
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 35
засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я

 та материнства від 13 червня 2022 року
у режимі zoom – конференції

Засідання розпочалася о 13.30
Засідання закінчилося о 15.00                                                                   326 каб.

Присутні:
А. Ярмола, Л. Цибуля (у режимі zoom – конференції),  М. Гичка,                             
Л. Кобецька (у режимі zoom – конференції), Н. Іванченко, О. Дуда,                      
М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – конференції). 
Відсутні: Р. Дмитришин, І. Ковальчук. 
Запрошені:
А. Голдун – начальник відділу управління майном спільної власності обласної 
ради.
Г. Струк – заступник головного лікаря «Львівська обласна госпрозрахункова 
поліклініка».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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 пунктів  2, 5 доручення президії обласної ради від 07.06.2022 
щодо заслуховування звіту керівників комунальних закладів Львівської 
обласної ради та з інших питань.
Доповідає А. Ярмола. 
2.2. Про звіт директора «Львівська обласна госпрозрахункова поліклініка», що 
знаходиться за адресою: пр. Чорновала, 45а у м. Львові.
Доповідає: Галина Орестівна Струк – заступник директора «Львівська 
обласна госпрозрахункова поліклініка».
Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної власності обласної 
ради.
2.3. Про розгляд звернення керівника міжнародного проєкту «Вихід»                     
Н. Турчин (вх. № 01-Т-281 від 11.02.2022) щодо підтримки та сприяння 
навчальному процесу.
Доповідає А. Ярмола. 
2.4. Про розгляд заяви мешканця геріатричного пансіонату м. Львова                       
М. Івануджака (вх № 01-І-315 від 16.02.2022) щодо протезування зубів.



Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я військової 
адміністрації, М. Модь – директор Львівського геріатричного пансіонату.
2.5. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»                 
(вх. № 02-186 від 13.01.2021) щодо закупівлі дизель-генераторної установки 
АВР та стабілізатора напруги.
Доповідає: М. Гичка.

ІІІ. Різне.

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.
ВИСТУПИЛА: А. Ярмола - запропонувала затвердити порядок денний в 
цілому.
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля (у режимі zoom – конференції),  М. Гичка,                             
Л. Кобецька (у режимі zoom – конференції), Н. Іванченко, О. Дуда,                          
М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – конференції). 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії в цілому.

ІІ. Про розгляд письмових листів керівників органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій:
2.1. СЛУХАЛИ: Про розгляд пунктів  2, 5 доручення президії обласної ради 
від 07.06.2022 щодо заслуховування звіту керівників комунальних закладів 
Львівської обласної ради та з інших питань.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля (у режимі zoom – конференції),                        
М. Гичка, Л. Кобецька (у режимі zoom – конференції), Н. Іванченко, О. Дуда,                          
М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – конференції). 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Доопрацювати дане доручення на наступному засіданні комісії 
та скерувати листа у постійну комісію з питань законності, депутатської 
етики, регламенту та свободи слова (Р. Фединяк).

2.2. СЛУХАЛИ: Про звіт директора «Львівська обласна госпрозрахункова 
поліклініка», що знаходиться за адресою: пр. Чорновала, 45а у м. Львові.
ДОПОВІЛА: І. Струк – зачитала звіт про діяльність установи за 2021 – 2022 
роки (звіт додається).
ВИСТУПИЛИ: А. Голдун, А. Ярмола, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), М. Гичка, Л. Кобецька (у режимі zoom – конференції), Н. 
Іванченко, О. Дуда, М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – конференції). 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

2.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення керівника міжнародного проєкту 
«Вихід»  Н. Турчин (вх. № 01-Т-281 від 11.02.2022) щодо підтримки та 
сприяння навчальному процесу.



ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля (у режимі zoom – конференції),  М. 
Гичка, Л. Кобецька (у режимі zoom – конференції), Н. Іванченко, О. Дуда,                          
М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – конференції). 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.

2.4. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви мешканця геріатричного пансіонату                   
м. Львова  М. Івануджака (вх № 01-І-315 від 16.02.2022) щодо протезування 
зубів.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля (у режимі zoom – конференції),             
М. Гичка, Л. Кобецька (у режимі zoom – конференції), Н. Іванченко, О. Дуда,                          
М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – конференції). 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в управління охорони здоров’я Львівської 
міської ради (Л. Кобецька) для вивчення на надання роз’яснення ініціаторові 
звернення.

2.5. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна 
лікарня» (вх. № 02-186 від 13.01.2021) щодо закупівлі дизель-генераторної 
установки АВР та стабілізатора напруги.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля (у режимі zoom – конференції),                  
М. Гичка, Л. Кобецька (у режимі zoom – конференції), Н. Іванченко, О. Дуда,                          
М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – конференції). 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в департамент охорони здоров’я ЛОДА               
(О. Чемерис) для вивчення на надання роз’яснення ініціаторові звернення.

ІІІ. Різне.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА

Заступник голови комісії                                                   Леонід ЦИБУЛЯ


