
№ Дата Назва наказу

1 03.01.2020 Про видачу переоформлених акредитаційних сертифікатів комунальному 

некомерційному медичному підприємству "Рогатинська ЦРЛ", КНП "Івано-

Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр ІФ ОР" 

2 03.01.2020 Про результати акредитації закладів охорони здоров'я 

3 03.01.2020 Про результати акредитації закладів охорони здоров'я 

4 09.01.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування та профілактики дихальних розладів у 

новонароджених, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного 

бюджету України на 2019 рік

5 10.01.2020 Про підсумки роботи з питань охорни праці, безпеки руху автотранспорту, та 

протипожежного захисту об'єктів в лікувально-профілактичних закладах області за 

2019 рік

6 13.01.2020 Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у донорів крові

7 13.01.2020 Про перерозподіл ПАС, гранули кишково-розчинні

8 13.01.2020 Про перерозподіл ПАС, гранули кишково-розчинні

9 13.01.2020 Про розподіл лікарських засобів

10 13.01.2020 Про перерозподіл КОКСЕРИН 250 мг

11 14.01.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих на вірусний гепатит С, 

закуплених за кошти Державного бюджету України на  2018 рік

12 14.01.2020 Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

КНП охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради

13 14.01.2020 Про розподіл вакцин для профілактики поліомієліту

14 14.01.2020 Про розподіл вакцин для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, 

туберкульозу

15/18/3 15.01.2020 Про організацію проведення обов'язкових профілактичних оглядів працівників 

окремих професій

16 15.01.2020 Про затвердження  плану  основних організаційних  заходів ДОЗ ОДА на 2020 рік

17 16.01.2020 Про результати  акредитації  закладів   охорони здоров'я

18 17.01.2020 Про затвердження розподілу  та графіків поставок  лікарських засобів  для  

проведення  замісної підтримувальної  терапії, закуплених  за кошти  Державного 

бюджету України на 2019 рік

19 20.01.2020 Про передачу  лікарського   засобу "Реваціо"

20 20.01.2020 Про розподіл тест-систем для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти  

Державного бюджету України на 2018  рік

21 20.01.2020 Про передачу  лікарського  препарату "Куросурф"

22 20.01.2020 Про передачу  лікарського   препарату "Куросурф"

23 22.01.2020 Про передачу  лікарського   препарату "Доксорубіцин"

24 22.01.2020 Про вакцину  для  профілактики  кору, паротиту, краснухи

25 23.01.2020 Про передачу  лікарського   препарату "РЕФАКТО АФ"

26 23.01.2020 Про розподіл лікарських засобів для  лікування хворих на вірусний  гепатит С, 

закуплених за кошти  Державного бюджету України на 2018  рік

27 23.01.2020 Про розподіл лікарських засобів для  антивірусної терапії дорослих, підлітків і  дітей, 

закуплених за кошти  Державного бюджету України на 2019  рік

28 23.01.2020 Про передачу  лікарського   препарату "НОВОСЕВЕН"

29 23.01.2020 Про перерозподіл МОКСЕТЕРО 400 мг

7/30 27.01.2020 Про затвердження переліку закладів  охорони здоров'я, які мають право проводити 

обов'язкові поперелні та  періодичні профілактичні  медичні  огляди,  а також 

профілактичні  лабораторні  обстеження  декретованих контингентів

31/8 27.01.2020 Про заходи щодо  недопущення  занесення  та поширення випадків захворювань, 

спричинених  новим  коронавірусом 

32 28.01.2020 Про розподіл  лікарського  засобу "Пульмозим"



33 30.01.2020 Про Адміністративний  регламент

34 06.02.2020 Про перерозподіл  картриджів GeneXpert

35 06.02.2020 Про розподіл ЛЗ "ПЕЙОНА" для  лікування дихальних розладів  новонароджених,  

закупленого  за кошти  Державного бюджету України на 2019 рік

15/36 11.02.2020 Про покращення  епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, у т.ч. 

поліомієлітом, у Івано-Франківській  області  в 2020 році

37 11.02.2020 Про внесення змін до наказу  ДОЗ ОДА від 24.12.19. №392 "Про розподіл медичних  

виробів для забезпечення розвитку  донорства крові та її компонентів, закуплених за 

кошти Державного  бюджету України  на 2018 рік

38 11.02.2020 Про розподіл медичного  виробу  "Х6R2301, Комплект для аферезу  Amicus- з 

одноголовим  доступом та  конектором введення  стабілізуючого розчину для 

тромбоцитів" для забезпечення розвитку  донорства крові та її компонентів, 

закупленого за кошти Державного  бюджету України  на 2018 рік

39 11.02.2020 Про розподіл медичних  виробів для забезпечення розвитку  донорства крові та її 

компонентів, закупленого за кошти Державного  бюджету України  на 2018 рік

40 11.02.2020 Про розподіл тест-систем для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти 

Державного  бюджету України  на 2018 рік

41 11.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики   кору, паротиту, краснухи

42 11.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики   гемофільної інфекції

43 11.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики   дифтерії та правця

44 11.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики   поліомієліту, кору,  паротиту, 

краснухи,  дифтерії, правця, кашлюка, вірусного  гепатиту В

45 11.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  БЦЖ

46 12.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики   кору, паротиту, краснухи

47 12.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики   поліомієліту

48 12.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики  вірусного гепатиту В

49 12.02.2020 Про розподіл  вакцин  для  профілактики  дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, 

туберкульозу

50 12.02.2020 Про затвердження паспортів бюджетних  програм  на 2020 рік

51 12.02.2020 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики  вірусного гепатиту В

52 12.02.2020 Про перерозподіл РИФАМПІЦИН капс, по 150 мг

53 12.02.2020 Про перерозподіл РИФАМПІЦИН 150 мг/ІЗОНІАЗИД 75 мг таб

54 12.02.2020 Про перерозподіл РИФАМПІЦИН, капсули 150 мг

55 12.02.2020 Про перерозподіл КОКСЕРИН 250 мг

56 14.02.2020 Про перерозподіл РИФАМПІЦИН, капсули 150 мг

57 19.02.2020 Про передачу  лікарського препарату "БІОВЕН-МОНО"

