
 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

голови районної державної адміністрації 
 

04.01.2022                                       м. Мелітополь                                                № 2 
 
Про проведення приписки громадян України 2005 року народження до 
призовних дільниць Мелітопольського району Запорізької області 
 

Керуючись статтями 6, 13, 27 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 14, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і 
військову службу», постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 
року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення 
призову громадян України на строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контрактом» в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 2021 року №100, Положення про військово-
лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом 
Міністерства оборони України 14.08.2008 № 402, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800, з метою здійснення 
приписки громадян до призовних дільниць Мелітопольського району 
Запорізької області, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Провести в січні – березні 2022 року на базі Мелітопольської районної 

призовної дільниці Запорізької області, Веселівської районної призовної 
дільниці Мелітопольського району Запорізької області, Приазовської районної 
призовної дільниці Мелітопольського району Запорізької області, Якимівської 
районної призовної дільниці Мелітопольського району Запорізької області (далі 
— призовні дільниці) приписку громадян 2005 року народження до відповідних 
призовних дільниць. 

 
2. Створити та затвердити: 
основний склад комісії з питань приписки (Мелітопольська районна 

призовна дільниця Запорізької області), що додається; 
основний склад комісії з питань приписки (Веселівська районна призовна 

дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
основний склад комісії з питань приписки (Приазовська районна призовна 

дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
основний склад комісії з питань приписки (Якимівська районна призовна 

дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається. 
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3. У разі хвороби або відсутності з інших поважних причин, призначених 
членів основних комісій з питань приписки, на призовних дільницях утворити 
та затвердити: 

резервний склад комісії з питань приписки (Мелітопольська районна 
призовна дільниця Запорізької області), що додається; 

резервний склад комісії з питань приписки (Веселівська районна призовна 
дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 

резервний склад комісії з питань приписки (Приазовська районна призовна 
дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 

резервний склад комісії з питань приписки (Якимівська районна призовна 
дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається. 

 
4. Затвердити:  
графік роботи комісії з питань приписки (Мелітопольська районна 

призовна дільниця Запорізької області), що додається; 
графік роботи комісії з питань приписки (Веселівська районна призовна 

дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
графік роботи комісії з питань приписки (Приазовська районна призовна 

дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
графік роботи комісії з питань приписки (Якимівська районна призовна 

дільниця Мелітопольського району Запорізької області), що додається. 
 
5. У період з квітня 2022 року по грудень 2022 року проводити додаткові  

засідання комісій з питань приписки громадян України до призовних дільниць, 
яких додатково розшукано або які повернулися з медичного обстеження 
(лікування), для повторного визначення їх придатності до військової служби за 
станом здоров’я. 

 
6. Рекомендувати начальнику Мелітопольського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької 
області (далі — Мелітопольський РТЦК та СП): 

1) перевірити готовність до роботи призовних дільниць; 
 

2) ознайомити членів комісій з питань приписки з вимогами законів 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і 
директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу 
Збройних Сил України з питань проведення приписки громадян України до 
призовних дільниць; 

 

3) скласти та затвердити плани роботи комісій з питань приписки. 
 
7. Провести медичний огляд, обстеження, лікування та вивчення громадян 

України 2005 року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць 
у 2022 році на базі: 
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Мелітопольської районної призовної дільниці Запорізької області з                    
12 січня 2022 року по 31 березня 2022 року; 

Веселівської районної призовної дільниці Мелітопольського району 
Запорізької області з 10 січня 2022 року по 31 березня 2022 року; 

Приазовської районної призовної дільниці Мелітопольського району 
Запорізької області з 10 січня 2022 року по 31 березня 2022 року; 

Якимівської районної призовної дільниці Мелітопольського району 
Запорізької області з 20 січня 2022 року по 31 березня 2022 року. 

 
8. Створити та затвердити: 
основний склад медичної комісії (Мелітопольська районна призовна 

дільниця Запорізької області), що додається; 
основний склад медичної комісії (Веселівська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
основний склад медичної комісії (Приазовська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
основний склад медичної комісії (Якимівська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
резервний склад медичної комісії (Мелітопольська районна призовна 

дільниця Запорізької області), що додається; 
резервний медичної комісії (Веселівська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
резервний склад медичної комісії (Приазовська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
резервний склад медичної комісії (Якимівська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається. 
 
9 Затвердити: 
графіки роботи медичної комісії (Мелітопольська районна призовна 

дільниця Запорізької області), що додається; 
графіки роботи медичної комісії (Веселівська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
графіки роботи медичної комісії (Приазовська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
графіки роботи медичної комісії (Якимівська районна призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
перелік лікувально-профілактичних закладів, в яких призовники проходять 

лікування та медичне обстеження (Мелітопольська районна призовна дільниця 
Запорізької області), що додається; 

перелік лікувально-профілактичних закладів, в яких призовники проходять 
лікування та медичне обстеження (Веселівська районна призовна дільниця 
Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 

перелік лікувально-профілактичних закладів, в яких призовники проходять 
лікування та медичне обстеження (Приазовська районна призовна дільниця 
Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
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перелік лікувально-профілактичних закладів, в яких призовники проходять 
лікування та медичне обстеження (Якимівська районна призовна дільниця 
Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 

розрахунок за днями явки громадян України 2005 року народження на 
приписку до Мелітопольської призовної дільниці Запорізької області у 2022 
році, що додається; 

розрахунок за днями явки громадян України 2005 року народження на 
приписку до Веселівської призовної дільниці Мелітопольського району 
Запорізької області у 2022 році, що додається; 

розрахунок за днями явки громадян України 2005 року народження на 
приписку до Приазовської призовної дільниці Мелітопольського району 
Запорізької області у 2022 році, що додається; 

розрахунок за днями явки громадян України 2005 року народження на 
приписку до Якимівської призовної дільниці Мелітопольського району 
Запорізької області у 2022 році, що додається. 

 
10. Рекомендувати головам сільських, селищних та міської територіальних 

громад, керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів 
Мелітопольського району Запорізької області незалежно від підпорядкування 
та форм власності забезпечити оповіщення, організаційний збір, надання до 
Мелітопольського РТЦК та СП документів, які необхідні для складання 
особових справ призовників, своєчасну та організовану явку громадян України 
2005 року народження, які підлягають приписці, до призовної дільниці у 2022 
році, згідно з розрахунків, передбачених у пункті 9 цього розпорядження. 

 
11. Рекомендувати головам сільських, селищних та міської територіальних 

громад Мелітопольського району: 
1) для медичного огляду громадян України 2005 року народження, які 

підлягають приписці, виділити лікарів та середній медичний персонал згідно з 
додатками, зазначеними у пункті 8 цього розпорядження; 

 

2) забезпечити призовні дільниці медикаментами, майном, медичним 
інструментарієм відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 
14.08.2008 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську 
експертизу в Збройних Силах України», відповідно до замовлення лікаря, який 
організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду громадян, які 
підлягають приписці — члена комісії з питань приписки, згідно з додатком № 1, 
що додається; 

 

3) організувати проведення дослідження розгорнутого аналізу крові, крові 
на RW, дослідження загального аналізу сечі, ЕКГ, флюорографію органів 
грудної клітини, групу крові та резус допризовникам за направленням лікарів  
медичних комісій згідно з додатками № 2, 3, 4, що додаються; 

 

4) організувати передачу до Веселівської, Мелітопольської, Приазовської, 
Якимівської призовних дільниць Мелітопольського району Запорізької області 
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на всіх громадян України 2005 року народження, які підлягають приписці, до 
призовних дільниць наступну документацію: 

медичні карти амбулаторного хворого (ф 025); 
вкладні листи до медичних карт (ф 025/1 У); 
витяги з історії хвороби, дані медичного огляду, що характеризують стан 

здоров’я призовників; 
від лікарів з надання первинної медичної допомоги, з яким підписано 

декларацію – медичні характеристики на допризовників згідно з додатком 3 до 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року  
№ 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову 
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом» (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 січня 2021 року №100); 

дані на осіб, які перехворіли протягом останніх шести місяців вірусним 
гепатитом, черевним тифом, паратифом, дизентерією, іншими інфекційними 
хворобами; 

 

5) забезпечити позачергове і якісне амбулаторне обстеження 
допризовників за направленням медичних комісій Мелітопольської, 
Веселівської, Приазовської, Якимівської Мелітопольського району Запорізької 
області призовних дільниць у закладах охорони здоров’я згідно з переліками 
лікувально-профілактичних закладів, в яких допризовники проходять лікування 
та медичне обстеження, що зазначені в пункті 9 цього розпорядження; 

 

6) забезпечити рентгенологічні кабінети лікувальних закладів 
рентгенологічною плівкою для безкоштовного та якісного обстеження 
призовників; 

 

7) організувати першочергові ультразвукові дослідження допризовників 
без додаткової оплати за направленням медичної комісії; 

 

8) видатки на забезпечення роботи комісії з медичного огляду 
допризовників передбачити за рахунок коштів програми місцевого бюджету; 

 

9) призначити своїм наказом осіб, відповідальних за заповнення актів 
обстеження стану здоров’я допризовників, і витяги з наказів надати до 
Мелітопольського РТЦК та СП; 

 

10) надати перелік навчальних закладів, до яких направлятимуться 
громадяни для підвищення освітнього рівня і вивчення державної мови; 

 

11) закріпити допризовників, які мають низький рівень освітньої 
підготовки та слабо володіють державною мовою за навчальними закладами, 
для підвищення освітнього рівня та вивчення державної мови; 

 

12) провести психологічне тестування громадян України 2005 року 
народження, які підлягають приписці, до дня явки на призовну дільницю.  
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12. Рекомендувати Мелітопольському районному управлінню поліції 
ГУ НП в Запорізькій області, відповідно до частини третьої статті 38 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу»: 

1) проводити розшук та доставку до Мелітопольського РТЦК та СП 
допризовників, які ухиляються від проходження приписки до призовної 
дільниці, з обов’язковим відпрацюванням наданих списків і наданням до 
Мелітопольського РТЦК та СП роз’яснень про їх місце знаходження і причин їх 
неявки; 

 

2) залучити дільничних інспекторів для надання допомоги оперативній 
групі по розшуку допризовників, ухиляються від приписки, за місцем їх 
мешкання. 

