ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання
ПРОТОКОЛ № 37
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я
та материнства від 07 вересня 2022 року
Засідання розпочалася о 15.00
Засідання закінчилося о 17.00

307 каб.

Присутні:
А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, М. Кульчицька-Волчко.
Відсутні: О. Дуда.
Запрошені:
Ю. Холод – заступник голови Львівської обласної ради;
О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я військової
адміністрації;
Ю. Вендзилович - директор КНП ЛОР «Львівський обласний державний
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр»;
Т. Пошивак - директор КНП ЛОР «Львівський обласний спеціалізований
центр радіаційного захисту населення»;
Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної власності обласної
ради;
А. Голдун – начальник відділу управління майном спільної власності обласної
ради;
А. Васько – в. о. генерального директора КНП ЛОР «Львівський обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
І. Крук – начальник управління адміністративного забезпечення діяльності
ради;
І. Хороших – начальник відділу організаційної роботи та взаємодії з органами
місцевого самоврядування.

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 ЛОВА (вх. № 02-1983 від 04.08.2022) щодо інформації
про виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм.
Доповідають: С. Куйбіда- директор департаменту економічної політики
ЛОВА;
О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;

2.2. Про розгляд листа ЛОВА (вх. № 02-2049 від 10.08.2022) щодо проєкту
рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності
до спільної власності територіальних громад Львівської області окремого
індивідуально визначеного майна».
Доповідають: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності обласної
ради.
2.3. Про розгляд листа ЛОВА (вх. № 02-2256 від 05.09.2022) щодо проєкту
рішення «Про реорганізацію КНП ЛОР «Львівський обласний державний
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» та КНП ЛОР
«Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення»
шляхом приєднання до КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
діагностичний центр».
Доповідають: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності обласної
ради;
Ю. Вендзилович – директор КНП ЛОР «Львівський обласний державний
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр»;
Т. Пошивак – директор КНП ЛОР «Львівський обласний спеціалізований
центр радіаційного захисту населення»;
Р. Пукаляк – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
діагностичний центр».
2.4. 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».
2.5. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф» щодо передачі об’єкту на вул.
Кордуби, 4а для розміщення адмінпідрозділу Центру ЕМД (вх. від 29.07.2022
№ 02-1908).
Доповідають: А. Васько – в. о. генерального директора «Львівський обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності обласної
ради.
2.6. Про розгляд листа постійної комісії з питань культури, інформаційної
політики та промоції (вх. від 03.08.2022 №к107вн-70) щодо заяв членів ЛОО
ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича про видачу путівок у КНП ЛОР «Лікарня
відновного лікування №2 "Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА "Говерла".
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я
ЛОВА;представники ЛОО ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича.
2.7. Про розгляд заяви мешканки м. Львова Т. Редик (вх. від 05.08.2022 № 01ко-584) щодо вирішення питання отримання путівок у КНП ЛОР «Лікарня
відновного лікування №2 "Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА "Говерла".

Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
представники ЛОО ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича.
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.
Доповідає: А. Ярмола.
2.9. Про розгляд п.14 протокольного доручення за підсумками XIII чергової
сесії обласної ради від 14.06.2022 щодо процедури проходження медичного
огляду добровольчими військовими формуваннями.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
2.10. Про розгляд заяви мешканця м. Балаклії, Ізюмського району, Харківської
області С. Борисенка (вх. від 09.08.2022 № 01-Б-591) щодо протезування
кульшових суглобів.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
2.11. Про розгляд листа Міністерства молоді та спорту України (вх. від
04.08.2022 № 02-1984) про збереження закладів лікарсько-фізкультурної
допомоги.
Доповідають: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
С. Середа – директор КНП ЛОР «Львівський обласний лікарськофізкультурний диспансер».
2.12. Про розгляд листа Міністерства охорони здоров’я України (вх. від
23.08.2022 № 02-2156) щодо передачі з державної власності сфери управління
МОЗ у спільну власність територіальних громад Львівської області цілісного
майнового комплексу «Дитячий спеціалізований санаторій «Джерело» МОЗ
України».
Доповідають: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності обласної
ради.

