ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
ПРОТОКОЛ № 33
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я
та материнства від 20 квітня 2022 року
Засідання розпочалася о 15.00
Засідання закінчилося о 17.00

307 каб.

Присутні:
А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, Л. Кобецька, Н. Іванченко, О. Дуда.
Відсутні: Р. Дмитришин, М. Кульчицька-Волчко, І. Ковальчук.
Запрошені:
Д. Квіт – директор КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ»;
Т. Торопова
директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
психоневрологічний диспансер»;
М. Прикупенко - генеральний директор КНП ЛОР «Львівський обласний
госпіталь ветеранів війн ім. Ю. Липи;
Я. Гасяк – начальник юридичного відділу обласної ради;
А. Голдун – начальник відділу управління майном спільної власності обласної
ради.
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 листа Львівської ОДА (вх. № 02-799 від 10.02.2022) щодо
проєктів рішення «Про перетворення КЗ ЛОР «Львівське обласне
патологоанатомічне бюро» у комунальне некомерційне підприємство», «Про
перетворення КЗ ЛОР «Будинок дитини № 1 для дітей з ураженням
центральної нервової системи та порушенням психіки» у КНП» та «Про
перетворення КЗ ЛОР «Будинок дитини № 2 для дітей з ураженням
центральної нервової системи та порушенням психіки» у КНП».
Доповідають: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА;
Т. Зозуля – в. о. начальника управління майном спільної власності обласної
ради.
2.2. Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради
Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-17 від 07.02.2021) щодо проведення медичного
обстеження мешканцям Львівщини.
Доповідає: Т. Подвірний.
2.3. Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради
Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-31 від 08.02.2021) щодо проекту рішення «Про

звернення до КМУ щодо забезпечення надання якісної медичної допомоги
мешканцям гірських населених пунктів Львівської області».
Доповідає: Т. Подвірний.
2.4. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна
лікарня» (вх. № 02-806 від 10.02.2022) виділення додаткового фінансового
ресурсу на виплату заробітної плати працівникам лікарні.
Доповідає: С. Федоренко – директор КНП ЛОР «Львівська обласна
інфекційна клінічна лікарня».
2.5. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня
«ОХМАТДИТ» (вх № 02-842 від 14.02.2022) щодо виділення додаткових
коштів на виплату заробітної плати працівникам лікарні.
Доповідає: представник КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна
лікарня «ОХМАТДИТ».
2.6. Про розгляд листа ГО «Правий сектор» (вх № 02-775 від 09.02.2022) щодо
лікування дитини Е. Рихліцької на рідкісне орфанне захворювання.
Доповідає: О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА.
2.7. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
психоневрологічний диспансер» (вх. № 02-316 від 19.01.2022) щодо
встановлення протипожежної сигналізації та проведення робіт з обробки
дерев’яних конструкцій будівель.
Доповідає: Т. Торопова – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
психоневрологічний диспансер».
2.8. Про розгляд листа ЛНМУ ім. Данила Галицького(вх. № 02-541 від
29.01.2022) щодо виділення приміщень для кафедри акушерства, гінекології та
перинатології для проведення професійного навчання лікарів-інтернів і
слухачів.
Доповідає: Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної власності
обласної ради.
2.9. Про розгляд службової записки в. о. начальника управління майном
спільної власності обласної ради Т. Зозулі (вх. вн. №15 від 18.02.2022) щодо
інформації про проведення оперативних зустрічей з КНП ЛОР стосовно плану
заходів та забезпечення установ необхідним ресурсом у випадку надзвичайної
ситуації.
Доповідає: Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної власності
обласної ради.
2.10. Про розгляд листа Львівського військово-медичного клінічного центру
ДПСУ (вх. № 02-897 від 15.02.2022) щодо виділення коштів на ремонт ковідізолятора інфекційного відділення центру.
Доповідає: представник Львівського військово-медичного клінічного центру
ДПСУ.
2.11. Про розгляд листа Львівської ОДА (вх. № 02-83 від 05.02.2022) щодо
виконання Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей у 2021 році.
Доповідає: В. Лис.