 
13. Рекомендувати Мелітопольському районному управлінню поліції 

ГУ НП в Запорізькій області та Мелітопольському РТЦК та СП визначити 
своїми наказами склад оперативних групи по розшуку осіб, які не прибули на 
комісію з питань приписки до призовних дільниць Мелітопольського району 
Запорізькій області. 

 
14. Рекомендувати Мелітопольському РТЦК та СП залучити до складу 

оперативних груп з розшуку допризовників посадових осіб Мелітопольського 
РТЦК та СП та визначити їх своїм наказом. 

 
15. Створити та затвердити склад: 
комісії по відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 

закладів Міністерства оборони України на Мелітопольській призовній дільниці 
Запорізької області, що додається; 

комісії по відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 
закладів Міністерства оборони України на Веселівській призовній дільниці 
Мелітопольського району Запорізької області, що додається; 

комісії по відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 
закладів Міністерства оборони України на Приазовській призовній дільниці 
Мелітопольського району Запорізької області, що додається; 

комісії по відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 
закладів Міністерства оборони України на Якимівській призовній дільниці 
Мелітопольського району Запорізької області, що додається. 

 
16. Утворити та затвердити склад: 
групи професійного відбору (Мелітопольська призовна дільниця 

Запорізької області), що додається; 
групи професійного відбору (Веселівська призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
групи професійного відбору (Приазовська призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 
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групи професійного відбору (Якимівська призовна дільниця 
Мелітопольського району Запорізької області), що додається; 

 
17. Рекомендувати Мелітопольському РТЦК та СП у 10-денний термін 

після завершення призову доповісти голові Мелітопольської районної 
державної адміністрації Запорізької області про виконання цього 
розпорядження.  

 
18. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною. 
 

 
 

Голова                                  Ігор СУДАКОВ 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 

 ГРАФІК РОБОТИ  
комісії з питань приписки 

(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
Місяць Дата 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 
Січень 17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 
31     

Лютий  1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28     

Березень  1 2 3 4 
7  9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31  

 
Примітка: початок роботи комісії з питань приписки — 09:00 
 
 

___________________ 
 
 

 
Заступник голови                                                                         Федір ПАРАПАНОВ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 

 ГРАФІК РОБОТИ  
комісії з питань приписки 

(Мелітопольська призовна дільниця Запорізької області) 
 

Місяць Дата 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

Січень   12 13 14 
17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 
31     

Лютий  1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28     

Березень  1 2 3 4 
7  9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31  

 
Примітка: початок роботи  комісії з питань приписки — 09:00 

___________________ 
 

 
Заступник голови                                                                         Федір ПАРАПАНОВ 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 

 ГРАФІК РОБОТИ  
комісії з питань приписки 

(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
Місяць Дата 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 
Січень 10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 
31     

Лютий  1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28     

Березень  1 2 3 4 
7  9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31  

 
Примітка: початок роботи комісії з питань приписки — 09:00 

___________________ 
 
 

 
Заступник голови                                                                         Федір ПАРАПАНОВ 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 ГРАФІК РОБОТИ  

комісії з питань приписки 
(Якимівська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області) 
 

Місяць Дата 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

Січень     20 21 
24 25 26 27 28 
31     

     
     

Лютий   1 2 3  
 8  10  
 15  17  
 22  24  
     

Березень   1  3  
   10  
 15  17  
 22  24  
 29  31  

 
Примітка: початок роботи комісії з питань приписки — 09:00. 

___________________ 
 
 

 
Заступник голови                                                                         Федір ПАРАПАНОВ 
 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 

 ГРАФІК РОБОТИ  
медичної комісії  

(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
Місяць Дата 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 
Січень 10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 
31     

Лютий  1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28     

Березень  1 2 3 4 
7  9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31  

 
Примітка: графік роботи медичної комісії з 08:00 до 16:00 

___________________ 
 
 

 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 
 

ГРАФІК РОБОТИ  
медичної комісії  

(Мелітопольська призовна дільниця Запорізької області) 
 

Місяць Дата 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

Січень   12 13 14 
17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 
31     

Лютий  1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28     

Березень  1 2 3 4 
7  9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31  

 
Примітка: графік роботи медичної комісії з 08:00 до 16:00 

___________________ 
 

 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 
 

 ГРАФІК РОБОТИ  
медичної комісії  

(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
Місяць Дата 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 
Січень 10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 
24 25 26 27 28 
31     

Лютий  1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28     

Березень  1 2 3 4 
7  9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 31  

 
Примітка: графік роботи медичної комісії з 08:00 до 16:00 

___________________ 
 
 

 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 ГРАФІК РОБОТИ  

медичної комісії  
(Якимівська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області) 
 

Місяць Дата 
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

Січень     20 21 
24 25 26 27 28 
31     

     
     

Лютий   1 2 3  
 8  10  
 15  17  
 22  24  
     

Березень   1  3  
   10  
 15  17  
 22  24  
 29  31  

 
Примітка: графік роботи медичної комісії з 08:00 до 16.00. 

___________________ 
 
 

 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 

 
 
 

 



Додаток № 4 
 

до розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 

04.01.2022 № 2  
 

 
ГРАФІК 

за днями явки громадян України 2005 року народження, які підлягають 
приписці, для здачі аналізів та проходження флюорографії   
(Якимівська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області )  
 

№ 
п/п 

Назва населених пунктів (навчальних 
закладів) на території 

територіальних громад 

Кіль-
кість Дата Час Прим 

1 2 3 4 5 6 
1.  с. Володимирівка 

с. Олександрівка 
с. Юр’ївка 

4 20.12.2021 09.00  

2.  с. Розівка 
с. Дружба 
с. Зірка 
с. Червоне  

4 20.12.2021 09.00  

3.  с. Шелюги  
с. М.Тернівка 7 20.12.2021 09.00  

4.  Державний навчальний заклад 
«Якимівський професійний аграрний 
ліцей» 

16 21.12.2021 09.00  

5.  с. Новоданилівка 
с. Ганнівка  
с. Єлізаветівка  

10 22.12.2021 09.00  

6.  Комунальний заклад «Якимівський 
опорний заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів» Якимівської 
селищної ради 

11 22.12.2021 09.00  

7.  Комунальний заклад «Навчально-
виховний комплекс «Якимівська 
гімназія» Якимівської селищної ради 

21 23.12.2021 09.00  

8.  смт Кирилівка 
с. Азовське 
с. Лиманське 

11 23.12.2021 09.00  

9.  с. Радивонівка 
с. Мирне  6 23.12.2021 09.00  



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

2 

с. Тимофіївка 
с. Богатир 

10.  с. Чорноземне 
с. Петрівка 
с. Шевченко  
с. Куйбишево 

4 23.12.2021 09.00 
 
 
 

11. с. М. Горького 
с. Степове 
с. Весняне 
с. Михайлівка 

2 24.12.2021 09.00  

12. с. Переможне  
с. Трудове  
с. Якимівське 

2 24.12.2021 09.00  

13. с. Таврійське 
с. Гвардійське 6 24.12.2021 09.00  

14. с. Атманай  
с. Солоне  
с. Нове  

3 24.12.2021 09.00  

15. с. Охрімівка 
с. Косих 8 24.12.2021 09.00  

16. с. Давидівка 
с. Вовчанське 
с. Андріївка 

2 24.12.2021 09.00  

______________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



Додаток № 2 
 

до розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 

04.01.2022 № 2  
 

ГРАФІК 
за днями явки громадян України 2005 року народження, які підлягають 

приписці, для здачі аналізів та проходження флюорографії  
(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області) 
 

№ 
п/п 

Назва територіальної громади 
(навчального закладу) 

Кіль- 
кість Дата Час Прим. 

1.  Комунальний заклад 
«Маломихайлівський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів — дошкільний 
навчальний заклад» Веселівської 
селищної ради 

2 10.01.2022 08.30  

2.  Комунальний заклад 
«Менчикурівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Веселівської 
селищної ради 

3 10.01.2022 08.30  

3.  Новоуспенівська сільська 
територіальна громада 4 10.01.2022 08.30  

4.  Чкаловська сільська територіальна 
громада 15 11.01.2022 08.30  

5.  Державний навчальний заклад 
«Веселівський професійний аграрний 
ліцей» 

18 12.01.2022 08.30  

6.  Веселівський опорний комунальний 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №2 Веселівської селищної 
ради 

10 13.01.2022 08.30  

7.  Веселівський опорний комунальний 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №2 Веселівської селищної 
ради 

7 13.01.2022 08.30  

8.  Комунальний заклад « Веселівська 
районна різнопрофільна гімназія» 
Веселівської селищної ради 

12 14.01.2022 08.30  

______________________ 
 
Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 



Додаток № 3 
 

до розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації 
 
04.01.2022 № 2  

 
 

ГРАФІК 
за днями явки громадян України 2005 року народження, які підлягають 

приписці, для здачі аналізів та проходження флюорографії   
(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області)  
 
 

№ 
п/п Назва територіальної громади Кіль- 

кість Дата Час Прим. 

