
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 44

засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я
 та материнства 

23.03.2023         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 розгляд депутатського звернення депутата обласної ради                               
М. Кульчицької-Волчко (вх. № Д-17вн-18 від 07.03.2023) щодо проєкту 
рішення «Про звернення до  Прем’єр-міністра України, Міністра охорони 
здоров’я України, Голови Національної служби здоров’я України щодо 
внесення змін до  постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 
року №1464  та Програми медичних гарантій у розрізі медичної 
(реабілітаційної) допомоги».
Доповідає: М. Кульчицька-Волчко- депутат обласної ради.
2.2. Про розгляд депутатського звернення депутата обласної ради Н. Сумала 
(вх. №Д-17вн-20 від 10.03.2023) щодо проєкту рішення «Про звіти керівників 
комунальних закладів охорони здоров’я».  
Доповідають: Н. Сумало – депутат обласної ради , А. Білоус- в. о. начальника 
управління майном спільної власності обласної ради.
2.3. Про розгляд листа КНП ЛОР "Центр спортивної медицини і реабілітації" 
(вх. № 02-476 від 01.03.2023) щодо проблеми синхронізації роботи НСЗУ та 
закладів охорони здоров’я щодо нових вимог по заповненню форм та записів в 
інформаційній системі. 
Доповідають:Степан Середа - КНП ЛОР "Центр спортивної медицини і 
реабілітації";
Тетяна Кудик – директор Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ;
Орест Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
2.4. Про розгляд листа КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний 
психоневрологічний диспансер" (вх. № 02-604 від 13.03.2023) щодо виділення 
коштів на проведення робіт з модернізації та встановлення протипожежної 
сигналізації та проведення робіт з обробки дерев’яних конструкцій будівель.
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.
2.5. Про розгляд листа ЛОВА (вх. № 02-554 від 09.03.2023) про актуалізацію 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 2027 років та розробку 
проекту Плану заходів.
Доповідає:С. Куйбіда – директор департаменту економічної політики ЛОВА.
2.6. Про розгляд листа департаменту охорони здоров’я ЛОВА (вх. № 02-626 
від 15.03.2023) про лист НСЗУ стосовно виконання ЗОЗ вимог договорів 
укладених за програмою державних фінансових гарантій медичного 
обслуговування населення.
Доповідає :Орест Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я 
ЛОВА.
2.7. Про розгляд листа-подяки ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ 
України» (вх. № 02-557 від 10.03.2023) щодо роботи протитуберкульозної 
служби у Львівській області.                        
Доповідає: А. Ярмола – голова постійної комісії.

ІІІ. Різне.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА


