
№ Дата Назва наказу

1 04.01.2019 Про затвердження основних організаційних заходів ДОЗ ОДА на 2019 рік

2 08.01.2019 Про медико-санітарне забезпечення заходів за участю осіб, щодо яких 

здійснюється державна охорона 08-12.01.2019

3 10.01.2019 Про медико-санітарне забезпечення заходів за участю осіб, щодо яких 

здійснюється державна охорона 13-14.01.2019

4 10.01.2019 Про передачу лікарських препаратів "Доксорубіцин" та "Пег-фістим"

5 10.01.2019 Про передачу лікарського препарату " "Ритуксим"

6 11.01.2019 Про розподіл лікарського засобу ЗЕФФІКС для лікування хворих на вірусний 

гепатит В, закупленого за кошти Державного бюджету Уераїни на 2018

7 11.01.2019 Про перезподіл вакцини для профілактики вірусного гепатиту В

8 11.01.2019 Про розподіл препаратів "Пульмозим" і "Креон"

9 14.01.2019 Про розподіл вакцини проти кору, паротиту, краснухи

10 15.01.2019 Про передачу медикаментів

11 21.01.2019 Про перерозподіл Левофлоксацину

12 22.01.2019 Про розподіл вакцини проти кору, паротиту, краснухи

13 22.01.2019 Про передачу лікарського препарату " "Бетаферон"

14 22.01.2019 Про затвердження графіку прийому громадян з особистих питань на І півріччя 

2019 року

15/36 23.01.2019 Про особливості організації навчання дітей в закладах охорони здоров'я

16 23.01.2019 Про затвердження розподілу та графіків поставок лікарських засобів для 

проведення замісної підтримувальної терапії, закуплених ща кошти Державного 

бюджету на 2017 рік

17 23.01.2019 Про затвердження графіків розподілу лікарського засобу "Метадон-3Н" для 

проведення замісної підтримувальної терапії згідно наказу МОЗ № 2070 від 

13.12.2018

18 24.01.2019 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

19 24.01.2019 Про передачу тест-систем

20 25.01.2019 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

21 25.01.2019 Про повернення лікарських засобів

22 29.01.2019 Про розподіл вакцини проти кору, паротиту, краснухи

23 30.01.2019 Про передачу лікарського препарату "Сурванта"

24 01.02.2019 Про забезпечення калоприймачами та сечоприймачами стомованих хворих

25 01.02.2019 Про встановлення вартості наборів продуктів для харчування донорів

26 05.02.2019  Про повернення медичного обладнання з тимчасового користування

27 05.02.2019 Про затвердження профілю ліжок

28 05.02.2019 Про розподіл лікарських засобів для лікування хворих на вірусний гепатит С, 

закуплених за кошти Державного бюджету України на 2018 рік

29 06.02.2019 Про вакцини для профілактики туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюка, 

поліомієліту, гемофільної інфекції

30 07.02.2019 Про розподіл вакцини проти кору, паротиту, краснухи

31 07.02.2019 Про новий склад медичної консультативної комісії департаменту охорони 

здоров'я облдержадміністрації з підтвердження факту народження жінкою дитини 

поза закладом охорони здоров'я

32 07.02.2019 Про новий склад обласної координаційної ради з контролю якості медичної 

допомоги

33 07.02.2019 Про новий склад комісії ДОЗ ОДА з розробки вихідних даних

34 07.02.2019 Про обласну експертну онкологічну комісію



35 07.02.2019 Про вакцину для профілактики вірусного гепатиту В

36 11.02.2019 Про планування основних заходів цивільного захисту галузі охорони здоров'я на 

2019 рік

37/23 12.02.2019 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

38 12.02.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики дифтерії та правця

39 12.02.2019 Про розподіл витратних матеріалів для автоматичного плазмафарезу типу 

"Автоферезіс С" або еквівалент "Витратні матеріали для автоматичного 

плазмафарезу типу "Автоферезіс С" для забезпечення ровитку донорства крові та 

її компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

40 13.02.2019 Про забезпечення закладів охорони здоров'я імунобіологічними препаратами

41 14.02.2019 Про передачу лікарського препарату "Октаплекс"

42 15.02.2019 Про медико-санітарне забезпечення заходів за участю осіб, щодо яких 

здійснюється державна охорона, 18.02.2019

43 18.02.2019 Про ствлрення тендерного комітету

44/53 20.02.2019 Про затвердження інструкції взаємодії між Управлінням Державної служби 

України з НС в Івано-Франківській області та ДОЗ ОДА в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій

45 20.02.2019 Про розподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

46 20.02.2019 Про передачу лікарського препарату "Куросорфу"

47 20.02.2019 Про передачу лікарського препарату "Куросорфу"

48 21.02.2019 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

49 21.02.2019 Про надання права першого та другого підписів

50 21.02.2019 Про результати чергової акредитації лікувально-профілактичних закладів

51 22.02.2019 Про затвердження складу комісії з контролю якістю проведення медичних 

оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів спяніння

52 22.02.2019 Про реєстрацію випадків відмов водіїв від медичних оглядів на стан сп'яніння

53 22.02.2019 Про надання права першого та другого підписів

54 22.02.2019 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

55 22.02.2019 Про розширення доступу до медикаментозного лікування опіоїдної залежності 

агоністами опіоїдів

56 25.02.2019 Про розподіл вакцини проти кору, паротиту, краснухи

57 25.02.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики дифтерії та правця

58 25.02.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики вірусного гепатиту В

59 26.02.2019 Про передачу медикаментів

60 27.02.2018 Про розподіл медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

61 27.02.2019 Про розподіл виробів медичного призначення

62 27.02.2019 Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, яким надається право 

проведення оглядів з метою виявлення станів сп'яніння

63 27.02.2019 Про затвердження переліку посадових осіб, підписи яких скріплюються гербовою 