1.  Нововасилівська селищна 
територіальна громада 
 

24 20.12.2021 08.00  

2.  Олександрівська сільська 
територіальна громада 
 

34 21.12.2021 08.00  

3.  Приазовська селищна територіальна 
громада 
 

59 22.12.2021 
23.12.2021 08.00  

______________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                      Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

04.01.2022 № 2  
 
 

СКЛАД 
групи професійного відбору  

(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
ЛЮТИЙ  
Олексій Вікторович  

начальник відділення рекрутингу та 
комплектування третього відділу  
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області, 
керівник групи (за згодою)   
 

Члени групи: 
 

ДЯДЮШИНА  
Тетяна Миколаївна 

практичний психолог комунального 
закладу «Веселівська районна 
багатопрофільна гімназія» Веселівської 
селищної ради (за згодою) 
 

ДМИТЕРКО 
Олена Олександрівна 

головний спеціаліст відділення рекрутингу 
та комплектування третього відділу  
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області 
(за згодою) 
 

КВЯТКОВСЬКА  
Ірина Михайлівна 

лікар–психіатр комунального підприємства 
«Веселівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування 
ім. О. М. Колісника» Веселівської селищної 
ради (за згодою) 

_________________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

04.01.2022 № 2 
 

 
СКЛАД 

групи професійного відбору 
(Мелітопольська призовна дільниця Запорізької області) 

 
 

МІСЯК 
Юрій Юл’янович  

начальник відділення призову 
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області, керівник групи (за згодою) 
 

Член групи: 

КУЗНЕЦОВА  
Інна Олександрівна 

головний спеціаліст відділення 
рекрутінгу та комплектування 
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області (за згодою) 

______________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 
04.01.2022 № 2 

 
 

СКЛАД 
групи професійного відбору 

(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
 
ОХРІМЕНКО 
Олександр Вікторович 

начальник відділення рекрутінгу та комплектування 
першого відділу Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області, керівник 
групи (за згодою) 
 

Члени групи: 
 

КУДРЯВЦЕВА  
Валентина Іванівна 

Лікар – психіатр комунального некомерційного 
підприємства «Приазовська центральна районна 
лікарня» Приазовської селищної ради (за згодою) 
 

ЛЕБІДЬ 
Вікторія Володимирівна  

головний спеціаліст відділення рекрутінгу та 
комплектування першого відділу Мелітопольського 
районного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької області (за 
згодою) 
_________________________ 

 
 
 

Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

04.01.2022 № 2 
 

СКЛАД 
групи професійного відбору  

(Якимівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
МУХІН 
Дмитро Олександрович 

начальник відділення рекрутінгу та 
комплектування Якимівського Другого 
відділу Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області, керівник групи (за згодою) 
 

Члени групи: 

ГІБЛ  
Олена Вікторівна 

практичний психолог комунальної 
установи «Інклюзивно-ресурсний центр 
Якимівської селищної ради» (за згодою) 
 

БОЛЮТА 
Людмила Володимирівна  

лікар – психіатр комунального 
некомерційного підприємства 
«Якимівська центральна районна лікарня» 
Якимівської селищної ради (за згодою) 
 

ПОГОРІЛА 
Любов Вікторівна 

лікар – невропатолог комунального 
некомерційного підприємства 
«Якимівська центральна районна лікарня» 
Якимівської селищної ради (за згодою) 

_________________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

01.04.2022 № 2 
 
 

СКЛАД 
комісії по відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 

закладів Міністерства оборони України  на Веселівській призовній 
дільниці Мелітопольського району Запорізької області 

 
ЛЮТИЙ  
Олексій Вікторович  

начальник відділення рекрутингу та 
комплектування третього відділу  
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області, 
керівник комісії (за згодою)   
 

Члени комісії: 
 

ДЯДЮШИНА  
Тетяна Миколаївна 

практичний психолог комунального 
закладу «Веселівська районна 
багатопрофільна гімназія» Веселівської 
селищної ради (за згодою) 

ДМИТЕРКО 
Олена Олександрівна 

головний спеціаліст відділення рекрутингу 
та комплектування третього відділу  
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області 
(за згодою) 
 

 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови  районної  
державної адміністрації 
 
04.01.2022 № 2 

 
 

СКЛАД 
комісії по відбору кандидатів для вступу до 

вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України 
на Мелітопольській призовній дільниці Запорізької області 

 
ЛУШНІКОВ 
Олександр Сергійович 

начальник Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області, голова комісії (за згодою) 
 

Члени комісії: 
 
ОНАНКО 
Володимир Михайлович 

лікар-терапевт комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області, лікар, що організовує 
роботу медичного персоналу з медичного 
огляду громадян України, які підлягають 
приписці (за згодою) 
 

МІСЯК 
Юрій Юл’янович 

начальник відділення призову  
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області (за згодою) 

_____________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

04.01.2022 № 2 
 

СКЛАД 
комісії по відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 

закладів Міністерства оборони України на Приазовській призовній 
дільниці Мелітопольського району Запорізької області 

 
КУЧЕРКОВ  
Василь Петрович 

начальник першого відділу  
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області, голова комісії (за згодою) 
 

Члени комісії: 
 
ФЕДОРОВ  
Олександр Іванович 

завідуючий поліклінікою комунального 
некомерційного підприємства 
«Приазовська центральна районна 
лікарня» Приазовської селищної ради, 
лікар-рентгенолог, лікар, що організовує 
роботу медичного персоналу з медичного 
огляду громадян України, які підлягають 
приписці (за згодою) 
 

ОХРІМЕНКО  
Олександр Вікторович 

начальник відділення рекрутінгу та 
комплектування першого відділу  
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області (за згодою) 

_____________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

04.01.2022 № 2 
 

СКЛАД 
комісії по відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 
закладів Міністерства оборони України на Якимівській призовній дільниці 

Мелітопольського району Запорізької області 
 
ЯКОВЕНКО 
Валерій Михайлович 

т. в. о. начальника другого відділу  
Мелітопольського районного територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримки Запорізької області, голова комісії 
(за згодою) 
 

Члени комісії: 
 
БОЛЮТА  
Людмила Володимирівна 

лікар-психіатр комунального некомерційного 
підприємства «Якимівська центральна 
районна лікарня » Якимівської селищної ради, 
лікар, що організовує роботу медичного 
персоналу з медичного огляду громадян 
України, які підлягають приписці (за згодою) 
 

МУХІН 
Дмитро Олександрович 

начальник відділення рекрутінгу та 
комплектування другого відділу  
Мелітопольського районного територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримки Запорізької області (за згодою). 

_____________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 

СКЛАД 
оперативної групи по розшуку осіб, 

які не прибули на комісію з питань приписки до Якимівської призовної 
дільниці Мелітопольського району Запорізької області 

 
УСОВ 
Григорій Григорович, 
Т .в. о. заступника начальника з 
превентивної діяльності відділу 
поліції № 1 Мелітопольського 
районного управління ГУНП в 
Запорізькій області, майор поліції 
(за згодою) 

командир оперативної групи по 
розшуку допризовників 

Члени оперативної групи: 
ПІСКЛОВ  
Дмитро Анатолійович, 
дільничний офіцер поліції сектору 
превенції відділу поліції № 1 
Мелітопольського районного 
управління ГУНП в Запорізькій 
області, капітан поліції (за згодою) 
 

смт Якимівка, с. Володимирівка, 
с. Олександрівка, с. Юр’ївка 

 

ШОСТАК  
Денис Вікторович 
дільничний офіцер поліції сектору 
превенції відділу поліції № 1 
Мелітопольського районного 
управління ГУНП в Запорізькій 
області, старший лейтенант поліції 
(за згодою) 
 

с. Атманай, с. Нове, с. Солоне, 
с. Давидівка, с. Вовчанське, с. Розівка, 

с. Красне, с. Дружба, с. Тимофіївка, 
с. Радивонівка, с. Мирне, с. Богатир 

КАБАНОВ  
Владимир Олександрович,  
старший дільничний офіцер поліції 
сектору превенції відділу поліції 
№ 1 Мелітопольського районного 

с. Н.Данилівка, с. В.Тернівка, 
с. Ганнівка, с. Таврійське, с. Гвардійське, 

с. Зірка, с. Переможне, с. Трудове, 
с. Якимівське, с. Шевченко, с. Петрівка, 

с. Чорноземне, с. М. Горького, 



2 
Продовження додатку 

 
управління ГУНП в Запорізькій 
області, старший капітан поліції  
(за згодою) 

с. Степове, с. Весняне 

ВЕЙН  
Оксана Юріївна, 
старший дільничний офіцер поліції 
сектору превенції відділу поліції 
№ 1 Мелітопольського районного 
управління ГУНП в Запорізькій 
області, старший капітан поліції  
(за згодою) 

смт Кирилівка, с. Азовське, 
с. Лиманське, с. Охрімівка, с. Косих, 

с. Шелюги, с. М. Тернівка 

______________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                       Федір ПАРАПАНОВ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 

СКЛАД 
оперативної групи по розшуку осіб, 

які не прибули на комісію з питань приписки до Веселівської призовної 
дільниці Мелітопольського району Запорізькій області  

 
Хто призначає Призначені особи 

Мелітопольський районний  
територіальний центр 
комплектування та соціальної 
підтримки Запорізької області  

КАЧУРА Олександр Олександрович, 
начальник третього відділу 
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області (за згодою) 

ЛЮТИЙ Олексій Вікторович – 
начальник відділення рекрутингу та 
комплектування третього відділу  
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області (за згодою) 

Відділення поліції №1 
Мелітопольського районного 
управління поліції ГУНП в 
Запорізькій області 

СЕМІКІН Володимир Юрійович – 
заступник начальника з превентивної 
діяльності відділення поліції № 1 
Мелітопольського районного управління 
поліції ГУНП в Запорізькій області (за 
згодою) 
 

___________________ 
 
 

 
Заступник голови                                                                       Федір ПАРАПАНОВ 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 

 
 

СКЛАД 
оперативної групи по розшуку осіб, 

які не прибули на комісію з питань приписки 
до Мелітопольської призовної дільниці Запорізької області  

 
Хто призначає Призначені особи 

Мелітопольський районний 
територіальний центр 
комплектування та соціальної 
підтримки Запорізької області 

МІСЯК Юрій Юл’янович – начальник  
відділення призову Мелітопольського 
районного територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки Запорізької області  
(за згодою) 
 

Мелітопольське районне управління  
поліції ГУНП в Запорізькій області 

ПРУЧКОВСЬКИЙ Сергій Сергійович  
– начальник сектору дільничних 
інспекторів Мелітопольського 
районного управління поліції ГУНП в 
Запорізькій області, капітан поліції 
(за згодою) 
 
співробітник Мелітопольського 
районного управління поліції ГУНП в 
Запорізькій області, увільнений від 
виконання службових обов’язків на 
період роботи в оперативній групі 
(за згодою) 
 

___________________ 
 
 

 
Заступник голови                                                                       Федір ПАРАПАНОВ 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2  
 
 

СКЛАД 
оперативної групи по розшуку осіб, 

які не прибули на комісію з питань приписки до Приазовської  призовної 
дільниці Мелітопольського району Запорізької області 