58 21.02.2020 Про розподіл  медикаментів та медичних виробів  для  дитячого  діалізу,  закуплених 

за кошти  державного бюджету України  на 2019 рік

59 21.02.2020 Про розподіл тест-систем для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти 

Державного  бюджету України  на 2018 рік

60 21.02.2020 Про розподіл лікарських засобів для  лікування  хворих на  вірусний  гепатит С, 

закуплених за кошти Державного  бюджету України  на 2019 рік

61 21.02.2020 Про розподіл тест-систем для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти 

Державного  бюджету України  на 2019 рік



62 21.02.2020 Про розподіл лікарських засобів для  лікування  хворих на  вірусний  гепатит С, 

закуплених за кошти Державного  бюджету України  на 2019 рік

63 21.02.2020 Про розподіл лікарських засобів для  дітей,  хворих на хронічний  вірусний  гепатит, 

закуплених за кошти Державного  бюджету України  на 2018 рік

64 21.02.2020 Про розподіл лікарських засобів для  антиретровірусної терапії  дорослих, підлітків і  

дітей, закуплених за кошти Державного  бюджету України  на 2018 рік

65 25.02.2020 Про передачу  лікарського препарату "Копаксон"

66 26.02.2020 Про передачу  рентгенапарату

67 26.02.2020 Про запровадження заходів з  виконання  Стратегії  розвитку  національної системи  

крові  на перод до 2022 року  в Івано-Франківській області

68 27.02.2020 Про передачу  медичного обладнання

69 27.02.2020 Про передачу  лікарського  препарату "Куросурф"

70 03.03.2020 Про перерозподіл ПІРАЗИНАМІД таб. По 500 мг.

71 04.03.2020 Про внесення змін до наказу ДОЗ ОДА від 07.12.2018 № 369

72 04.03.2020 Про розподіл медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу, закуплених за 

кошти державного бюджету України на 2019рік

73 05.03.2020 Про розподіл систем GeneXpert

74 06.03.2020 Про розподіл лікарських засобів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, 

закуплених за кошти Державного бюджету на 2019

75 06.03.2020 Про розподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків, 

дітей, закуплених за кошти Державного бюджету на 2018 рік

76 06.03.2020 Про розподіл лікарського засобу ТРАСТИВА для антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019

77 11.03.2020 Про покращення виконання заходів з протидії ТБ/ВІЛ та створеня сайту 

антиретровірусної терапії

78 11.03.2020 Про вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, туберкульозу

79 13.03.2020 Про затвердження переліку закладів  охорони здоров'я, яким надається право 

проведення оглядів з метою виявлення станів сп'яніння

80 13.03.2020 Про внесення змін до наказу ДОЗ ОДА від 14.01.2020 року № 12

81 13.03.2020 Про вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюка

82 13.03.2020 Пр вакцину для профілактики кору, краснухи, паротиту

83 13.03.2020 Про вакцину для профілактики дифтерії. правця зі зменшиним вмістом дифтерійного 

антигену (АДП-М)

84 13.03.2020 Про впровадження молекулярно-генетичних методів діагностики туберкульозу

85/35 16.03.2020 Про впровадження обмежувальних заходів та посилення протиепідемічного режиму в 

закладах охорони здоров'я області

86 16.03.2020 Про передоплату

87 16.03.2020 Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

88 18.03.2020 Про розподіл лікарського засобу "ЗЕФФІКС" для лікування хворих на вірусний 

гепатит В, закупленого за кошти Державного бюджету на 2018

89 18.03.2020 Про внесення змін до розподілу тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, 

закуплених за кошти Державного бюджету України за 2019 рік, затвердженого 

наказом МОЗ України від 14.02.20120 № 324



90 18.03.2020 Про розподіл тест систем для діагностики ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2019 рік

91/82 19.03.2020 Про проведення інвентаризації

92 19.03.2020 Про перспективне перепрофілювання закладів охорони здоров'я області у разі 

масового поступлення хворих на COVID - 19

93 19.03.2020 Про впровадження клінічного маршруту вагітних, роділь та породіль в умовах 

ускладнення епідситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19

124/70/

12/92/1

49/94/3

8

19.03.2020 Про створення міжвідомчого ситуаційного центру

95 20.03.2020 Про передачу медичного обладнання

96 20.03.2020 Про затвердження Розподілу та графіків поставок лікарських засобів для проведення 

замісної підтримувальної терапії, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019 

рік

97/39 20.03.2020 Про внесення змін до наказу від 16.03.2020 № 85/35

98 23.03.2020 Про перерозподіл виробів медичного призначення

99 23.03.2020 Про внесення змін до штатних розписів КЗ "Івано-Франківська станція швидкої 

медичної допомоги" та КЗ "Калуська станція щвидкої та невідкладної медичної 

допомоги Івано-Франківської обласної ради", передачу товарно-матеріальних 

цінностей з балансу КЗ "Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги" на 

баланс КНП "Обласний клінічний центр екстренної медичної допомогита медицини 

катастроф Івано-Франківської обласної ради", розрахунки за комунальні та інші 

послуги

100 24.03.2020 Про передачу лікарських препаратів

101 25.03.2020 Про поводження з тілами осіб, які померли від коронавірусної хвороби COVID - 19

102 25.03.2020 Про розподіл матеріальних цінностей

103 25.03.2020 Про розгортання госпітальних баз для пацієнтів з респіраторними інфекціями та 

пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19

104 25.03.2020 Про Тимчасові заходи для забезпечення готовності закладів охорони здоров'я до 

надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19

105 25.03.2020 Про передачу в тимчасове користування автотранспорту

106 26.03.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

107 26.03.2020 Про попередню оплату

107а 26.03.2020 Про розподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків, 

дітей, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019 рік

108 27.03.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

41/109 27.03.2020 Про організацію проведення досліджень на виявлення COVID-19

110 27.03.2020 Про втрату чинності наказу ДОЗ ОДА від 27.02.2020 № 86

111 27.03.2020 Про передачу медичного обладнання

112 27.03.2020 Про перерозподіл ПІРАЗИНАМІД таб. По 500 мг.

