
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Третя  сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого 2011 року № 192
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження
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
Тячівської районної ради обласна рада в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Данилюка Михайла Васильовича, голови Тячівської
районної ради, Грамотою Верховної Ради України за сумлінну працю,
вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Тячівського
району, активну громадську та депутатську діяльність.

Голова ради І. Балога



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Грамотою

Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові ДАНИЛЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби голова Тячівської районної ради
Закарпатської області
3. Число, місяць, рік і місце народження 14 липня 1945 року в селищі
Тересва Тячівського району Закарпатської області
4.Статьчоловіча
5. Національність українець
6. Партійність член Партії  регіонів
7. Освіта вища, Ужгородський державний університет, 1970 рік;
Ленінградська лісотехнічна академія, 1990 рік.
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10. Домашня адреса 90564, Закарпатська область,Тячівський район,
смт Тересва, вул. Грушевського, 40; тел. (03132)51001
11. Службова адреса 90500, Закарпатська область, м. Тячів,
пл. Незалежності, 30,  тел.(03132) 33335
12. Загальний стаж роботи 45 років
Стаж роботи у зазначеному колективі 3 місяці
13. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Данилюк Михайло Васильович розпочав свою трудову діяльність у
1963 році слюсарем Тересвянського лісокомбінату, а згодом - слюсарем
Тересвянського деревообробного комбінату. У 1965 році запрошений на
комсомольську роботу в Тячівський районний комітет ЛКСМУ, де займав
посади інструктора, завідувача організаційного відділу, другого секретаря
райкому. З 1965 по 1970 роки навчався на історичному факультеті
Ужгородського державного університету. У 1971 році Данилюк М. В.
переведений на роботу в Тячівський райком Компартії України, де працював
на посадах інструктора, завідувача організаційного відділу. З 1973 року по
1991 рік перебував на посадах секретаря парткому та заступника директора
Тересвянського деревообробного комбінату. У 1991 році призначений
директором ДП «Смерека», а в 1992 році обраний головою правління
спільного українсько-німецького підприємства «Смерека». У період з 1986 по
1990 рік здобув другу вищу освіту - закінчив інженерно-економічний
факультет Ленінградської лісотехнічної академії імені С. М.Кірова і отримав
спеціальність «економіст». З 1995 року по 2008 рік Михайло Васильович
працює начальником Тячівської філії ВАТ «Закарпатгаз». З 2008 року до 2010
року був помічником-консультантом народного депутата України. У листопаді
2010 року обраний головою Тячівської районної ради VI скликання.

Досвід, набутий у процесі трудової діяльності, Данилюк М. В. вміло
використовує на практиці. Працюючи на різних посадах, зарекомендував себе
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ініціативним, наполегливим у досягненні поставленої мети, проявив себе
здібним організатором і вмілим керівником трудових колективів, які
очолював.

За час роботи в Тячівській філії ВАТ «Закарпатгаз» Михайло Васильович
зумів організувати роботу підприємства так, що з відстаючого за всіма
показниками, воно увійшло в число кращих підприємств області. З метою
прискорення темпів газифікації Данилюк М. В. активно запроваджував нові
прогресивні технології, кращий вітчизняний і зарубіжний досвід.

Значно розширилася матеріально-технічна база підприємства, було
зведено новий адміністративний корпус, розширився перелік послуг, які
надавала філія.

За його безпосереднього сприяння та активної підтримки розпочалися
роботи з газифікації району - за період з 1995 року по 2008 рік було
забезпечено природнім газом 16 населених пунктів, а кількість абонентів
зросла з 3032 до 18040.

Завдяки грамотним і рішучим діям керівника та спеціалістів філії ВАТ
«Закарпатгаз» під час руйнівних паводків 1998 та 2001 років вдалося запобігти
нещасним випадкам при аваріях газопроводів і в стислі строки відновити
газопостачання населених пунктів району.

На посаді голови районної ради Данилюк М. В. виявив себе ініціативним
і здібним організатором. Предметно займається вдосконаленням діяльності
постійних комісій, спрямовує їх роботу на вирішення проблем соціально-
економічного і культурного розвитку та поліпшення життєдіяльності
територіальних громад району. Скеровує діяльність ради на співпрацю з
органами виконавчої влади і громадськими організаціями у вирішенні проблем
Тячівського району.

Володіє нормативною базою, що регулює діяльність органів місцевого
самоврядування, кваліфіковано застосовує її  на практиці.

Значну увагу приділяє вдосконаленню організаційної роботи,
підвищенню активності депутатів усіх рівнів. З його ініціативи до плану
роботи районної ради включено питання пошуку шляхів підвищення
ефективного використання природних багатств, особливо лісу, розвитку
підприємництва, поліпшення торговельного та побутового обслуговування
населення, газифікації населених пунктів. На постійному контролі – стан справ
у галузі будівництва, освіти, охорони здоров’я, реалізації земельної реформи,
тощо.

Зусилля виконавчого апарату районної ради спрямовуються на навчання
депутатського активу, наданні консультаційної та методичної допомоги
новообраним головам та секретарям рад базового рівня.

Домагається тісної взаємодії гілок влади, концентрації спільних зусиль
районної державної адміністрації, районної ради та депутатів рад різного рівня
на пріоритетних напрямках роботи. Для утвердження правової держави сприяє
всебічній реалізації конституційних прав громадян, з повагою ставиться до
різних світоглядних і релігійних переконань, налагоджує постійний діалог між
владою і суспільством.
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Серед депутатів районної та обласної рад, керівників підприємств,
установ та організацій, громадян району має заслужену повагу та авторитет.
Данилюк Михайло Васильович активний у громадській роботі. Очолює клуб
ділових людей Тячівського району, який створено з його ініціативи. Є головою
правління районної організації роботодавців, очолював редакції газет «Вісник
газовика» та «Газовик України». Член спілки журналістів України.
Данилюк М. В. був активним членом районного організаційного комітету
громадського форуму щодо підтримки проведення політичної реформи, брав
участь у обласному та всеукраїнському форумах. Обирався головою районної
організації Партії регіонів. Був делегатом з’їздів Партії регіонів та спілки
роботодавців України. Депутат Тячівської районної ради чотирьох скликань.

Кандидатура Данилюка Михайла Васильовича представляється до
нагородження Грамотою Верховної Ради України.

Голова ради І. Балога


