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від 12 серпня 2011 року № 283
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради
України

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2001 року
№ 2541-III «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України» (зі
змінами) обласна рада в и р і ш и л а:

Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Свища Ігоря Йосиповича – голови Берегівської районної
державної адміністрації, депутата обласної ради, Почесною грамотою
Верховної Ради України за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну
працю, вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування краю
та з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Голова ради І. Балога



Відомості про досягнення
СВИЩА ІГОРЯ ЙОСИПОВИЧА

для представлення до нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові СВИЩО ІГОР ЙОСИПОВИЧ.
2. Посада і місце роботи, служби голова Берегівської районної державної
адміністрації Закарпатської області.
3. Число, місяць, рік і місце народження 8 березня 1969 року в селі Верхні
Ремети Берегівського району Закарпатської області.
4. Стать чоловіча.
5. Національність українець.
6. Партійність член Партії регіонів.
7. Освіта вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002
рік.
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має.
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має.
10. Домашня адреса вул. М. Жігмонда, 10, с. Кідьош, Берегівський район,
Закарпатська область, 90243.
11. Службова адреса вул. Мукачівська, 6, м. Берегово, Закарпатська область,
90202; тел.: (03141) 4-30-42.
12. Загальний стаж роботи 22 роки 5 місяців.
13. Стаж роботи на державній службі 5 років 7 місяців.
14. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи

Свищо Ігор Йосипович пройшов трудовий шлях від тракториста
тракторної бригади колгоспу «Радянська України» до генерального директора
ТОВ «Автобантранс». Протягом 2003 – 2005 років працював на посадах
заступника голови Берегівської райдержадміністрації та начальника управління
житлово-комунального господарства в Закарпатській області. З квітня 2010
року по теперішній час – голова Берегівської районної державної адміністрації.

Досвід, набутий у процесі трудової діяльності, Свищо І. Й. вміло
використовує на практиці. Працюючи на різних посадах, зарекомендував себе
як ініціативний, наполегливий у досягненні поставленої мети працівник,
здібний організатор і вмілий керівник трудових колективів, які свого часу
очолював.

На посаді голови районної державної адміністрації Ігор Йосипович
проявив себе ініціативним і здібним організатором. Плідно працює над
вирішенням проблем соціально-економічного і культурного розвитку
Берегівського району: так за рейтинговими показниками соціально-
економічного розвитку за результатами роботи у 2010 році Берегівський район
посів 2 місце в області. Свищо І. Й. скеровує діяльність райдержадміністрації
на співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадськими
організаціями у вирішенні проблем району.



Володіє нормативною базою, що регулює діяльність органів виконавчої
влади, кваліфіковано застосовує її на практиці.

Значну увагу приділяє вдосконаленню організаційної роботи, підвищенню
активності депутатів всіх рівнів. З його ініціативи створено робочу групу з
підготовки проекту Програми соціально-економічного розвитку Берегівського
району на 2010-2015 роки  «Берегівщина – Beregvidék-2015», якою проведено
виїзні наради у всіх населених пунктах району, виявлені у ході виїзних нарад
проблемні питання, пропозиції та першочергові завдання проаналізовані,
узагальнені та включені до Програми соціально-економічного розвитку
Берегівського району на 2010-2015 роки  «Берегівщина – Beregvidék-2015».

Домагається тісної взаємодії гілок влади, концентрації спільних зусиль
районної державної адміністрації, районної ради та депутатів рад різних рівнів
на пріоритетних напрямах 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. Здобув заслужену повагу та авторитет у депутатів
районної та обласної рад, керівників підприємств, установ та організацій,
громадян району.

Нагороджений Почесною грамотою Закарпатської обласної ради.
Кандидатура Свища Ігоря Йосиповича представляється до

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.

Голова І. Балога

«12» серпня 2011 року