печаткою 

64 27.02.2019 Про результати розгляду матеріалів ревізії по Тлумацькій ЦРЛ

65 28.02.2019 Про медико-санітарне забезпечення заходів за участю осіб, щодо яких 

здійснюється державна охорона 1-02.03.2019

66 28.02.2019 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік



67 28.02.2019 Про розподіл лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

68 28.02.2019 Про отримання лікарського засобу "ВАЛЬЦИТ"

69 28.02.2019 Про отримання лікарського засобу "ІМУРАН"

70 28.02.2019 Про передачу лікарського препарату "Куросорф"

71 01.03.2019 Про передачу лікарського препарату "Куросорф"

72 04.03.2019 Про передачу лікарського засобу для лікування хворих на гемофілію

73 07.03.2019 Про передачу лікарських засобів  "Бозентан", "Вентавіс"

74 07.03.2019 Про передачу лікарського засобу  "Реваціо"

75 07.03.2019 Про розподіл вакцини для  профілактики дифтерії, правця,  поліомієліту, кору, 

паротиту, краснухи

76 07.03.2019 Про розподіл вакцини проти кору, паротиту, краснухи

77 11.03.2019 Про розподіл вакцини антирабічної інактивованої

78 11.03.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики дифтерії та правця

79 11.03.2019 Про перерозподіл вакцини БЦЖ

80 11.03.2019 Про перерозподіл антитоксину правцевого, антирабічного імуноглобуліну, 

отриманих  по гуманітарній допомозі

81 11.03.2019 Про перерозподіл  антирабічного імуноглобуліну, отриманому  по гуманітарній 

допомозі

82 11.03.2019 Про перерозподіл антитоксину правцевого,  закупленої за кошти  державного 

бюджету

83 11.03.2019 Про  вакцину БЦЖ для  профілактики  туберкульозу

84 12.03.2019 Про результати акредитації Івано-Франківського обласного перинатального 

центру

85 12.03.2019 Про  склад  Акредитаційної комісії при ДОЗ ОДА

86 12.03.2019 Про передачу лікарського препарату "Бетаферон"

87 12.03.2019 Про розподіл  лікарських засобів для  антиретровірусної терапії дорослих,  

підлітків і дітей,  закуплених  за кошти  Державного бюджету України на 2018  

рік

88 13.03.2019 Про передачу лікарського препарату "Куросурф"

89 18.03.2019 Про медико-санітарне забезпечення заходів за участю осіб, щодо яких 

здійснюється державна охорона 19.03.2019

90 18.03.2019 Про передачу медикаментів

91/82 19.03.2019 Про  затвердження Порядку спільних дій сил цивільного захисту та  закладів  

охорони здоров'я  Івано-Франківської області під час здійснення аеромедичної 

евакуації повітряними  суднами  Державної служби  України з налзвичайних 

ситуацій

92 19.03.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики вірусного гепатиту В

93 19.03.2019 Про перерозподіл вакцин для профілактики туберкульозу, дифтерії, правця, 

кашлюка

94 19.03.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики вірусного гепатиту В

95 21.03.2019 Про затвердження  та  внесення  змін до  паспортів бюджетної програми на 2019 

рік

96 22.03.2019 Про  розподіл  препарату "Пульмозим"

97 22.03.2019 Про розподіл медичного виробу  "Контейнер зчетверений пластикатний з 

інтегрованим  лейкофільтром" для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

98 22.03.2019 Про передачу ліжок  та монітору

99 27.03.2019 Про розподіл контейнерів потрійних для крові з  розчином антикоагулянту, що не 

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

кошти Державного бюджету України на 2017 рік

100 28.03.2019 Про розподіл медичних виробів   для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2018 рік



101 28.03.2019 Про передачу контейнерів для крові

102 28.03.2019 Про розподіл медичних виробів   для забезпечення розвитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

103 28.03.2019 Про створення постійно-діючої комісії з перевірки  знань  з охорони праці

104 29.03.2019 Про чергову  акредитацію  обласного фтизіопульмонологічного  центру

105 29.03.2019 Про призначення  відповідальних осіб  за обслуговування підлітків

106 29.03.2019 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 2017 рік

107 29.03.2019 Про утворення комісії

108 29.03.2019 Про затвердження  розподілу та графіків  поставок лікарських засобів  для  

проведення  замісної підтримувальної  терапії, закуплених за кошти Державного 

бюджету України на 2017  рік

109 03.04.2019 Про передоплату

110 04.04.2019 Про проведення в лікувально-профілактичних закладах області  та медичних 

коледжах заходів з благоустрою  територій  до  Великодніх свят,  щорічної 

всеукраїнської акції  "За чисте довкілля"

111 08.04.2019 Про  чергову акредитацію обласних лікувально-профілактичних  закладів

112 08.04.2019 Про розподіл  виробів медичного  призначення

113 08.04.2019 Про забезпечення калоприймачами та сечоприймачами стомованих хворих

114/29 08.04.2019 Про  відзначення у 2019  році Дня  охорони праці

115 15.04.2019 Про затвердження  графіку прийому  громадян з особистих питань на І півріччя 

2019 року

116 15.04.2019 Про  впровадження в закладах охорони здоров'я області наказу МОЗУ вівж 

04.10.2018 №1802

117 16.04.2019 Про передачу  лікарського препарату "Куросупф"

118 16.04.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики  дифтерії, кашлюка, правця

119 16.04.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики  вірусного гепатиту  В

120 16.04.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики  дифтерії та правця

121 16.04.2019 Про вакцини для профілактики  дифтерії, правця, поліомієліту, кору, паротиту, 

краснухи, вірусного гепатиту, гемофільної інфекції

122 18.04.2019 Про розподіл  лікарського засобу "ЕМТРІЦИТАБІТАН ТЕНОФОВІР" для 

антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, закупленого  за кошти 

Державного бюджету України на  2018  рік

123 18.04.2019 Про розподіл  лікарського засобу "ТРАСТИВА" для антиретровірусної терапії 

