
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ № 42

засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я
 та материнства від 7 лютого 2023 року

 у режимі zoom – конференції

Засідання розпочалася о 13.00
Засідання закінчилося о 17.00                                                                   307 каб.

Присутні:
А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – конференції),                 
Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – 
конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
Відсутні: І. Ковальчук.
Запрошені:
Р. Добуш – депутат обласної ради;
А. Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності обласної 
ради; 
Т. Зозуля – заступник в. о. начальника управління майном спільної власності 
обласної ради; 
О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я Львівської обласної 
військової адміністрації;
Т. Кудик – директор Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ;
Ю. Васильців – начальник управління у м. Львові та у Львівській області 
Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ;
Ю. Вендзилович – директор КНП ЛОР "Львівський обласний державний 
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр";
Я. Дяків – директор КНП ЛОР "Львівський обласний центр служби крові";
І. Зелінська – в. о. директора КНП ЛОР "Львівська обласна лікарня відновного 
лікування № 3" у м. Соснівка;
М. Кабанчик – директор КНП ЛОР "Львівський обласний медичний центр 
превенції та терапії узалежнень";
Б. Рібун – директор КЗ ЛОР "Львівське обласне патологоанатомічне бюро";
Т. Пошивак – директор КНП ЛОР "Львівський обласний спеціалізований 
центр радіаційного захисту населення";
І. Николишин – в. о. КНП ЛОР «Лікарня відновного лікування №2 «Центр 
реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла»;
Т. Торопова – в. о. директора КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний 
психоневрологічний диспансер";
А. Васько – в. о. директора КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф".



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 заслуховування інформації комунальних некомерційних підприємств 
Львівської обласної ради щодо проблемних питань контрактування цих 
медичних установ з НСЗУ у 2022 - 2023 роках згідно з графіком (додається). 
Доповідають: керівники КНП ЛОР;
Тетяна Кудик – директор Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ;
Юля Васильців – начальник управління у м. Львові та у Львівській області 
Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ;
Орест Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
Андрій Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
обласної ради.

І. СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.
ВИСТУПИЛА:  А. Ярмола – запропонувала внести до порядку денного 
постійної комісії листа департаменту охорони здоров’я ЛОВА (вх. № 02-230 
від 01.02.2023) щодо переліку питань до плану роботи обласної ради у 
першому півріччі 2023 року.
ВИСТУПИЛИ: О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – конференції), 
Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – 
конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію А. Ярмоли щодо розгляду вказаного 
листа 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 заслуховування інформації комунальних некомерційних 
підприємств Львівської обласної ради щодо проблемних питань 
контрактування цих медичних установ з НСЗУ у 2022 - 2023 роках згідно з 
графіком (додається). 
ДОПОВІВ: Ю. Вендзилович - директор КНП ЛОР "Львівський обласний 
державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр". 
Заклад перебуває у стані реорганізації, але успішно укладено угоди з НСЗУ у 
2023 році. 
ВИСТУПИВ: О. Чемерис – доповів, що ендокринологічний центр повинен 
бути у складі багатопрофільної лікарні та існує рішення сесії обласної  від 
20.09.2022 № 402 «Про  реорганізацію комунального некомерційного 
підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний державний 
клінічний лікувальнодіагностичний ендокринологічний центр» та 
комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради 



«Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення» 
шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства 
Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний 
центр», яке повинно виконуватися.
ВИСТУПИЛИ: Т. Кудик, Ю. Васильців, О. Добуш.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.

ДОПОВІЛА: І. Зелінська - в. о. директора КНП ЛОР "Львівська обласна 
лікарня відновного лікування № 3" у м. Соснівка. Установа уклала угоди з 
НСЗУ по 4 пакетах. Зараз на реабілітації перебувають певні категорії 
населення, і просить представників НСЗУ врегулювати деякі питання, внести 
зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 №1464 «Деякі 
питання реалізації програми державних медичних гарантій медичного 
обслуговування населення у 2023 році», а саме, продовжити терміни 
реабілітації в медичних закладах, передбачити перерахунок вартості пакетів,  
а також можливість госпіталізації з паперовим скеруванням певної категорії 
пацієнтів, які підпорядковуються Міністерству оборони України. 
ВИСТУПИЛИ: О. Чемерис, Т. Кудик, Ю. Васильців, О. Добуш.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома. Підготувати звернення до 
Голови НСЗУ Наталії ГУСАК щодо внесення змін у вказану постанову.

