
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 

від 04.02.2022 №  8/24-1     

       м. Покровськ 

 

Про затвердження програми «Підтримка заходів з приписки громадян до 

призовної дільниці, призову громадян на строкову військову службу та прийняття 

на військову службу за контрактом у Збройних Силах України у 2022 році» 

Покровської міської територіальної громади 

 

 

З метою вирішення питань щодо матеріально-технічного забезпечення заходів 

з приписки громадян до призовної дільниці, призову громадян на строкову військову 

службу та прийняття на військову службу за контрактом у Збройних Силах України  

Покровської  міської територіальної громади, та роботи позаштатної постійно-

діючої військово лікарської комісії Покровського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, організації територіальної оборони, 

підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації, 

підняття престижу військової служби, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 91 

Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); статті 15 Закону 

України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ «Про оборону України» (зі змінами); частини 7 

статті 1, частин 2, 4 статті 8, частини 2 статті 43 Закону України від 25.03.1992 № 

2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами); Положення 

про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову 

службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 (зі змінами); 

статтями 26, 59, 73  Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування» (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити програму «Підтримка заходів з приписки громадян до призовної 

дільниці, призову громадян на строкову військову службу та прийняття на військову 

службу за контрактом у Збройних Силах України у 2022 році» Покровської міської 

територіальної громади (далі – Програма) (додається). 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області  (Порецька) при формуванні проєкту 

бюджету в межах фінансової можливості доходної частини бюджету  Покровської 

міської територіальної громади передбачити потребу у видатках на виконання 

Програми. 



3. Виконання програми покласти на Відділ транспорту Покровської міської 

ради Донецької області (Федотов), Управління інформаційної та внутрішньої 

політики (Зоря), Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької 

області (Овчаренко), Комунальне некомерційне підприємство «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області 

(Бородін). 

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Ідрісова), 

контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, освіти, молодіжної політики та спорту (Циганок) та постійну комісію з 

питань планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики (Харчевна). 

 

 

В.о.міського голови        Н.Іваньо



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту рішення Покровської міської ради Донецької області «Про затвердження 

програми «Підтримка заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову 

громадян на строкову військову службу та прийняття на військову службу за 

контрактом у Збройних Силах України у 2022 році» Покровської міської 

територіальної громади 

 

З метою вирішення питань щодо матеріально-технічного забезпечення 

заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову громадян на строкову 

військову службу та прийняття на військову службу за контрактом у Збройних 

Силах України  Покровської  міської територіальної громади, та роботи 

позаштатної постійно-діючої військово лікарської комісії (далі – ВЛК) 

Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки (далі – Покровський РТЦК та СП), відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про оборону України» (зі змінами), «Про військовий обов’язок і 

військову службу» (зі змінами), «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»  (зі 

змінами), Положення про підготовку і проведення призову громадян України на 

строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за 

контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 

2002 р. № 352 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 

р. № 100), наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402 «Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 р. 

№1109/15800 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 07 грудня 

2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового 

обліку призовників і військовозобов’язаних», керуючись статтями 26, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами) просимо прийняти даний проєкт рішення «Про затвердження 

програми «Підтримка заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову 

громадян на строкову військову службу та прийняття на військову службу за 

контрактом у Збройних Силах України у 2022 році» Покровської міської 

територіальної громади». 

Обґрунтування доцільності та актуальність проблем на вирішення яких 

спрямована  Програма: 

У зв’язку з забезпеченням обороноздатності держави є необхідність у 

виділенні коштів для забезпечення належного рівня медичного огляду громадян, 

організації з доставки призовників та військовозобов’язаних до м. Маріуполь для 

проходження контрольного медичного огляду та до обласного збірного пункту. 

Мета Програми: 

Програма спрямована на забезпечення організованого проведення приписки 

громадян до призовної дільниці, призову громадян на строкову військову службу 

та прийняття на військову службу за контрактом у Збройних Силах України, а 

також подолання проблем, пов’язаних з роботою позаштатної постійно діючою 

військово-лікарською комісією Покровського РТЦК та СП. 