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

на  2018  рік

124 18.04.2019 Про розподіл   для  закритих систем для  забору крові ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

для здійснення імунологічних та вірусологічних  досліджень, закуплених   за 

кошти Державного бюджету України на  2018  рік

125 18.04.2019 Про розподіл  лікарських засобів для антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей, закуплених  за кошти Державного бюджету України на  2017  рік

126 18.04.2019 Про розподіл  лікарського засобу "Невімун" для антиретровірусної терапії 

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

на  2017  рік

127 18.04.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики  вірусного гепатиту  В

128 18.04.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики  вірусного гепатиту  В

129 18.04.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики  вірусного гепатиту  В

130 18.04.2019 Про перерозподіл вакцини для профілактики  вірусного гепатиту  В



131 23.04.2019 Про забезпечення інвалідів  та дітей-інвалідів  технічними  та іншими засобами

132 23.04.2019 Про перерозподлі вакцини для  профілактики дифтерії та правця, закупленої за 

кошти державного бюджету

133 25.04.2019 Про внесення  змін до паспортів  бюджетної програми  на 2019  рік

134 02.05.2019 Про підготовку  закладів охорони здоров'я області та медичних  коледжів до 

роботи в  осіцнньо-зимовий період 2019-2020 років

135 02.05.2019 Про  посилення пожежної безпеки 

136 02.05.2019 Про розподіл виробів медичного призначення

137 02.05.2019 Про затвердження Розподілу та графіків поставок лікарських засобів для 

проведення замісної підтримувальної терапії, закуплених за кошти Державного 

бюджету на 2018 рік

138 06.05.2019 Про вакцини для профілактики  дифтерії, правця, поліомієліту, сказу

139 07.05.2019 Про втрату чинності наказу ДОЗ ОДА від 06.11.2018 №325 "Про підготовку 

закладів  охорони здоров'я в умовах  надзвичайниїх ситуацій до дій  в осінньо-

зимовий  період 2018/2019 року"

140 07.05.2019 Про розподіл  ЛЗ "МАЙГЕП" для  лікування хворих на вірусний  гепатит С,  

закупленого за  еошти Державного бюджеьу України на 2017 рік

141 07.05.2019 Про розподіл  лікарського засобу "ГЕПТАВІР-150" для антиретровірусної терапії 

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

на 2018 рік"

142 07.05.2019 Про розподіл  лікарського засобу "МАЙДЕКЛА" для лікування  хворих  на 

вірусний  гепатит С, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2018 

рік"

143 07.05.2019 Про передачу медичного обладнання

144 07.05.2019 Про перерозподіл вакцини для  профілактики вірусного гепатиту В

145 07.05.2019 Про перерозподіл вакцини для  профілактики дифтерії та правця

146 07.05.2019 Про перерозподіл вакцини для  профілактики дифтерії, кашлюка та правця

147 07.05.2019 Про перерозподіл антирабічного  імуноглобуліну, отриманого  по гуманітарній  

допомозі

148 07.05.2019 Про розподіл медичних виробів для  забезпечення  розвитку  донорства  крові  та 

її компонентів,  закуплених за кошти  Державного бюджету України  на 2018  рік

149 08.05.2019 Про  організацію  медичного забезпечення відпочинку  та  оздоровлення дітей 

влітку  2019  року

150 08.05.2019 Про передачу  лікарського препарату  "Куросурф"

151 13.05.2019 Про проведення  організацію  медичної  допомоги ветеранам війни 

152 15.05.2019 Про підготовку та проведення  в 2019  році  зовнішнього  незалежного  

лцінювання

153 15.05.2019 Про передачу медикаментів

154 15.05.2019 Про вакцини для  профілактики  поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, 

паротиту, краснухи, сказу

44/155 16.05.2019 Про організацію протихолерних  заходів  в області

156 16.05.2019 Про передачу  лікарського препарату  "ТАКПАН"

157 21.05.2019 Про дії закладів  охорони  здоров'я в умовах паводку

158 21.05.2019 Про результати  акредитації обласного фтизіопульмонологічного  центру

159 23.05.2019 Про  розподіл  медичного виробу "Контейнер зчетверений пластикатний з 

інтегрованим  лейкофільтром" для забезпечення  розвитку  донорства крові  та її 

компонентів, закупленого  за кошти Державного бюджету України на 2017  рік

160 27.05.2019 Про надання права  першого  та  другого  підписів

161 27.05.2019 Про надання права  першого  та  другого  підписів

162 27.05.2019 Про перелік осіб,  яким надається право  застосування  електронного  цифрового 

підпису



163 27.05.2019 Про перелік осіб,  яким надається право  застосування  електронного  цифрового 

підпису

164 27.05.2019 Про затвердження  Методичних рекомендацій  щодо організації  роботи комісії  з 

припинення  (реорганізація  шляхом  перетворення) в комунальних  закладах 

охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради

165 29.05.2019 Про  розподіл  лікарського засобу  Реваціо

166 29.05.2019 Про  розподіл  виробів медичного призначення

167 29.05.2019 Про розподіл  лікарського засобу  "Актилізе"

168 31.05.2019 Про  перерозподіл  комплекту для аферезу "Амікус"

169 31.05.2019 Про розподіл медичних  виробів для  забезпечення  розвитку  донорства  крові та  

її компонентів, закуплених за кошти  Державного бюджету  України на 2017 рік

170 31.05.2019 Про внесення  змін до додатку  затвердженого  наказом  ДОЗ ОДА від 01.02.2019 

р. №24 "Про  забезпечення  калоприймачами та сечоприймачами стомованих 

хворих"

171 04.06.2019 Про внесення  змін до паспортів бюджетної програми на 2019  рік

172 04.06.2019 Про акредитацію КНП "Коломийська  центральна районна лікарня" 

