
Ш АНО-ФРАІІЖІВСЬКА. ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Про керерозіїодш контейнерів гч тш р тш х  п тс т т ж ш т ж  з можлнаісш 
отримання трозйбоинтж відновлених з дози крові і  К'НП «Прикарпатський 
обласний центр служби крові 1ваио«Франківсг>кої обласної ради» К-П 
чРішішшмшй обласний неитрслужби крові» Рівненської обласної ради

Керуючись Постановою Кабівеїу МІшетрш Україно від 17.03ТОЇ. Іріїї 298 «П 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бкхш 
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я; 
метою .ефективною використання медичних вмроШі закуплених. за кеш 
державного бюджету України' на 20І9рнс ж  бнушетшш програмою КПК8К 23014 
«Забезнечення' медичних заходів окремих державних програм та комплексних, захох 
програмного: ' характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобі
імужгоішопчних препаратів, медичних виробів, інших товарів і послуг», у ласію 
'̂Закупівля, лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення* розвиті 

донорства крові тд її шшіонєєтш» та в зв'язку з неможливістю використання 
іжначені термівя контейнерів зчетверених пласти латних з можзшшстю- отрншш 
тромбошгпв відновлених з дози крові в КИП «Прикаріш'і'ськиЛ обласний цеп 
служби крові Івано^Фршювеькоїобласної пади», враховуючи прохання денартамаг 
цивільного захисту та охорони здоров'я населення Ріш-шпської ОДА від {.7282СЇЇ 
р, Xsl/1224/21,

Н А К А ЗУ Ю :
1 .Генеральному директору КНГІ «Прикарпатський обласний ідеш 

служби крові Івано-Франківської обласної ради» Дожджанкжу І.В. здійснит 
передачу в KJ2 «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненське 
обласної ради .контейнери зчетверені пластикатні з можливістю отріїманн 
тромбоцитів відновлених З ДОЗИ Крові в кількості 1000 ПіТ,, з тер м тої 
придатноегі до 05,08202.2р. (наказ МОЗ України від ?5Л2Й2020.Ж288І «Пр< 
розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові т 
її компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України н 
2019 рік»},.

.2.Бухгалтерії ДОЗ ОДА. надіслати до МОЗ України підтвердні документ: 
про передачу 3 000 (одна тйеячаїшт, контейнерів зчетверених п ласп ш тш х 
можливістю отримання тромбоцитів відновлених з доти крові в К1 
уРівненський обласний центр служби крові Рівненської обласної ради»

З, Контроль за ви конами ям наказу і влито, ні за. собою.
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