113 27.03.2020 Про перерозподіл Рифампіцин 150 мг/Ізоніазид 75 мг таб

114 27.03.2020 Про перерозподіл Коксерин 250 мг

115 30.03.2020 Про призначення уповноваженої особи

116 31.03.2020 Про роботу  мобільних бригад

117 31.03.2020 Про втрату чинності

118 01.04.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

119 01.04.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

120 06.04.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

121 06.04.2020 Про передачу товарно-матеріальних цінностей Калуського  ПТД на баланс КНП 

"Тисменицький протитуберкульозний  диспансер" Тисменицької міської ради

122 07.04.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

123 07.04.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги



124 07.04.2020 Про забезпечення  виїзною екстреною консультативною медичною допомогою  

жителів Івано-Франківської області

125 08.04.2020 Про внесення змін до  паспортів бюджетної програми  на 2020 рік

126 08.04.2020 Про передачу медичного обладнання

127 09.04.2020 Про внесення  змін до наказу  ДОЗ ОДА від  18.02.19. №43 "Про створення 

тендерного комітету"

128 09.04.2020 Про розподіл  лікарського  препарату Плаквеніл для антивірусної терапії хворих на 

COVID-19

129 10.04.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

130 13.04.2020 Про розподіл  ЛЗ ДОЛУТЕГРАВІР для  антиретровірусної терапії  дорослих,  

підлітків  і дітей, закупленого  за кошти  Державного  бюджету України на 2018 рік

131 13.04.2020 Про внесення змін до розподілу  ЛЗ НЕВІМУН для  антиретровірусної терапії  

дорослих,  підлітків  і дітей, закупленого  за кошти  Державного  бюджету України на 

2017 рік,  затвердженого наказом  МОЗУ від 05.04.19. №739

132 13.04.2020 Про розподіл  тест-систем для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закуплених  за кошти  

Державного  бюджету України на 2019 рік

133 13.04.2020 Про внесення змін до розподілу  ЛЗ "ВАТ (Ботулінічний антитоксин гептавалентний 

(А. В. С. D, E, F, G) -  (Кінський)" для  хворих на інфекційні  захворювання, що 

супроводжуються втсоким рівнем  летальності, закупленого  за кошти  Державного  

бюджету України на 2018 рік,  затвердженого наказом  МОЗУ від 03.06.19. №1227

134 14.04.2020 Про ефективне   використання  ліків за заходом "Отруєння грибами 

гепатонефротропної дії"

135 14.04.2020 Про розподіл матеріальних цінностей

136 14.04.2020 Про розподіл  гуманітарної допомоги

137 15.04.2020 Про перерозподіл ПІРАЗИНАМІД таб. по 500 мг.

138 16.04.2020 Про розподіл  лікарського  препарату Плаквеніл 

139 17.04.2020 Про передачу  лікарського  препарату Плаквеніл 

140 17.04.2020 Про передачу  лікарських  препаратів

141 21.04.2020 Про передачу в тимчасове користування автотранспорту

142 21.04.2020 Про  підготовку  закладів  охорони здоров'я  області та медичних коледжів до роботи  

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

143 23.04.2020 Про внесення  змін до паспортів  бюджетної програми на 2020 рік

144 27.04.2020 Про  видачу засобів індивідуального захисту отриманих від Благодійної організації 

"Благодійний фонд Прайм" та Благодійного фонду "Корпорація Монстрів"

145 28.04.2020 Про передачу медичного обладнання

146 28.04.2020 Про впорядкування госпіталізції пацієнтів з коронавірусною хворобою

147 28.04.2020 Про передачу швидких (експрес) тестів

148 29.04.2020 Про розподіл ЛЗ "ПЕГАСІС" для лікування хворих на вірусний  гепатит В, 

закупленого  за кошти Державного бюджету України на 2018 рік

149 29.04.2020 Про розподіл ЛЗ "ПЕГАСІС" для дітей,  хворих на хронічний  вірусний  гепатит, 

закупленого  за кошти Державного бюджету України на 2019 рік

150 29.04.2020 Про розподіл ЛЗ ТРАСТИВА для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і 

дітей, закупленого  за кошти Державного бюджету України на 2019 рік

151 29.04.2020 Про розподіл ЛЗ для лікування хворих на вірусний  гепатит С, закуплених  за кошти 

Державного бюджету України на 2019 рік

152 29.04.2020 Про розподіл ЛЗ для лікування хворих на вірусний  гепатит С, закуплених  за кошти 

Державного бюджету України на 2018 рік

153 29.04.2020 Про розподіл  тест-систем для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закуплених  за кошти  

Державного  бюджету України на 2019 рік



154 29.04.2020 Про розподіл  медичних виробів для  забезпечення  розвитку  донорства  крові  та  її 

компонгентів, закуплених  за кошти  Державного  бюджету України на 2019 рік

155 30.04.2020 Про передачу швидких (експрес) тестів для  визначення COVID-19

156 30.04.2020 Про передачу швидких (експрес) тестів для  визначення COVID-19

157 30.04.2020 Про передачу швидких (експрес) тестів для  визначення COVID-19

158 30.04.2020 Про передачу експрес-тестів для  визначення COVID-19

159 30.04.2020 Про передачу швидких (експрес) тестів для  визначення COVID-19

160 30.04.2020 Про розподіл  лікарського препарату Гідроксихлорохін для антивірусної терапії 

хворих на COVID-19

161 06.05.2020 Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

162 06.05.2020 Про перерерозподіл засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів

163 07.05.2020 Про розподіл препаратів лікарських для лікування хворих на коронавірусну хворобу 

164 08.05.2020 Про внесення змін до Розподілу тест систем для діагностики ВІЛ-інфекції, 

закуплених за кошти державного бюджету на 2019 пік, затвердженного наказом МОЗ 

від06.04.2020 № 789

165 08.05.2020 Про організацію надання медичної допомоги новонародженим дітям в області на 