Коломийської районної ради

173 04.06.2019 Про акредитацію обласного дитячого санаторію "Ясень" ім.митрополита Андрея 

Шептицького та КНП "Бурштинський міський  центр ПМСД"

174 04.06.2019 Про розподіл  медичного  виробу "Контейнер зчетверений пластикатний з 

інтегрованим лейкофільтром" для  забезпечення розвитку донорства крові  та її 

компонентів,  закупленого  за кошти Державного бюджету України на 2018 рік

175 06.06.2019 Про  перерозподіл  вакцини БЦЖ

176 06.06.2019 Про передачу лікарського препарату "Актилізе"

177 07.06.2019 Про медико-санітарне  забезпечення  заходів  за участю осіб, щодо яких  

здійснюється  державна  охорона  07.06.2019

178 07.06.2019 По набори даних, які підлягають  оприлюдненню у формі відкритих данипх

179 10.06.2019 Про вакцину для   профілактики  поліомієліту, гемофільної  інфекції, кору  

паротиту, краснухи

180 11.06.2019 Про розподіл  лікарських засобів  для  антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей,  закуплених за кошти Державного  бюджету  України  на 2018  

рік

181 11.06.2019 Про розподіл  лікарського засобу  "МАЙГЕП" для  лікування хворих на вірусний  

гепатит  С,  закупленого за кошти Державного  бюджету  України  на 2017  рік

182 11.06.2019 Про розподіл  лікарських засобів  для  антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей,  закуплених за кошти Державного  бюджету  України  на 2018  

рік

183 11.06.2019 Про внесення змін до розподілу антиретровірусних препаратів  для  лікування  

хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІДта профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за 

кошти  Державного бюджету України на 2016 рік, затвердженого  наказом МОЗУ 

від 16.06.2017 р. №648

184 11.06.2019 Про внесення змін до розподілу медикаментів для антиретровірусної  терапії  

дорослих,  підлітків і дітей  закуплених  за кошти  Державного бюджету України 

на 2017 рік, затвердженого  наказом МОЗУ від 08.12.2017 р. №1566

185 12.06.2019 Про  затвердження  переліку закладів  охорони здоров'я, яким надається  право  

проведення  оглядів  з метою  виявлення  станів  сп'яніння

186 14.06.2019 Про медико-санітарне  забезпечення  заходів  за участю осіб, щодо яких  

здійснюється  державна  охорона  15-16.06.2019

187 19.06.2019 Про утворення  експертної групи  для  проведення  акредитації в ДУ "ТМО МВС 

України  по Івано-Франківській  області"



188 20.06.2019 Про впровадження ранньої діагностики  ВІЛ-інфекції у немовлят,  народжених 

ВІЛ-позитивними матерями із застосуванням  технології  сухої  краплі крові 

(СКК) в пологових будинках Івано-Франківської області, міста, ЦРЛ

189 20.06.2019 Про розподіл  ЛЗ "ВАТ (Ботулінічний антитоксин гептавалентний (А, В, С, D, E, 

F, G) - (Кінський)" для  хворих на інфекційні  захворювання, що 

супроводжуються  високим  рівнем летальності,  закупленого  за кошти  

Державного бюджету України  на 2018 рік

190 25.06.2019 Про отримання  нейростимулюючої  системи  для первинної  операції для  

глибинної стимуляції  мозку

191 25.06.2019 Про  розподіл  препарату "Креон"

192 25.06.2019 Про  розподіл виробів  медичного призначення

193 25.06.2019 Про результати  акредитації закладів  охорони здоров'я

194 25.06.2019 Про розподіл  лікарських засобів  для  антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей,  закуплених за кошти Державного  бюджету  України  на 2018  

рік

195 25.06.2019 Про розподіл  лікарських засобів  для  антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей,  закуплених за кошти Державного  бюджету  України  на 2018  

рік

196 25.06.2019 Про утворення  постійно діючої  технічної комісії

197 01.07.2019 Про розподіл медичного  виробу "Контейнер зчетверений пластикатний з 

інтегрованим лейкофільтром" для  забезпечення  розвитку  донорства крові  та її 

компонентів, закупленого за кошти  Державного бюджету України на 2017 рік 

198 01.07.2019 Про передачу нейростимулюючої системи  для  первинної  операції  для  

глибинної стимуляції  мозку в клінічну лікарню "Феофанія" м.Києва

199 02.07.2019 Про медико-санітарне  забезпечення  заходів за участю  осіб, щодо  яких 

здійснюється  державна охорона 05-07.07.2019

200 04.07.2019 Про перерозподіл  лікарських препаратів

201 04.07.2019 Про внесення  змін до наказу ДОЗ ОДА від  01.12.2016 р. №434

202 04.07.2019 Про впровадження  наказу МОЗУ від 23.04.19. №958 "Про внесення  змін до 

Календаря профілактичних  щеплень в Україні"

203 04.07.2019 Про  розподіл антирабічного імуноглобуліну, отриманого  по гуманітарній  

допомозі

204 04.07.2019 Про перерозподіл вакцини  для  профілактики кору, паротиту, краснухи

205 04.07.2019 Про  вакцини  для  профілактики  дифтерії,  правця, поліомієліту, кору, паротиту, 

краснухи, вірусного гепатиту, гемофільної інфекції, туберкульозу

206 05.07.2019 Про внесення  хмін до наказу ДОЗ ОДА від  18.02.2019 №43 "Про створення 

тендерного  комітету"

207 11.07.2019 Про внесення змін до паспорта  бюджетної програми  на 2019 рік

208 12.07.2019 Про медико-санітарне  забезпечення  заходів за участю  осіб, щодо  яких 

здійснюється  державна охорона 13.07.2019

209 12.07.2019 Про перерозподіл  імунобіологічних препаратів

210 19.07.2019 Про інструкцію з  діловодства в департаменті охорони здоров'я  

облдержадміністрації

211 19.07.2019 Про  передачу лікарського препарату "Актилізк"

