Павлович - завідувач хірургічним відділенням, лікар-

хірург; 
   

Мазур Юрій Григорович    - завідувач травматологічним відділенням, 

лікар ортопед-травматолог; 
   

Віннікова Надія Федосіївна - завідувач терапевтичним відділенням, 

лікар-терапевт; 
   

Король Наталія Василівна     - завідувач неврологічним відділенням, 

лікар –невропатолог; 
   

Луценко Світлана Іванівна - завідувач жіночою консультацією, лікар 

акушер - гінеколог; 
   

Кузьменко Аліна Миколаївна - лікар стоматолог-хірург; 
   

Секретар комісії:   
   

Іващенко Світлана Миколаївна - сестра медична кабінету профоглядів. 

 
   

Дублюючий склад:   
   

Примак Сергій Васильович - заступник директора з хірургічної 

допомоги; 
   

Косенко Павло Іванович - лікар ортопед-травматолог; 
   

Ткаченко Станіслав Федорович - лікар-терапевт; 
   



  

Головачук Наталія Василівна - лікар-невропатолог; 
   

Пісчана Марина Юріївна - лікар-стоматолог; 
   

Оболончик Тетяна Василівна - лікар акушер-гінеколог. 
   

Секретар комісії:   
   

Ревіна Людмила Миколаївна - сестра медична поліклінічного відділення 

 
 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 21.03. 2022 № 107 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про позаштатну військово-лікарську комісію з правами госпітальної ВЛК у 

КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради 
 

1.Загальні положення 

 

1.1. Позаштатна військово-лікарська комісія з правами госпітальної ВЛК ( 

далі ВЛК) створюється та функціонує на базі лікарні; засідання ВЛК 

проводяться в поліклінічному відділенні  кабінет № 81  по мірі необхідності. 

1.2. ВЛК оформлюється наказом керівника лікарні та поновлюється по мірі 

необхідності зміни складу: голови, заступника голови, членів комісії та 

секретаря. 

1.3. ВЛК створюється за вимогою Головнокомандувача Збройних Сил 

України від 06.03..2022 р. № 794 та дорученням начальника Черкаської 

обласної військової адміністрації  від 11.03.2022 р. № 13-Д рішенням 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

1.4. Склад ВЛК: голова комісії і заступник голови комісії , члени комісії  - лікарі 

хірургічних та терапевтичних спеціальностей (не менше ніж 3 лікарі ) та 

секретар. 

1.5. У своїй роботі ВЛК керується вимогами Положення про військово –

лікарську експертизу в Збройних силах України (далі Положення,  

затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 р. № 402, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції  України 17.11.2008 за  

№ 1109/15800 та вказівками Центральної військово-лікарської комісії Збройних 

Сил України . 

1.6. Позаштатна ВЛК з питань військово-лікарської експертизи 

підпорядковується  вищим штатним ВЛК. 

1.7. Забезпечення позаштатної ВЛК медичною технікою та майном, медичними 

приладами, інструментами, медикаментами, господарчим інвентарем, меблями, 

речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їй приміщення і 

забезпечення комунальними послугами  покладається на КНП „Золотоніська 

БЛ”ЗМР. 

 

2. Основні завдання ВЛК 

 

2.1. Проведення медичного огляду громадян на визначення придатності до 

військової служби  

2.2. Проведення контролю за повнотою та якістю обстеження та лікування 

хворих та поранених, які знаходяться на лікуванні в КНП „Золотоніська БЛ” 

ЗМР. 



  

2.3. Проведення контролю за повнотою та якістю обстеження під час 

проведення медичного огляду , терміном проведення обстеження. 

2.4. Проведення методичних і практичних занять з питань військово-лікарської 

експертизи  серед членів комісії. 

2.5. Визначення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, 

каліцтв) у військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, які призвані 

на збори, у осіб звільнених від військової служби за станом здоров’я. 

2.6. Приймати постанови згідно пункту 2.1. Положення про військово-лікарську  

експертизу у Збройних Силах України. 

2.7. Ведення книги протоколів  ВЛК та здавання її в архів. 

2.8. Проводити  оформлення постанов ВЛК згідно п 2.2. Положення. 

 

3. Права комісії 

 

Позаштатна військово-лікарська комісія має право: 

3.1. Оглядати призовників, військовослужбовців, військовозобов’язаних, 

офіцерів запасу за призовом та по мобілізації, громадян, які приймаються на 

військову службу за контрактом, резервістів (кандидатів у резервісти), 

кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах, 

військовослужбовців та задіяних до служби в частинах територіальної оборони, 

хворих та поранених. 

3.2. Приймати постанови згідно з Положенням. 

3.3. Звертатись до медичної служби військових частин військовослужбовців , які 

лікуються в закладі, Золотоніського районного центру комплектування та 

соціальної підтримки за наданням необхідної первинної медичної документації. 

 

4. Відповідальність 

 

4.1. Комісія несе відповідальність за достовірність, обґрунтованість та 

об’єктивність результатів проведеної експертизи в порядку, встановленому 

чинним законодавством України. 

 

 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 