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.
ВИСТУПИЛА: А. Ярмола - запропонувала затвердити порядок денний в
цілому.
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, М. Гичка, І. Ковальчук, Р. Дмитришин,
Н. Іванченко, М. Кульчицька-Волчко, Л. Кобецька.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «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 ЛОВА (вх. № 02-1983 від 04.08.2022)
щодо інформації про виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових
програм.

ДОПОВІВ: О. Чемерис – виконання Програми підтримки галузі охорони
здоров’я Львівської області на 2021 – 2025 роки здійснено на 42,3%.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук,
М. Гичка, Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.
2.2. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа ЛОВА (вх. № 02-2049 від 10.08.2022)
щодо проєкту рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття з
державної власності до спільної власності територіальних громад Львівської
області окремого індивідуально визначеного майна».
ДОПОВІЛИ: О. Чемерис, Т. Зозуля.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук,
М. Гичка, Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначений проєкт рішення та пропонувати його до
розгляду на сесії обласної ради. Скерувати листа голові Львівської обласної
ради І. Гримак.
2.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа ЛОВА (вх. № 02-2256 від 05.09.2022)
щодо проєкту рішення «Про реорганізацію КНП ЛОР «Львівський обласний
державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» та
КНП ЛОР «Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту
населення» шляхом приєднання до КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
діагностичний центр».
ДОПОВІЛИ: О. Чемерис – проєкт рішення підготовлений департаментом
охорони здоров’я ЛОВА з метою покращення якості та доступності
медичного обслуговування населення і ефективності використання
бюджетних коштів. До уваги також, було взято План розвитку госпітального
округу Львівської області на 2021 – 2024 роки, затверджений Госпітальною
радою Львівської області. Проводилися обговорення вказаного проєкту
рішення з колективами КНП ЛОР «Львівський обласний спеціалізований
центр радіаційного захисту населення», зокрема, з представниками
громадських організацій, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи та КНП ЛОР «Львівський обласний державний клінічний
лікувально-діагностичний
ендокринологічний
центр».
Колектив
ендокринологічного
центру
не
погоджувався
щодо
роз’єднання
поліклінічного відділення та стаціонару.
Т. Зозуля – поданий проєкт рішення пропонується до розгляду на засіданнях
профільних комісій обласної ради.
Ю. Вендзилович – установа існує 70 років і надає якісну медичну допомогу
населенню Львівщини, особливо зараз, коли наша країна перебуває у стані
війни. Ми не проти приєднання до КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний
діагностичний центр», але не погоджуємося щодо роз’єднання поліклінічного

та стаціонарного відділень центру та просимо зберегти юридичну адресу за
ендокринологічним центром.
Т. Пошивак – було проведено зустрічі з представниками департаменту
охорони здоров’я ЛОВА, колективом установи та громадськими
організаціями. Ми не проти приєднання до КНП ЛОР «Львівський обласний
клінічний діагностичний центр», але просимо зберегти структуру центру, його
розташування та колектив.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук,
М. Гичка, Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 5 (А. Ярмола, М. Гичка, Р. Дмитришин,
Н. Іванченко, Л. Кобецька), «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 3 (Л. Цибуля,
І. Ковальчук, М. Кульчицька-Волчко).
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначений проєкт рішення та пропонувати його до
розгляду на сесії обласної ради. Скерувати листа в постійну комісію з питань
комунального майна обласної ради.
2.4. СЛУХАЛИ: 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.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук,
М. Гичка, Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти зазначений лист до відома, оскільки питання вирішено.
2.5. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» щодо передачі об’єкту
на вул. Кордуби, 4а для розміщення адмінпідрозділу Центру ЕМД (вх. від
29.07.2022 № 02-1908).
ДОПОВІЛИ: А. Васько, Т. Зозуля.
ВИСТУПИЛА: Л. Кобецька – зачитує лист виконавчого комітету Львівської
міської ради № 2901/вих.-153 від 07.09.2022 що право власності Львівської
обласної ради на вказане приміщення є скасованим на підставі рішення
Господарського суду м. Києва.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук,
М. Гичка, Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначене питання та скерувати листа в постійну
комісію з питань комунального майна з проханням розмістити КНП ЛОР
«Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» у приміщенні за адресою: вул. Кордуби, 4а у м. Львові для
надання належної медичної допомоги населенню Львівської області .