212 22.07.2019 Про  перерозподіл вакцини для  профілактиик вірусного  гепатиту В,  

туберкульозу

213 22.07.2019 Про розподіл  антитоксину проти  отрути  гадюки,  отриманого по гуманітарній  

допомозі

214 22.07.2019 Про вакцини для  профілактики  поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, 

паротиту, краснухи, дифтерії, кашлюку, правця, вірусного гепатиту

215 22.07.2019 Про розподіл  шприців міні  отриманих по  гуманітарній допомозі



216 22.07.2019 Про вакцини для  профілактики  поліомієліту, кору, паротиту, краснухи,  

вірусного гепатиту, сказу

217 22.07.2019 Про отримання  медичного виробу "Кадіовертер  дефібрилятор  з можливістю  

кардіальної  ресинхронізаційної терапії",  закупленого за кошти Державного 

бюджету України на 2017  рік

218 23.07.2019 Про передачу  лікарського препарату "Сертикан"

219 24.07.2019 Про передачу  лікарського препарату "Актилізе"

220 25.07.2019 Про вакцину для  профілактики   дифтерії, правця,  кашлюка

221 25.07.2019 Про  внесення  змін до паспортів  бюджетної програми  на 2019 рік

222 26.07.2019 Про внесення змін до  нпаказу ДОЗ ОДА від  16.06.2015 року №165

223 26.07.2019 Про внесення змін до  наказу ДОЗ ОДА від  07.05.2019 р. №148 "Про розподіл  

медичних  виробів для забезпечення  розвитку  донорства крові  та її 

компонентів, закуплених за кошти  Державного  бюджету України  на 2018 рік"

224 27.07.2019 Про внесення змін до  наказу ДОЗ ОДА від  04.06.2019 р. №174 "Про розподіл  

медичного  виробу "Контейнер зчетверений  пластикатний з інтегрованим 

лейкофільтром" для забезпечення  розвитку  донорства крові  та її компонентів, 

закупленого за кошти  Державного  бюджету України  на 2018 рік"

225 30.07.2019 Про  розподіл  тест-системи для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закупленої  за кошти  

Державного бюджету України  на 2018  рік

226 31.07.2019 Про передачу медикаментів

227 06.08.2019 Про затвердження  графіку  засідань атестаційної комісії  при   ДОЗ ОДА на ІІ 

півріччя 2019  року

228 06.08.2019 Про  порядок скерування  на патанатомічне  дослідження дітей, які  померли за 

межами  закладів  охорони здоров'я області

229 08.08.2019 Про розподіл вакцин для  профілактики  дифтерії, правця, поліомієліту, кору, 

паротиту, краснухи,  вірусного  гепатиту, гемофільної  інфекції, туберкульозу

230 08.08.2019 Про  перерозподіл  вакцини для  профілактики кору, паротиту, краснухи

231 08.08.2019 Про розподіл  ЛЗ для  антиретровірусної терапії  дорослих, підлітків  і дітей,  

закуплених  за кошти  Державного бюджету України на 2018 рік

232/471 13.08.2019 Про проведення додаткових  заходів з імунізації проти кору населення Івано-

Франківської області

233 13.08.2019 Про  підготовку  закладів  охорони  здоров'я в умовах  надзвичайних ситуацій  до 

дій  в осінньо-зимовий  період 2019-2020 року

234 15.08.2019 Про розподіл  виробів медичного  призначення

235 15.08.2019 Про розподіл   лікарських засобів "Бозентан", "Реваціо"

236 15.08.2019 Про  розподіл медичних виробів для  забезпечення  розвитку  донорства  крові та  

її компонентів,  закуплених за кошти  Державного бюджету України на 2018 рік

237 15.08.2019 Про  розподіл ЛЗ для антиретровірусної  терапії дорослих,  підлітків і  дітей,  

закуплених за кошти  Державного бюджету України на 2018 рік

238 15.08.2019 Про передачу  лікарського препарату "Куросурф"

239 15.08.2019 Про медико-санітарне  забезпечення  роботи   медичних  закладів під час 

святкування Дня  незалежності України

240 15.08.2019 Про медичний супровід заходів святкування 28  річниці  незалежності України

241 19.08.2019 Про розподіл  лікарського засобу "ПЕЙОНА" для  лікування  дихальних  розладів  

новонароджених, закупленого за кошти Державного  бюджету  України на 2018  

рік

242 21.08.2019 Про передачу  лікарського препарату  "Куросурф"

243 21.08.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики кору, паротиту, краснухи

244 22.08.2019 Про передачу  імунобіологічного  препарату  

245 22.08.2019 Про  перерозподіл ПАС,  гранули кишково-розчинні



246 22.08.2019 Про  перерозподіл ПАС,  гранули кишково-розчинні

247 23.08.2019 Про удосконалення  формулярної  системи  області

248 23.08.2019 Про передачу  імунобіологічного  препарату  

249 23.08.2019 Про передачу ліжок

250 30.08.2019 Про внесення змін до  розподілу  медикаментів для  антиретровірусної терапії  

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

на 2017 рік,  затвердженого наказом  МОЗУ від  05.01.2018 р. №31

251 30.08.2019 Про розподіл  лікарських засобів  для  антиретровірусної терапії дорослих, 

підлітків і дітей,  закуплених за кошти Державного  бюджету  України  на 2018  

рік

252 30.08.2019 Про внесення змін до  розподілу  медикаментів для  антиретровірусної терапії  

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

на 2017 рік,  затвердженого наказом  МОЗУ від  01.03.2018 р. №385

253 30.08.2019 Про розподіл  ЛЗ Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат для лікування  хворих на 

вірусний  гепатит В, закупленого  за кошти  державного бюджету України на 

2018 рік

254 30.08.2019 Про розподіл  медичних  виробів  для  забезпечення розвитку донорства крові  та 

