
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПРОТОКОЛ № 40 

засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я 

та материнства від 25 січня 2023 року 

у режимі zoom – конференції 

 
 

Засідання розпочалася о 15.00 

Засідання закінчилося о 17.00 307 каб. 

 

Присутні: 

А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, Л. Кобецька (у режимі zoom – 

конференції), М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко. 

Відсутні: М. Гичка, О. Дуда, і. Ковальчук. 

Запрошені: 

О. Малоїд – начальник відділу департаменту охорони здоров’я Львівської 

обласної військової адміністрації; 

М. Прикупенко – генеральний директор КНП ЛОР «Львівський обласний 

госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи»; 

А. Синюта – директор КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований 

дитячий медичний центр». 

 
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 розпорядження ЛОВА «Про внесення змін до Комплексної 

програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021 – 

2025 роки»  №2/0/5-23ВА від 05.01.2023. 

Доповідають: І. Собко – заступник голови ЛОВА; 

О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА. 

2.2. Про розгляд доручення голови обласної ради І. Гримак (вх. № Д-125 від 

30.12.2022) щодо формування плану роботи ЛОР на І півріччя 2023 року. 

Доповідає: А. Ярмола. 

2.3. Про розгляд листа Дрогобицької районної ГО потерпілих від аварії на 

Чорнобильській АЕС «Захист» (вх. № 02-3649 від 28.12.2022) щодо 

збільшення фінансування обласних соціальних програм в частині 

забезпечення ліками за рецептами громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Доповідають: В. Шевчук – голова ГО потерпілих від аварії на Чорнобильській 

АЕС «Захист»; 

О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА. 



2.4. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів 

війн та репресованих ім. Ю. Липи» (вх. № 02-8 від 02.01.2023) щодо виділення 

коштів на проведення робіт з капітального ремонту приміщень та придбання 

обладнання. 

Доповідають: М. Прикупенко – генеральний директор КНП ЛОР «Львівський 

обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи»; 

О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА. 

2.5. Про розгляд інформації Західного офісу Держаудитслужби (вх. № 02-78 

від 13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік. 

2.6. Про розгляд листа КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований 

дитячий медичний центр» (вх. № 02-98 від 18.01.2023) щодо виділення коштів 

з обласного бюджету для проведення капітального ремонту під’їзної естакади 

до приймального відділення лікарні. 

Доповідають: А. Синюта – директор КНП ЛОР «Західноукраїнський 

спеціалізований дитячий медичний центр»; 

О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА. 

2.7. Про розгляд заяв мешканця м. Львова Р. Бучми щодо розгляду його 

звернень КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» 

та з інших питань (вх. № 01-Б-909, 01-Б-910 від 05.12.2022 та № 01-Б-28 від 

20.01.2023). 

Доповідає:А. Ярмола. 

 

ІІІ. Різне. 

 

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії. 

ВИСТУПИЛА А. Ярмола – запропонувала включити в порядок денний 

питання: 

- Про звернення народного депутата України Валерія Зуба від 17.01.2023 

№ 04-18/12-2023/10064 (вх. № 02-112 від 19.01.2023) щодо порушень у 

сфері закупівель лікарських засобів КНП. 

-  Про розгляд листа ДУ «Львівський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України» (вх. № 02-152 від 24.01.2023) щодо 

проєкту постанови «Деякі питання організації спроможної мережі 

закладів охорони здоров'я»; 

- Про розгляд питання щодо заслуховування інформації комунальних 

некомерційних підприємств Львівської обласної ради про проблемні 

питання контрактування цих медичних установ з НСЗУ у 2022 - 2023 

роках. 

- Перенести питання порядку денного 2.4 під номером 2.1. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозиції А. Ярмоли та затвердити порядок 

денний комісії в цілому. 

 

2.1. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний 

госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи» (вх. № 02-8 від 



02.01.2023) щодо виділення коштів на проведення робіт з капітального 

ремонту приміщень та придбання обладнання 

ДОПОВІВ: М. Прикупенко. 

ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола,   Л.   Цибуля,   Р.   Дмитришин,   Л.   Кобецька, 

М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначену ініціативу та скерувати листа до 

постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку для 

розгляду та прийняття остаточного рішення. 

 

2.2. СЛУХАЛИ: Про розгляд доручення голови обласної ради І. Гримак (вх. 

№ Д-125 від 30.12.2022) щодо формування плану роботи ЛОР на І півріччя 

2023 року. 

ДОПОВІВ: А. Ярмола. 

ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, Л. Кобецька, 

М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в департамент охорони здоров’я ЛОВА для 

розгляду та надання пропозицій на комісію. 

