
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

 

від 25.05.2020 року № 38 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення програми  

«Про проведення військово- 

лікарської експертизи з метою  

визначення ступеня придатності  

до військової служби в  

Руськополянській ОТГ на 2020-2021 роки» 

 

Відповідно Кодексу цивільного захисту України,  Закону України “Про 

пожежну безпеку”, Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”,  

Постанови Кабінету Міністрів України за № 11 від 09.01.2014 року “Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, 

керуючись статтею 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", виконавчий комітет Руськополянської сільської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

програму «Про проведення військово-лікарської експертизи з метою 

визначення ступеня придатності до військової служби в Руськополянській 

ОТГ на 2020-2021 роки» (додається). 

2.  Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради забезпечити 

виконання програми «Про проведення військово-лікарської експертизи з 

метою визначення ступеня придатності до військової служби в 

Руськополянській ОТГ на 2020-2021 роки». 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Додаток  

                                                                             до рішення виконкому   

                                                                             Руськополянської сільської ради 

                                                                             від 25.05.2020 № 38 

 

ПРОГРАМА 

«Про проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення 

ступеня придатності до військової служби в Руськополянській ОТГ  

на 2020-2021 роки» 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Програма «Про проведення військово-лікарської експертизи з метою 

визначення ступеня придатності до військової служби в Руськополянській 

ОТГ на 2020-2021 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про 

військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого 

наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 №402 (із змінами). 

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у 

професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян 

України.  

Прийняття Програми спрямоване на забезпечення високої організації 

при проведенні медичного огляду громадян, військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, резервістів для визначення ступеня їх придатності за 

станом здоров’я до військової служби, прийняття на військову службу за 

контрактом та забезпечення лікування в лікувально-профілактичних закладах 

зазначеної вище категорії громадян, яких згідно з рішеннями медичної 

комісії визнано тимчасово непридатними до військової служби.  

Військово-лікарська експертиза – це медичний огляд допризовників, 

призовників, військовозобов’язаних, офіцерів запасу, які призиваються на 

військову службу, резервістів, громадян, які приймаються на військову 

службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово-

навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів Міністерства оборони України. 

Для проведення військово-лікарської експертизи створюється медична 

комісія, склад якої затверджується розпорядженням Черкаської районної 

державної адміністрації. Забезпечення позаштатних працівників медичної 

комісії медичною технікою, медичними приладами, інструментами, 

медикаментами, господарським інвентарем, меблями, канцелярським 

приладдям, приміщенням покладається на військові лікувальні, цивільні, 

лікувально-профілактичні заклади, військові частини, при яких ці комісії 

утворені. 

Рішенням Черкаської районної ради від 05.06.2019 №36-9/VII 

Черкаська центральна районна лікарня перетворена в комунальне 

некомерційне підприємство «Черкаська центральна районна лікарня» 

Черкаської районної ради. З 01.04.2020 року залучення медичних працівників 



до складу медичної комісії для проведення медичного огляду призовників та 

військовозобов’язаних без фінансування з місцевого бюджету, бюджетів 

місцевого самоврядування за надані послуги є неможливим.  

Затвердження Програми дасть змогу фінансового забезпечення 

медичних працівників, залучених до складу  медичної комісії, для 

проведення медичного огляду призовників та військовозобов’язаних при 

проведенні  військово-лікарської експертизи в Черкаському об’єднаному 

міському військовому комісаріаті.  

Тарифи на платні послуги, що надаються КНП «Черкаська центральна 

районна лікарня»,встановлюються та затверджуються розпорядженням 

Черкаської обласної державної адміністрації (на момент затвердження 

Програми - розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 

14.03.2019 №13 «Про встановлення тарифів на пдлатні послуги, що 

надаються Черкаською центральною районною лікарнею»). 

  

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 Метою Програми є якісне проведення військово-лікарської експертизи 

та фінансове забезпечення медичних працівників, залучених до складу  

медичної комісії для проведення медичного огляду призовників та 

військовозобов’язаних, за надані послуги. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- якісно проводити роботу по призову з метою визначення ступеня 

придатності до військової служби; 

- надавати  ефективну медичну допомогу для вчасного виявлення та 

лікування, диспансерного нагляду призовної та допризовної молоді, 

резервістів і т.д.; 

- обстежувати призовників та допризовників на базі КНП «Черкаська 

центральна районна лікарня» Черкаської районної ради з використанням 

сучасного обладнання. 

 

ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів  

сільського бюджету ОТГ  та інших незаборонених законом джерел. 

 Обсяги фінансування Програми уточнюються щорічно, виходячи з 

реальних можливостей бюджетів. 

Визначити головним розпорядником коштів Програми виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради. 

 

 

Секретар виконавчого комітету                    Н. А. Шпак 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до Програми  

 

ПАСПОРТ  

програми «Про проведення військово-лікарської експертизи з метою 

визначення ступеня придатності до військової служби в Руськополянській 

ОТГ на 2020-2021 роки» 

 

 Всього 2020 2021 

ВСЬОГО 

Сільський бюджет ОТГ та інші 

джерела не заборонені законодавством 

20000,00 10 000,00 10000,00 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                    Н. А. Шпак 

Програма затверджена Рішенням сільської ради  

від 22.05.2020 23-00/VІІ 

Замовник-координатор КНП «Черкаська центральна 

районна лікарня»  

Виконавці заходів програми  КНП «Черкаська центральна 

районна лікарня»  

Термін виконання програми 2020-2021 роки 

Прогнозовані обсяги та джерела 

фінансування  

20000,00 (грн.) 
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Додаток 2 до Програми 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  

програми «Про проведення військово-лікарської експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової 

служби в Руськополянській ОТГ на 2020-2021 роки» 

 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

всього, грн. 

у тому числі фінансування  

за роками, грн. 

2020 2021 

Надання послуг з обстеження допризовників, 

призовників, військовозобов’язаних, офіцерів 

запасу, які призиваються на військову службу, 

резервістів, громадян, які приймаються на 

військову службу за контрактом, кандидатів на 

навчання у вищих військово-навчальних 

закладах та військових навчальних підрозділах 

вищих навчальних закладів Міністерства 

оборони України в Черкаському районі 

КНП «Черкаська 

центральна районна 

лікарня»  

  

20 000,00 10 000,00 10 000,00 

 

 
  

Секретар виконавчого комітету                    Н. А. Шпак 