її компонентів,  закуплених  за кошти Державного бюджету України на 2018 рік

255 03.09.2019 Про розподіл лікарських  засобів для антиретровірусної  терапії дорослих, 

підлітків і дітей,  закуплених за кошти  Державного  бюджету України   на  2018 

рік

256 03.09.2019 Про розподіл  тест-систем  для  діагностики ВІЛ-інфекції,  закуплених  за кошти 

Державного бюджету України на 2018 рік

257 03.09.2019 Про розподіл лікарських  засобів для антиретровірусної  терапії дорослих, 

підлітків і дітей,  закуплених за кошти  Державного  бюджету України   на  2018 

рік

258 03.09.2019 Про розподіл лікарського  засобу ТЕНОФОВІРУ ДИЗОПРОКСИЛУ ФУМАРАТ  

для дітей, хворих на  хронічний   вірусний гепатит, закуплених за кошти  

Державного  бюджету України   на  2018 рік

259 03.09.2019 Про розподіл  швидких (експрес) тестів для  діагностики ВІЛ-інфекції у вагітних 

жінок, які закуплені  за кошти  Державного  бюджету України 2017 року

260 03.09.2019 Про  розподіл  вакцини  проти дифтерії  та правця

261 03.09.2019 Про  перерозподіл  вакцини для  профілактики  поліомієліту

262 03.09.2019 Про вакцини  для  профілактики дифтерії, правця, поліомієліту, кору, паротиту, 

краснухи, вірусного гепатиту, гемофільної інфекції, туберкульозу

263 03.09.2019 Про перерозподіл засобів реабілітації для  стомованих хворих

264 12.09.2019 Про передачу витратних матеріалів для  біокапбонатного  діалізу

265 13.09.2019 Про внесення змін до розподілу медикаментів для антиретровірусної  терапії  

дорослих,  підлітків і дітей  закуплених  за кошти  Державного бюджету України 

на 2017 рік, затвердженого  наказом МОЗУ від 05.03.2018 р. №447

266 13.09.2019 Про облік і активне  спостереження за станом  здоров'я  пацієнтів в  

післяопераційний  період трансплантації та порядок скерування на 

трансплантацію органів

267 16.09.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики туберкульозу

268 16.09.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики дифтерії та правця

269 16.09.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики дифтерії та правця

270 16.09.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики дифтерії та правця

271 16.09.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики дифтерії та правця

272 16.09.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики  туберкульозу

273 17.09.2019 Про внесення змін  до паспортів  бюджетної програми  на 2019 рік



274 19.09.2019 Про забезпечення дорослих  та дітей  з інвалідністю технічними та іншими 

засобами

275 23.09.2019 Про повернення лікарського засобу "Капреоміцин",  наданого  Глобальним 

фондом

276 25.09.2019 Про передачу  лікарського препарату "Холоксан"

277 25.09.2019 Про внесення  змін до наказу  від  06.02.2018 року №55

278 30.09.2019 Про вакцину  для  профілактики дифтерії,  правця, кашлюку, гепатиту В та 

захворювань, спричинених  Haemophilus influenza  типу В

279 30.09.2019 Про внесення змін до  штатних розписів КЗ "Івано-Франківський  обласний центр  

екстреної  медичної допомоги та медицини катастроф", КЗ "Івано-Франківська 

станція швидкої медичної допомоги", КО "Станція швидкої  невідкладної  

медичної допомоги" Калуської  МР Івано-Франківської області

280 30.09.2019 Про  перерозподіл  препарату "Креон"

281 30.09.2019 Про  перерозподіл  Рифампіцин, капсули 150 мг

282 02.10.2019 Про  передачу лікарського препарату "Холоксан"

283 03.10.2019 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

284 03.10.2019 Про надання  права першого та  другого підписів

285 03.10.2019 Про надання  права першого та  другого підписів

286 03.10.2019 Про перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 

підпису

287 03.10.2019 Про вакцини  для  профілактики дифтерії, правця, поліомієліту, кору, паротиту, 

краснухи, вірусного гепатиту, гемофільної інфекції, туберкульозу, кашлюка

288 04.10.2019 Про зміни в  організації госпіталізації  хворих з  нейрохірургічною патологією

289 08.10.2019 Про акредитацію КНП "Надвірнянська  ЦРЛ" Надвірнянської РР, КНП "ЦРЛ 

Калуської міської та  районної рад Івано-Франківської області", КП 

"Надвірнянський некомерційний центр ПМД" Надвірнянської РР, КНП "ЦПМД" 

Богородчанської РР

290 10.10.2019 Про внесення змін до паспортів  бюджетної  програми  на 2019  рік

291 11.10.2019 Про передачу  лікарського препарату "Октаплекс"

292/69 15.10.2019 Про організацію епідеміологічного  нагляду за  грипом  та ГРВІ,  заходів  

готовності в міжепідемічний  період та під час  епідемічного  сезону  

захворюваності  на  грип  та ГРВІ

293 16.10.2019 Про розподіл виробів медичного призначення

294 16.10.2019 Про  перерозподіл  Рифампіцин 150 мг

295 16.10.2019 Про  перерозподіл  Рифампіцин 150 мг/ Ізоніазид 75 мг таб

296 16.10.2019 Про  розподіл  тест-систем  для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закуплених  за кошти  

Державного бюджету України на 2018  рік

297 16.10.2019 Про  розподіл  тест-систем  для  діагностики  ВІЛ-інфекції, закуплених  за кошти  

Державного бюджету України на 2018  рік

298 16.10.2019 Про  розподіл ЛЗ "Майхеп All"  для  лікування  хворих на вірусний  гепатит С, 

закупленого  за кошти  Державного бюджету України на 2018  рік

299 18.10.2019 Про проведення інвентаризації

300 19.10.2019 Прро призначення  відповідальних  осіб за  оприлюднення інформації про 

