ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 32
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я
та материнства
09.02.2022

15.00

м. Львів,

вул. Винниченка, 18

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

307 каб.

Гичка,

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 інформації Львівської облдержадміністрації щодо санітарноепідеміологічної ситуації на території Львівщини, проведення вакцинації та
вжиття заходів реагування у зв’язку з епідемією коронавірусу».
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА;
Н. Іванченко.
2.2. Про розгляд листа Львівської ОДА (вх. № 02-406 від 24.01.2022) щодо
звіту про стан виконання у 2021 році Комплексної програми підтримки галузі
охорони здоров’я Львівської області на 2021-2025 роки.
Доповідає: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
2.3. Про розгляд листа Західного офісу Держаудитслужби (вх. №02-26 від
04.01.2022) про результати державного фінансового аудиту виконання
департаментом охорони здоров’я ЛОДА бюджетних програм.
Доповідають: представник Західного офісу Держаудитслужби;
О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
2.4. Про розгляд колективного звернення працівників КНП «Дрогобицька
міська стоматологічна поліклініка» ДМР (вх. № 02-135 від 11.01.2022) щодо
збереження стоматологічної служби Дрогобиччини.
Доповідає:Л. Ших – голова профспілкової організації КНП «Дрогобицька
міська стоматологічна поліклініка» ДМР.
2.5. Про розгляд листа Жидачівської міської ради (вх. № 02-559 від
31.01.2022) щодо погашення заборгованості за виконані будівельні роботи
перед підрядником у розмірі 939,6 тис. грн.
Доповідає:В. Левко – Жидачівський міський голова.
2.6. Про розгляд листа КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» (вх. №
02-500 від 27.01.2022) щодо передачі в постійне користування автомобіля
«Газель» для потреб лікарні.
Доповідає: Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної власності
обласної ради.

2.7. Про розгляд листа Червоноградської міської ради (вх. № 02-651 від
02.02.2022) щодо виділення коштів з обласного бюджету на пільгові
медикаменти для Червоноградської міської територіальної громади.
Доповідає: Н. Земницька – заступник голови Червоноградської міської ради.
2.8. Про розгляд звернення мешканки м. Радехів Н. Комарницької (вх. № 01К-21 від 12.01.2022) щодо розслідування у справі смерті її чоловіка від
COVID-19.
Доповідає: А. Ярмола.
2.9. Про розгляд листа-відповіді управління комунальної власності Львівської
міської ради щодо питання повернення приміщення для ВН КЗ ЛОР
«Львівський медичний коледж післядипломної освіти».
Інформує: А. Ярмола.
2.10. Про розгляд листа-відповіді заступника голови ЛОДА про додаткову
потребу в коштах на зарплату медичним працівникам закладів охорони
здоров’я Львівщини.
Інформує: О. Чемерис.
ІІІ. Різне.

Голова комісії

Анна ЯРМОЛА