ДОПОВІВ: Я. Дяків – директор КНП ЛОР "Львівський обласний центр 
служби крові". Заклад не укладає угод з НСЗУ. Пропонує організувати при 
опорних лікарнях Львівщини  «Центри служби крові», як дочірні від КНП 
ЛОР.
ВИСТУПИЛИ: О. Чемерис, Т. Кудик, Ю. Васильців.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.

ДОПОВІЛА: М. Кабанчик – директор КНП ЛОР "Львівський обласний 
медичний центр превенції та терапії узалежнень», успішно укладено 7 
медичних пакетів, проблем по закладу не має.
ВИСТУПИЛИ: О. Чемерис, Т. Кудик, Ю. Васильців.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.



ДОПОВІВ: Б. Рібун – директор КЗ ЛОР "Львівське обласне 
патологоанатомічне бюро". Установа перебуває у стадії перетворення у КНП 
ЛОР. Існують проблеми з виплатою заробітної плати працівникам, 
передбачено лише 1 пакет на 3 млн грн від НСЗУ. Не має коштів на пальне 
для автомобілів, а також було надано послуги більше 1 тис.  тіл загиблих 
військових.    
ВИСТУПИВ: О. Чемерис – департамент охорони здоров’я ЛОВА готує 
звернення до НСЗУ щоб установі додали пакет по патологічній анатомії. 
Заклад повинен існувати як самостійний підрозділ. 
ВИСТУПИЛИ:Т. Кудик, Ю. Васильців, О. Добуш.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.

ДОПОВІЛА: Т. Пошивак – директор КНП ЛОР "Львівський обласний 
спеціалізований центр радіаційного захисту населення", заклад перебуває у 
стадії реорганізації відповідно до рішення сесії обласної ради від 20.09.2022 
№ 402  та успішно уклав угоди з НСЗУ.
ВИСТУПИЛИ: О. Чемерис, Т. Кудик, Ю. Васильців.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.

ДОПОВІВ: І. Николишин – в. о. директора КНП ЛОР «Лікарня відновного 
лікування №2 «Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА «Говерла», заклад 
успішно уклав угоди з НСЗУ по 2 пакетах.
ВИСТУПИЛИ: О. Чемерис, Т. Кудик, Ю. Васильців.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.

ДОПОВІЛА: Т. Торопова – в. о. директора КНП ЛОР "Львівський обласний 
клінічний психоневрологічний диспансер".
ВИСТУПИЛИ: О. Чемерис, Т. Кудик, Ю. Васильців.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.

ДОПОВІВ: А. Васько – в. о. директора КНП ЛОР "Львівський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". Успішно 



укладено угоди з НСЗУ по 2 пакетах. Установа розвивається, повністю 
оновлено парк автомобілів швидкої допомоги.
ВИСТУПИЛИ: О. Чемерис, Т. Кудик, Ю. Васильців.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля (у режимі zoom – 
конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко (у режимі 
zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі zoom – конференції) .
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.

ДОПОВІЛА: А. Ярмола – оскільки постійна комісія не заслухала інформацію 
по КНП ЛОР "Львівський обласний шкірно-венерологічний  диспансер" і 
КНП ЛОР "Центр спортивної медицини і реабілітації" пропонує на 
наступному засіданні розглянути ці установи.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» –8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:  Інформацію щодо укладання угод з НСЗУ у 2022 - 2023 роках 
вказаними комунальними некомерційними підприємствами Львівської 
обласної ради взяти до відома.

На наступному засіданні постійної комісії заслухати КНП ЛОР 
"Львівський обласний шкірно-венерологічний  диспансер" і КНП ЛОР "Центр 
спортивної медицини і реабілітації".

Підготувати звернення до Голови НСЗУ Наталії ГУСАК про деякі 
проблемні питання реабілітації певних категорій хворих.

2.1. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа департаменту охорони здоров’я ЛОВА 
(вх. № 02-230 від 01.02.2023) щодо переліку питань до плану роботи обласної 
ради у першому півріччі 2023 року.
ВИСТУПИЛИ: О. Чемерис, А. Білоус, А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. 
Цибуля (у режимі zoom – конференції), Р. Дмитришин, Л. Кобецька, М. 
Кульчицька-Волчко (у режимі zoom – конференції), Н. Іванченко (у режимі 
zoom – конференції) .
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Підготувати пропозиції від постійної комісії та скерувати листа 
голові обласної ради І. Гримак.

ІІІ. Різне.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА

Секретар комісії                                                                    Роман Дмитришин