Основні завдання та заходи Програми: 

- придбання паперу, канцелярського приладдя, виготовлення бланків; 

- заправка та ремонт картриджів та комп’ютерної техніки; 

- замовлення автотранспорту для доставки призовників на обласну медичну 

комісію та на обласний збірний пункт;



- оплата виступів в ЗМІ, оренда біл-бордів та інших засобів рекламування та 

пропагування військової служби у Збройних Силах України; 

- компенсація виплати заробітної плати лікарям та середньому медичному 

персоналу, який залучається до роботи у складі ВЛК Покровського РТЦК та СП   

- компенсація вартості проведення медичних аналізів призовникам та 

військовозобов’язаним, під час проходження планового та позапланового 

медичного огляду.         

 

 

Начальник  

Відділу охорони здоров’я  

Покровської міської ради   

Донецької області             О. Овчаренко



АРКУШ 

погодження до проєкту рішення 

Покровської міської ради 

 

Про затвердження програми «Підтримка заходів з приписки громадян до призовної 

дільниці, призову громадян на строкову військову службу та прийняття на військову 

службу за контрактом у Збройних Силах України у 2022 році» Покровської міської 

територіальної громади 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: Відділом охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької 

області 

 

Начальник відділу                                                                                    О. Овчаренко 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради   

 

М. Ідрісова  

 

 

В.о. директора Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами  

Покровської міської ради Донецької області 

 

 

О. Лафазан 

В.о. начальника відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

 

Т. Білецька 

В.о. начальника відділу забезпечення 

діяльності міської ради 

 

В. Сіпіліна 

Начальник відділу транспорту  

Покровської міської ради Донецької області 

 

М. Федотов 

Начальник управління  

інформаційної та внутрішньої політики  

міської ради  

 

 

І. Зоря 

Голова постійної комісії з питань  

охорони здоров’я, освіти, молодіжної політики 

та спорту  

 

 

І. Циганок 

Голова постійної комісії з питань  

планування, бюджету і фінансів,  

інвестиційної політики  
 

 

 

О. Харчевна 

Секретар міської ради Н. Іваньо 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Покровської міської 

ради Донецької області 

від  04.02.2022 № 8/24-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

«Підтримка заходів з приписки громадян 

до призовної дільниці, призову громадян 

на строкову військову службу та 

прийняття на військову службу за 

контрактом у Збройних Силах України у 

2022 році» Покровської міської 

територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Покровськ
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ПАСПОРТ 

 

програми «Підтримка заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову 

громадян на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом у 

Збройних Силах України у 2022 році» Покровської міської територіальної громади 

 

1. Ініціатор розроблення  

програми 

Покровська міська рада Донецької області 

2. Підстава для виконання 

програми 

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування     в     Україні»,     

Бюджетний      кодекс     України від 08.07.2010       

№ 2456-VI,  
Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ «Про 

військовий обов’язок і військову службу»,  

Закон України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ «Про 

оборону України», 

Положення про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову службу та 

прийняття призовників на військову службу за 

контрактом, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 (зі 

змінами) 

3. Розробник програми Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

4. Головні розпорядники   

коштів, відповідальні 

виконавці 

Покровська міська рада Донецької області 

 

Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Відділ транспорту Покровської міської ради Донецької 

області 

 

5. Співвиконавці  

Управління інформаційної та внутрішньої політики 

Покровської міської ради Донецької області 

 

Покровський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Покровська 

клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської 

міської ради Донецької області 

6. Строк виконання 2022 рік 

7. Прогнозні обсяги та  

джерела фінансування 

Бюджет Покровської міської     територіальної громади 
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I. Загальні положення 

 

Програму «Підтримка заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову 

громадян на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом у 

Збройних Силах України у 2022 році» Покровської міської територіальної громади (далі - 

Програма) розроблено відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про 

оборону України» (зі змінами), «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами), 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»  (зі змінами), «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (зі змінами), Положення про підготовку і проведення призову громадян України 

на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за 

контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. 

№ 352 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 100), наказу 

Міністра оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402 «Про затвердження Положення про 

військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 р. №1109/15800 (зі змінами), постанови 

Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку 

організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних». 