період дії карантину по COVID-19 та виходу з нього

166 13.05.2020 Про передачу швидких експрес-тестів для визначення COVID-19

167 13.05.2020 Про передачу контейнерів потрійних для крові з розсином антикоагулянту, що не 

містить аденін та розчином консерванту, що містить аденін, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2018 рік

168 14.05.2020 Про затвердження Розподілу та графіків поставок лікарських засобів для проведення 

замісної підтримувальної терапії, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019 

рік

169 18.05.2020 Про вакцину для профілактики кору, краснухи, паротиту

170 18.05.2020 Про вакцину для профілактики туберкульозу

171 18.05.2020 Про вакцину для профілактики поліомієліту

172 18.05.2020 Про передачу лікарського препарату "Куросурф"

173 18.05.2020 Про передачу лікарського препарату "Куросурф"

174 19.05.2020 Про забезпечення амбулаторного етапу лікування хворих на туберкульоз в медичних 

закладах Івано-Франківськообласті

175 19.05.2020 Про передачу лікарських препаратів

176 20.05.2020 Про розподіл лікарських засобів антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, 

закуплених за кощти Державного бюджету України на 2019 рік

177 20.05.2020 Про внесення змін до розподілу тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, 

закуплених за кошти Державного бюджету України за 2019 рік, затвердженого 

наказом МОЗ України від 27.02.2020 № 584

178 20.05.2020 Про розподіл препарату "Пульмозим"

179 20.05.2020 Про розподіл швидких (експрес) тестів SARS-COV-2 Antibody TEST (Lateral FLOW 

Method)

180 20.05.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

181 20.05.2020 Про розподіл препаратів для хворих на нецукровий діабет

182 20.05.2020 Про передачу швидких експрес-тестів для визначення COVID-19

183 22.05.2020 Про розподіл препаратів лікарських для лікування хворих на коронавірусну хворобу 

COVID-19

184 22.05.2020 Про розподіл медичних виробів для дітей, які страждають на бульозний епідермоліз

185 22.05.2020 Про результати акредитації закладів охорони здоров'я 

186 25.05.2020 Про передачу матеріальних цінностей



187 25.05.2020 Про розплділ лікарського засобу "ПЕЙОНА" для лікування дихальних розладів 

новонароджених, закупленого за кошти Державного бюджету Українин а 2018

188 27.05.2020 Про перерозподіл вакцини БЦЖ

189 27.05.2020 Про перерозподіл вакцини для прлфілактики дифтерії та правця

190 27.05.2020 Про перерозподіл вакцини БЦЖ

191 27.05.2020 Про перерозподіл вакцини БЦЖ

192 29.05.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих з хронічним вірусним 

гепатитом С

193 29.05.2020 Про розподіл лікарського засобу ДОЛУТЕГРАВІР 50 мг., ЛАМІВУДИН 300мг і 

ТЕНОФОВІР 300 мг для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, 

закуплених за кошти Державного бюджету Ураїни 2019 рік

194 29.05.2020 Про розподіл лікарського засобу ДОЛУТЕГРАВІР 50 мг., ЛАМІВУДИН 300мг і 

ТЕНОФОВІР 300 мг для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, 

закуплених за кошти Державного бюджету Ураїни 2018 рік

195 29.05.2020 Про внесення змін до Розподілу тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, 

закуплених за кошти Державного бюджету України за 2019 рік, затвердженого 

наказом МОЗ України від 06.04.2020 № 789

196 29.05.2020 Про передачу контейнерів потрійних для крові з розчином антикоагулянту, що не 

містить аденін та розчином консерванту, що містить аденін, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2018 рік

197 02.06.2020 Про завдання щодо формування і функціонування територіальної Бази даних 

медичних, фармацевтичних і науково-педагогічних працівників закладів охорони 

здровя

198 02.06.2020 Про передачу транспортного засобу

199 02.06.2020 Про організацію надання виїзної консультативної медичної допомоги

200 02.06.2020 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

201 02.06.2020 Про надання права першого та другого підписів

202 02.06.2020 Про надання права першого та другого підписів

203 02.06.2020 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

204 03.06.2020 Про проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання

205 03.06.2020 Про посилення пожежної безпеки

206 03.06.2020 Про вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюка

207 03.06.2020 Про перерозподіл антитоксину проти зміїної отрути, отриманого по гуманітарній 

допомозі

208 03.06.2020 Про вакцину для профілактики поліомієліту

209 05.06.2020 Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

210 05.06.2020 Про перерозподіл туберкуліну

211 05.06.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету на 2018 рік

212 09.06.2020 Про затвердження документів про медико-санітарне забезпечення  заходів за участю 

осіб, щодо яких здійснюється державна охорона

213 11.06.2020 Про перерозподіл вакцини проти гемофільної інфекції

214 11.06.2020 Про вакцину для профілатики дифтерії, правця зі зменшеним вмістом дифтерійного 

антигену (АДП-М)

215 11.06.2020 Про вакцину  для профілактики гемофільної інфекції

216 11.06.2020 Про передачу матеріальних цінностей

217 12.06.2020 Про передачу в тимчасове користування автотранспорту 



218 12.06.2020 Про раціональне та цільове використання матеріальних цінностей, отриманих в 

централізованому порядку за бюджетними програмами та заходами

218а 12.06.2020 Про затвердження переліку посадових осіб, підписи яких скріплюються  гербовою  

печаткою

219 15.06.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги отриманої від ДУ "Центр громадського здоровя 

МОЗ України" для запобігання коронавірусної хвороби COVID-19

220 15.06.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги отриманої від ДП "Укрвакцина" МОЗ України 

для запобігання  коронавірусної хвороби COVID-19

221 17.06.2020 Про перерозподіл картриджів GeneXpert

222 17.06.2020 Про внесення змін до наказу від 05.06.2020 № 210 "Про перерозподіл туберкуліну"

223 17.06.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитоку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019 рік

224 17.06.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету на 2018 рік

225 18.06.2020 Про заходи щодо організації медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу в 

