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Продовжуючи підвищувати свій фаховий рівень,
у 2002–2005 роках навчався у Львівському регіонально
му інституті державного управління при Президентові
України, де здобув кваліфікацію магістра державного
управління.
У 2002 р. Р. Є. Грицевич був обраний до Львівської
міської ради по виборчому округу № 77, а в 2006 р. пов
торно став депутатом.
Прийшовши у владу, він приніс багато нових ідей,
задумів, проектів та заходився їх втілювати у суспільно
громадському житті міста, області та країни загалом.
Свою багатогранну громадську діяльність розпочав у
2002 р., коли вперше був обраний до міськради. І сьо
годні завдяки його зусиллям одна із львівських вулиць
носить назву відомої американської співачки українсь
кого походження Квітки Цісик. На цій вулиці розташо
ваний єдиний у світі музей ім. Квітки Цісик засновни
ком і меценатом якого став Роман Грицевич. Крім того,
він є співорганізатором І Міжнародного конкурсу ук
раїнського романсу імені Квітки Цісик, який проходив
у Львові 1–4 квітня 2011 р. Почесну роль фестивалю
відіграв той факт, що головою журі була народна арти
стка України, Герой України Ніна Матвієнко.

епутат Львівської міської ради трьох скликань,
заступник голови депутатської комісії комунального
майна, помічник Почесного Консула Республіки Авст
рія у Західній Україні, заступник голови фотосалону
«Світло і тінь», громадський діяч, продюсер культурних
та соціальних проектів, голова громадської організації
«Незабутня Квітка»
Народився 9 січня 1956 р. у Львові в робітничій сім’ї.
У 1973 р. вступив до Львівського національно
го медичного університету, де здобув освіту за спе
ціальністю «Лікувальна справа». Зі студентських
років лишилося чимало приємних спогадів. Так неза
бутніми є уроки хімії на першому курсі у професора
А. Ф. Минки, цікавим епізодом стала військова підго
товка, яку студенти проходили в ІваноФранківську.
Яскраві спогади збереглися про професора Якова
Склярова. За словами Романа Євгеновича, університет
посприяв у набутті логічного мислення і саме завдяки
альма матер він збагатився найціннішим — друзями,
з якими йде по життю дотепер і зростає професійно.
Крім того, Роман Грицевич досі бере участь у різно
манітних тематичних конференціях,
що їх організовує університет, а також
усіляко сприяє нарощуванню науко
вого потенціалу в університетському
середовищі.
Трудову діяльність Р. Є. Грицевич
розпочав у 1980 р. дільничним ліка
ремтерапевтом Першої міської
клінічної лікарні ім. Князя Лева
(Львів). Загалом від часу завершення
навчання в університеті впродовж
30 років він залишається відданим
цій лікарні. У 2003 р. був призначе
ний на посаду завідувача сімейним
відділенням № 1. Має вищу медичну
категорію з терапії та вищу категорію
із сімейної медицини. Свою щоденну
роботу Роман Євгенович успішно
поєднує з науковою і є автором 8 пуб
лікацій у спеціалізованій медичній
Разом із першим Президентом України Л. М. Кравчуком
літературі.
та його радником О. М. Сібірцевою, 2010 р.
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Роман Євгенович заснував фес
тиваль авторського кіно у Львові.
Зокрема 21–22 січня 2011 р. було
проведено фестиваль італійського
авторського кіно. На ньому свій
творчий доробок представила відома
режисер із Риму Донателла Багліво.
Варто зазначити, що масштабним
проектом 2012 р. став ювілейний
бенефіс відомого поетапісняра Сте
пана Галябарди, який відбувся 24 бе
резня у приміщенні Національного
академічного українського драматич
ного театру імені Марії Заньковецької
за участю таких метрів вітчизняної
естради, як Василь Зінкевич, Лілія
Сандулеса, Степан Гіга, Алла Попова,
Любов Качала та інших.
Роман Євгенович долучався до
Аудієнція з Папою Римським Бенедиктом XVI.
організації сольних концертів скри
Площа святого Петра у Ватикані, 7 листопада 2012 р.
палявіртуоза Олександра Божика
«Чотири стихії», які відбулися 8 грудня 2012 р. у України визнала Х Всеукраїнський юнацький турнір
Національному академічному українському драматич із боксу найкращим змаганням року серед школярів в
ному театрі ім. Марії Заньковецької (м. Львів). За один Україні.
вечір під час двох виступів цей митець встановив світо
Роман Грицевич є засновником та головою правлін
вий рекорд, який зафіксували представники Книги ня громадської організації «Незабутня Квітка». Мета її
рекордів України. До слова, Олександр Божик уперше діяльності — закупівля пересувного мамографа для
в світі одночасно зіграв на чотирьох скрипках.
обстеження жіночого здоров’я. У 2009 р. він був заступ
Депутат міської ради опікується спортивним жит ником голови оргкомітету Всесвітнього міжнародного
тям молоді (з його підтримки періодично відбувають фотоконкурсу «Світло і тінь», на якому було представ
ся відбіркові змагання серед учнів львівських шкіл), лено роботи учасників 39 країн світу.
займається підтримкою юних футболістів. Він також
Про активну всебічну громадську діяльність Р. Є. Гри
надав допомогу в організації Х ювілейного Всеук цевича та його самовіддане ставлення до своїх обо
раїнського турніру з боксу на призи Андрія Котельни в’язків як міського депутата позитивно відгукується
ка серед юнаків віком 12–14 років, який відбувся більшість його колег, а також відомі українські політи
9 грудня 2012 р. (засновником цього спортивного за ки. Зокрема перший Президент України Леонід Крав
ходу є срібний призер Олімпійських ігор 2000 року чук так охарактеризував цю непересічну особистість:
(Сідней, Австралія), чемпіон світу за версією WBA «Роман Грицевич є людиною творчою і небайдужою чи
Андрій Котельник). А 7 січня 2013 р. Федерація боксу то будучи лікарем, чи депутатом. Свою місію він вико
нує відповідально, про що яскраво
говорять конкретні справи, які пан
Роман робить для виборців. Саме у
цьому проявляється його людяність,
професійність та патріотизм». Своєю
оцінкою діяльності Романа Євгено
вича поділився і Микола Томенко
заступник Голови Верховної Ради
України: «Сьогодні для того, щоб
змінити Україну, треба змінитися
насамперед політикам… Депутат
Роман Грицевич якраз із тієї когорти
політиків, які насамперед дбають
про рідне місто і працюють для
вирішення його проблем, особливо
соціальних. Він — справжній патріот
свого міста та України».
Р. Є. Грицевич є поважним політи
ком, що відомий не лише у рідному
місті, а й в Україні, а також за кордоном.
Роман Євгенович із Миколою Володимировичем
Президент Австрійського Чорного
Томенком, 2011 р.
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Роман Грицевич зі Степаном Галябардою та Василем Пилип’юком, 2012 р.