Програмою передбачено вирішення питань щодо матеріально-технічного 

забезпечення заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову на строкову 

військову службу, прийняття на військову службу за контрактом, та роботи позаштатної 

постійно-діючої військово лікарської комісії (далі – ВЛК) Покровського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – Покровський 

РТЦК та СП). 

 

II. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими 

функціями держави, справою всього Українського народу. Захист Вітчизни, незалежності 

та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. 

Виконання ними військового обов’язку забезпечують державні органи, органи місцевого 

самоврядування, військові формування, підприємства, установи, організації та 

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. 

Для повного і якісного виконання планів проведення призову громадян на строкову 

військову службу органи місцевого самоврядування організовують прибуття громадян, які 

залучаються до виконання військового обов’язку, від призовних дільниць територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки до обласного збірного пункту для 

проведення контрольного медичного огляду і винесення остаточних висновків щодо 

придатності до військової служби.  

У зв’язку з забезпеченням обороноздатності держави є необхідність у виділенні 

коштів для забезпечення належного рівня медичного огляду громадян, організації з 

доставки призовників та військовозобов’язаних до м. Маріуполь для проходження 

контрольного медичного огляду та до обласного збірного пункту. 

 

III. Мета Програми 

         
Метою Програми є забезпечення організованого проведення приписки громадян до 

призовної дільниці, призову громадян на строкову військову службу та прийняття на 

військову службу за контрактом у Збройних Силах України, а також подолання проблем, 

пов’язаних з роботою позаштатної постійно діючою військово-лікарською комісією 

Покровського РТЦК та СП. 
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IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 

 

Основним шляхом розв’язання проблем, на які спрямована Програма, є своєчасне та 

належне проведення заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову громадян 

на строкову військову службу та прийняття на військову службу за контрактом у Збройних 

Силах України. 

Реалізація Програми відбудеться шляхом виконання наступних завдань (додаток 1): 

- придбання паперу, канцелярського приладдя, виготовлення бланків; 

- заправка та ремонт картриджів та комп’ютерної техніки; 

- замовлення автотранспорту для доставки призовників на обласну медичну комісію та на 

обласний збірний пункт; 

- оплата виступів в ЗМІ, оренда біл-бордів та інших засобів рекламування та пропагування 

військової служби у Збройних Силах України; 

- компенсація виплати заробітної плати лікарям та середньому медичному персоналу, який 

залучається до роботи у складі ВЛК Покровського РТЦК та СП   

- компенсація вартості проведення медичних аналізів призовникам та 

військовозобов’язаним, під час проходження планового та позапланового медичного 

огляду.       

 

V. Розрахунки до заходів Програми 

 

Виділ мешканців Покровської міської територіальної громади, з мешканців Покровського 

району, які проходили медичний огляд при позаштатній постійно діючій ВЛК РТЦК та 

СП у 2021 році 

Найменування 

міських, селищних, 
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Покровська міська 

рада 

941 1000 125 2066 

 

         Згідно наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402 «Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 р. № 1109/15800 (зі 

змінами), під розрахункову компенсацію вартості проведення медичних аналізів 

призовникам та військовозобов’язаним, під час проходження планового та позапланового 

медичного огляду потрапляє категорія призовників (приписка, призов) у кількості 941 

чоловік (якщо ураховувати статистику за 2021 рік). 

 

Витрати на медичні дослідження стану здоров’я одного військовозобов'язаного 

1. Вартість досліджень затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 

18.11.2021р. № 534  

Найменування послуг Вартість (грн.) 

