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Прізвище, ім ’я, по батькові автора (ініціатора): Gaida Igor 
Статус: Розгляд
Петиція: Че/308-еп. Подана 15.01.2018 
Текст електронної петиції:

В нашому місті є актуальні питання в медичній сфері - покращення умов роботи медиків, оснащення 
закладів новими технологіями та умов перебування пацієнтів в медичних закладах міста. Ми 
потребуємо негайного переосмислення важливості медицини для нас.

Питання медицини в міській раді має представляти компетентний та практикуючий лікар, який 
розуміє і бачить на практиці слабкі місця в системі охорони здоров’я та знає шляхи їх правильного 
вирішення. Медична спільнота Черкас хоче бачити свого колегу в складі виконавчого комітету 
Черкаської міської ради, який буде представляти інтереси і права 4500 медиків міста та пацієнтів, 
якими може бути кожен з містян.

З урахуванням зростання ролі місцевого самоврядування в житті міста та майбутніх реформ в сфері 
охорони здоров’я просимо включити до складу виконавчого комітету Черкаської міської ради голову 
громадської організації «Асоціація лікарів м. Черкаси» Григор’єва Віталія Вікторовича

Григор’єв Віталій Вікторович

Лікар ортопед-травматолог, завідувач міським травматологічним пунктом Третьої міської лікарні. 
Голова МГО «Асоціація лікарів м.Черкаси»

Народився 15 серпня 1983 року, в сім’ї лікарів. Батько -  Григор’єв Віктор Григорович, 1956р.н., лікар- 
педіатр, працював головним лікарем дитячого санаторію «Пролісок», помер в 2008р. Мати, Григор’єва 
Ірина Миколаївна, 1956р.е., лікар-педіатр Дитячої міської лікарні.

В 2000 році закінчив ЗОНІ №19 м.Черкаси. Того ж року вступив до Вінницького Медичного 
Університету ім. .М. І. Пирогова, який успішно закінчив в 2006 році.

2006-2008р.р. навчався в інтернатурі за спеціальністю травматологія-ортопедія.

Із 2008 року працює в Третій Черкаській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

2008-2010 - лікар ортопед-травматолог міського травмпункту.

2010р. переведений у відділення травматології та ортопедії.
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із 2013 року -  завідувач міського травматологічного пункту.

2010-2014 роках - заочний аспірант кафедри травматології та ортопедії ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

В 2010 році обраний головою громадської організації «Асоціація лікарів м.Черкаси» та переобраний 
одноголосно в 2014 році.

Має трьох дітей. Сергій 13 років, Анна 9 років, Ірина 2 роки.

Громадянин України. Не судимий. Безпартійний.

Просимо підтримати.

Перелік осіб, які підписали Електронну Петицію 

Збір підписів завершено
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Загальна кількість осіб, які підписали електронну петицію:

258 підписів з 250 
необхідних

Поділитися:

•

•

Адреса: 18000, м. Черкаси, вул.Байди Вишневецького 36 

Тел.: (0472) 36-01-70

E-mail: webmaster@rada.ck.ua. admin@rada.ck.ua
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