Листа виконавчого комітету Львівської міської ради № 2901/вих.-153 від
07.09.2022 скерувати в юридичний відділ управління майном спільної
власності обласної ради для опрацювання.
Голова комісії А. Ярмола з поважних причин покинула засідання постійної
комісії.
Заступник голови комісії Л. Цибуля продовжив засідання комісії.
2.6. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа постійної комісії з питань культури,
інформаційної політики та промоції (вх. від 03.08.2022 №к107вн-70) щодо
заяв членів ЛОО ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича про видачу путівок у КНП
ЛОР «Лікарня відновного лікування №2 "Центр реабілітації ветеранів ОУНУПА "Говерла".
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію листа в постійну комісію з питань
соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій для
доопрацювання цього питання з подальшою передачею вказаного об’єкта до
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
2.7. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви мешканки м. Львова Т. Редик (вх. від
05.08.2022 № 01-ко-584) щодо вирішення питання отримання путівок у КНП
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію листа в постійну комісію з питань
соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій для
доопрацювання цього питання з подальшою передачею вказаного об’єкта до
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
2.8. СЛУХАЛИ: 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.
ДОПОВІВ: Л. Цибуля - усі пропозиції, які були напрацьовані постійною
комісією з питань охорони здоров’я та материнства враховані. Дана
Концепція пропонується для розгляду на сесії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома. Дана Концепція пропонується до розгляду на
сесії обласної ради.

2.9. СЛУХАЛИ: Про розгляд п.14 протокольного доручення за підсумками
XIII чергової сесії обласної ради від 14.06.2022 щодо процедури проходження
медичного огляду добровольчими військовими формуваннями.
ДОПОВІВ: О. Чемерис - медичний відбір (огляд) кандидатів у члени
добровольчих формувань (Положення про добровольчі формування
територіальних громад, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2021 р.
№
1449)
проводиться
лікарсько-консультативними
комісіями
(ЛКК) комунальних закладів охорони здоров’я територіальних громад за
направленням посадової особи місцевого самоврядування, відповідальної за
оборонну чи мобілізаційну роботу, на умовах, визначених Порядком видачі
медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної
системи, затверджений наказом МОЗ від 20.10.1999 р. № 252. Наказом
департаменту охорони здоров’я ЛОВА від 30.03.2022 № 369 затверджено
спрощену процедуру проходження медичного огляду добровольчими
військовими формуваннями.
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
2.10. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви мешканця м. Балаклії, Ізюмського
району, Харківської області С. Борисенка (вх. від 09.08.2022 № 01-Б-591)
щодо протезування кульшових суглобів.
ДОПОВІВ: О. Чемерис.
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію заяви в департамент охорони здоров’я ЛОВА
для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування.
Інформувати ініціатора звернення.
2.11. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Міністерства молоді та спорту України
(вх. від 04.08.2022 № 02-1984) про збереження закладів лікарськофізкультурної допомоги.
ДОПОВІВ: О. Чемерис.
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома.
2.12. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Міністерства охорони здоров’я України
(вх. від 23.08.2022 № 02-2156) щодо передачі з державної власності сфери
управління МОЗ у спільну власність територіальних громад Львівської
області цілісного майнового комплексу «Дитячий спеціалізований санаторій
«Джерело» МОЗ України».

ДОПОВІВ: О. Чемерис, А. Голдун.
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Передачу майнового комплексу «Дитячий спеціалізований
санаторій «Джерело» МОЗ України» з державної власності сфери управління
МОЗ у спільну власність територіальних громад Львівської області вважати
недоцільною.
ІІІ. Різне.
3.1. СЛУХАЛИ: Інформацію директора департаменту охорони здоров’я
ЛОВА О. Чемериса щодо вакцинації населення Львівської області від COVID19.
ДОПОВІВ: О. Чемерис – інформував, що Львівщина отримала чотири тисячі
доз вакцини від COVID-19 "Janssen”, а з 15.09 усі пункти вакцинації
Львівщини будуть забезпечені вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech та
Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, І. Ковальчук, М. Гичка,
Н. Іванченко, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

Голова комісії
Заступник голови комісії
Секретар комісії

Анна ЯРМОЛА
Леонід ЦИБУЛЯ
Роман Дмитришин