Роман Джуман, Роман Грицевич, Андрій Котельник, Олексій Сутак

Роман Грицевич, Оксана Муха, Олександр Божик, Юлія Божик, Валентин Гіряков
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Хреста відзначив його «Goldene
Ehrenreichen» (австрійським «Золо
тим хрестом»). Два роки поспіль
Роман Євгенович посідав третє місце
як громадський діяч у рейтингу
«ТОП100» від MediaStar. За оцінкою
періодичних та інтернетвидань його
було визнано найпопулярнішим та
найбільш комунікабельним депута
том шостого скликання, промоутером
соціальних проектів. Він також має
чотири ордени за сприяння у розвит
ку Української автокефальної право
славної церкви.
Медицина є сімейною традицією
Грицевичів: і дружина Романа Євгено
вича Оксана, і його син Назар є випу
скниками лікувального факультету
Львівського національного медично
го університету ім. Данила Галицько
го. Крім того, син зараз продовжує
навчання в аспірантурі цього вишу.
Як справжній патріот свого міста
і своєї країни Роман Грицевич цікави
ться історією, і нещодавно організу
вав дві фотовиставки, присвячені цій
тематиці: «Прапори над Україною» та
«Історія руйнації та відродження
Львова». Також серед його захоплень
— музика й кіновиробництво.
Найбільшою подією 2012 р. для
Романа Євгеновича стала аудієнція
з Папою Римським Бенедиктом XVI.
Зустріч відбулася 7 листопада на
площі святого Петра у Ватикані.
Р. Є. Грицевич та його дружина отри
мали благословення від Глави Като
лицької церкви.
Розмірковуючи про своє життя і
шлях професійного становлення, Ро
ман Грицевич каже: «Кількість років
ще не свідчить про довготу життя.
Життя людини вимірюється тим,
що вона в ньому зробила і відчула — це
девіз, який я втілюю у житті та про+
фесії. Яскравий приклад цьому — ро+
бота на користь громади, що лягло в
основу мого депутатства у Львів+
ській міській раді. Завжди сповідую
принцип «Роби людям добро». Голов+
ними, визначальними рисами мого ха+
рактеру стали цілеспрямованість у
досягненні поставлених задач, макси+
мальна віддача тій справі, яку робиш.
Ці риси і стали визначальними на
моєму шляху депутата та громадсь+
кого діяча до успіху. А ще — прагма+
тичність і працелюбність».

