УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VІ скликання
РІШЕННЯ

від 4 листопада 2011 року № 334
м. Ужгород

Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради
України

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2001
року № 2541-ІІІ «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України»
(зі змінами), подання Мукачівської районної ради обласна рада в и р і ш и л а:
Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Пашкуляка Василя Васильовича, першого заступника голови
Мукачівської районної державної адміністрації, депутата Мукачівської
районної ради, Почесною грамотою Верховної Ради України за сумлінну
працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний
розвиток краю та активну депутатську діяльність.

Голова ради

І. Балога

Відомості про досягнення
ПАШКУЛЯКА Василя Васильовича
для представлення до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України
1. Прізвище, ім’я, по батькові Пашкуляк Василь Васильович
2. Посада і місце роботи, служби перший заступник голови Мукачівської
районної державної адміністрації
3. Число, місяць, рік і місце народження 8 січня 1956 року в селі
Верхній Коропець Мукачівського району Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність позапартійний
7. Освіта вища, Львівський політехнічний інститут у 1985 році за
спеціальністю «інженер-будівельник»
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10.Домашня адреса Закарпатська область, Мукачівський район, село
Верхній Коропець, вул. Гагаріна, 47
11. Службова адреса м. Мукачево, вул. Горького, 21, тел. (03131)5-50-58
12.Загальний стаж роботи 37 років. Стаж роботи у зазначеному
колективі 5 років
13.Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи
Свою трудову діяльність Пашкуляк Василь Васильович розпочав у
серпні 1974 року пакувальником на Мукачівському меблевому комбінаті.
З 1973 по 1976 рік проходив строкову військову службу у лавах
Радянської Армії.
Вищу освіту за спеціальністю «інженер-будівельник» здобув у
Львівському політехнічному інституті, який закінчив у 1985 році.
За всю трудову діяльність освоїв чимало спеціальностей, зокрема
токаря, оператора котелень, бригадира, будівельника тощо.
Працював на різних підприємствах Мукачівського району, а саме:
Мукачівському
меблевому
комбінаті,
«Мукачівприладі»,
ЗАТ
«Закарпатзалізобетон», РБУ м.Мукачева, колгоспі ім. Чапаєва, ТОВ «ОктанМ», ТОВ «Рей-Промінь», аграрно-торговому підприємстві (АГП) – радгоспізаводі «Мукачівський».
З 2005 по 2010 роки обіймав посаду першого заступника голови
Мукачівської районної державної адміністрації.
На цей час продовжує працювати першим заступником голови
Мукачівської районної державної адміністрації. Разом з цим є головою
постійної комісії районної ради з питань бюджету. Василь Васильович
основну увагу приділяв і приділяє питанням соціально-економічного розвитку
Мукачівського району, покращенню добробуту жителів, а також захисту
спільних інтересів територіальних громад району.

Пашкуляк В. В. завжди шукає шляхи налагодження конструктивної
співпраці з керівниками підприємств і установ, розміщених на території
району. Він є компетентним, досвідченим керівником з великим досвідом
роботи, приймає зважені рішення, які носять ефективний характер. Володіє
глибокими всебічними знаннями, що допомагає Василю Васильовичу
раціонально вирішувати практичні завдання, вміло акумулювати необхідну
інформацію та виділяти найголовніше.
Володіє високим рівнем культури поведінки і спілкування з людьми,
здатний до рішучих і продуманих дій.
За свою трудову діяльність у 2008 році був нагороджений відзнакою
Закарпатської обласної ради – нагрудним знаком «За розвиток регіону».
Кандидатура Пашкуляка Василя Васильовича пропонується до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України.
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