2.12. Про розгляд скарги мешканця м. Львова І. Домінського (вх. № 01-Д-218
від 07.02.2022) щодо діяльності КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь
ветеранів війн ім. Ю. Липи.
Доповідає: М. Прикупенко – генеральний директор КНП ЛОР «Львівський
обласний госпіталь ветеранів війн ім.. Ю. Липи;
І. Домінський – заявник.
І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.
ВИСТУПИЛА: А. Ярмола - запропонувала затвердити порядок денний в
цілому.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «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 листа Львівської ОДА (вх. № 02-799 від
10.02.2022) щодо проєктів рішення «Про перетворення КЗ ЛОР «Львівське
обласне
патологоанатомічне
бюро»
у
комунальне
некомерційне
підприємство», «Про перетворення КЗ ЛОР «Будинок дитини № 1 для дітей з
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки» у КНП» та
«Про перетворення КЗ ЛОР «Будинок дитини № 2 для дітей з ураженням
центральної нервової системи та порушенням психіки» у КНП».
ДОПОВІВ: А. Голдун.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька, Я. Гасяк.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати подані проєкти рішень та рекомендувати заслухати
на черговій сесії обласної ради. Скерувати листа в постійну комісію з питань
комунального майна (М. Седіло).
2.2. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського звернення депутата обласної
ради Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-17 від 07.02.2021) щодо проведення
медичного обстеження мешканцям Львівщини.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в департамент охорони здоров’я ЛОДА
(О. Чемерис) для розгляду та надання роз’яснення ініціаторові звернення.
2.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського звернення депутата обласної
ради Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-31 від 08.02.2021) щодо проекту рішення
«Про звернення до КМУ щодо забезпечення надання якісної медичної
допомоги мешканцям гірських населених пунктів Львівської області».
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в департамент охорони здоров’я ЛОДА
(О. Чемерис) для вивчення на надання роз’яснення ініціаторові звернення.
2.4. СЛУХАЛИ:Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна
клінічна лікарня» (вх. № 02-806 від 10.02.2022) виділення додаткового
фінансового ресурсу на виплату заробітної плати працівникам лікарні.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома, оскільки питання вирішено.
2.5. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча
клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» (вх № 02-842 від 14.02.2022) щодо виділення
додаткових коштів на виплату заробітної плати працівникам лікарні.
ДОПОВІВ: Д. Квіт – інформує комісію про дефіцит коштів за місяць у
розмірі 8 592,7 тис. грн. Просить допомогти вирішити це питання.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома. Скерувати листа в постійну комісію з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку (В. Квурт).
2.6. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа ГО «Правий сектор» (вх № 02-775 від
09.02.2022) щодо лікування дитини Е. Рихліцької на рідкісне орфанне
захворювання.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в департамент охорони здоров’я ЛОДА
(О. Чемерис) для вивчення на надання роз’яснення ініціаторові звернення.
2.7. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний
клінічний психоневрологічний диспансер» (вх. № 02-316 від 19.01.2022) щодо
встановлення протипожежної сигналізації та проведення робіт з обробки
дерев’яних конструкцій будівель.
ДОПОВІЛА: Т. Торопова – інформує про потребу в коштах на модернізацію
та встановлення протипожежної сигналізації. Просить допомогти вирішити це
питання.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, Н. Іванченко,
Л. Кобецька, О. Дуда – повідомив, що на сесії обласної ради було прийнято
звернення до КМУ та ВРУ щодо розробки державної програми з модернізації
та встановлення протипожежної сигналізації у закладах охорони здоров’я,
освіти та культури.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
2.8. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа ЛНМУ ім. Данила Галицького(вх. № 02541 від 29.01.2022) щодо виділення приміщень для кафедри акушерства,
гінекології та перинатології для проведення професійного навчання лікарівінтернів і слухачів.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання
комісії та запросити ініціаторів звернення.
2.9. СЛУХАЛИ: Про розгляд службової записки в. о. начальника управління
майном спільної власності обласної ради Т. Зозулі (вх. вн. №15 від 18.02.2022)
щодо інформації про проведення оперативних зустрічей з КНП ЛОР стосовно
плану заходів та забезпечення установ необхідним ресурсом у випадку
надзвичайної ситуації.
ДОПОВІВ: А. Голдун – інформував, що існує проблема належного
облаштування бомбосховищ у комунальних закладах охорони здоров’я
Львівщини, відповідно до встановлених ДБН.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома. Підготувати листа на Львівську обласну
військову адміністрацію (М. Козицький) з проханням облаштувати
бомбосховища у багатопрофільних лікарнях.
2.10. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Львівського військово-медичного
клінічного центру ДПСУ (вх. № 02-897 від 15.02.2022) щодо виділення коштів
на ремонт ковід-ізолятора інфекційного відділення центру.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання
комісії та запросити ініціатора звернення.
2.11. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Львівської ОДА (вх. № 02-83 від
05.02.2022) щодо виконання Регіонального стратегічного плану дій з
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у 2021
році.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

2.12. СЛУХАЛИ: Про розгляд скарги мешканця м. Львова І. Домінського
(вх. № 01-Д-218 від 07.02.2022) щодо діяльності КНП ЛОР «Львівський
обласний госпіталь ветеранів війн ім. Ю. Липи.
ДОПОВІВ: М. Прикупенко – всі недоліки усунені, госпіталь надає належну
медичну допомогу всім пацієнтам без виключення.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, М. Гичка, О. Дуда, Н. Іванченко,
Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома. Скерувати листа в управління майном
спільної власності (Т. Зозуля).

Голова комісії

Анна ЯРМОЛА

