ЗВІТ
депутата Київської міської ради ІХ скликання
члена депутатської фракції «ГОЛОС»
у Київській міській раді

Лінчевського Олександра
Володимировича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2020 – 31.12.2020

Лінчевський Олександр Володимирович народився 25 жовтня 1975 року у
Києві.
Освіта вища.
У 1999 році закінчив Національний медичний університет ім. О. Богомольця за
спеціальністю «Лікарська справа».
Лікар, кандидат медичних наук.
З 1999 по 2016 рік – торакальний хірург, хірург відділення політравми
Київської клінічної лікарні № 17.
З 2014 по 2016 рік – медичний директор громадського об'єднання «Захист
патріотів», яке займається передусім розвитком тактичної медицини.
Екс-заступник міністра охорони здоров'я України у 2015-2019 роках.
У МОЗ відповідав за реформу медичної освіти і екстреної медичної допомоги.
З 2019 – перший заступник генерального директора Універсальної клініки
«Оберіг».
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ВСТУП
Виконання повноважень депутата Київської міської ради здійснюється на
громадських засадах і передбачає наступні напрямки:
1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;
2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної комісії до
якої обрано депутата;
3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та експертних
групах;
4. Пріоритети на 2021 рік.
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1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян
На території міста Києва працює депутатська приймальня Лінчевського О.В.
Адреса приймальні:
02096, м. Київ, вул. Юрія Пасхаліна, буд. 12, тел.: (068) 754-63-12.
4
депутатських звернень/запитів з
питань депутатської діяльності та
питань громадян

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг і
пропозицій, було направлено 4 депутатські звернення.
Основні питання,
до вирішення яких долучився Олександр Лінчевський:
1. Регулярне інформування киян щодо актуальних новин та реального стану
проведення заходів у сфері охорони здоров’я по боротьбі з епідемією Covid-19.
Проведення моніторингу епідеміологічної ситуації в місті Києві і стану
проведення вакцинації населення та інформування киян про реальний стан
справ у сфері. Проведення просвітницької діяльності щодо важливості
вакцинації населення.
Напрями використання коштів Програми вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців

Депутатський фонд 2020

15068

Допомога навчальним закладам, грн.

У межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та
доручень виборців на 2021-2025 роки було витрачено кошти на допомогу
навчальному закладу Деснянського району.
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2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії
З 1 грудня 2020 року по 31 грудня 2020 року, Київською міською радою ІХ
скликання було проведено 4 пленарні засідання, Олександр Лінчевський брав
участь у всіх засіданнях.
Постійна комісія Київської міської ради з питань
охорони здоров’я та соціальної політики
Рішенням Київської міської ради Олександра Лінчевського було призначено
заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань охорони
здоров’я та соціальної політики.
Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради,
розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень
Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії,
кожна з яких має своє галузеве спрямування. З матеріалами роботи комісії та
всіма протоколами засідань можна ознайомитись на сайті Київради у
відповідному розділі за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/comisii/492
У рамках роботи комісії Олександр Лінчевський:
- займається розглядом питань щодо діяльності закладів охорони здоров’я,
забезпечення населення медико-санітарною допомогою та санітарноепідемічною безпекою;
- здійснює контроль за виконанням рішень у сфері охорони здоров’я.

3. Робота в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та
експертних групах
Олександр Лінчевський входить до:
1. Конкурсної комісії для конкурсного відбору кандидатур на заміщення
вакантних посад керівників комунальних підприємств, що засновані на
комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
2. Експертної групи «V. Соціальна підтримка та допомога. Охорона здоров’я та
здоровий спосіб життя. Освіта» робочої групи з розробки проєкту Стратегії
розвитку міста Києва до 2035 року.
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4. Пріоритети на 2021 рік
1. Підтримка контакту з громадою міста Києва та систематичне інформування
про стан справ у сфері охорони здоров’я та соціального захисту.
2. Проведення контролю діяльності закладів охорони здоров’я міста та якості
забезпечення населення медико-санітарною допомогою.
3. Контроль за виконанням прийнятих Київською міською радою рішень у
сфері охорони здоров’я.
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