
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 34

засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я
 та материнства 

01.06.2022         15.00        м. Львів,     вул. Винниченка, 18                      307 каб.

Склад комісії:
А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, О. Дуда, М. Гичка,                                               
Н. Іванченко, Л. Кобецька, І. Ковальчук, М. Кульчицька-Волчко.

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 КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-
діагностичний кардіологічний центр» (вх. № 02-8078 від 29.11.2021) щодо 
виділення коштів з обласного бюджету 2022 року на медичне обладнання для 
установи.
Доповідає: С. Павлик – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний 
лікувально-діагностичний кардіологічний центр».
2.2. Про розгляд листів КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний 
діагностичний центр» (вх. № 02-8520 від 16.12.2021 та 02-1083 від 22.02.2022) 
щодо виділення коштів з обласного бюджету 2022 року для належного 
функціонування установи та ремонт апарату МРТ.
Доповідає:Р. Пукаляк – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний 
діагностичний центр».
2.3. Про розгляд листів КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» (вх. № 
02-218 від 14.01.2021, № 02-275 від 18.01.2022) щодо потреби у закупівлі  
медичного обладнання у 2022 році та виділення коштів на виконання робіт по 
об’єкту «Капітальний ремонт систем електропостачання пологового корпусу 
КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», за адресою вул. Некрасова, 4 
м. Львів.
Доповідає: М. Гичка – генеральний директор КНП ЛОР «Львівська обласна 
клінічна лікарня .
2.4. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний 
перинатальний центр» (вх. № 02-8009 від 25.11.2021) щодо виділення коштів з 
обласного бюджету 2022 року на покращення матеріально-технічної бази 
установи, закупівлю обладнання та створення «Банку грудного молока».
Доповідає: М. Малачинська – директор КНП ЛОР «Львівський обласний 
клінічний перинатальний центр».
2.5. Про розгляд листа управління майном спільної власності обласної ради 
(вх № 02-8254 від 07.12.2021) щодо передбачення в обласному бюджеті 2022 



році коштів для потреб КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 
«ОХМАТДИТ».
Доповідають: Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної 
власності обласної ради, В. Квіт – директор КНП ЛОР «Львівська обласна 
дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».
2.6. Про розгляд листів КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований 
дитячий медичний центр» (вх. № 02-1133 від 25.02.2022 та 02-1419 від 
13.05.2022) щодо виділення коштів на закупівлю обладнання та ремонту 
приміщень відділення діагностики для проведення КТ.
2.7. Про розгляд листа Львівського військово-медичного клінічного центру 
ДПСУ (вх. № 02-897 від 15.02.2022) щодо виділення коштів на ремонт ковід-
ізолятора інфекційного відділення центру.
Доповідає: представник Львівського військово-медичного клінічного центру 
ДПСУ.
2.8. Про розгляд листа ЛНМУ ім. Данила Галицького(вх. № 02-541 від 
29.01.2022) щодо виділення приміщень для кафедри акушерства, гінекології та 
перинатології для проведення професійного навчання лікарів-інтернів і 
слухачів.
Доповідає: Т. Зозуля - в. о. начальника управління майном спільної власності 
обласної ради.
2.9. Про розгляд заяви мешканця геріатричного пансіонату м. Львова                       
М. Івануджака (вх № 01-І-315 від 16.02.2022) щодо протезування зубів.
Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я військової 
адміністрації.
2.10. Про розгляд заяви мешканця м. Сокаля Д. Сотнікова (вх. № 01-С-338 від 
18.02.2022) щодо діяльності Сокальської районної лікарні.
Доповідає:представник Сокальської районної лікарні.
2.11. Про розгляд заяв мешканця м. Львова Р. Бучми (вх. № 01-Б-470 від 
26.04.2022 та 01-Б-484 від 13.05.2022) щодо проходження обстеження у КНП 
ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр».
Доповідає:О. Чемерис – директор департаменту охорони здоров’я військової 
адміністрації.

ІІІ. Різне.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА


