
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 40

засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я
 та материнства 

25.01.2023         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 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.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА


