
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ № 43

засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я
 та материнства від 1 березня 2023 року

 у режимі zoom – конференції

Засідання розпочалася о 15.00
Засідання закінчилося о 17.00                                                                   307 каб.

Присутні:
А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин (у режимі zoom – 
конференції), М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко, І. Ковальчук.
Відсутні: Л. Кобецька.
Запрошені:
Є. Гірник – перший заступник голови обласної ради;
Т. Зозуля – заступник в. о. начальника управління майном спільної власності 
обласної ради; 
М. Децик – заступник директора Західного міжрегіонального департаменту 
НСЗУ;
Ю. Васильців – начальник управління у м. Львові та у Львівській області 
Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ;
Я. Вісьтак – директор  КНП ЛОР "Львівський обласний шкірно-
венерологічний  диспансер";
С. Середа – директор КНП ЛОР "Центр спортивної медицини і реабілітації";
Б. Рібун - директор КЗ ЛОР "Львівське обласне патологоанатомічне бюро";
Т. Торопова – в. о. директора КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний 
психоневрологічний диспансер";
С. Наконечна – заступник директор департаменту фінансів ЛОВА.

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. 
Доповідають:
Ярослав Вісьтак – директор  КНП ЛОР "Львівський обласний шкірно-
венерологічний  диспансер";
Степан Середа – директор КНП ЛОР "Центр спортивної медицини і 
реабілітації";
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.
2.2. Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради Р. Филипіва 
(вх. № Д-17вн-8 від 16.02.2023) щодо ситуації в КНП ЛОР «Львівське 
патологоанатомічне бюро».
Доповідають:
Роман Филипів – депутата обласної ради;
Борис Рібун - директор КЗ ЛОР "Львівське обласне патологоанатомічне 
бюро";
Орест Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
Андрій Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
обласної ради.
2.3. Про розгляд листа КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний 
психоневрологічний диспансер" (вх. № 02-407 від 22.02.2023) щодо виділення 
коштів на ремонтні роботи по відновленню загороджувальної бетонної стіни 
між стаціонарним відділенням № 2 та житловим будинком №72 по                        
вул. Зеленій.
Доповідають:
Тереза Торопова – в. о. директора КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний 
психоневрологічний диспансер" ; 
Орест Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
Андрій Білоус – в. о. начальника управління майном спільної власності 
обласної ради.
2.4. Про розгляд листа-відповіді департаменту соціального захисту населення 
ЛОВА щодо збільшення фінансування на медичне обслуговування громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.5. Про розгляд інформації щодо санітарно-епідеміологічної ситуації на 
території Львівщини, проведення вакцинації та вжиття відповідних заходів 
реагування.
Доповідають: 
Орест Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
Наталя Іванченко - генеральний директор Львівського обласного центру 
контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
2.6. Про розгляд листа Львівської ЛОВА (вх. № 02-438 від 27.02.2023) про 
виконання бюджету Львівської області на 2022 рік.
Доповідають:
Олег Демків – директор департаменту фінансів ЛОВА.
ІІІ. Різне.



І. Про порядок денний постійної комісії.
ВИСТУПИВ:  О. Дуда – запропонувава внести до порядку денного постійної 
комісії листи КНП ЛОР «Львівське обласне патологоанатомічне бюро»                           
(вх. № 02-480 та № 02-481 від 01.03.2023) щодо виділення коштів з обласного 
бюджету на заробітну плату працівникам установи та з інших питань.
ВИСТУПИЛИ:  А. Ярмола, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин (у режимі 
zoom – конференції), М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко, І. Ковальчук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію О. Дуди щодо розгляду вказаних 
листів 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. 
ДОПОВІВ: Я. Вісьтак – подав коротку інформаційну довідку про діяльність 
установи. Договір з НСЗУ в 2023 році укладено по двох пакетах, порівняно з 
2022 роком – фінансування зменшено на 50 % (приблизно 27,7 млн грн).
ВИСТУПИЛИ: М. Децик, Ю. Васильців, Т. Зозуля. 
ВИСТУПИЛИ:  А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин                 
(у режимі zoom – конференції), М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко,                      
І. Ковальчук.
ДОПОВІВ: С. Середа – установа успішно уклала договори з НСЗУ в 2023 
року по 3 пакетах. Існує проблема синхронізації роботи НСЗУ та закладів 
охорони здоров’я щодо нових вимог по заповненню форм та записів в 
інформаційній системі. 
ВИСТУПИЛИ: М. Децик, Ю. Васильців, Т. Зозуля. 
ВИСТУПИЛИ:  А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин                 
(у режимі zoom – конференції), М. Кульчицька-Волчко, І. Ковальчук,                  
Н. Іванченко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Подану інформацію взяти до відома.

