
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

ПРОТОКОЛ № 39
засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я

 та материнства від 25 листопада 2022 року
у режимі zoom – конференції

Засідання розпочалася о 12.00
Засідання закінчилося о 13.40                                                                   324 каб.

Присутні:
А. Ярмола, Л. Цибуля(у режимі zoom – конференції), Р. Дмитришин,                       
М. Гичка, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко, О. Дуда.
Запрошені:
Іван Собко – заступник начальника Львівської обласної військової 
адміністрації;
Світлана Наконечна – заступник директора департаменту фінансів Львівської 
обласної військової адміністрації;
Орест Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
військової адміністрації;
Андрій Білоус – в.о. начальника управління майном спільної власності 
обласної ради;
Володимир Книгиницький – начальник Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону.

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 протокольних доручень за підсумками апаратних нарад в 
голови обласної ради від 19.09.2022 та від 24.10.2022 щодо заслуховування та 
проведення аналізу звітів про виконання обласних цільових програм (ПДВн-
16 від 21.09.2022 та ПДВн-18 від 27.10.2022).
Доповідає:А. Ярмола.
2.2. Про розгляд звіту департаменту охорони здоров’я ЛОВА про виконання 
переліку завдань та заходів Комплексної програми підтримки галузі охорони 
здоров’я Львівської області на 2021–2025 роки у 2022 році.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
2.3. Про розгляд проєкту Комплексної програми підтримки галузі охорони 
здоров’я Львівської області на 2021–2025 роки на 2023 роки.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.



2.4. Про розгляд листа ЛНМУ ім. Данила Галицького (вх. № 02-2898 від 
02.11.2022) щодо питання реорганізації КНП ЛОР «Львівський обласний 
державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр».
Доповідає: А. Білоус - начальника управління майном спільної власності 
обласної ради.
2.5. Про розгляд листа командувача Медичних сил ЗСУ, генерал-майор 
медичної служби Т. Остащенко (вх. № 02-2992 від 10.11.2022) щодо 
утворення Центру реконструктивної хірургії, відновлювального лікування та 
реабілітації.
Доповідають: Т. Остащенко – командувач Медичних сил ЗСУ, генерал-майор 
медичної служби;
А. Білоус - начальника управління майном спільної власності обласної ради.
2.6. Про розгляд листав Військово-медичного клінічного центру Західного 
регіону (вх. № 02-2897 від 02.11.2022) щодо утворення Центру 
реконструктивної хірургії, відновлювального лікування та реабілітації на базі 
відділення ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» за адресою вул. Лікарська,3, смт 
Брюховичі.
Доповідає: А. Білоус - начальника управління майном спільної власності 
обласної ради.
2.7. Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради                              
Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-134 від 17.11.2022) щодо проєкту рішення «Про 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, 
соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних 
громад Львівської області».
Доповідає:Т. Подвірний.
ІІІ. Різне.

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.
ВИСТУПИЛА А. Ярмола – запропонувала включити в порядок денний 
питання:

- Про розгляд листа начальника Львівської обласної військової 
адміністрація М. Козицького (вх. № 02-3106 від 21.11.2022) щодо 
виконання обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року 
під номером 2.8;

- Перенести питання 2.5 під номером 2.1.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції А. Ярмоли та 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 командувача Медичних сил ЗСУ, генерал-
майор медичної служби Т. Остащенко (вх. № 02-2992 від 10.11.2022) щодо 



утворення Центру реконструктивної хірургії, відновлювального лікування та 
реабілітації.
Доповідають: Володимир Книгиницький – начальник Військово-медичного 
клінічного центру Західного регіону;
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда,    
М. Кульчицька-Волочко. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: забезпечити виконання рішення Львівської обласної ради        
№ 412 від 20 вересня 2022 року щодо подальшого використання нерухомого 
майна за адресою м. Львів, вул. Острозького, 1. За результатами виконання 
зазначеного рішення надати пропозиції щодо використання нежитлового 
приміщення за адресою смт. Брюховичі, вул. Лікарська, 3, з можливістю 
подальшої передачі зазначеного майна.