умовах ускладнення епідситуації у Верховинському районі

226 19.06.2020 Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

227 22.06.2020 Про забезпечення калоприймачами

228 22.06.2020 Про дії закладів в умовах паводку

229 24.06.2020 Про розподіл медичних виробів для дітей, які страждають на бульозний епідермоліз

230 24.06.2020 Про організацію виконання наказу МОЗ України від 16.06.2020 № 1411

231 25.06.2020 Про передачу лабораторного обладнання

232 25.06.2020 Про передачу лікарських препаратів "Альдуразим"

233 26.06.2020 Про  передачу препарату Ганцикловір фл.ліоф. Для р-ну д/інфю по 500 мг, №1

234 30.06.2020 Про  безкоштовну передачу медикаментів  та медичних виробів для дитячого діалізу, 

закуплених за кошти  Державного  бюджету України на 2019 рік

235 01.07.2020 Про тимчасову зміну маршрутів госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою

236 01.07.2020 Про передачу швидких (експрес) тестів "SARS-COV-2 Antibody TEST (Laterfl Flow 

Method)

237 03.07.2020 Про інформуваня щодо наявності місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною 

хворобою

238 03.07.2020 Про передачу лікарського препарату "Мікофенолова кислота" 180 мг

239 03.07.2020 Про розподіл мішків пластикових санітарних

240 03.07.2020 Про передачу витратного матеріалу "Тест-смужки для визначення глюкози для 

індивідуального глюкометра" для надання допомоги вагітним хворим на цукровий 

діабет

241 03.07.2020 Про передачу витратного матеріалу "Тест-смужки для визначення глюкози для 

індивідуального глюкометра" для надання допомоги дітям хворим на цукровий діабет

242 03.07.2020 Про внесення змін до Розподілу антиретровірусного препарату "ЕФАВІРЕНЗ" для 

лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, 

закупленого за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, затвердженого 

наказом МОЗ від 32.08.2017 № 995

243 03.07.2020 Про розподіл лікарського засобу ДОЛУТЕГРАВІР для антиретровірусної терапії 

дорослих, підлітків і дітей, закупленого за кошти Державного бюджету на 2019 рік



244 03.07.2020 Про розподіл медичного виробу "FM3ETIIR, HATIH, маска для обличчя" для 

запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, закупленого за кошти Державного 

бюджету України на 2019 рік

245 03.07.2020 Про розподіл лікарського засобу "Омнітроп" для дітей, хворих на нанізм різного 

походження

246 06.07.2020 Про розподіл продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію

247 06.07.2020 Про розподіл лікарських заосбів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

248 07.07.2020 Про передачу лікарського засобу Моксифлоксацин Гетеро 400 мг, отриманого за 

кошти Благодійного Фонду "Лікарі без кордонів-Бельгія"

249 07.07.2020 Про затвердження графіку прийому громадян з особистих питань на ІІІ-IV квартал 

2020 року

250/74 08.07.2020 Про проведення розслідування випадків підозри на гостре професійне захворювання 

COVID-19 у медичних працівників

251 08.07.2020 Про передачу матеріальних цінностей

252 08.07.2020 Про розподіл швидких (експрес) тестів "SARS-COV-2 Antibody TEST (Laterfl Flow 

Method)

253 08.07.2020 Про передачу меикаментів

254 08.07.2020 Про визначення отримувача благодійної допомоги

255 08.07.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

256 14.07.2020 Про подання інформації щодо наявності місць для госпіталізації пацієнтів з 

коронавірусною хворобою

257 14.07.2020 Про передачу продуктів харчування

258 14.07.2020 Про вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюка

259 14.07.2020 Про вакцину для профілактики туберкульозу

260 20.07.2020 Про створення обсерваційних відділень

261 20.07.2020 Про порядок надання медичної допомоги хворим на інфекційні захворювання на 

період карантину

262 20.07.2020 Про вакцину для профілактики дифтерії. правця зі зменшиним вмістом дифтерійного 

антигену (АДП-М)

263 20.07.2020 Про вакцину для профілактики туберкульозу

264 20.07.2020 Про вакцину для профілактики гемофільної інфекції

265 20.07.2020 Про вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В та 

захворювань, спричинених Haemophilus influenza типу В

266 20.07.2020 Про вакцину для профілактики поліомієліту

267 20.07.2020 Про вакцину для профілактики поліомієліту (інактивовану)

268 20.07.2020 Про розподіл медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу, закуплених за 

кошти державного бюджету України на 2019 рік

269 20.07.2020 Про комісію із страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності

270 24.07.2020 Про передачу контейнерів потрійних для крові з розчином антикоагулянту, що не 

містить аденін та розчином консерванту, що містить аденін, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2018 рік

271 28.07.2020 Про проведення Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування

272 31.07.2020 Про розподіл засобів індивідуального захисту (у т.ч. з резерву), закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2020 рік

273 03.08.2020 Про розширення  потужності КНП "ІФ ОКІЛ ОР"

274 03.08.2020 Про передачу лікарського препарату "Сертикан" 75 мг

275 04.08.2020 Про передачу лікарського препарату Плаквеніл

276 04.08.2020 Про створення комісії

277 04.08.2020 Про  розподіл гуманітарної допомоги

278 05.08.2020 Про вакцину  для профілактики кору, паротиту, краснухи

279 05.08.2020 Про передачу лікарського препарату "Рефакто АФ" 



280 10.08.2020 Про розподіл  засобів індивідуального захисту (у тому числі з резерву), закуплених за 

кошти Державного бюджету України на 2020 рік

281 10.08.2020 Про  розгортання  додаткових ліжко-місць

282 10.08.2020 Про вакцину для  профілактики дифтерії та правця

283 10.08.2020 Про вакцину для  профілактики вірусного гепатиту В

284 10.08.2020 Про вакцини для  профілактики дифтерії, правця, кашлюка

285 10.08.2020 Про вакцину для  профілактики поліомієліту

286 10.08.2020 Про вакцину для  профілактики туберкульозу

287 10.08.2020 Про розподіл ЛЗ для  лікування дітей  хворих на хворобу Коновалова-Вільсона

