Про передачу товарів
Відповідно до статті 22, пункту 9 частини першої статті 39 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 7 постанови Кабінету
Міністрів України від 27 травня 2015 року № 350 «Про затвердження Порядку
та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з
виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку
проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», на підставі
субсидіарної угоди між Міністерством охорони здоров’я України та
Львівською обласною державною адміністрацією про реалізацію субпроекту
«Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у
Львівській області», в рамках Угоди про позику між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року №
8475-UA:
1. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
забезпечити передачу товарів (принтерів, планшета, павербанків), придбаних
за кошти субвенції, в рамках виконання договору № SH 4.3.6/12062018,
укладеного з ТзОВ «Техніка для бізнесу», закладам охорони здоров’я згідно з
додатком.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації О. О. Стоколос - Ворончук.

Голова

О. М. Синютка

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від ____________ № _____

Товари, які передаються в рамках договору
№ SH 4.3.6/12062018
№.

Заклад охорони здоров’я, адреса

1

Комунальне підприємство «Центр
первинної медико-санітарної
допомоги м. Червонограда»
(Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Івасюка, 8)
Комунальне некомерційне
підприємство «Моршинська міська
лікарня» Моршинської міської ради
(Львівська обл., Стрийський район,
м. Моршин, вул. 50-річчя УПА, 20)
Комунальне некомерційне
підприємство «Гніздичівська
АЗПСМ» Гніздичівської селищної
ради (Львівська обл., Жидачівський
район, смт Гніздичів,
вул. Грушевського, 69)
Лікарська амбулаторія загальної
практики - сімейної медицини
с. Лисиничі Пустомитівського району
Львівської області (Львівська обл.,
Пустомитівський район, с. Лисиничі,
вул. Львівська, 1)
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Рудники
Миколаївського району Львівської
області (Львівська обл.,
Миколаївський район, с. Рудники,
вул. Дрогобицька, 3а)
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Рудники
Миколаївського району Львівської
області (Львівська обл.,
Миколаївський район, с. Рудники,
вул. Дрогобицька, 3а)
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Назва товарів,
модель

Кількість/шт.

Принтер

1

Принтер

1

Принтер

1

Принтер

1

Принтер

1

Планшет

1

7

Добромильська амбулаторія загальної
практики - сімейної медицини
Старосамбірського району Львівської
області (Львівська обл.,
Старосамбірський район,
м. Добромиль, вул. Лесі Українки, 10)

Заступник голови

Павербанк

2

О. О. Стоколос - Ворончук

