
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять перша сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 серпня 2010 року №1207
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження
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 Ради ветеранів України обласна рада
в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Цубини Ганни Михайлівни, голови первинної організації
ветеранів України села Кибляри Ужгородського району Закарпатської області,
Грамотою Верховної Ради України за багаторічну сумлінну працю, активну
громадську діяльність та вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського
руху в краї.

Голова ради М. Кічковський



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Грамотою

Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові ЦУБИНА ГАННА МИХАЙЛІВНА
2. Посада і місце роботи, служби пенсіонер, голова первинної організації

ветеранів України с. Кибляри Ужгородського району Закарпатської
області

3. Число, місяць, рік і місце народження 20 квітня 1948 року в с. Лінці
Ужгородського району Закарпатської області

4. Стать жіноча
5. Національність українка
6. Партійність позапартійна
7. Освіта середня спеціальна, Хустське культурно-освітнє училище у 1969

році, бібліотечна справа, бібліотекар середньої кваліфікації
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10. Домашня адреса 89450 Закарпатська область, Ужгородський район,

с. Лінці, 236
11. Загальний стаж роботи 47 років
12. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Цубина Ганна Михайлівна розпочала свою трудову діяльність у 1965 році
робітницею садівничої бригади Середнянського винрадгоспу, одночасно
навчаючись у Середнянський вечірній школі робітничої молоді. Після
закінчення середньої школи та вступу на заочне відділення Хустського
культурно-освітнього училища її призначено на посаду завідувача бібліотеки
села Лінці Ужгородського району, де пропрацювала до виходу на пенсію у 2005
році.

У жовтні 2005 року Ганну Михайлівну як активістку ветеранського руху
обрано головою первинної організації ветеранів села Кибляри Ужгородського
району. За цей період утворено три цехові організації в населених пунктах, які
входять до Киблярської сільської ради. На обліку первинної організації
перебуває 617 членів, у тому числі: 2 учасники бойових дій, 8 прирівняних до
учасників війни, 263 ветерани праці, 293 дитини війни, 345 пенсіонерів та 70
інвалідів різних нозологій.

Цубина Г. М. співпрацює з сільською радою, неодноразово обиралася
депутатом. У селах, що належать до сільської ради, утворено і працюють
ветеранські цехові організації. Для оперативної роботи з ветеранами,
пенсіонерами діє волонтерський центр, який складається з 10 пенсіонерів та 6
учнів шкіл, які надають відчутну допомогу хворим, лежачим, одиноким
пенсіонерам та інвалідам у домашніх справах та веденні підсобного
господарства. Ганна Михайлівна плідно працює з соціальними працівниками
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
товариства Червоного хреста, депутатами місцевих всіх рівнів, керівниками
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установ і організацій, що діють на території ради, не випускає і питання участі
ветеранів у вихованні молоді.

За досягнуті успіхи в праці та активну участь у громадському житті
Цубина Г. М. неодноразово нагороджувалася грамотами районної державної
адміністрації та районної ради, обласної та районної ради ветеранів. У 2007
році обрана членом ревізійної комісії обласної організації ветеранів України,
має вагомий  авторитет серед мешканців села та повагу ветеранського активу
району.

Кандидатура Цубини Ганни Михайлівни представляється до
нагородження Грамотою Верховної Ради України.

Голова ради М. Кічковський

27 серпня 2010 року