 
 

Загальноклінічний аналіз сечі 85,00  
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Загальноклінічний аналіз крові з 

лейкоцитарною формулою 

150,00 
 

Аналіз крові на визначення групи і 

резус-фактор 

133,00  

 
 

Електрокардіограма 101,00  

Аналіз крові на сіфіліс (реакція 

Вассермана RW) 

77,00 
 

Флюорографічне обстеження органів 

грудної клітки 

100,00 
 

Консультація лікаря-

дерматовенеролога  

134,00 
 

2. Дослідження крові на ВІЛ, гепатит В, гепатит С 

(відповідно до калькуляції Комунального некомерційного підприємства «Донецький 

обласний центра з профілактики та боротьби із СНІДом» (враховуючи витрати на 

транспортування) 

 

 

Серологічний аналіз крові на: антитіла 

до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) 

73,00 грн. (без тест-системи)- з урахуванням 

транспортування зразків крові до Комунального 

некомерційного підприємства «Донецький 

обласний центра з профілактики та боротьби із 

СНІДом»  

 

 

Аналіз на антиген до вірусу гепатиту 

"В" 

86,00 грн.- з урахуванням транспортування 

зразків крові до Комунального некомерційного 

підприємства «Донецький обласний центра з 

профілактики та боротьби із СНІДом» 

 

Аналіз на антиген до вірусу гепатиту 

"С" 

86,00 грн.- з урахуванням транспортування 

зразків крові до Комунального некомерційного 

підприємства «Донецький обласний центра з 

профілактики та боротьби із СНІДом» 

 

Забір крові (на ВІЛ, на гепатит В, на гепатит С)  

Найменування послуги Найменування 

матеріалів 

од. 

виміру 

Витрата 

матеріалів 

Вартість, 

грн.  

Забір крові (на ВІЛ, на гепатит В, на 

гепатит С) 

Вакутайнер шт. 3 11,10 
 

  Пробірка 

еппендорф 

шт. 3 1,59 
 

  Тримач 

д/голки 

шт. 1 2,35 
 

  Голка для 

вакуумного 

забору крові 

шт. 1 4,70 
 

  Піпетка-

контейнер 

шт. 3 9,00 
 

  Маска шт. 1 2,85  

  Спиртовий 

розчин 70% 

фл. 0,05 0,94 
 

  Вата 100 гр. 0,05 1,02  
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  Рукавички пара 1 8,00  

Всього       41,55  

Загальна сума 1066,55  
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      Розрахунок фонду оплати праці медперсоналу, які залучені до ВЛК Покровського РТЦК та СП і які проводять дослідження. 

Найменування посади Тарифний 

розряд 

Кількість 

ставок 

Посадовий 

оклад 

За 

шкідливі 

умови 

праці 

Вислуга Надбавка 

згідно 

Постанови 

КМУ №2 

від 

12.01.2022р. 

Всього 

фонд 

оплати 

праці на 

місяць 

Очікувана 

заробітна 

плата на 

2022р. 

Матеріальна 

допомога на 

оздоровлення 

Кількість 

календарних 

днів 

відпустки 

Оплата 

часу 

відпусток 

Разом 

потреба 

(грн.) 

лікар-невропатолог 12 1,00 6133,00   30% 1839,90 12027,10 20000,00 240000 6133,00 31 21017,07 267 150,07 

лікар-психіатр  12 0,25 6133,00 1533,25 20% 1226,60 2776,79 5000,00 60000 1533,25 49 8305,01 69 838,26 

лікар-офтальмолог  11 1,00 5699,00   30% 1709,70 12591,30 20000,00 240000 5699,00 31 21017,07 266 716,07 

м/с офтальм.кабінету 9 1,00 5005,00 500,50 30% 1501,50 6493,00 13500,00 162000 5005,00 31 14186,44 181 191,44 

м/с каб.невропатолога 9 1,00 5005,00   20% 1001,00 7494,00 13500,00 162000 5005,00 31 14186,44 181 191,44 

лікар-стоматолог  13 1,00 6567,00   30% 1970,10 11462,90 20000,00 240000 6567,00 31 21017,07 267 584,07 

лікар- отоларинголог 13 1,00 6567,00   30% 1970,10 11462,90 20000,00 240000 6567,00 31 21017,07 267 584,07 

м/с отоларин.кабінету 9 1,00 5005,00 500,50 20% 1001,00 6993,50 13500,00 162000 5005,00 31 14186,44 181 191,44 

м/с стомат.кабінету 9 1,00 5005,00   20% 1001,00 7494,00 13500,00 162000 5005,00 31 14186,44 181 191,44 