 
Хто призначає Призначені особи 

Мелітопольський районний 
територіальний центр 
комплектування та соціальної 
підтримки Запорізької області 

 ОХРІМЕНКО Олександр Вікторович –  
начальник відділення рекрутінгу та 
комплектування першого відділу  
Мелитопольского районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області (за згодою) 
 
БУРДІН Сергій Анатолійович – 
інструктор відділення рекрутінгу та 
комплектування першого відділу 
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки Запорізької 
області (за згодою) 
 

Відділення поліції №2 
Мелітопольського районного 
управління  поліції ГУНП в 
Запорізькій області 

ХОМІК Юрій Олександрович –  
старший дільничний офіцер відділення 
поліції № 2 Мелітопольського районного 
управління поліції ГУНП в Запорізькій 
області (за згодою) 
 
співробітник Мелітопольського 
районного управління поліції ГУНП в 
Запорізькій області, увільнений від 
виконання службових обов’язків на 
період роботи в оперативній групі 
(за згодою) 
 

___________________ 
 



Заступник голови                                                                       Федір ПАРАПАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови районної          
державної адміністрації 
 
04.01.2022  № 2 

 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
комісії з питань приписки 

(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
КАЧУРА 
Олександр Олександрович 

начальник третього відділу Мелітопольського 
районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
Запорізької області (за згодою) 
 

БАШЛАЙ 
Олена Вікторівна 

медична сестра комунального підприємства 
«Веселівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування імені 
О. М. Колісника» Веселівської селищної ради, 
секретар комісії (за згодою )  

 
Члени комісії: 

 

ДУНДУК 
Оксана Сергіївна 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Веселівської селищної ради Мелітопольського 
району Запорізької області (за згодою)  
 

ДЯДЮШИНА 
Тетяна Миколаївна 

практичний психолог комунального закладу 
«Веселівська районна різнопрофільна 
гімназія» Веселівської селищної ради (за 
згодою) 
 

ЄЩЕНКО 
Любов Василівна 
 

лікар-інфекціоніст комунального 
підприємства «Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування імені 
О. М. Колісника» Веселівської селищної ради, 
лікар, що організовує роботу медичного 
персоналу з медичного огляду громадян 
України, які підлягають приписці (за згодою ) 
 

СЕМІКІН 
Володимир Юрійович 

заступник начальника з превентивної 
діяльності відділення поліції № 1  
Мелітопольського районного управління 
ГУНП України в Запорізькій області                     
(за згодою) 

_____________________ 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 
04.01.2022  № 2 

 
ОСНОВНИЙ СКЛАД 

комісії з питань приписки 
(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області)  
 
КУЧЕРКОВ  
Василь Петрович 

 
начальник першого відділу Мелітопольського 
районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки 
Запорізької області, голова комісії (за згодою) 
 

ДІОБА 
Юлія Сергіївна       

медична сестра комунального некомерційного 
підприємства «Приазовська центральна районна 
лікарня» Приазовської селищної ради (далі — 
КНП «Приазовська ЦРЛ»), секретар комісії (за 
згодою) 

 
Члени комісії: 

ВАНЯРХА  
Людмила Степанівна              

головний спеціаліст відділу освіти та культури 
Нововасилівської селищної ради (за згодою) 
  

ІВАЩЕНКО  
Роман Володимирович 

заступник начальника відділення поліції №2 
Мелітопольського районного управління ГУНП в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

ЛЕБІДЬ  
Вікторія Володимирівна     

головний спеціаліст відділення рекрутингу та 
комплектування першого відділу 
Мелітопольського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 
Запорізької області (за згодою)  
 

ФЕДОРОВ 
Олександр Іванович 

завідуючий поліклінікою КНП «Приазовська 
ЦРЛ», лікар – рентгенолог та лікар, що 
організовує роботу медичного персоналу з 
медичного огляду громадян України, які 
підлягають приписці (за згодою) 

______________________ 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022  № 2  
 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
комісії з питань приписки 

(Мелітопольська призовна дільниця Запорізької області) 
 

ЛУШНІКОВ 
Олександр Сергійович 

начальник Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області (за 
згодою) 
 

СЕЛІВАНОВА  
Раїса Петрівна 

медична сестра комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області, секретар призовної 
комісії (за згодою) 
 

Члени комісії: 
 

ГЛІСТІН 
Євген Вікторович 

інспектор сектору ювенальної превенції 
відділу превенції Мелітопольського 
районного управління поліції ГУНП в 
Запорізькій області (за згодою) 

  

МОЛІЧЕВА 
Ріта Олександрівна 

головний спеціаліст відділу освіти, охорони 
здоров’я, культури та спорту 
Мелітопольської районної державної 
адміністрації Запорізької області 
 

ОНАНКО 
Володимир Михайлович 

Лікар – терапевт комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області, лікар, що організовує 
роботу медичного персоналу з медичного 
огляду громадян України, які підлягають 
приписці (за згодою) 
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ФАТЄЄВА 
Наталія Геннадіївна 

начальник відділу освіти, охорони здоров’я, 
культури та спорту Мелітопольської 
районної державної адміністрації Запорізької 
області 

______________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

04.01.2022  № 2  
 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
комісії з питань приписки (Якимівська призовна дільниця 

Мелітопольського району Запорізької області) 
 
 

ЯКОВЕНКО 
Валерій Михайлович 

Т. в. о. начальника другого відділу 
Мелітопольського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки, 
голова комісії Запорізької області (за згодою)                                        
 

САМОФАЛОВА 
Раїса Миколаївна 

медична сестра комунального некомерційного 
підприємства «Якимівська центральна районна 
лікарня» Якимівської селищної ради, секретар   
комісії (за згодою) 
 

Члени комісії: 
 

БОЛЮТА  
Людмила Володимирівна 

лікар, що організовує роботу медичного  
персоналу з медичного огляду громадян України, 
які підлягають приписці, комунального 
некомерційного підприємства «Якимівська 
центральна районна лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 
 

ГІБЛ 
Олена Вікторівна 

практичний психолог комунальної установи 
«Інклюзивно–ресурсний центр Якимівської 
селищної ради» (за згодою) 
 

ЗОЛОМІХІНА 
Олена Олександрівна 

інспектор з ювенальної превенції сектору 
превенції відділу поліції №1 Мелітопольського 
районного управління поліції ГУНП в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

ОБОЛЕНЦЕВА 
Наталя Олександрівна 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 
спорту Якимівської селищної ради (за згодою) 

_____________________ 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

04.01.2022 № 2 
 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
медичної комісії  

(Якимівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
Прізвище, ім’я та по 

батькові Посада Медична установа 

БОЛЮТА 
Людмила Володимирівна 

лікар, що 
організовує роботу 
медичного  
персоналу щодо 
медичного огляду 
громадян України, 
які підлягають 
приписці, 
лікар-психіатр 

комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна 
лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 

КОРСУНЬ 
Людмила Олександрівна 

лікар – 
отоларинголог 

комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна 
лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 

КРАВЧЕНКО 
Володимир 
Володимирович 

лікар – стоматолог комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна 
лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 

ЖЕВНОВАЧ 
Ігор Олександрович 

лікар – хірург комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна 
лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 

ДУДАРЕНКО  
Галина Олегівна 

Лікар – дерматолог комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна 
лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 
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ДЕРКАЧ 
Анатолій Костянтинович 

лікар – травматолог комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна 
лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 

ПАНФЬОРОВА 
Наталя Василівна 

лікар – терапевт комунальне некомерційне 
підприємство 
«Якимівський районний 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» 
Якимівської селищної ради 
(за згодою) 

ПОГОРІЛА 
Любов Вікторівна 

лікар – 
невропатолог 

комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна 
лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 

НАПРИКЛАД 
Валентин Іванович 

лікар – офтальмолог комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна 
лікарня» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 

__________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 

 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2 
 

 
ОСНОВНИЙ СКЛАД 

медичної комісії 
(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області) 
 

1. Лікарський персонал 
 

Прізвище , ім’я та 
по батькові Посада Медична установа 

ЄЩЕНКО 
Любов Василівна 

лікар, який 
організовує роботу 
медичного 
персоналу з 
медичного огляду 
громадян України, 
які підлягають 
приписці, терапевт 

комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 

ЧЕРНОВА 
Ольга Вікторівна 

лікар-офтальмолог комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 
 

БУГАЙОВА 
Юлія Сергіївна 

лікар-рентгенолог комунальне підприємство 
комунального підприємства 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 
 

МАЛИШКО 
Надія Кирилівна 

лікар-невропатолог комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 
 

ПАНКРАТОВА лікар-терапевт  комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
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Наталія Григорівна лікарня інтенсивного лікування 

імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 

 
КВЯТКОВСЬКИЙ 
Олександр 
Семенович 

лікар-хірург-
отоларинголог 

комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 

 
КВЯТКОВСЬКА 
Ірина Михайлівна 

лікар-психіатр комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 

 
ШАЙНЯК 
Ігор Володимирович 

лікар-дерматолог комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 

 
                 

2. Середній медичний персонал 
 

Прізвище, ім’я 
та по батькові Посада Медична установа 

БАШЛАЙ 
Олена Вікторівна медична сестра 

комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради                         
(за згодою) 

 
__________________ 

 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 

 
  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2 
 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
медичної комісії 

(Мелітопольська призовна дільниця Запорізької області) 
 

Лікарський персонал 
 

Прізвище , ім’я та 
по батькові Посада Медична установа 

ОНАНКО 
Володимир Михайлович 

лікар, який 
організовує роботу 
медичного 
персоналу з 
медичного огляду 
громадян України, 
які підлягають 
приписці, терапевт 

комунальне некомерційне 
підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів 
лікування та швидкої 
медичної допомоги» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 
(за згодою) 

КРИЛОВА 
Ірина Василівна 

лікар-офтальмолог комунальне некомерційне 
підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів 
лікування та швидкої 
медичної допомоги» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 
(за згодою) 

МАЗУР 
Володимир Васильович 

лікар-
отоларинголог 

комунальне некомерційне 
підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів 
лікування та швидкої 
медичної допомоги» 
Мелітопольської міської 
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ради Запорізької області 
(за згодою) 