 

2.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Дрогобицької районної ГО потерпілих від 

аварії на Чорнобильській АЕС «Захист» (вх. № 02-3649 від 28.12.2022) щодо 

збільшення фінансування обласних соціальних програм в частині 

забезпечення ліками за рецептами громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

ДОПОВІВ: О. Малоїд. 

ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, Л. Кобецька, 

М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Скерувати листа за належністю у Львівську обласну військову 

адміністрацію для розгляду та прийняття відповідного рішення з порушеного 

питання. 

 

2.4. СЛУХАЛИ: Про розгляд розпорядження ЛОВА «Про внесення змін до 

Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області 

на 2021 – 2025 роки» №2/0/5-23ВА від 05.01.2023. 

ДОПОВІВ: О. Малоїд. 

ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, Л. Кобецька, 

М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Дане питання взяти до відома. 

 

2.5. СЛУХАЛИ: Про розгляд інформації Західного офісу Держаудитслужби 

(вх. № 02-78 від 13.01.2023) щодо результатів роботи за 2022 рік. 



ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола,   Л.   Цибуля,   Р.   Дмитришин,   Л.   Кобецька, 

М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Дане питання перенести на наступне засідання комісії. 

 

2.6. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа КНП ЛОР «Західноукраїнський 

спеціалізований дитячий медичний центр» (вх. № 02-98 від 18.01.2023) щодо 

виділення коштів з обласного бюджету для проведення капітального ремонту 

під’їзної естакади до приймального відділення лікарні. 

ДОПОВІВ: А. Синюта. 

ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, Л. Кобецька, 

М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначену ініціативу та скерувати листа до 

постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку для 

розгляду та прийняття остаточного рішення. 

 

2.7. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв мешканця м. Львова Р. Бучми щодо 

розгляду його звернень КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико- 

соціальної експертизи» та з інших питань (вх. № 01-Б-909, 01-Б-910 від 

05.12.2022 та № 01-Б-28 від 20.01.2023). 

ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола,   Л.   Цибуля,   Р.   Дмитришин,   Л.   Кобецька, 

М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Скерувати заяви в департамент охорони здоров’я ЛОВА для 

розгляду по суті та вжиття необхідних заходів реагування. Скерувати 

відповідь Р. Бучмі. 

 

2.8. СЛУХАЛИ: Про звернення народного депутата України Валерія Зуба від 

17.01.2023 № 04-18/12-2023/10064 (вх. № 02-112 від 19.01.2023) щодо 

порушень у сфері закупівель лікарських засобів КНП. 

ДОПОВІЛА: А. Ярмола. 

ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька- 

Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Скерувати зазначене звернення за належністю до органів 

місцевого самоврядування щодо вияснення обставин дій (бездіяльності) КНП 

«1 територіальне медичне об’єднання м. Львова», КНП «Самбірська 

центральна районна лікарня» та КНП «Дрогобицька міська лікарня №3» 

Дрогобицької міської ради. 

Звернутися до управління цифрового розвитку ЛОВА з проханням провести 

навчальний семінар для вказаних медичних установ. 

 

2.9. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа ДУ «Львівський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (вх. № 02-152 від 



24.01.2023) щодо проєкту постанови «Деякі питання організації спроможної 

мережі закладів охорони здоров'я». 

ДОПОВІЛА: Н. Іванченко. 

ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола,   Л.   Цибуля,   Р.   Дмитришин,   Л.   Кобецька, 

М. Кульчицька-Волчко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Підготувати звернення до Міністерства охорони здоров’я 

України щодо включення інфекційних лікарень до надкластерних закладів 

охорони здоров’я зазначеної постанови. 

 

2.10 СЛУХАЛИ: Про розгляд питання щодо заслуховування інформації 

комунальних некомерційних підприємств Львівської обласної ради про 

проблемні питання контрактування цих медичних установ з НСЗУ у 2022 - 

2023 роках. 

ДОПОВІЛА: А. Ярмола. 

ВИСТУПИЛИ: Л. Цибуля, Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька- 

Волчко, Н. Іванченко. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0. 

ВИРІШИЛИ: Заслухати інформацію КНП ЛОР на засіданні постійної комісії 

02.02.2023 та 07.02.2023 за участі представників Західного офісу НСЗУ, 

департаменту охорони здоров’я ЛОВА та управління майном спільної 

власності обласної ради щодо проблемних питань контрактування цих 

медичних установ з НСЗУ у 2022 - 2023 роках. 

 
 

Голова комісії Анна ЯРМОЛА 

 

 
 

Секретар комісії Роман Дмитришин 
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