використання  публічних коштів

301 21.10.2019 Про розподіл витратних матеріалів для автоматичного плазмафарезу типу 

"Автоферезіс С" або еквівалент  для забезпечення ровитку донорства крові та її 

компонентів, закуплених за кошти Державного  бюджету України на 2018 рік

302 21.10.2019 Про розподіл   медикаментів та медичних засобів для  забезпечення  проведення  

процедур гемодіалізу

303 22.10.2019 Про передачу  лікарського  препарату "Сертикан"



304 23.10.2019 Про акредитацію  КНП "Старобогородчанська некомерційна  амбулаторія  

групової практики" Старобогородчанської сільської  ради ОТГ, Коломийського  

міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру, Городенківського  

протитуберкульозного диспансеру, КНП "ЦПМД Більшівцівської селищної ради 

ОТГ, Косівського фтизіопульмонологічного  диспансеру, КНП "ЦПМД 

Рожнятівської РР"

305 23.10.2019 Про  передоплату

306 24.10.2019 Про передачу  лікарського  препарату "Онкаспар"

307 25.10.2019 Про  вакцину для  профілактики кору,  паротиту, краснухи

308 25.10.2019 Про комісію із  страхування у зв'язку  з тимчасовою  втратою працездатності

309 28.10.2019 Про передачу ліжок

310 29.10.2019 Про  передачу  імунобіологічного  препарату "Діфтете ДТ вакцина дифтерії  та 

правця вакцна (адсорбована)

311 30.10.2019 Про  перерозподіл вакцини для  профілактики  дифтерії  та правця зі зменшеним 

вмістом  антигену

312 30.10.2019 Про  перерозподіл вакцини для  профілактики  дифтерії  та правця зі зменшеним 

вмістом  антигену

313 30.10.2019 Про  розподіл  витратних матеріалів  та  лікарських засобів для  інгаляційної  

анестезії між  закладами  охорони здоров'я області

314 01.11.2019 Про перерозподіл вакцини  БЦЖ

315 01.11.2019 Про перерозподіл вакцини  БЦЖ

316 01.11.2019 Про перерозподіл вакцини  БЦЖ

317 01.11.2019 Про перерозподіл вакцини  БЦЖ

318 04.11.2019 Про перерозподіл Коксерин 250 мг

319 04.11.2019 Про перерозподіл Коксерин 250 мг

320 04.11.2019 Про перерозподіл Рифампіцин 150 мг

321 04.11.2019 Про перерозподіл Моксетеро 400 мг

322 04.11.2019 Про перерозподіл Коксерин 250 мг

323 04.11.2019 Про затвердження Порядку  з  організації внутрішнього контролю в системі 

охорони здоров'я

324 05.11.2019 Про заходи  щодо недопущення поширення  захворювання  на дифтерію в  

області

325 06.11.2019 Про  акредитацію КНП "Центр   первинної  медичної і консультативно-

діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради"

326 06.11.2019 Про забезпечення  виконання  Рішення  оперативного штабу  МОЗ України щодо  

поширення інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної профілактики

327 06.11.2019 Про передачу  лікарських препаратів

328 08.11.2019 Про зміни до наказу ДОЗ ОДА від 06.11.19. №325 Пр"о  акредитацію КНП 

"Центр   первинної  медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-

Франківської міської ради"

329 11.11.2019 Про перерозподіл вакцини для  профілактики кору, паротиту, краснухи

330 11.11.2019 Про вакцину  для  профілактики дифтерії,  правця, кашлюку, гепатиту В та 

захворювань, спричинених  Haemophilus influenza  типу В

331 11.11.2019 Про вакцину  для  профілактики дифтерії,  правця зі  зменшеним вмістом  

дифтерійного  антигену (АДП-М)

332 11.11.2019 Про  розподіл вакцини проти дифтерії  та  правця зі  зменшеним вмістом  

дифтерійного  антигену 

333 11.11.2019 Про перерозподіл вакцини  БЦЖ

334 11.11.2019 Про перерозподіл вакцини для  профілактики  поліомієліту

335 12.11.2019 Про  внесення змін  до розподілу медикаментів для антиретровірусної терапії 

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

на 2017 рік, затвердженого наказом МОЗУ від  23.03.18. №541



336 12.11.2019 Про  внесення змін  до розподілу медикаментів для антиретровірусної терапії 

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

на 2017 рік, затвердженого наказом МОЗУ від  07.02.18. №169

337 12.11.2019 Про  розподіл тест-систем  для діагностики ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти 

Державного  бюджету України на 2018 рік

338 12.11.2019 Про розподіл виробів  медичного призначення

339 13.11.2019 Про  розподіл тест-систем  для діагностики ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти 

Державного  бюджету України на 2018 рік

340 13.11.2019 Про розподіл  препарату "Пульмозим"

341 13.11.2019 Про розподіл  витратних матеріалів та  лікарських  засобів для інгаляційної  

анестезії  між закладами  охорони здоров'я області

342 13.11.2019 Про передачу лікарського препарату "Сурванта"

343 18.11.2019 Про акредитацію Калуського ПТД, Коломийського  МДВД, Коломийського 

МОД, Долинського ПТД, КНП ЦПМД Болехівської МР, КНП Рогатинський   

ЦПМСД,  КНП Переріслянська АЗПСМ, КНП ЦПМСД Верхнянської СР, 

Делятинського НЦПМСД, Тисменицького ПТД

344 19.11.2019 Про передачу  лікарського препарату "Сурванта"

345 21.11.2019 Про виникнення  пожежі в   стаціонарному відділенні №2 Коломийського МФПД

346 28.11.2019 Про  акредитацію амбулаторії "Цементник" ПрАТ " Івано-Франківськцемент"

347 28.11.2019 Про  розподіл препаратів ЗПТ для  потреб Івано-Франківської області

