УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцята сесія V скликання
РІШЕННЯ

від 8 липня 2010 року №1169
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005
року № 3216-ІV «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
«Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України», клопотання
Закарпатської обласної спілки споживчих товариств обласна рада
в и р і ш и л а:
Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Поповича Михайла Михайловича, директора виробничокомерційного підприємства «Мукачівський міськкоопторг» Закарпатської
облспоживспілки, Почесною грамотою Верховної Ради України за багаторічну
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову і зміцнення споживчої
кооперації Закарпаття.

Голова ради

М. Кічковський

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України
1. Прізвище, ім'я, по батькові ПОПОВИЧ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
2. Посада і місце роботи директор виробничо-комерційного підприємства
«Мукачівський міськкоопторг» Закарпатської облспоживспілки
3.Число, місяць, рік і місце народження 22 березня
1952 року,
с.Куштановиця Мукачівського району Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Освіта вища, Львівська комерційна академія у 2002 році за спеціальністю
«менеджмент організацій»
6. Вчений ступінь, вчене звання не має
7 . Я кі має державні нагороди України, дата нагородження не має
8. Домашня адреса м. Мукачево, вул. Миру, 86
9. Службова адреса м. Мукачево, вул. Габермана,5, тел. (03131) 2-23-22
10. Загальний стаж роботи 43 роки. Стаж роботи у зазначеному колективі
43 роки.
11. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи.
Попович Михайло Михайлович розпочав свою трудову діяльність у 1967
році на посаді учня продавця магазину «М'ясо-ковбаса» Мукачівського
міськкоопторгу. Після військової служби у 1970 році був призначений
продавцем магазину «М’ясо-ковбаса». Відразу зарекомендував себе
дисциплінованим та вмілим працівником, який досконало знав властивості,
характеристики товарів, представлених у магазині, порядок документообігу
магазину. У 1983 році без відриву від виробництва закінчив Мукачівський
кооперативний технікум, а в 2002 році – Львівську комерційну академію за
спеціальністю «менеджмент організацій». З 1987 року працював директором
продовольчого магазину. На посаді керівника торгового закладу
зарекомендував себе як знаючий організатор торгівлі, відповідальний керівник.
У 1989 році очолив ковбасний цех Мукачівського міськкоопторгу. Працюючи
на цій посаді, постійно впроваджував нові технології переробки м'яса та
виробництва ковбас, значно розширив асортимент вироблюваної продукції,
домігся різкого підвищення якості м'ясних та ковбасних виробів.
У 1996 році призначений на посаду директора виробничо-комерційного
підприємства «Мукачівський міськкоопторг». За час його безпосереднього
керівництва розширилась і зміцнилась матеріально-технічна база виробництва,
торгівельна мережа та потужності сфери закупівель сільськогосподарської
продукції. За останні роки на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази
виробництва використано близько 600 тис. грн.
За підсумками фінансово-господарської діяльності міськкоопторг є
передовим підприємством облспоживспілки, працює рентабельно і прибутково.
Постійно зростають обсяги виробленої продукції, торгівельний оборот та
прибутки підприємства. Роздрібний товарообіг 2009 року складає
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6667,4 тис. грн, у тому числі торгівельної мережі – 5839,5 тис. грн,
громадського харчування – 827,9 тис. грн. Реалізовано продукції власного
виробництва на суму 186 тис. грн, заготівельний оборот 2009 року становить
4479,2 тис. грн.
Заробітна плата працівників міськкоопторгу зросла у 2009 році до
1063 грн на одного працівника.
Міськкоопторгом сплачено до бюджетів усіх рівнів у 2009 році
1 млн 840 тис. грн податків.
У 2009 році загальний обсяг промислової продукції склав
3082,20 тис. грн.
За 5 місяців 2010 року роздрібний товарооборот становить 2466,1 тис. грн,
реалізовано продукцію власного виробництва на суму 67 тис. грн, за цей час
сплачено податків до бюджету на суму 700 тис. грн.
Сім років поспіль міськкоопторг бере участь у Міжнародній виставціярмарку «БГСП», що проводиться у місті Києві. За високу якість ковбасних
виробів вищого ґатунку підприємство нагороджувалось дипломом Міністерства
аграрної політики України. Попович М.М. нагороджений дипломом та
пам'ятним знаком «Лідер харчової та переробної промисловості України –
2005». Михайло Михайлович має заслужену повагу та авторитет у колег по
роботі, кооператорів Закарпаття та міської громади. Його обрано членом
правління Закарпатської облспоживспілки, членом ради Закарпатської
облспоживспілки, членом ради «Укоопспілки».
За багаторічну роботу з розвитку і зміцнення виробничої та торгівельної
сфери міськкоопторгу нагороджений вищою відзнакою «Укоопспілки» –
Почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани». За активну громадську роботу,
плідну діяльність у духовній сфері нагороджений вищими відзнаками
Української Православної церкви.
Кандидатура Поповича Михайла Михайловича представляється до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

Голова ради

8 липня 2010 року

М.Кічковський