ГАПОНЕНКО 
Михайло Анатолійович 

лікар-стоматолог комунальне некомерційне 
комунальне некомерційне 
підприємство 
«Мелітопольська міська 
стоматологічна поліклініка» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області            
(за згодою) 

ЖНЯКІНА 
Надія Петрівна 

лікар-невропатолог комунальне некомерційне 
підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів 
лікування та швидкої 
медичної допомоги» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 
(за згодою) 

САХНО 
Олена Сергіївна 

лікар-хірург-
травматолог 

комунальне некомерційне 
підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів 
лікування та швидкої 
медичної допомоги» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 
(за згодою) 

ШИНКАРЕНКО 
Анатолій Володимирович 

лікар-дерматолог комунальне некомерційне 
підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів 
лікування та швидкої 
медичної допомоги» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 
(за згодою) 
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Середній медичний персонал 
 

Прізвище, ім’я 
та по батькові Посада Медична установа 

НАЗАРЕНКО 
Ольга Юріївна 

медична сестра комунальне некомерційне 
підприємство 
«Мелітопольська міська 
стоматологічна поліклініка» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області   
(за згодою) 

ЧЕРНОМОРЧЕНКО 
Вікторія Вікторівна 

медична сестра комунальне некомерційне 
підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів 
лікування та швидкої 
медичної допомоги» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області (за 
згодою) 

СЕЛІВАНОВА  
Раїса Петрівна 

медична сестра з 
лікувальної роботи 

комунальне некомерційне 
підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів 
лікування та швидкої 
медичної допомоги» 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 
(за згодою) 

Примітка: до роботи медичної комісії може залучатися лікар-психіатр 
комунального некомерційного підприємства «Мелітопольський заклад з 
надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради (за згодою). 

__________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови районної    
державної адміністрації 
 

04.01.2022 № 2 
 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 
медичної комісії 

(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

Прізвище, ім’я та 
по батькові Посада Медична установа 

ФЕДОРОВ  
Олександр Іванович 

лікар, який 
організовує роботу 
медичного 
персоналу з 
медичного огляду 
громадян України, 
які підлягають 
приписці, лікар-
рентгенолог 

комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна лікарня» 
Приазовської селищної ради, 
(за згодою) 

ДІОБА  
Юлія Сергіївна 

медична сестра, 
секретар комісії 

комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна лікарня» 
Приазовської селищної ради, 
(за згодою) 

БУКРЄЄВ  
Віктор Васильович                                                                                                                                                                                                                                                                                            

лікар – хірург   Комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна лікарня» 
Приазовської селищної ради, 
(за згодою) 

МОЖЕРІНА                 
Людмила Олександрівна 

лікар – стоматолог комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна лікарня» 
Приазовської селищної ради, 
(за згодою) 

КУДРЯВЦЕВА           
Валентина Іванівна                     

лікар – психіатр комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна лікарня» 
Приазовської селищної ради, 
(за згодою) 

ВОРОНЮК 
Руслан Іванович 

лікар – терапевт комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна лікарня» 
Приазовської селищної ради, 
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(за згодою) 
 

ШАЛИК  
Галина Григорівна                            

лікар – дерматолог 
– венеролог 

комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна лікарня» 
Приазовської селищної ради, 
(за згодою) 

_________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2 
      
 

ПЕРЕЛІК 
лікувально-профілактичних закладів,  

в яких призовники проходять лікування та медичне обстеження  
(Мелітопольська призовна дільниця Запорізької області) 

 

№ 
з\п Профіль захворювань Найменування закладу 

1. Проведення флюорографії 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

2. Терапевтичні захворювання: 
 
гастроентерологічні 
амбулаторно 
стаціонарно 

 
 
відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

кардіологічні 
амбулаторно 
стаціонарно 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

ревматологічні 
амбулаторно 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
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некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

3. Ендокринологічні 
захворювання: 
амбулаторно 
стаціонарно 
      

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

4. Неврологічні захворювання 
амбулаторно 
стаціонарно 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

5.є Фтизіатрічні захворювання комунальне некомерційне підприємство 
«Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» 
Запорізької обласної ради, Мелітопольське 
протитуберкульозне відділення  

6. Хірургічні захворювання: 
загальна хірургія 
амбулаторно 
стаціонарно 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 
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травматологічні          
захворювання 
амбулаторно 
стаціонарно 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

онкологічні захворювання комунальне некомерційне підприємство 
«Мелітопольський онкологічний  
диспансер» Запорізької обласної ради 

судинні захворювання комунальне некомерційне підприємство 
«Запорізька обласна клінічна дитяча 
лікарня» Запорізької обласної ради 

7 Шкіряні захворювання 
амбулаторно 
стаціонарно 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

8 Захворювання очей 
амбулаторно 
стаціонарно 
 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

9 ЛОР захворювання 
амбулаторно 
стаціонарно 

відокремлений підрозділ «Лікувально-
діагностичний центр» комунального 
некомерційного підприємства 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (вул. І. Алексєєва, 7, 
м. Мелітополь) 

10 Психічні захворювання комунальне некомерційне підприємство 
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«Мелітопольський заклад з надання 
психіатричної допомоги» Запорізької 
обласної ради 

11 Пульмонологічні 
амбулаторно 
стаціонарно 

комунальне некомерційне підприємство 
«Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр» 
Запорізької обласної ради, Мелітопольське 
протитуберкульозне відділення 

 
Примітка: обстеження на спеціалізованому ліжку має проводитись тільки          

після встановлення попереднього діагнозу та чіткого визначення профільності. 
_________________ 

 
 
 
Заступник голови                                                                    Федір ПАРАПАНОВ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови  районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2 
      
 
 

ПЕРЕЛІК 
лікувально-профілактичних закладів,  

в яких призовники проходять лікування та медичне обстеження  
(Якимівська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області) 
 

1. Комунальне некомерційне підприємство «Якимівська центральна 
районна лікарня» Якимівської селищної ради. 

 
2. Комунальне некомерційне підприємство «Мелітопольський 

онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради. 
 
3. Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна 

дитяча лікарня» Запорізької обласної ради. 
 
4. Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний центр 

серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради. 
 
5. Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне 

об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та 
швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

 
6. Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний заклад з 

надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради. 
 
7. Комунальна установа «Запорізький обласний шкірно-венерологічний 

клінічний диспансер» Запорізької обласної ради. 
_____________________ 

 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
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Розпорядження голови  районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2 
      
 
 

ПЕРЕЛІК 
лікувально-профілактичних закладів,  

в яких призовники проходять лікування та медичне обстеження  
(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області) 
 

1. Комунальне підприємство «Веселівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування імені О. М. Колісника» Веселівської селищної ради. 

 
2. Комунальне некомерційне підприємство «Новоуспенівська амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» Новоуспенівської сільської ради. 
 
3. Комунальне некомерційне підприємство «Веселівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  Веселівської  селищної  ради Мелітопольського 
району  Запорізької області. 

 
4. Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня»  

Запорізької обласної ради. 
 
5. Комунальна установа «Обласний медичний центр серцево-судинних 

захворювань» Запорізької обласної ради. 
 
6. Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне 

об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та 
швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

 
7. Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний заклад з 

надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради. 
 
8. Комунальна установа «Запорізький обласний шкірно-венерологічний 

клінічний диспансер» Запорізької обласної ради. 
_____________________ 

 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ          
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
04.01.2022 № 2 

 
 
 

ПЕРЕЛІК 
лікувально-профілактичних закладів, в яких призовники проходять  

лікування та медичне обстеження 
(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області) 
 

 
1. Комунальне некомерційне підприємство «Приазовська центральна 

районна лікарня» Приазовської селищної ради. 
 
2. Комунальне некомерційне підприємство «Нововасилівська лікарня» 

Нововасилівської селищної ради Запорізької області. 
 

3. Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна 
клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради. 

 
4. Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний 

заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради. 
 
5. Комунальна установа «Запорізький обласний шкірно-

венерологічний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради. 
 

6. Комунальне некомерційне підприємство «Обласний медичний 
центр серцево-судинних захворювань» Запорізької обласної ради. 

_____________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 

04.01.2022 № 2 
 

 
 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
медичної комісії  

(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
1. Лікарський персонал 

 
Прізвище , ім’я та 

по батькові Посада Медична установа 

СЕНЮКОВА 
Ірина Вікторівна 

лікар, який 
організовує 
роботу 
медичного 
персоналу з 
медичного 
огляду громадян 
України, які 
підлягають 
приписці,  
лікар – фтизіатр 
 

комунальне підприємство  
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
ім. О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради  

(за згодою) 

ВАСИЛЕНКО 
Марина Олександрівна 

лікар – терапевт  комунальне підприємство  
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
ім. О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради  
(за згодою) 

 
КРАЙНИК 
Юрій Володимирович 

лікар – нарколог комунальне підприємство 
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
ім. О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради  
(за згодою) 

 
Шевченко 
Олександр 
Володимирович 

лікар – хірург комунальне підприємство  
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
ім. О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради 
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(за згодою) 

                 
2. Середній медичний персонал 

 
Прізвище, ім’я 
та по батькові 

 
Посада Медична установа 

ШМИРЛЬОВА 
Юлія Миколаївна 

медична сестра комунальне підприємство  
«Веселівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування 
ім. О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради 
(за згодою) 

________________________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації  
 

04.01.2022 № 2 
 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
медичної комісії  

 (Мелітопольська призовна дільниця Запорізької області) 
 

Прізвище , ім’я та 
по батькові Посада Медична установа 

САХНО 
Олена Сергіївна 

лікар, який 
організовує роботу 
медичного 
персоналу з 
медичного огляду 
громадян України, 
які підлягають 
приписці, терапевт 

комунальне некомерційне 
підприємство «Територіальне 
медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування 
та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області (за згодою) 
 

КОРЕЦЬ 
Олександр Петрович 
 

лікар – офтальмолог комунальне некомерційне 
підприємство «Територіальне 
медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування 
та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області (за згодою) 
 