м/с поліклініки 9 1,00 5005,00   30% 1501,50 6993,50 13500,00 162000 5005,00 31 14186,44 181 191,44 

лікар-терапевт 11 1,00 5699,00   30% 1709,70 12591,30 20000,00 240000 5699,00 31 21017,07 266 716,07 

м/с маніпуляційна 

(забір крові) 

9 0,25 5005,00 500,50 30% 1501,50 1623,25 3375,00 40500 1251,25 31 3546,61 45 297,86 

Всього КЕКВ 2111 

Заробітна плата 

  10,50 66828,00 3034,75   17933,60   175875,00 2110500 58474,50   187869,17 2 356843,67 

Всього КЕКВ 2120 

Нарахування на 

оплату праці (22%) 

                        518 505,61 

Всього фонд оплати праці на 2022 рік 2 875349,28 

Компенсація виплати заробітної плати лікарському та середньому медичному персоналу, який залучається до роботи у складі ВЛК 

Покровського РТЦК та СП, розрахована з урахуванням постанови КМУ від 12.01.2022р. №2 «Деякі питання оплати праці медичних 

працівників закладів охорони здоров’я». 
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VI. Очікувані результати 

 

- підвищити рівень виконання законодавства у сфері забезпечення обороноздатності 

держави; 

- підвищити ефективність та оперативність роботи Покровського РТЦК та СП при 

організації та проведенні заходів приписки громадян до призовної дільниці, призову на 

строкову військову службу, прийняттю на військову службу за контрактом у Збройних 

Силах України; 

- підвищити рівень довіри суспільства до діяльності органів місцевого самоврядування та 

органів військового управління. 

 

VII. Строки виконання 

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом  2022 року. 

 

VIII. Фінансове забезпечення 

   

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок 

коштів бюджету Покровської міської територіальної громади. 

 

 

Підготовлено Відділом охорони 

здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Начальник відділу                                  О. Овчаренко 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                  Н. Іваньо
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Додаток 1 

до програми «Підтримка заходів з приписки громадян 

до призовної дільниці, призову громадян на строкову 

військову службу та прийняття на військову службу за 

контрактом у Збройних Силах України у 2022 році» 

Покровської міської територіальної громади 

 

 

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування   

 програми «Програма «Підтримка заходів з приписки громадян до призовної дільниці, призову громадян на строкову військову службу та 

прийняття на військову службу за контрактом у Збройних Силах України у 2022 році» Покровської міської територіальної громади. 

№ 

з/п 

Найменування заходу Програмні обсяги 

фінансування (тис.грн.) 

Відповідальний виконавець/ 

співвиконавець 

2022р. 

1. Придбання паперу, канцелярського приладдя, 

виготовлення бланків 

20,0 

Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

2. Заправка та ремонт картриджів та 

комп’ютерної техніки 

20,0 

Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

3. Замовлення автотранспорту для доставки 

призовників на обласну медичну комісію та на 

обласний збірний пункт 

190,0 Відділ транспорту Покровської міської ради Донецької області 
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4. Оплата виступів в ЗМІ, оренда біл-бордів та 

інших засобів рекламування та пропагування 

військової служби у Збройних Силах України 

 

20,0 

Покровська міська рада Донецької області 

 

Управління інформаційної та внутрішньої політики 

Покровської міської ради Донецької області 

 

5. Компенсація виплати заробітної плати лікарям 

та середньому медичному персоналу, який 

залучається до роботи у складі позаштатної 

постійно діючої ВЛК Покровського РТЦК та 

СП   

2 875,35  

Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

6. Компенсація вартості проведення медичних 

аналізів призовникам та 

військовозобов’язаним, під час проходження 

планового та позапланового медичного огляду      
1 003,63 

Відділ охорони здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради 

Донецької області 

 ВСЬОГО 4 128,98  

 

Програму розроблено: Відділом охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області. 

 

Начальник Відділу охорони                                           

здоров’я Покровської міської ради 

Донецької області                                                                 О.Овчаренко 

 

Секретар міської ради                                                                              Н.Іваньо                                             