348 28.11.2019 Про внесення  змін до паспортів  бюджетної програми  на 2019  рік

349 29.11.2019 Про вакцину для  профівлактики  захволрювань, спричинених Haemophilus 

influenza  типу В

350 29.11.2019 Про передачу  лікарського препарату "Доксорубіцин"

351 29.11.2019 Про  переоформлення  акредитаційних сертифікатів

352 29.11.2019 Про відповідальну  особу  за технічний  захист інформації в ДОЗ ОДА

353 29.11.2019 Про створення комісії з   обстеження та  категоріювання об'єктів інформаційної  

діяльності в ДОЗ ОДА,  де циркулює інформація з обмеженим  доступом, що не 

становить  державної таємниці

354 02.12.2019 Про передачу  на баланс та введення в  експлуатацію холодової кімнати

355 02.12.2019 Про перерозподіл Рифампіцину 150 мг/Ізоніазид 75 мг/Піразинамід 400 

мг/Етамбутол 275 мг

356 02.12.2019 Про перерозподіл Рифампіцину 150 мг/Ізоніазид 75 мг таб

357 02.12.2019 Про забезпечення  калоприймачами та сечоприймачами  стомованих хворих

358 03.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики вірусного гепатиту В

359 03.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики вірусного гепатиту В

360 03.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики кору, паротиту, краснухи

361 04.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики  дифтерії, правця, поліомієліту,  

вірусного гепатиту, кашлюка,  туберкульозу, гемофільної інфекції

362 04.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики  дифтерії  та правця

363 04.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  БЦЖ

364 04.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  БЦЖ

365 04.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  БЦЖ

366 04.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики  дифтерії  та правця

367 04.12.2019 Про перерозподіл  вакцини  для  профілактики  дифтерії  та правця

368 05.12.2019 Про  внесення змін до  паспортів  бюджетної програми  на 2019 рік

369 05.12.2019 Про  розподіл  туберкуліну

370 05.12.2019 Про перерозподіл Рифампіцин 150 мг



371 09.12.2019 Про затвердження  розподілу та графіків  поставок лікарських засобів  для  

проведення  замісної підтримувальної  терапії, закуплених за кошти Державного 

бюджету України на 2019  рік

372 09.12.2019 Про передачу лікарського  засобу  "Реваціо"

373 09.12.2019 Про передачу тест-систем КНП "Івано-Франківська  обласна клінічна інфекційна  

лікарня Івано-Франківської обласної ради"

374 10.12.2019 Про внесення змін до  паспортів  бюджетної програми на 2019 рік

375 11.12.2019 Про впорядкування роботи  реперфузійних центрів  області

376 11.12.2019 Про перерозподіл тест систем з Івано-Франківської  обласної станції  

переливання крові  КНП "Станція переливання  крові м.Краматорськ"

377 12.12.2019 Про розподіл  медичного обладнання

378 19.12.2019 Про розподіл  медикаментів для  забезпечення  проведення  процедур гемодіалізу

379 19.12.2019 Про затвердження розподілу  та графіків поставок лікарських засобів для 

проведення замісної підтримувальної терапії, закуплених за кошти Державного 

бюджету України на 2019 рік

380 20.12.2019 Про  перерозподіл  ПАС, гранули кишково-розчинні

381 20.12.2019 Про розподіл  виробів медичного  призначення

382 20.12.2019 Про розподіл тест-систем для  діагностики ВІЛ-інфекції, закуплених за кошти  

Державного бюджету України

383 20.12.2019 Про внесення змін до Розподілу лікарських засобів для антиретровірусної терапії 

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

2017 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 14.02.2019 №348

384 20.12.2019 Про внесення змін до Розподілу медикаментів для антиретровірусної терапії 

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

2017 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 16.02.2018 р. №271

385 20.12.2019 Про внесення змін до Розподілу медикаментів для антиретровірусної терапії 

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

2017 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 01.03.2018 р. №385

386 20.12.2019 Про внесення змін до Розподілу медикаментів для антиретровірусної терапії 

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

2017 рік, затвердженого наказом МОЗ України від 15.03.2018 р. №493

387 20.12.2019 Про передачу  транспортного засобу

388 23.12.2019 Про запровадження  діагностики  мозку та впровадження  системи трансплант-

координаторів

95/389   23.12.2019 Про  затвердження  Переліку закладів  охорони здоров'я, які мають  право 

проводити  обов'язкові попередні та періодичні профілактичні медичні  огляди, а 

також профілактичні лабораторні  обстеження  декретованих контингентів

1589-

д/390

21.12.2019  

23.12.2020

Про  проведення в області заходів щодо зниження захворюваності на 

метаболічний  синдром

391 23.12.2019 Про дотримання термінів повторної експертизи стійкої втрати  працездатності

392 24.12.2019 Про розподіл  медичних виробів для  забезпечення  розвитку  донорства крові та 

її компонентів,  закуплених  за кошти  Державного  бюджету України на 2018 рік

393 24.12.2019 Про  перерозподіл вакцини для  профілактики туберкульозу,  закупленої за кошти  

державного  бюджету

394 24.12.2019 Про  перерозподіл вакцини для  профілактики туберкульозу,  закупленої за кошти  

державного  бюджету

395 24.12.2019 Про  перерозподіл вакцини для  профілактики туберкульозу,  закупленої за кошти  

державного  бюджету

396 27.12.2019 Про внесення  змін до паспортів бюджетної програми на 2019  рік



397 27.12.2019 Про перерозподіл  лікарського засобу "Етіонамід 250 мг", наданого Глобальним 

фондом

398 27.12.2019 Про затвердження  регламенту інформаційного  обміну в межах територіальної 

підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту в  області

399 28.12.2019 Про впровадження ЗПТ в Рогатинській ЦРЛ

400 28.12.2019 Про розподіл  препарату "Креон"

401 28.12.2019 Про створення  лікарняних  банків крові