ЛІПЧИНА 
Наталія Степанівна 

лікар – 
отоларинголог 

комунальне некомерційне 
підприємство «Територіальне 
медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування 
та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області (за згодою) 
 

НАЗАРЕНКО 
Катерина Вадимівна 

лікар – стоматолог комунальне некомерційне 
підприємство  «Мелітопольська 
стоматологічна поліклініка» 



   2 
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Мелітопольської міської ради 
Запорізької області (за згодою) 
 

ОЛІЙНИК 
Ольга Олександрівна 

лікар – 
невропатолог 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Територіальне 
медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування 
та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області (за згодою) 
 

ЛИПУНОВ 
Володимир 
Володимирович 

лікар – терапевт  комунальне некомерційне 
підприємство «Територіальне 
медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування 
та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 
 

ПЕРЕМИШЛЕНІКОВ 
Анатолій Олексійович 

Лікар–хірург–
травматолог 

комунальне некомерційне 
підприємство «Територіальне 
медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування 
та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області(за згодою) 
 

ЄФИМЕНКО 
Анастасія 
Володимирівна 

лікар – дерматолог комунальне некомерційне 
підприємство «Територіальне 
медичне об’єднання 
«Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування 
та швидкої медичної 
допомоги» Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області (за згодою) 

______________________ 
 
 

Заступник голови                                                                      Федір ПАРАПАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Розпорядження голови районної  
державної адміністрації 
 

04.01.2022 № 2 
 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
медичної комісії  

(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 
Прізвище, ім’я та  

по батькові 
Посада Медична установа 

ЗНАЄМСЬКИЙ 
Сергій Ольянович 

лікар – 
невропатолог 

комунальне некомерційне 
підприємство 
«Нововасилівська районна 
лікарня» Нововасилівської 
селищної ради Запорізької 
області (за згодою) 
 

ПАВЛОВА 
Людмила Володимирівна 

лікар, який 
організовує роботу 
медичного 
персоналу з 
медичного огляду 
громадян України, 
які підлягають 
приписці, лікар–
терапевт 

комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна 
лікарня» Приазовської 
селищної ради (за згодою) 

ФЕДОРОВА 
Ольга Володимирівна 

Лікар – стоматолог комунальне некомерційне 
підприємство «Приазовська 
центральна районна 
лікарня» Приазовської 
селищної ради (за згодою) 
 

_____________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 
 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови  районної 
державної адміністрації  
 

04.01.2022 № 2 
 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
медичної комісії  

 (Якимівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 

Прізвище, ім’я та 
по батькові Посада Медична установа 

ПАНФЬОРОВА 
Наталя Василівна 

лікар, що 
організовує роботу 
медичного 
персоналу щодо 
медичного огляду  
громадян України, 
які підлягають 
приписці 

комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівський 
районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Якимівської селищної ради (за 
згодою) 

ГОНЧАРОВА 
Тетяна Олексіївна 

лікар-терапевт комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна лікарня» 
Якимівської селищної ради (за 
згодою) 

МОРОКО 
Дмитро Григорович 

лікар – 
отоларинголог 
лікар - дерматолог 

комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна лікарня» 
Якимівської селищної ради (за 
згодою) 

КУЧЕРЕНКО 
Ігор Миколайович 

лікар – стоматолог Комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна лікарня» 
Якимівської селищної ради (за 
згодою) 

МОРОКО 
Дмитро Григорович 

лікар – хірург комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна лікарня» 
Якимівської селищної ради (за 
згодою) 



2 
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ВАСИЛЬЧЕНКО 
Аліна Олександрівна 

лікар – 
невропатолог 

комунальне некомерційне 
підприємство «Якимівська 
центральна районна лікарня» 
Якимівської селищної ради (за 
згодою) 

______________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 
04.01.2022 №2 

 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
комісії з питань приписки 

(Веселівська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 

ЛЮТИЙ 
Олексій Вікторович 

начальник відділення рекрутінгу та призову   
третього відділу Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області, голова 
комісії (за згодою)  
 

ШМИРЛЬОВА 
Юлія Миколаївна 

медична сестра комунального підприємства 
«Веселівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування імені О. М. Колісника» 
Веселівської селищної ради,секретар комісії (за 
згодою) 
 

 Члени комісії 
 

ДМИТЕРКО 
Олена Олександрівна 

головний спеціаліст відділення рекрутингу та 
комплектування третього відділу 
Мелітопольського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 
Запорізької області (за згодою) 
 

НЕТРЕБКО 
Інна Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 
спорту Веселівської селищної ради 
Мелітопольського району Запорізької області (за 
згодою) 
 

РУБАН  
Максим Олександрович 

начальник сектору реагування патрульної поліції 
відділення поліції № 1 Мелітопольського 
районного управління поліції ГУНП України в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

СЕНЮКОВА 
Ірина Вікторівна 

лікар комунального підприємства «Веселівська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 
імені О. М. Колісника» Веселівської селищної 
ради (за згодою )    

___________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 
04.01.2022 №2 
 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
комісії з питань приписки 

(Приазовська призовна дільниця Мелітопольського району  
Запорізької області) 

 

ОХРІМЕНКО  
Олександр Вікторович 

начальник відділення рекрутингу та 
комплектування першого відділу 
Мелітопольського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 
Запорізької області, голова комісії (за згодою)  
 

КІДАЛОВА  
Наталія Миколаївна 

головний спеціаліст відділення рекрутингу та 
комплектування першого відділу 
Мелітопольського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 
Запорізької області, секретар комісії (за згодою) 

 
Члени комісії: 

 
ЖОЛОБ 
Олександр Миколайович 

начальник сектору реагування патрульної 
поліції відділення поліції №2 Мелітопольського 
районного управління ГУНП в Запорізькій 
області (за згодою) 
 

ПАВЛОВА  
Людмила Володимирівна   

заступник головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Приазовська       
центральна районна лікарня» Приазовської 
селищної ради (за згодою) 
 

ФАЛЬКЕВИЧ  
Марина Миколаївна 

начальник відділу освіти, молоді та спорту, 
культури і туризму Приазовської селищної ради 
(за згодою) 

 

___________________ 
 

 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
04.01.2022 №2 
 

РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 
комісії з питань приписки 

(Мелітопольська призовна дільниця Запорізької області) 
 

ВЕРТЕЛЕЦКИЙ 
Вадим Валерійович 

заступник начальника – начальник відділення 
рекрутінгу та комплектування 
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області, 
голова комісії (за згодою) 
 

РУЧКА 
Федір Олександрович 

головний спеціаліст відділення призову 
Мелітопольського районного 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки Запорізької області, 
секретар комісії (за згодою) 
 

Члени комісії: 

ІВАНОВ 
Микола Вікторович 
 

старший інспектор сектору ювенальної 
превенції відділу превенції 
Мелітопольського районного управління 
поліції ГУНП в Запорізькій області (за 
згодою)  

САХНО 
Олена Сергіївна 

лікар, що організовує роботу медичного  
персоналу з медичного огляду громадян 
України, які підлягають приписці, 
травматолог комунального некомерційного 
підприємства «Територіальне медичне 
об’єднання «Багатопрофільна лікарня 
інтенсивних методів лікування та швидкої 
медичної допомоги» Мелітопольської міської 
ради Запорізької області (за згодою) 
 

КУЗНЕЦОВА 
Інна Олександрівна 

головний спеціаліст відділення рекрутінгу та 
комплектування Мелітопольського 
районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки           
Запорізької області (за згодою) 

__________________ 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації  
 
 
04.01.2022 №2 

 
РЕЗЕРВНИЙ СКЛАД 

комісії з питань приписки 
(Якимівська призовна дільниця Мелітопольського району  

Запорізької області) 
 
МУХІН 
Дмитро Олександрович 

начальник відділення рекрутингу та 
комплектування другого відділу 
Мелітопольського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки, 
голова комісії (за згодою) 
 

КАЛМИКОВА 
Наталя Володимирівна 

медична сестра комунального некомерційного 
підприємства «Якимівська центральна районна 
лікарня», Якимівської селищної ради, секретар   
комісії (за згодою) 
 

Члени комісії: 
 

БЕККАУЕР 
Сергій Петрович 

спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
Якимівської селищної ради (за згодою) 
 

СЕРГІЄНКО 
Олег Жоржович 

начальник сектору превенції відділу поліції №1 
Мелітопольського районного управління поліції  
ГУНП в Запорізькій області (за згодою) 
 

ПАНФЬОРОВА 
Наталья Василівна 

лікар, що організовує роботу медичного  
персоналу з медичного огляду громадян 
України, які підлягають приписці, комунального 
некомерційного підприємства «Якимівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» 
(за згодою) 
 

КОРОЛЬКОВА 
Ольга Петрівна 

практичний психолог комунального закладу 
«Якимівський опорний заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів» Якимівської 
селищної ради (за згодою) 
 
_____________________ 

 
 
 
Заступник голови                                                                     Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації 
 
04.01.2022 № 2 

 
 

РОЗРАХУНОК 
за днями явки громадян України 2005 року народження, які підлягають 
приписці до Веселівської призовної дільниці Мелітопольського району 

Запорізької області у 2022 році 
 

№ 
п/п 

Назва територіальної громади 
(навчального закладу) 

Кіль- 
кість Дата Час Прим. 