2.2. СЛУХАЛИ: Про розгляд звіту департаменту охорони здоров’я ЛОВА про 
виконання переліку завдань та заходів Комплексної програми підтримки 
галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021–2025 роки у 2022 році.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Р. Дмитришин, М. Гичка, Л. Кобецька, О. Дуда. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Дане питання взяти до відома.

2.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту Комплексної програми підтримки 
галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021–2025 роки на 2023 роки.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка,                    
М. Кульчицька-Волочко, О. Дуда. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: погодити проєкт зазначеної програми з наступними 
пропозиціями:

1. Доповнити програму новим напрямом – «Енергобезпека», в якому 
передбачити кошти на закупівлю пального до дизель-генераторів, що 
розміщенні в закладах охорони здоров’я, які надають ургентну медичну 
допомогу.

2. В завданні програми 3.6 «Покращення надання медичної допомоги 
хворим з раком легень та наявною ALK мутацією» визначити 
фінансовий ресурс в розмірі 2, 9 млн. грн.

3.  В напрямі 1.14 «Діагностика лікування та реабілітація громадян, які 
постраждали в наслідок (під час) Революції Гідності та 
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил у тому числі їх 
дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання» 
визначити фінансовий ресурс в розмірі 15 млн. грн.

4. Доповнити програму новим напрямом – «Облаштування бомбосховищ в 
закладах охорони здоров’я» з метою безперервності надання медичної 
допомоги пацієнтам.



2.4. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа ЛНМУ ім. Данила Галицького (вх. № 02-
2898 від 02.11.2022) щодо питання реорганізації КНП ЛОР «Львівський 
обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний 
центр».
Доповідає: А. Білоус - начальника управління майном спільної власності 
обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, М. Кульчицька-Волочко, М. Гичка, О. Дуда. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Дане питання взяти до відома.

2.5. СЛУХАЛИ: Про розгляд протокольних доручень за підсумками 
апаратних нарад в голови обласної ради від 19.09.2022 та від 24.10.2022 щодо 
заслуховування та проведення аналізу звітів про виконання обласних цільових 
програм (ПДВн-16 від 21.09.2022 та ПДВн-18 від 27.10.2022).
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Дане питання взяти до відома.

2.6. СЛУХАЛИ: Про розгляд листав Військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону (вх. № 02-2897 від 02.11.2022) щодо утворення Центру 
реконструктивної хірургії, відновлювального лікування та реабілітації на базі 
відділення ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» за адресою вул. Лікарська,3, смт. 
Брюховичі.
Доповідають: Володимир Книгиницький – начальник Військово-медичного 
клінічного центру Західного регіону;
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда,     
М. Кульчицька-Волочко. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: забезпечити виконання рішення Львівської обласної ради        
№ 412 від 20 вересня 2022 року щодо подальшого використання нерухомого 
майна за адресою м. Львів, вул. Острозького, 1. За результатами виконання 
зазначеного рішення надати пропозиції щодо подальшого використання 
нежитлового приміщення за адресою смт. Брюховичі, вул. Лікарська, 3, з 
можливістю подальшої передачі зазначеного майна.

2.7.СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради 
Т. Подвірного (вх. № Д-17вн-134 від 17.11.2022) щодо проєкту рішення «Про 
встановлення мораторію на відчуження нерухомого майна освітнього, 
соціально-культурного, санаторно-курортного, туристичного, фізкультурно-
спортивного призначення, яке перебуває у спільній власності територіальних 
громад Львівської області».
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Р. Дмитришин, О. Дуда. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Дане питання взяти до відома.



2.8.СЛУХАЛИ: Про розгляд листа начальника Львівської обласної військової 
адміністрації М. Козицького (вх. № 02-3106 від 21.11.2022) щодо виконання 
обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 2022 року.
ВИСТУПИЛИ: І. Собко, С. Наконечна, О. Чемерис, А. Ярмола,                      
Р. Дмитришин, М. Гичка, О. Дуда. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Дане питання взяти до відома.
ІІІ. Різне.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА

Секретар комісії                                                                    Роман Дмитришин