2.2. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського звернення депутата обласної 
ради Р. Филипіва (вх. № Д-17вн-8 від 16.02.2023) щодо ситуації в КНП ЛОР 
«Львівське патологоанатомічне бюро».
ДОПОВІВ: 
Б. Рібун - директор КНП ЛОР "Львівське обласне патологоанатомічне бюро".
ВИСТУПИЛИ: М. Децик, Ю. Васильців, Т. Зозуля. 
ВИСТУПИЛА:  А. Ярмола – інформувала, що Львівська обласна військова 
адміністрація планує виділити додатковий фінансовий ресурс у розмірі             
4860,5 тис. грн на заробітну плату персоналу КНП ЛОР "Львівське обласне 
патологоанатомічне бюро" та 1350,0 тис. грн – на утримання автотранспорту, 
а саме закупівлю палива.



ВИСТУПИЛИ: О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин (у режимі zoom 
– конференції), М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко, І. Ковальчук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Скерувати копію депутатського звернення за належністю до 
Львівської обласної військової адміністрації для опрацювання та вжиття 
відповідних заходів реагування.

2.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа КНП ЛОР "Львівський обласний 
клінічний психоневрологічний диспансер" (вх. № 02-407 від 22.02.2023) щодо 
виділення коштів на ремонтні роботи по відновленню загороджувальної 
бетонної стіни між стаціонарним відділенням № 2 та житловим будинком 
№72 по вул. Зеленій.
ДОПОВІЛА: Т.  Торопова – в. о. директора КНП ЛОР "Львівський обласний 
клінічний психоневрологічний диспансер".
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин                 
(у режимі zoom – конференції), Л. Кобецька, М. Кульчицька-Волчко,                   
Н. Іванченко, І. Ковальчук.
ВИСТУПИВ: Т. Зозуля. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Скерувати листа в управління майном спільної власності (А. 
Білоус), рекомендувати ініціаторові звернення підготувати проєктно-
кошторисну документацію з проведення ремонтних робіт по відновленню 
стіни та повторно звернутися до Львівської обласної ради.

2.4. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа-відповіді департаменту соціального 
захисту населення ЛОВА щодо збільшення фінансування на медичне 
обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин                 
(у режимі zoom – конференції), М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко,                        
І. Ковальчук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Вказаний лист взяти до відома.

2.5. СЛУХАЛИ: Про розгляд інформації щодо санітарно-епідеміологічної 
ситуації на території Львівщини, проведення вакцинації та вжиття 
відповідних заходів реагування.
ДОПОВІЛА: Н.Іванченко - генеральний директор Львівського обласного 
центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Станом на кінець місяця лютого кількість підтверджених у Львівській 
області випадків захворювання на COVID-19 з початку пандемії становить 
327 931,з них активних хворих 2480 осіб. Впродовж останнього тижня 2100 
мешканців отримали щеплення. Загалом в області щеплені першою дозою 
вакцини понад мільйон 200 тис.осіб, бустерну дозу отримали понад 14 тисяч 
мешканців області. Також, на Львівщині циркулює штам коронавірусу 



«Омікрон», проте новий підвид - «Кракен» уже виявили у чотирьох сусідніх 
областях, то ж він може швидко поширюватися. 
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин                 
(у режимі zoom – конференції), М. Кульчицька-Волчко, І. Ковальчук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

2.6. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Львівської ЛОВА (вх. № 02-438 від 
27.02.2023) про виконання бюджету Львівської області на 2022 рік.
ДОПОВІЛА: С. Наконечна - заступник директор департаменту фінансів 
ЛОВА.
ВИСТУПИЛИ: М. Децик, Ю. Васильців, Т. Зозуля. 
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин                 
(у режимі zoom – конференції), М. Кульчицька-Волчко, І. Ковальчук,                 
Н. Іванченко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

2.7. СЛУХАЛИ: Про розгляд листів  КНП ЛОР «Львівське обласне 
патологоанатомічне бюро» (вх. № 02-480 та № 02-481 від 01.03.2023) щодо 
виділення коштів з обласного бюджету на заробітну плату працівникам 
установи та з інших питань.
ВИСТУПИЛИ: А. Ярмола, О. Дуда, М. Гичка, Л. Цибуля, Р. Дмитришин                 
(у режимі zoom – конференції), М. Кульчицька-Волчко, Н. Іванченко,                         
І. Ковальчук.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.                                                       
ВИРІШИЛИ: Скерувати копії зазначених листів до департаменту охорони 
здоров’я ЛОВА для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування.

ІІІ. Різне.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА

Секретар комісії                                                                     Роман Дмитришин