1 2 3 4 5 6 
1.  Комунальний заклад 

«Маломихайлівський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів — дошкільний 
навчальний заклад» Веселівської 
селищної ради 

2 17.01.2022 09.00  

2.  Комунальний заклад «Менчикурівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Веселівської селищної ради 

3 17.01.2022 09.00  

3.  Новоуспенівська сільська 
територіальна громада 4 17.01.2022 09.00  

4.  Чкаловська сільська територіальна 
громада 15 18.01.2022 09.00  

5.  Державний навчальний заклад 
«Веселівський професійний аграрний 
ліцей» 

18 19.01.2022 09.00  

6.  Веселівський опорний комунальний 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №2 Веселівської селищної 
ради 

10 20.01.2022 09.00  

7.  Веселівський опорний комунальний 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №2 Веселівської селищної 
ради 

7 20.01.2022 09.00  

8.  Комунальний заклад «Веселівська 
районна різнопрофільна гімназія» 
Веселівської селищної ради 

12 21.01.2022 09.00  

9.  Медичний огляд осіб, направлених на  26.01.2022 09.00  



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

2 

обстеження 
10.  Медичний огляд осіб, направлених на 

обстеження 
 26.01.2022 09.00  

11.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 26.01.2022 09.00  

12.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 27.01.2022 09.00  

13.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.01.2022 09.00  

14.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.01.2022 09.00  

15.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.01.2022 09.00  

16.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 31.01.2022 09.00  

17.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 31.01.2022 09.00  

18.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 01.02.2022 09.00  

19.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 02.02.2022 09.00  

20.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 02.02.2022 09.00  

21.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 03.02.2022 09.00  

22.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 04.02.2022 09.00  

23.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 07.02.2022 09.00  

24.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 09.02.2022 09.00  

25.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 10.02.2022 09.00  

26.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 11.02.2022 09.00  

27.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 21.02.2022 09.00  

28.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.02.2022 09.00  

29.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 01.03.2022 09.00  

30.  Медичний огляд осіб, направлених на  02.03.2022 09.00  



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

3 

обстеження 
31.  Медичний огляд осіб, направлених на 

обстеження 
 03.03.2022 09.00  

32.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 04.03.2022 09.00  

33.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 07.03.2022 09.00  

34.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 09.03.2022 09.00  

35.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 10.03.2022 09.00  

36.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 11.03.2022 09.00  

37.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 14.03.2022 09.00  

38.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 15.03.2022 09.00  

39.  Медичний огляд кандидатів до вступу 
до вищого військового навчального 
закладу 

 16.03.2022 09.00  

40.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження  17.03.2022 09.00  

41.  Медичний огляд кандидатів до вступу 
до вищого військового навчального 
закладу 

 18.03.2022 09.00  

42.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 21.03.2022 09.00  

43.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 22.03.2022 09.00  

44.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 23.03.2022 09.00  

45.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 24.03.2022 09.00  

46.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 25.03.2022 09.00  

47.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.03.2022 09.00  

48.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 29.03.2022 09.00  

49.  Медичний огляд кандидатів до вступу 
до вищого військового навчального 
закладу 

 30.03.2022 09.00  



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

4 

50.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження  31.03.2022 09.00  

______________________ 
 
 
 

Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації 
 
04.01.2022 № 2 

 
 

РОЗРАХУНОК 
за днями явки громадян України 2005 року народження, які підлягають 

приписці до Мелітопольської призовної дільниці у 2022 році 
 

№ 
п/п 

Назва територіальної громади 
(навчального закладу) 

Кіль- 
кість Дата Час Прим. 

1 2 3 4 5 6 
1.  Мелітопольська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 14 Мелітопольської 
міської ради Запорізької області   

11 12.01.2022 09.00  

2.  Мелітопольська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 15 Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

9 12.01.2022 09.00  

3.  Мелітопольська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 20 Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

2 12.01.2022 09.00  

4.  Мелітопольська гімназія № 22 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

1 12.01.2022 09.00  

5.  Мелітопольська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 25 Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

11 13.01.2022 09.00  

6.  Мелітопольська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

18 13.01.2022 09.00  

7.  Мелітопольська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 24 Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

31 14.01.2022 09.00  

8.  Ліцей № 5 Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 35 17.01.2022 09.00  

9.  Мелітопольський навчально-виховний 
комплекс № 16 Мелітопольської 
міської ради Запорізької області 

30 18.01.2022 09.00  

10.  Ліцей № 10 Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 41 19.01.2022 09.00  

11.  Ліцей № 9 Мелітопольської міської 48 20.01.2022 09.00  



 
Продовження додатку  

1 2 3 4 5 6 
 

2 

ради Запорізької області 21.01.2022 
12.  Ліцей № 19 Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 50 24.01.2022 
25.01.2022 09.00  

13.  Комунальний заклад «Мелітопольський 
ліцей-інтернат І-ІІІ ступенів» 
Запорізької обласної ради 

12 26.01.2022 09.00  

14.  Комунальний заклад «Мелітопольський 
медичний фаховий коледж» Запорізької 
обласної ради  

11 26.01.2022 09.00  

15.  Комунальний заклад «Мелітопольський 
фаховий коледж культури і мистецтв» 
Запорізької обласної ради 

7 26.01.2022 09.00  

16.  Таврійський державний 
агротехнологічний університет імені 
Дмитра Моторного 

2 26.01.2022 09.00  

17.  Державний навчальний заклад 
«Мелітопольський професійний 
аграрний ліцей» 

54 27.01.2022 09.00  

18.  Новенська сільська територіальна 
громада 20 28.01.2022 09.00  

19.  Терпіннівська сільська територіальна 
громада 15 28.01.2022 09.00  

20.  Комунальний заклад «Терпіннівська 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат» Запорізької обласної ради 

1 28.01.2022 09.00  

21.  Мирненська селищна територіальна 
громада 25 31.01.2022 09.00  

22.  Плодородненська сільська 
територіальна громада 18 31.01.2022 09.00  

23.  Семенівська сільська територіальна 
громада 56 01.02.2022 09.00  

24.  Комунальний заклад «Мелітопольська 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат «Гармонія» Запорізької 
обласної ради 

8 02.02.2022 09.00  

25.  Новобогданівська сільська 
територіальна громада 33 02.02.2022 09.00  

26.  Костянтинівська сільська територіальна 
громада 84 03.02.2022 

04.02.2022 09.00  

27.  Державний навчальний заклад 
«Мелітопольський багатопрофільний 
центр професійно-технічної освіти» 

72 07.02.2022 
08.02.2022 09.00  



 
Продовження додатку  

1 2 3 4 5 6 
 

3 

28.  Мелітопольський промислово-
економічний фаховий коледж 
 

102 
09.02.2022 
10.02.2022 
11.02.2022 

09.00  

29.  Державний навчальний заклад 
«Мелітопольське вище професійне 
училище»  

66 21.02.2022 
22.02.2022 09.00  

30.  Відокремлений структурний підрозділ  
«Мелітопольський фаховий коледж 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного » 

106 
23.02.2022 
24.02.2022 
25.02.2022 

09.00  

31.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.02.2022 09.00  

32.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 01.03.2022 09.00  

33.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 02.03.2022 09.00  

34.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 03.03.2022 09.00  

35.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 04.03.2022 09.00  

36.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 07.03.2022 09.00  

37.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 09.03.2022 09.00  

38.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 10.03.2022 09.00  

39.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 11.03.2022 09.00  

40.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 14.03.2022 09.00  

41.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 15.03.2022 09.00  

42.  Медичний огляд кандидатів до вступу 
до вищого військового навчального 
закладу 

 16.03.2022 09.00  

43.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження  17.03.2022 09.00  

44.  Медичний огляд кандидатів до вступу 
до вищого військового навчального 
закладу 

 18.03.2022 09.00  

45.  Медичний огляд осіб, направлених на  21.03.2022 09.00  



 
Продовження додатку  

1 2 3 4 5 6 
 

4 

обстеження 
46.  Медичний огляд осіб, направлених на 

обстеження 
 22.03.2022 09.00  

47.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 23.03.2022 09.00  

48.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 24.03.2022 09.00  

49.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 25.03.2022 09.00  

50.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.03.2022 09.00  

51.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 29.03.2022 09.00  

52.  Медичний огляд кандидатів до вступу 
до вищого військового навчального 
закладу 

 30.03.2022 09.00  

53.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження  31.03.2022 09.00  

______________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
 

04.01.2022 № 2 
 

 
РОЗРАХУНОК 

за днями явки громадян України 2005 року народження, які підлягають 
приписці до Приазовської призовної дільниці Мелітопольського району 

Запорізької області у 2022 році 
 

№ 
п/п Назва територіальної громади Кіль- 

кість Дата Час Прим. 

1 2 3 4 5 6 
1.  Нововасилівська селищна 

територіальна громада 24 10.01.2022 
11.01.2022 09.00  

2.  Олександрівська сільська 
територіальна громада 34 

12.01.2022 
13.01.2022 
14.01.2022 

09.00  

3.  Приазовська селищна територіальна 
громада 59 

17.01.2022 
18.01.2022 
19.01.2022 

09.00  

4.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 20.01.2022 09.00  

5.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 21.01.2022 09.00  

6.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 24.01.2022 09.00  

7.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 25.01.2022 09.00  

8.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 26.01.2022 09.00  

9.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 27.01.2022 09.00  

10.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.01.2022 09.00  

11.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 31.01.2022 09.00  

12.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 01.02.2022 09.00  

13.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 02.02.2022 09.00  

14.  Медичний огляд осіб, направлених на  03.02.2022 09.00  



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

2 

обстеження 
15.  Медичний огляд осіб, направлених на 

обстеження 
 04.02.2022 09.00  

16.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 07.02.2022 09.00  

17.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 08.02.2022 09.00  

18.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 09.02.2022 09.00  

19.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 10.02.2022 09.00  

20.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 11.02.2022 09.00  

21.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 21.02.2022 09.00  

22.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 22.02.2022 09.00  

23.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 23.02.2022 09.00  

24.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 24.02.2022 09.00  

25.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 25.02.2022 09.00  

26.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.02.2022 09.00  

27.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 01.03.2022 09.00  

28.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 02.03.2022 09.00  

29.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 03.03.2022 09.00  

30.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 04.03.2022 09.00  

31.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 07.03.2022 09.00  

32.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 09.03.2022 09.00  

33.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 10.03.2022 09.00  

34.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 11.03.2022 09.00  

35.  Медичний огляд осіб, направлених на  14.03.2022 09.00  
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обстеження 
36.  Медичний огляд осіб, направлених на 

обстеження 
 15.03.2022 09.00  

37.  Медогляд кандидатів до вступу до 
вищого військового навчального 
закладу 

 16.03.2022 09.00  

38.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження  17.03.2022 09.00  

39.  Медичний огляд кандидатів до вступу 
до вищого військового навчального 
закладу 

