
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 43

засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я
 та материнства 

01.03.2023         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 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 - 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:



Тетяна 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.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА


