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від 25 лютого 2011 року №
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
Закарпатської обласної спілки споживчих товариств обласна рада
в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Рубіша Івана Івановича, голови правління Мукачівської
районної споживчої спілки, Почесною грамотою Верховної Ради України за
багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток і зміцнення споживчої
кооперації області та з нагоди 55-річчя від дня народження.

Голова ради І. Балога



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до нагородження Почесною грамотою

Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові РУБІШ ІВАН ІВАНОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби голова правління Мукачівської

райспоживспілки Закарпатської облспоживспілки
3. Число, місяць, рік і місце народження 9 квітня 1956 року в селі

Баркасово Мукачівського району Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність позапартійний

Освіта вища, Львівський торговельно-економічний інститут у 1977 році,
спеціальність – товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами

7. Науковий ступінь, вчене  звання, спеціальне звання немає
8. Які має державні нагороди України, дата нагородження немає
9. Домашня адреса Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Димитрова

№1б, тел. (03131)3-18-79
10.Службова адреса м. Мукачево, вул. Вокзальна, 42, тел. (03131)3-52-54
11.Загальний стаж роботи 33 років. Стаж роботи у зазначеному

колективі 33 роки
12.Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Після закінчення в 1977 році Львівського торговельно-економічного
інституту Рубіш Іван Іванович трудову діяльність розпочав товарознавцем
Могильово-подільської міжрайбази, а згодом товарознавцем
Великолучківського споживчого товариства. З грудня 1982 року по квітень
1988 року працював заступником голови правління, а з квітня 1988 року по
листопад 2005 року – головою правління цього ж споживчого товариства. Під
його безпосереднім керівництвом загальний товарообіг споживчого товариства
зріс з 3446 тис. грн до 5381 тис. грн, або на 156,2 %; в модернізацію і
реконструкцію підприємств споживчого товариства вкладено 288,6 тис. грн;
зростала середня зарплата працівників. Споживче товариство зайняло призові
місця в обласному конкурсі на краще споживче товариство облспоживспілки,
першим у системі райспоживспілки відкрило кооперативний магазин «Маркет»
який збільшив середньомісячний товарообіг з 18 до 100 тис грн.

У 2005 році Рубіша Івана Івановича обрано головою правління
Мукачівської райспоживспілки. На цій посаді він зарекомендував себе як
дисциплінований, принциповий і досвідчений керівник, який вміє працювати,
організувати і мобілізувати колективи підвідомчих організацій на виконання
поставлених завдань, бачить перспективи розвитку очолюваної ним системи.
Загальний товарообіг по системі райспоживспілки за 2006-2009 роки зріс з
20962 тис. грн.  до 29403 тис. грн, або на 140,2 %; загальний обсяг виробленої
продукції виробничими підприємствами зріс з 3257 тис. грн у 2006 році до 4998
тис грн у 2009 році, або на 153,4 %; власні обігові кошти по системі зросли з
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448 тис грн до 1146 тис грн; середня заробітна плата працівників зросла з 662
грн. у 2007 році до 1024 грн у 2009 році. За три роки на придбання нових
основних засобів використано 1628 тис грн, проведено реконструкцію та
модернізацію підприємств на 3234 тис грн, загальні прибутки зросли з 433 тис
грн до 828 тис грн. Сплачено до бюджету та в позабюджетні фонди тільки за
2009 рік 5511 тис грн податків, що становить 131,3 % до 2007 року. За 2010 рік
роздрібний товарообіг виконано на 110,6 %, обсяг виробництва на 123,6 %,
придбано нових основних засобів на 357 тис грн, проведено реконструкцію
підприємств на 741 тис грн. Відкрито магазини типу «Маркет» в селах
Бобовище, Чинадієво, Кольчино, у багатьох населених пунктах підприємства
споживчої кооперації стали окрасою села. Проведено реконструкцію на
Мукачівському центральному ринку, в системі впроваджуються комп'ютерні
технології бухгалтерського обліку та торговельних процесів.

Рубіш Іван Іванович активно працює над виконанням програми
розвитку споживчої кооперації Мукачівщини. Іван Іванович працює над тим,
щоб господарська діяльність споживчих товариств, власних та кооперативних
підприємств поліпшувалася, зміцнювалася матеріально-технічна база,
підвищувалася заробітна плата та покращувалися умови праці робітників,
щоденно втілює в життя заходи, які дозволяють успішно витримувати
конкуренцію, робить все для того, щоб споживча кооперація гідно представляла
економіку району. Має беззаперечний авторитет у всіх працівників системи
райспоживспілки.

Іван Іванович є членом ради Укоопспілки, облспоживспілки, член
обкому профспілки, депутат Мукачівської районної ради п'ятого та шостого
скликань, очолював постійну депутатську комісію райради з питань
промисловості, торгівлі, підприємництва, управління майном та приватизації. У
2004 році нагороджений Почесною відзнакою Укоопспілки «Знак Пошани»
(постанова правління Укоопспілки № 48-к).

Кандидатура Рубіша Івана Івановича представляється до нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України.

Голова ради І. Балога

25 лютого 2011 року


