
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ята сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 12 серпня 2011 року № 288
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження
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 Сухана Станіслава Васильовича – голови Іршавської районної
ради, 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
СУХАНА СТАНІСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА

для представлення до нагородження
Грамотою Верховної Ради України

1. Прізвище, ім’я, по батькові СУХАН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
2. Посада і місце роботи, служби голова Іршавської районної ради
3.Число, місяць, рік і місце народження 21 вересня 1965 року, село Колодне
Іршавського району Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність член Партії регіонів
7. Освіта вища, Київський державний інститут фізичної культури, 1985 року, за
спеціальністю «фізична культура і спорт»
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10. Домашня адреса: вул. Піонерська, 4, м. Іршава, Іршавський район,
Закарпатська область
11. Службова адреса: пл. Народна, 3, м. Іршава, тел.: 2-37-10
12. Загальний стаж роботи 13 років
13. Стаж роботи у даному колективі 9 місяців.
14. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи:

Сухан Станіслав Васильович свою трудову діяльність розпочав у серпні
1985 року на посаді інструктора-методиста фізичної культури і спорту
Іршавського абразивного заводу Закарпатської області.

З вересня 1987 по вересень 1997 року працював учителем фізичного
виховання в загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 1 м. Іршава.

З 1997 року по 2010 рік – приватний підприємець.
У листопаді 2010 року обраний головою Іршавської районної ради, де

працює по теперішній час.
На всіх ділянках роботи Сухан С. В. проявив себе з позитивної сторони.

Має високий рівень фахової підготовки. Вміє концентруватися на головних
проблемних питаннях, регламентувати роботу по першочерговості. Уміло
ставить поточні та перспективні завдання, домагається їх виконання. У
прийнятті рішень оперативний, виділяє найголовніше. Під час прийому
громадян виявляє високу культуру і такт, завдяки чому здобув повагу і
авторитет серед населення району. Домагається вирішення порушених
громадянами та територіальними громадами проблем. Здійснює конкретні
заходи по соціально-економічному та культурному розвитку населених пунктів
та району в цілому.

У роботі вимогливий до себе та підлеглих, дисциплінований, енергійний,
активний.

Станіслав Васильович Сухан як голова районної ради активно сприяє
співпраці районної ради з виконавчими органами району та вищого рівня.



Впродовж трудового шляху є активним учасником громадського життя району
і області.

Чільне місце у життєвій позиції Станіслава Васильовича займає спорт,
зокрема найпопулярніший його вид – футбол. Як футболіст грав у командах
першої ліги чемпіонату СРСР, потім за армійські, обласні футбольні клуби і
насамкінець – він граючий тренер районної команди «Бужора», яка в 1995 році
стала чемпіоном області. Здобув авторитет у спортивної громадськості району,
області. Сухан С. В. перший заступник голови Федерації по футболу в
Закарпатській області.

Сухан Станіслав Васильович обирався депутатом районної ради V і VI
скликань. Упродовж минулого скликання очолював постійну комісію районної
ради з питань управління майном та приватизації. Уміло спрямовує діяльність
депутатів, роботу виконавчого апарату районної ради на здійснення завдань
соціально-економічного розвитку, з розумінням ставиться до розв’язання
проблем жителів району.

Кандидатура Сухана Станіслава Васильовича представляється до
нагородження Грамотою Верховної Ради України.

Голова ради І. Балога