288 10.08.2020 Про розподіл медикаментів для дітей,  хворих на муковісцидоз

289 10.08.2020 Про розподіл  ЛЗ для  лікування  дітей,  хворих на гемофілію

290 11.08.2020 Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

291 11.08.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку  донорства  крові  та її 

компонентів,  закуплених за кошти  Державного бюджету України на 2019 рік

292 12.08.2020 Про передачу  лікарського препарату "Імуран" 50 мг

293 13.08.2020 Про розподіл  ЗІЗ (масок)  отриманих по гуманітарній  допомозі  для  пунктів 

щеплень

294 17.08.2020 Про розподіл медикаментів для дітей,  хворих на муковісцидоз

295 17.08.2020 Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

296 17.08.2020 Про розподіл ЛЗ для АРТ дорослих, підлітків і дітей,  закуплених  за кошти  

Державного  бюджету України на 2019 рік

297 17.08.2020 Про розподіл ЛЗ для АРТ дорослих, підлітків і дітей,  закуплених  за кошти  

Державного  бюджету України на 2019 рік

298 17.08.2020 Про розподіл тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції,  закуплених  за кошти  

Державного  бюджету України на 2019 рік

299 17.08.2020 Про розподіл ЛЗ "Ламівір" для АРТ дорослих, підлітків і дітей,  закупленого  за 

кошти  Державного  бюджету України на 2018 рік

300 17.08.2020 Про розподіл ЛЗ "АБАЛАМ" для АРТ дорослих, підлітків і дітей,  закупленого  за 

кошти  Державного  бюджету України на 2019 рік

301 17.08.2020 Про розподіл ЛЗ "Ламівудин/Зидовудин" для АРТ дорослих, підлітків і дітей,  

закупленого  за кошти  Державного  бюджету України на 2019 рік

302 17.08.2020 Про розподіл ЛЗ "Долутегравір" для АРТ дорослих, підлітків і дітей,  закупленого  за 

кошти  Державного  бюджету України на 2019 рік

303 17.08.2020 Про  перелік осіб, яким надається  право  застосування  електронного  цифрового 

підпису

304 17.08.2020 Про  надання права  першого та другого підписів

305 17.08.2020 Про  перелік осіб, яким надається  право  застосування  електронного  цифрового 

підпису

306 17.08.2020 Про  надання права  першого та другого підписів

307 18.08.2020 Про медико-санітарне забезпечення роботи  медичних закладів під час святкування  

Дня  незалежності України

308 19.08.2020 Про розподіл лікарських засобів  для лікування  дітей,  хворих на  гемофілію

309 19.08.2020 Про розподіл лікарських засобів  для лікування  дітей з онкогематологічною 

патологією

310 25.08.2020 Про вакцину для профілактики поліомієліту (інактивовану)

311 25.08.2020 Про розподіл продуктів  лікувального харчування  для дітей, хворих на 

фенілкетонурію

312 27.08.2020 Про розподіл  гуманітарної допомоги

313 28.08.2020 Про повернення  ЛЗ "Куросурф"



314 28.08.2020 Про внесення  змін до розподіл ЛЗ для АРТ дорослих, підлітків і дітей, закуплених за 

кошти Державного  бюджету України на 2018 рік,  затвердженого  наказом МОЗУ від  

27.06.19. №1490

315 28.08.2020 Про внесення  змін до розподілу ЛЗ для АРТ дорослих, підлітків і дітей, закуплених 

за кошти Державного  бюджету України на 2018 рік,  затвердженого  наказом МОЗУ 

від  08.05.19. №1038

316 28.08.2020 Про розподіл тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції,  закуплених  за кошти  

Державного  бюджету України на 2019 рік

317 28.08.2020 Про розподіл ЛЗ "Емтріцитабін тенофовір" для АРТ дорослих, підлітків і дітей,  

закупленого  за кошти  Державного  бюджету України на 2019 рік

318 28.08.2020 Про внесення  змін до розподіл ЛЗ для АРТ дорослих, підлітків і дітей, закуплених за 

кошти Державного  бюджету України на 2018 рік,  затвердженого  наказом МОЗУ від  

19.07.19. №1646

319 28.08.2020 Про розподіл гуманітарної  допомоги  отриманої від МБФ "Альянс громадського 

здоров'я"

320 01.09.2020 Про передачц транспотного засобу

321 02.09.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

322 02.09.2020 Про уповноважену особу

323 04.09.2020 Про розподіл медичного обладнання

324 04.09.2020 Про отримання лікарського препарату "Міфенакс250"

325 07.09.2020 Про розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення

326 11.09.2020 Про розподіл лікарського засобу "Ламівудин/Зидовудин" для антиретровірусної 

терапії дорослих, підлітків і дітей, закупленого за кошти Державного бюджету 

України на 2019 рік

327 11.09.2020 Про розподіл лікарського засобу "Емітріцитабін Тенофовір" для антиретровірусної 

терапії дорослих, підлітків і діьей, закупленого за кошти Державного бюджету 

України на 2018 рік

328 11.09.2020 Про розподіл тест систем для діагностики ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2019 рік

329 14.09.2020 Про розподіл препаратів "Креон" та "Пульмозим"

330 14.09.2020 Про передачу лікарського препарату "Октаплекс"

331 14.09.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету на 2018 рік

332 14.09.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

333 16.09.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих на вірусний гепатит С, 

закуплених за кошти Державного бюджету України на  2019рік

334 18.09.2020 Про новий склад комісії ДОЗ ОДА з розробки вихідних даних

335 18.09.2020 Про новий склад обласної координпційної ради з контрлю якості медичної допомоги

336 18.09.2020 Про розподіл медикаментів для дітей,  хворих на муковісцидоз

337 21.09.2020 Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

338 21.09.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019 рік

339 21.09.2020 Про розгортання додаткової кількості ліжок для лікування хворих на COVID-19 у 

КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня ІФ ОР"

340 24.09.2020 Про епередачу контейнерів потрійних для крові з розчином антикоагулянту, що не 