 18.03.2022 09.00  

40.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 21.03.2022 09.00  

41.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 22.03.2022 09.00  

42.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 23.03.2022 09.00  

43.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 24.03.2022 09.00  

44.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 25.03.2022 09.00  

45.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 28.03.2022 09.00  

46.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 29.03.2022 09.00  

47.  Медогляд кандидатів до вступу до  
вищого військового навчального 
закладу 

 30.03.2022 09.00  

48.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження  31.03.2022 09.00  

______________________ 
 
 
 
Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації 
 
04.01.2022 № 2 

 
 

РОЗРАХУНОК 
за днями явки громадян України 2005 року народження, які підлягають 
приписці, до Якимівської призовної дільниці Мелітопольського району 

Запорізької області у 2022 році 
 

№ 
п/п 

Назва населених пунктів (навчальних 
закладів) на території  

територіальних громад 

Кіль-
кість Дата Час Прим 

1 2 3 4 5 6 
1.  Комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс «Якимівська 
гімназія» Якимівської селищної ради 

21 20.01.2022 09.00  

2.  с. М. Горького 
с. Степове 
с. Весняне 
с. Михайлівка 

2 21.01.2022 09.00  

3.  с. Переможне  
с. Трудове  
с. Якимівське 

2 21.01.2022 09.00  

4.  с. Таврійське 
с. Гвардійське 2 21.01.2022 09.00  

5.  с. Атманай  
с. Солоне  
с. Нове  

3 24.01.2022 09.00  

6.  смт Кирилівка 
с. Азовське 
с. Лиманське 

11 24.01.2022 09.00  

7.  с. Охрімівка 
с. Косих 8 24.01.2022 09.00  

8.  с. Давидівка 
с. Вовчанське 
с. Андріївка 

2 25.01.2022 09.00  

9.  с. Радивонівка 
с. Мирне  
с. Тимофіївка 
с. Богатир 

6 25.01.2022 09.00  
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10.  с. Чорноземне 
с. Петрівка 
с. Шевченко  
с. Куйбишево 

4 25.01.2022 09.00  

11.  с. Володимирівка 
с. Олександрівка 
с. Юр’ївка 

4 26.01.2022 09.00  

12.  с. Розівка 
с. Дружба 
с. Зірка 
с. Червоне  

4 26.01.2022 09.00  

13.  с. Шелюги  
с. М. Тернівка 7 26.01.2022 09.00  

14.  Державний навчальний заклад 
«Якимівський професійний аграрний 
ліцей» 

16 27.01.2022 09.00  

15.  с. Новоданилівка 
с. Ганнівка  
с. Єлізаветівка  

10 28.01.2022 09.00  

16.  Комунальний заклад «Якимівський 
опорний заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів» Якимівської 
селищної ради 

11 28.01.2022 09.00  

17.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження  31.01.2022 09.00  

18.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 01.02.2022 09.00  

19.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 02.02.2022 09.00  

20.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 03.02.2022 09.00  

21.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 08.02.2022 09.00  

22.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 10.02.2022 09.00  

23.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 15.02.2022 09.00  

24.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 17.02.2022 09.00  

25.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 22.02.2022 09.00  

26.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 24.02.2022 09.00  
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27.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 01.03.2022 09.00  

28.  Медичний огляд кандидатів до вступу 
до вищого військового навчального 
закладу 

 03.03.2022 09.00  

29.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження  10.03.2022 09.00  

30.  Медогляд кандидатів до вступу до 
вищого військового навчального 
закладу 

 15.03.2022 09.00  

31.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 17.03.2022 09.00  

32.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 22.03.2022 09.00  

33.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 24.03.2022 09.00  

34.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 29.03.2022 09.00  

35.  Медичний огляд осіб, направлених на 
обстеження 

 31.03.2022 09.00  
______________________ 

 
 
 
Заступник голови                                                                   Федір ПАРАПАНОВ 
 



Додаток № 1 
 

до розпорядження голови 
районної державної 
адміністрації  
 

04.01.2022 № 2 
 

ПЕРЕЛІК 
інструментарію, медичного та господарського майна, необхідного для 
оснащення кабінетів для проведення медичного огляду призовників 

 
1. Лікарсько-медичні предмети, апарати та інструменти 
 

Кабінет антропометрії: ваги медичні — 1 шт., динамометр ручний 
(плоскопружинний) — 2 шт., динамометр становий — 1 шт., стрічка 
вимірювальна з поділами на сантиметри — 1 шт., пінцет анатомічний 
довжиною 15 см — 1 шт., ростомір — 1 шт., спірометр — 1 шт., скло 
збільшувальне (лупа) 1х3 — 1 шт., сфігмоманометр — 1 шт., шафа сухожарова 
(стерилізатор) — 1 шт., шприци одноразові 5,0 мл — 50 шт. 

Кабінет терапевта: стетофонендоскоп — 1 шт., сфігмоманометр — 1 шт., 
термометр медичний — 1 шт., шпатель для язика прямий двобічний — 5 шт., 
манжета до сфігмоманометру (запасна) — 2 шт., тазик ниркоподібний 
емальований — 1 шт. 

Кабінет хірурга: стетофонендоскоп — 1 шт., кутомір — 1 шт., стрічка 
вимірювальна — 1 шт. 

Кабінет невропатолога: молоточок неврологічний — 1 комплект, шпатель 
для язика прямий двобічний — 5 шт., стрічка вимірювальна — 1 шт., тазик 
ниркоподібний — 1 шт. 

Кабінет психіатра: молоточок неврологічний — 1 комплект. 
Кабінет оториноларинголога: балон для продування вух ємкістю 180 мл з 

наконечником — 1 шт., крісло Барані — 1 шт., воронки для вух № 1, 2, 3, 4 — 
3  набори, воронка вушна пневматична — 1 шт., заглушувач вушний для 
дослідження слуху при визначенні однобічної глухоти — 1 шт., дзеркало 
гортанне діаметром 21 мм — 1 шт. та діаметром 24 мм — 1 шт., дзеркало 
носоглоточне діаметром 8 мм — 1 шт., дзеркало носове з довжиною губок 
60 мм — 5 шт., зонд Воячека гострокінечний — 10 шт., зонд головчастий — 
1 шт., зонд головчастий Воячека — 1 шт., зонд вушний з нарізками для вати — 
10 шт., камертон на 128 коливань — 1 шт. і на 1024 коливань — 1 шт., 
манометр вушний простий (отоманометр) — 1 шт., пінцет, вигнутий по 
ребру — 5 шт., рефлектор лобовий — 1 шт., ручка для ватоудержувача, 
дзеркало — 2 шт., тазик ниркоподібний — 5 шт., термометр медичний — 1 шт., 
шафа сухожарова (стерилізатор) — 1 шт., шпатель для язика прямий 
двобічний — 15 шт., шприц для промивання порожнин ємкістю 150 мл — 
1 шт., спиртівка — 1 шт. 

Кабінет окуліста: повікопідйомник великий — 2 шт., зонди для слізного 
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каналу конічні № 1, 2, 3 — по 2 шт., лінійки скіаскопічні — 1 набір, лінійка 
вимірювальна для підбору окулярів — 1 шт., лупа бінокулярна козиркова — 
1 шт., оптотипи Поляка — 1 набір, офтальмоскоп типу ОФ-3 — 1 комплект, 
окулярні скельця — 1 набір, освітлювальний апарат для таблиць Головіна-
Сівцева з електролампою (нематовою) 40 Вт — 1 шт., світильник 
офтальмологічний — 1 шт., таблиці Головіна-Сівцева для визначення гостроти 
зору — 1 комплект, таблиці Рабкіна для дослідження кольоровідчуття — 
1 комплект, таблиці контрольні та знаки Поляка для дослідження симуляції 
зниженого зору — 1 комплект, тазики ниркоподібні емальовані — 2 шт., 
еластотонометр очний — 1 шт., шприц 10 мл з двома тупокінцевими канюлями 
для промивання слізних шляхів — 1 шт. 

Кабінет стоматолога (для проведення стоматологічного обстеження): 
дзеркало зубне — 25 шт., зонд зубний прямий штиковидний — 3 шт., зонд 
зубний вигнутий під кутом — 25 шт., пінцет анатомічний загального 
призначення — 2 шт., пінцет зубний вигнутий нестандартний — 10 шт. 

 

2. Повсякденне медичне майно 
Медикаменти (на 50 оглянутих протягом дня) — розчини: дикаїну 

0,25 % — 2,0, фурациліну 1:1000 — 1000,0, гоматропіну 1 % — 2,0 (або 
0,5 % — 2,0, або платифіліну 2 % — 2,0), атропіну 1:5000 — 5Д, атропіну 
1 % — 2,0, флюоресціну 2 % — 2,0 (або коларголу 3% — 2,0); пілокарпіну 1 % 
(або езеріну 0,2 % — 2,0); арміну 1:20000 — 2,0, риванолю 1:1000 — 1000,0, 
аміаку 10 % — 50,0, йоду 5 % — 10,0, спирту етилового медичного — 50,0, 
водного розчину брильянтової зеленки 1 % — 10,0. Вата гігроскопічна, 
серветки стерильні малі у пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, липкий 
пластир. 

Стандартні розчини для досліджень: 
а) нюху — розчин оцтової кислоти 0,5 % — 5,0, чистий винний спирт — 

5,0; 
б) смаку — розчин цукру 4 — 10 та 40 % — по 5,0, кухонної солі 2,4 — 

5 % і 10 % — по 5,0: лимонної кислоти 0,01 %, 0,02 % і 0,03% — по 5,0; хініну 
сульфату 0,00002 %, 0,00003% — по 5,0. 

Інше майно. 
 

3. Господарське майно 
Халати медичні — за кількістю лікарів та середнього медичного 

персоналу: рушники, умивальники, щітки для миття рук; мило — за кількістю 
лікарських кабінетів; тарілки фарфорові — 4 шт., таз емальований, спиртівка, 
ширма, кушетки медичні — 6 шт., столи, стільці, вішалки для одягу, халатів, 
шафи для збереження інструментів та медикаментів, указка, термометри 
кімнатні за кількістю кабінетів. 

__________________ 
 
Заступник голови                                                                       Федір ПАРАПАНОВ 
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