
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 36

засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я
 та материнства 

27.07.2022         15.00        м. Львів,     вул. Винниченка, 18                      307 каб.

Склад комісії:
А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, О. Дуда, М. Гичка,                                               
Н. Іванченко, Л. Кобецька, І. Ковальчук, М. Кульчицька-Волчко.

І. Про порядок денний постійної комісії.
ІІ. Про розгляд письмових листів керівників органів державної влади, місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій:
2.1. Про розгляд листа КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий 
медичний центр» (вх. від 02.06.2022 № 02-1504) щодо виділення коштів у сумі 110, 
990 тис. гривень на капітальний ремонт пасажирського ліфта.
Доповідає: А. Синюта- директор КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований 
дитячий медичний центр».
2.2. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична 
лікарня» (вх. від 13.07.2022 № 02-1816) щодо перерозподілу субвенції з 
держбюджету для потреб КНП ЛОР .
Доповідають: Б. Чечотка- директор КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна 
психіатрична лікарня»;
О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я військової адміністрації.
2.3. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» 
(вх. від 20.07.2022 № 02-1843) щодо виділення додаткового фінансового ресурсу з 
обласного бюджету на виплату заробітної плати працівникам лікарні.
Доповідають: С. Федоренко - директор КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна 
психіатрична лікарня»;
О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я військової адміністрації.
2.4. Про розгляд звернення голів профспілкових організацій КНП ЛОР «Львівський 
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (вх. від 
18.07.2022 № 02-1832) щодо діяльності установи .
Доповідають:представники профспілкових організацій,
 А. Васько – в. о. генерального директора «Львівський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф»;
О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я військової адміністрації.
2.5. Про розгляд листа-відповіді КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» на звернення профспілкових 
організацій щодо діяльності установи (вх. від 21.07.2022 № 02-1861).
Доповідає: А. Васько – в. о. генерального директора «Львівський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;



2.6. Про розгляд заяв членів ЛОО ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича (вх. № від 
15.06.2022 №01-Ко-521 та від 11.07.2022 № 01-С-544) щодо видачі путівок у 
санаторій «Говерла» м. Моршин.
Доповідають:Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності 
обласної ради;представники ЛОО ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича.
2.7. Про розгляд п.1 протокольного доручення президії обласної ради від 07.06.2022 
та п.2 протокольного доручення за підсумками XIII чергової сесії обласної ради від 
14.06.2022 щодо проєктів рішення про внесення змін до Редакційного статуту, 
затвердженого рішенням від 04.11.2008  № 744.
Доповідають: А. Ярмола, В. Гасяк.
2.8. Про розгляд п. 2 протокольного доручення за підсумками апаратної наради в 
голови обласної ради від 18.07.2022 щодо проекту Концепції адаптації базових 
галузей економіки до умов воєнного стану.
Доповідають: А. Ярмола.
2.9. Про розгляд заяв мешканця м. Львова, інваліда ІІІ групи Р. Бучми (вх. від 
10.06.2022 № 01-Б-515 та від 04.07.2022 № 01-Б-532) щодо проходження 
лабораторних та діагностичних обстежень у комунальних закладах Львівщини та з 
інших питань.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я військової 
адміністрації.
2.10. Про розгляд листа-відповіді Львівської ОВА (вх. від 08.07.2022 № 02-1777) 
щодо ремонту ковід-ізолятора інфекційного відділення військового центру.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я військової 
адміністрації.
2.11. Про розгляд листа-відповіді департаменту охорони здоров’я ЛОВА (вх. від 
27.06.2022 № 02-1702)  щодо виділення коштів на придбання дизель-генераторної 
установки АВР та стабілізатора напруги.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я військової 
адміністрації.
2.12. Про розгляд звернення БО БФ «Право на захист» (вх. від 21.07.2022 № 02-
1859) щодо доступу до медичних послуг ВПО та з інших питань.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я військової 
адміністрації.

ІІІ. Різне.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА


