УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
07.11.2005

№ 394

Про комплектування кадрів
безоплатних донорів на
2006 рік

Керуючись ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
та з метою своєчасного забезпечення лікувальних закладів компонентами та
препаратами крові:

1. Затвердити план комплектування кадрів безоплатних донорів на
2006 рік (далі – план), що додається. Контроль за виконанням планів
донорства покласти на місцеві органи виконавчої влади та заклади охорони
здоров’я.
2. Зобов’язати райдержадміністрації та рекомендувати міським головам
міст обласного значення:
2.1. при комплектуванні кадрів безоплатних донорів керуватися
положеннями Закону України «Про донорство крові та її компонентів»,
забезпечити гарантії та пільги донорам;
2.2. при формуванні місцевих бюджетів передбачити фінансування на
реалізацію Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 20022007 роки, яка затверджена рішенням сесії облради від 23.04.2002 № 5,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.09.2005
№ 333 «Про затвердження вартості набору продуктів для харчування
донора», яке зареєстроване в Запорізькому обласному управлінні юстиції
від 28.09.2005 за № 67/1148, і на виконання цього розпорядження, для
заохочення донорів і керівників трудових колективів, які систематично
виконують план донорства;
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2.3. розробити та затвердити на 2006 рік графік проведення «Днів
донора» та забезпечити контроль щодо його виконання.
3. Запропонувати керівникам підприємств, установ, організацій,
навчальних закладів незалежно від форм власності:
3.1. надавати органам управління охорони здоров’я
необхідну
допомогу в організації та якісному проведенні «Днів донора»;
3.2. розглянути питання щодо надання донорам у позачерговому
порядку путівки в санаторії, будинки відпочинку.
4. Рекомендувати:
4.1. редакціям обласних, міських, районних газет, обласній
держтелерадіокомпанії проводити активну пропаганду донорства, його
гуманної сутності, безпеки, соціальної значимості;
4.2. керівництву обласних і міських телекомпаній частину ефірного
часу присвятити донорству.
5. При виникненні надзвичайних ситуацій (стихійного лиха, аварій,
катастроф, епідемій та інш.) фінансування заходів щодо організації
донорства крові здійснювати згідно зі ст. 19 Закону України «Про
донорство крові та її компонентів».
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації Зайковську О.А.

Голова обласної
державної адміністрації

Ю.А. Артеменко

Проект вносить:
начальник управління охорони
здоров’я облдержадміністрації
Аркуш погодження додається
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