ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 31
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я
та материнства
21.01.2022

14.00

м. Львів,

вул. Винниченка, 18

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

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 звіт директора КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ» О. Бурди на займаній посаді та інформація щодо виконання
завдань, заходів та результативних показників у 2021 році Комплексної
програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 20212025 роки році.
Доповідає: О. Бурда – директор КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча
клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».
2.3. Про розгляд депутатських звернень депутата обласної ради
Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-512 від 13.12.2021 та № Д-17вн-520 від
17.12.2021) щодо проєкту рішення «Про звіт директора КНП ЛОР «Львівська
обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».
Доповідають: Т. Подвірний,Т. Зозуля.
2.4. Про розгляд листа управління майном спільної власності обласної ради
(вх № 02-8254 від 07.12.2021) щодо передбачення в обласному бюджеті 2022
році коштів для потреб КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ».
Доповідають: Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної
власності обласної ради, О. Бурда – директор КНП ЛОР «Львівська обласна
дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».
2.5. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
перинатальний центр» (вх. № 02-8009 від 25.11.2021) щодо виділення коштів з
обласного бюджету 2022 року на покращення матеріально-технічної бази
установи, закупівлю обладнання та створення «Банку грудного молока».
Доповідає: М. Малачинська – директор КНП ЛОР «Львівський обласний
клінічний перинатальний центр».

2.6. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувальнодіагностичний кардіологічний центр» (вх. № 02-8078 від 29.11.2021) щодо
виділення коштів з обласного бюджету 2022 року на медичне обладнання для
установи.
Доповідає: С. Павлик – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
лікувально-діагностичний кардіологічний центр».
2.7. Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради
Н. Іванченко (вх. № Д-17вн-500 від 09.12.2021) щодо передбачення в
обласному бюджеті 2022 році коштів для потреб КНП ЛОР «Львівська
обласна інфекційна лікарня».
Доповідають: Н. Іванченко, С. Федоренко – директор КНП ЛОР «Львівська
обласна інфекційна лікарня».
2.8. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
діагностичний центр» (вх. № 02-8520 від 16.12.2021) щодо виділення коштів з
обласного бюджету 2022 року для належного функціонування установи.
Доповідає:Р. Пукаляк – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
діагностичний центр».
2.9. Про розгляд листів КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» (вх. №
02-218 та № 02-218 від 14.01.2021, № 02-275 від 18.01.2022) щодо потреби у
закупівлі медичного обладнання у 2022 році та виділення коштів на
виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт систем електропостачання
пологового корпусу КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», за
адресою вул. Некрасова, 4 м. Львів.
Доповідає: М. Гичка – генеральний директор КНП ЛОР «Львівська обласна
клінічна лікарня .
2.10. Про розгляд протокольного доручення за підсумками засідання президії
від 13.12.2021 (ПДВн-113 від 16.12.2021) щодо надання пропозицій до
внесення змін до Регламенту Львівської обласної ради.
Доповідає:А. Ярмола – голова постійної комісії.
2.11. Про розгляд протокольного доручення за підсумками X чергової сесії від
23.12.2021 (ПДВн-115 від 29.12.2021) щодо зміни назви Комплексної
програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 20212025 роки.
Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
2.12. Про розгляд листа постійної комісії з питань комунального майна (вх. №
К110-вн-30 від 22.12.2021) щодо збереження КНП «Миколаївська міська
лікарня».
Доповідають:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА;
представники КНП «Миколаївська міська лікарня».
2.13. Про розгляд листа Військового госпіталю національної гвардії України
(в/ч 3080) (вх. № 02-8518 від 16.12.2021) щодо виділення коштів для
облаштування централізованої системи киснепостачання у розмірі 500 000,0
грн.
Доповідає:представник госпіталю.

2.14. Про розгляд листа КНП «Самбірська районна лікарня» (вх. № 02-8504
від 16.12.2021) щодо виділення санітарних автомобілів для потреб лікарні.
Доповідає: В. Корольчук – в. о. генерального директора КНП «Самбірська
районна лікарня».
2.15. Про розгляд листа МОЗ України (вх. № 02-8811 від 29.12.2021) щодо
звернення народного депутата України О. Юрченка про дії (бездіяльності)
медичних працівників КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр
превенції та терапії узалежнень».
Доповідає: М. Кабанчик – директор КНП ЛОР «Львівський обласний
медичний центр превенції та терапії узалежнень».
2.16. Про розгляд листа Львівської ОДА (вх. №02-108 від 10.01.2022) щодо
пропозицій на виконання рішення сесії від 9.11.2021 № 254 .
Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
2.17. Про розгляд заяв мешканця м. Львова Р. Бучми (вх. № 01-Б-2414 від
13.12.2021, № 01-Б-2450 від 28.12.2021, № 01-Б-11 від 11.01.2021, № 01-Б-42
від 17.01.2021) щодо вирішення проблемних питань у міській поліклініці № 2
м. Львова.
Доповідає:Л. Кобецька.
2.18. Про розгляд листа ГО «Спілка багатодітних сімей Львівщини «Щаслива
родина» (вх. № 02 - 8667 від 02.12.2021) щодо пільг для багатодітних родин.
Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
ІІІ. Різне.
3.1. Про розгляд листів-інформацій на листи скеровані постійною комісією до
департаменту охорони здоров’я ЛОДА та інших установ для вивчення та
надання інформації.

Голова комісії

Анна ЯРМОЛА