містить аденін та розчином консерванту, що містить аденін, закупених за кошти 

Державного бюджету України на 2018 рік

341 24.09.2020 Про розподіл діагностичних реагентів

342 28.09.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

343 28.09.2020 Про передачу медичного обладнання



344 28.09.2020 Про розподіл гуманітраної допомоги

345 29.09.2020 Про надання права першого та другого підписів

346 29.09.2020 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

347 29.09.2020 Про надання права першого та другого підписів

348 29.09.2020 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

349 29.09.2020 Про вакцину для профілактики дифтерії, правця зі зменшеним вмістом дифтерійного 

антигену (АДП-М)

350 29.09.2020 Про вакцину для профілактики поліомієліту (інактивовану)

351 29.09.2020 Про вакцину для профілактики туберкульозу

352 29.09.2020 Про вакцину для профілактики вірусного гепатиту В

353 30.09.2020 Про розподіл медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу, закуплених за 

кошти державного бюджету України на 2019 рік

354 30.09.2020 Про вакцину для профілактики дифтерії та правця

355 30.09.2020 Про перерозподіл вакцини для профілактики дифтерії та правця(педіатричної)

356 02.10.2020 Про розподіл медичного обладнання

357 02.10.2020 Про розподіл засобів індивідуального захисту (у т.ч. з резерву), закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2020 рік

358 02.10.2020 Про передачу лікарського препарату "Космеген"

359 02.10.2020 Про вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В та 

захворювань, спричинених Haemophilus influenza типу В

360 02.10.2020 Про розподіл вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюку

361 02.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

362 02.10.2020 Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

363 02.10.2020 Про затвердження переліку посадових осіб, підписи яких скріплюються  гербовою  

печаткою

364 08.10.2020 Про передачу медичного обладнання

365 08.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з вродженими імунодефіцитами

366 08.10.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2019 рік

367 15.10.2020 Про затвердження Розподілу та графіків поставок лікарських засобів для проведення 

замісної підтримувальної терапії, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019 

рік

368 19.10.2020 Про затвердження Розподілу та графіків поставок лікарських засобів для проведення 

замісної підтримувальної терапії, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019 

рік

369 20.10.2020 Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

370 21.10.2020 Про передачу лікарського препарату "Орунгал"

371 21.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

372 21.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

373 21.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

374 22.10.2020 Про затвердження складу комісії з контролю за якістю проведення медичних оглядів 

водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння

375 23.10.2020 Про оновлення клінічного маршруту вагітних, роділь та породіль в умовах 

ускладнення епідситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19

376 26.10.2020 Про передачу лікарського препарату "МІТОКСАНТРОН "ЕБЕВЕ"



377 26.10.2020 Про внесення змін до Розподілу тест систем для діагностики ВІЛ-інфекції, 

закуплених за кошти державного бюджету на 2019 рік, затвердженого наказом МОЗ 

від 21.08.2020 № 1931

378 26.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і 

дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2019 рік

379 26.10.2020 Про розподіл тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції,  закуплених  за кошти  

Державного  бюджету України на 2019 рік

380 26.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

381 26.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

382 26.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

383 26.10.2020 Про проведення інвентаризації

384 27.10.2020 Про розподіл медичних виробів для дітей, які страждають на бульозний епідермоліз

385 27.10.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит

386 28.10.2020 Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

387 28.10.2020 Про передачу лікарського препарату "Стрептокіназа"

388 30.10.2020 Про передачу в тимчасове користування автотранспорту

95/389 30.10.2020 Про розподіл тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції,  закуплених  за кошти  

Державного  бюджету України на 2019 рік

1589-

д/390

30.10.2020 Про розподіл лікарського засобу "МАЙГЕП 400 мг" (Софосбувір, 400 мг) для 

лікування хворих на вірусний гепатит С, закупленого за кошти Державного бюджету 

на 2019 рік

391 30.10.2020 Про розподіл лікарського засобу "ТЕНОХОП" (Тенофовір, 300 мг) для лікування 

хворих на вірусний гепатит В, закупленого за кошти Державного бюджету на 2018 

рік

392 02.11.2020 Про розгортання додаткових ліжок у закладах охорони здоров'я першої лінії, 

визначених для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу

393 02.11.2020 Про перерозподіл медичних виробів

394 02.11.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

395 06.11.2020 Про розподіл витратних матеріалів для автоматичного плазамафарезу типу 

"Автосервіз С" або еквівалент для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 рік

396 06.11.2020 Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

396а 06.11.2020 Про передачу лікарського засобу "Куросурф"

397 09.11.2020 Про розподіл засобів індивідуального захисту (у т.ч. з резерву), закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2020 рік

398 09.11.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги

399 11.11.2020 Про підготовку закладів охорони здоровя в умовах надзвичайних ситуацій до дій в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 року

400 11.11.2020 Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

401 12.11.2020 Про подання інформації щодо наявності місць для госпіталізації пацієнтів з 

коронавірусною хворобою

402 12.11.2020 Про оновлення маршрутів госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою

403 16.11.2020 Про організацію відділення в спеціальному закладі надання психіатричної допомоги

404 16.11.2020 Про розподіл медичного виробу "Контейнер зчетверний пластикатний з 

інтегрованим лейкофільтром" для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2019 рік



405 16.11.2020 Про розподіл шприц-ручок Омніторп Пен 1,5 мл для введення гормону росту 

омніторп пацієнтам віком до 10 років

406 16.11.2020 Про передачу лікарського препарату "Актелізе"

407 17.11.2020 Про розподіл виробів медичного призначення

408 18.11.2020 Про вакцину для профілактики поліомієліту (оральну)

409 18.11.2020 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

410 20.11.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

411 20.11.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

412 20.11.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпеченя розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти державного бюджету України на 2019 рік

413 23.11.2020 Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка 

претендує на зайняття посади, повязаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування

414 23.11.2020 Про тимчасову зміну маршрутів госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою

