УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 4 листопада 2011 року № 337
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), клопотання Свалявської районної ради обласна рада в и р і ш и л а:
Порушити клопотання перед
Верховною Радою України про
нагородження Ганинця Павла Павловича, головного лікаря ДП «Санаторій
«Квітка полонини», депутата Свалявської районної ради, Почесною грамотою
Верховної Ради України за багаторічну сумлінну працю, громадсько-політичну
діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний
розвиток краю.

Голова ради

І. Балога

Відомості про досягнення
ГАНИНЦЯ Павла Павловича
для представлення до нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України
1. Прізвище, ім’я, по батькові Ганинець Павло Павлович
2. Посада і місце роботи, служби головний лікар ДП «Санаторій «Квітка
полонини»
3. Число, місяць, рік і місце народження 10 листопада 1951 року в селі
Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність позапартійний
7. Освіта вища, Ужгородський державний університет у 1974 році за
спеціальністю «лікувальна справа»
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання Почесне звання
«Заслужений лікар України»
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження не має
10. Домашня адреса 89300 Закарпатська область, м. Свалява, вул.
Корятовича, 18, тел. (03133)2-27-90
11. Службова адреса 89321 Закарпатська область, Свалявський район
с. Солочин, тел. (03133)3-24-55
12. Загальний стаж роботи 37 років.
13. Стаж роботи у зазначеному колективі 25 років
14. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи
Ганинець Павло Павлович працює в санаторно-курортній системі краю
з липня 1974 року, пройшовши всі етапи професійного росту від лікаряординатора до заступника головного лікаря санаторію «Поляна», а з вересня
1986 року по теперішній час - він головний лікар санаторію «Квітка полонини»,
з 2002 року за сумісництвом - генеральний директор ТОВ «Сузір'я». У 1998
році йому присвоєно Почесне звання «Заслужений лікар України».
Завдяки Ганинцю П. П. санаторій «Квітка полонини» перетворився в на
сучасну оздоровницю. За короткий час проведено повну реконструкцію
спальних корпусів ( д о послуг відпочиваючих комфортабельні двомісні палати
зі всіма зручностями), а також капітальний ремонт всієї інфраструктури
санаторію, територія набула сучасного європейського вигляду.
Значно розширилися лікувально-діагностичні можливості санаторію. З
жовтня 1997 року організовано розлив мінеральної води «Лужанська № 7», що
дало змогу хворим продовжити лікування у домашніх умовах. За рахунок
прибутків від реалізації мінеральної води значно покращилася матеріальнотехнічна база санаторію.
Вперше серед оздоровниць Закарпаття введено комп'ютерну обробку
інформації структурних підрозділів (склади, харчоблок, заробітна плата та
інші).
На сьогоднішній день Ганинець П. П. є автором (співавтором) понад 50
друкованих наукових праць. У 1995 році ним організовано випуск збірника

наукових праць «Сучасні проблеми рекреації на курортах Карпатського
регіону». За активної участі Ганинця П. П. протягом останніх років на базі
санаторію «Квітка полонини» науковцями НПО «Реабілітація» проводилось
вивчення впливу деяких мінеральних вод Закарпаття на функцію сечовивідної
системи, на стадії завершення в оздоровниці науково-дослідна робота, що
ведеться науковцями НЕЮ «Реабілітація» МОЗ на тему: «Обґрунтування
методики курортної реабілітації хворих з хронічним холециститом та
дискінезіями жовчовивідних шляхів» (на етапі можна зробити висновок, що
комплексне санаторно-курортне лікування із застосуванням мінеральних вод
«Лужанська - 7» та «Лужанська - 4» у зазначеної категорії хворих дозволяє
суттєво стабілізувати та покращити їхній стан. Під впливом лікування із
значним покращенням та покращенням виписано 85% хворих цієї групи.
У сучасних ринкових умовах забезпечення функціонування на належному
рівні такої оздоровниці, як санаторій «Квітка полонини», вимагає від головного
лікаря не тільки медичного професіоналізму, але й фінансово-економічних
знань, господарських навичок, уміння співпрацювати з різними організаціями
республіканського, обласного, районного рівня та наявності високого
авторитету серед працівників санаторно-курортної системи.
Ганинцем П. П. розпочата кардинальна перебудова структурних,
організаційних, господарських та лікувально-діагностичних інфраструктур
санаторію.
Вперше в курортній системі запроваджено:
- комбіноване застосування трьох типів мінеральних вод для внутрішнього
прийому;
- лікування верховою їздою на конях (іппотерапія);
- ультразвукове обстеження хворих;
- іридодіагностику;
- термодіагностику;
- голкорефлексотерапію, мануальну терапію.
За його активної участі проведено організаційну роботу щодо відкриття в
оздоровниці реабілітаційного відділення для дітей, хворих на цукровий діабет
(в супроводі батьків). У 2003 році санаторій «Квітка полонини» став лауреатом
рейтингу «Кращі підприємства України» в номінації «Санаторно-курортні
послуги».
У 2005 році Ганинця П. П. нагороджено знаком «Відзнака III ступеня»
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», у 2010 році – «Відзнакою І ступеня», Нагрудним
знаком «Профспілкова відзнака», Почесною грамотою ЦК профспілки України,
Почесною грамотою профспілки охорони здоров'я України.
Ганинець Павло Павлович обирався депутатом Свалявської районної
ради V та VІ скликань. Серед депутатів районної ради, керівників підприємств,
установ та організацій, громадян району має заслужену повагу та авторитет.

Голова ради
4 листопада 2011 року

І. Балога

