УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія V скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року № 105
м. Ужгород
Про клопотання щодо нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005
року № 3116-ІV «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
«Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України», клопотання
колективу відкритого акціонерного товариства «Закарпатгаз» обласна рада
в и р і ш и л а:
Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Рибачка Юрія Івановича – голови правління ВАТ «Закарпатгаз»
Почесною грамотою Верховної Ради України за багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток газопостачання
і газифікації Закарпатської області.

Голова ради

І. Балога

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України
1. Прізвище, ім’я, по батькові РИБАЧОК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби голова правління ВАТ «Закарпатгаз»
3. Число, місяць, рік і місце народження 18 вересня 1955 року м. Ковель
Волинської області
4. Стать чол.
5. Національність українець
6. Освіта вища, Львівський політехнічний інститут - в 1979 р., Луцький
державний технічний університет - в 1998 р., Українська академія
державного управління при Президентові України - у 2000 р.
7. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
8. Які має державні нагороди України, дата нагородження Почесна
грамота Кабінету Міністрів України, 2000 рік
9. Домашня адреса Закарпатська область, Мукачівський район, с. Бабичі,
вул. Радянська, 44
10. Службова адреса Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2,
тел. (03122) 61-94-02, 2-38-21
11. Загальний стаж роботи 34 роки. Стаж роботи в даному колективі –
4 роки
12. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи
Рибачок Юрій Іванович розпочав свою трудову діяльність у 1976 році
електрослюсарем на заводі сільгоспмашин у м. Ковель Волинської області.
У системі газового господарства працює з 1990 року, спочатку головним
інженером Ковельського управління по експлуатації газового господарства, а
пізніше обіймав керівні посади у ВАТ «Волиньгаз».
У грудні 2006 року Рибачка Ю. І. переведено на посаду заступника
голови правління ВАТ «Закарпатгаз». У липні 2007 року на зборах акціонерів
його обрано головою правління зазначеного товариства.
За час роботи Рибачок Ю. І. зарекомендував себе здібним, наполегливим,
тактовним, вимогливим організатором. Під його чітким керівництвом
проводиться копітка робота з утримання у належному стані газових мереж та їх
розширення.
Багато зусиль докладає для збільшення обсягів послуг із постачання
природного газу, розширення обсягів інших видів діяльності, зокрема,
встановлення побутових газових лічильників, проведення робіт по газифікації,
забезпечення населення необхідним газовим обладнанням та запасними
частинами, проведення ремонтних робіт тощо.
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Юрій Іванович наполегливо працює над тим, щоб кожний населений
пункт Закарпатського краю було надійно забезпечено блакитним паливом,
ревно дбає про безперебійність транспортування природного газу споживачам.
Завдяки умілому керівництву створено належні умови праці
співробітників та поліпшено культуру обслуговування споживачів газу. Всі
основні процеси, пов'язані із нарахуванням спожитого газу та розрахунків за
нього, комп'ютеризовано. Також широко використовуються програмні
продукти, розроблені працівниками товариства.
Рибачок Ю. І. має вагомий авторитет у працівників галузі та населення
області. Докладає чималих зусиль, щоб молодь, яка приходить на терени
газової сфери, підростала та виховувалась справжніми фахівцями своєї справи,
чітко орієнтувалась у будь-яких виробничих питаннях із експлуатації газових
мереж, приладів, забезпечення безаварійного їх використання.
Завдяки творчому застосуванню в роботі досвіду та набутих знань,
вимогливості до себе та підлеглих, уміє оперативно розв'язувати поставлені
завдання.
Постійно працює над удосконаленням методів роботи колективу,
впровадженням нових ефективних форм організації праці, що сприяє
досягненню істотних успіхів.
За значні здобутки у роботі, вагомий особистий внесок у розвиток
нафтової та газової промисловості Юрія Івановича у 1997 році нагороджено
Почесною грамотою Укргазу, у 2000 – Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, а дійова співпраця із місцевими органами влади неодноразово
відзначена почесними грамотами.
Кандидатура Рибачка Юрія Івановича представляється до нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України.
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