415 23.11.2020 Про розподіл медичного обладнання

416 23.11.2020 Про розподіл виробів медичного призначення

417 25.11.2020 Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

418 25.11.2020 Про перерозподіл діагностичних реагентів

419 26.11.2020 Про перерозподіл діагностичних реагентів

420 26.11.2020 Про перерозподіл діагностичних реагентів

421 26.11.2020 Про розподіл швидких тестів для скринінгу гепатитів В і С серед пацієнтів з лікарсько-

стійким туберкульозом області

422 27.11.2020 Про тимчасову зміну маршрутів госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою 

на 27-29 листопада

423 27.11.2020 Про акредитацію закладів охорони здоров'я

424 01.12.2020 Про створення Прикарпатського центру лікування внутршньосуглобових переломів

425 01.12.2020 Про розподіл продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію

426 01.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

427 01.12.2020 Про розподіл тест систем для діагностики ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2019 рік 

428 01.12.2020 Про внесення змін до розподілу лікарського засобу "ДОЛУТЕГРАВІР" для 

антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти 

Державного бюджету України  на 2019 рік , затвердженого  наказом МОЗУ від 

27.05.20. №1266

429 01.12.2020 Про внесення змін до розподілу антиретровірусного препарату "АБАКАВІР" для 

антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закупленого за кошти 

Державного бюджету України на 2017 рік, затвердженого наказом МОЗ від 

07.02.2018 № 185

430 01.12.2020 Про внесення змін до розподілу лікарських засобів для антиретровірусної терапії 

дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України на 

2018 рік, затвердженого наказом МОЗ від 21.08.2019 № 1881

431 01.12.2020 Про внесення змін до розподілу лікарських засобів для антиретровірусної терапії 

дорослих, підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України на 

2018 рік, затвердженого наказом МОЗ від 15.08.2019 № 1798

432 02.12.2020 Про розподіл медичного обладнання

433 02.12.2020 Про передачу лікарського препарату "Карбоплатин"

434 02.12.2020 Про передачу лікарського препарату "Карбоплатин"

435 02.12.2020 Про передоплату

436 03.12.2020 Про перерозподіл діагностичних реагентів



437 03.12.2020 Про вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту В та 

захворювань, спричинених Haemophilus influenza типу В

438 03.12.2020 Про вакцину для профілактики туберкульозу

439 03.12.2020 Про вакцину для профілактики гемофільної інфекції

440 03.12.2020 Про виникнення пожежі в КНП "Центр первинної медичної допомоги" Долинської 

районної ради

441 04.12.2020 Про вакцини для профілактики грипу

442 07.12.2020 Про розподіл засобів індивідуального захисту (у т.ч. з резерву), закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2020 рік

443 09.12.2020 Про перерозподіл вакцини для профілактики вірусного гепатиту В

444 09.12.2020 Про перерозподіл вакцини для профілактики гемофільної інфекції

445 09.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з вродженими імунодефіцитами

446 09.12.2020 Про перерозподіл вакцини для профілактики вірусного гепатиту В

447 09.12.2020 Про вакцину для профілактики кору, краснухи, паротиту

448 09.12.2020 Про розподіл лікарського засобу за міжнародною непатентованою назвою 

"remdesevir"(ремдесевір), закупленого за кошти державного бюджету України на 2020 

рік

449 14.12.2020 Про тимчасову передачу виробів медичного призначення та лабораторного 

обладнання

450 15.12.2020 Про затвердження Розподілу та графіків поставок лікарських засобів для проведення 

замісної підтримувальної терапії, закуплених за кошти Державного бюджету України  

на 2019 рік

451 15.12.2020 Про розподіл продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію

452 15.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

453 15.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

454 15.12.2020 Про розподіл медикаментів для дітей,  хворих на муковісцидоз

455 15.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит

456 18.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

457 18.12.2020 Про перерозподіл лікарських засобів для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з 

COVID-19

458 21.12.2020 Про склад Акредитаційної комісії при департаменті охорони здоровя 

облдержадміністрації

459 21.12.2020 Про передачу лікарського прпарату "ДАКАРБАЗИН"

460 21.12.2020 Про передачу лікарського препарату "ЕПТАКОГ-АЛЬФА"

461 21.12.2020 Про передачу лікарського препарату "Граноцит 34"

462 21.12.2020 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету на 2019 рік

463 21.12.2020 Про передачу контейнерів потрійних для крові з розчином антикоагулянту, що не 

містить аденін та розчином консерванту, що містить аденін, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2018 рік

464 22.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих з хронічним вірусним 

гепатитами В та С

465 22.12.2020 Про передачу лікарських препаратів

466 23.12.2020 Про передоплату

467 24.12.2020 Про передоплату

468 24.12.2020 Про перерозподіл діагностичних реагентів

469 24.12.2020 Про передачу лікарського препарату "ДАКАРБАЗИН"

470 24.12.2020 Про розподіл медичного обладнання



471 24.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

472 24.12.2020 Про розподіл діагностичних реагентів

473 24.12.2020 Про передачу лікарського препарату "ДАЗАТИНІБ-ВІСТА"

474 28.12.2020 Про внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік

475 28.12.2020 Про розподіл вакцини для профілактики туберкульозу

476 28.12.2020 Про перерозподіл вакцини для профілактики сказу

477 29.12.2020 Про перерозподіл швидких тестів для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2

478 29.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

479 29.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

480 29.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей хворих на гемофілію

481 29.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з онкогематологічною 

патологією

482 29.12.2020 Про розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних та онкогематологічних 

хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020

483 29.12.2020 Про використання швидких тестів для скринінгових тестувань на нявність ВІЛ-

інфекції

484 31.12.2020 Про затвердження маршрутів доставки зразків біологічних матеріалів на ПЛР-

діагностики

485 31.12.2020 Про розподіл гуманітарної допомоги від Фонду Народонаселення ООН в Україні

486 31.12.2020 Про розподіл  щ резерву гуманітарної допомоги отриманої від ДП "Укрвакцина" 

МОЗУ для  запобігання  коронавірусної хвороби  COVID-19

487 31.12.2020 Про розподіл засобів індивідуального захисту з резерву, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2020 рік


