УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьома сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 4 листопада 2011 року № 339
м. Ужгород
Про клопотання щодо нагородження
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 трудового колективу Іршавської міської ради
обласна рада в и р і ш и л а:
Порушити клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Бобика Степана Степановича, Іршавського міського голову,
Грамотою Верховної Ради України за значний особистий внесок у розбудову
місцевого самоврядування, професіоналізм, багаторічну сумлінну працю в
органах місцевого самоврядування і виконавчої влади та з нагоди
відзначення Дня місцевого самоврядування.

Голова ради

І. Балога

Відомості про досягнення
БОБИКА Степана Степановича
для представлення до нагородження Грамотою Верховної Ради України
1. Прізвище, ім’я по батькові БОБИК Степанович Степанович
2. Посада і місце роботи, служби Іршавський міський голова
3. Число, місяць, рік і місце народження 10 червня 1953 року, м. Іршава
Закарпатської області
4. Стать чоловіча
5. Національність українець
6. Партійність член партії «Відродження»
7. Освіта вища, Вища партійна школа ЦК КПУ, 1990 рік, спеціальність
«політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін»
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання не має
9. Які має державні нагороди України, дата нагородження Орден «За
заслуги» ІІІ ступеня (2002 рік), Орден Рівноапостольного Великого князя
Володимира (2002 рік), медаль «За заслуги» ІІІ ступеня Української спілки
ветеранів Афганістану (2000 рік).
10. Домашня адреса 90100 Закарпатська область, м. Іршава, вул. Робітнича, 30,
тел. (03144) 2-47-64
11. Службова адреса 90100 Закарпатська область, м. Іршава, пл. Народна, 2,
тел. (03144) 2-25-63
12. Загальний стаж роботи 35 років
13. Стаж роботи у даному колективі 5 років
14. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи
Бобик Степан Степанович розпочав свою трудову діяльність у червні
1974 року на посаді електромеханіка Іршавського районного вузла зв’язку.
З 1976 року по 1979 рік Бобик С.С. обіймав посади старшого інженераенергетика Іршавського заводу «Ремстанок», з 1979 по 1983 рік – начальника
дільниці Іршавської філії Ризького електромеханічного заводу, з 1983 по 1985
рік – начальника виробничо-технічного відділу Закарпатського заводу вузлів та
деталей, а з 1985 по 1988 роки - інструктора Іршавського райкому Компартії
України.
У 1990 році закінчив Вищу партійну школу при Центральному Комітеті
Комуністичної партії України в м. Одесі.
З 1990 по 1996 рік його обрано головою Іршавської міської ради. З 1996
року по 2007 рік працював виконуючим обов’язки голови Іршавської районної
державної адміністрації, головою Іршавської районної державної адміністрації,
обраний головою Іршавської районної ради.
У 2007 році призначений радником голови Закарпатської обласної
державної адміністрації. З 2008 по 2010 рік працював помічникомконсультантом у Апараті Верховної Ради України.
31 жовтня 2010 року Бобик С.С . обраний Іршавським міським головою.

За період керівництва Степана Степановича розвиток соціальноекономічної сфери міста відзначився позитивною динамікою. Зокрема, за
підсумками роботи дев’яти місяців 2011 року відбулося перевиконання
міського бюджету, що дало можливість виконати намічену програму соціальноекономічного розвитку міста на 2011 рік. Обсяг реалізованої промислової
продукції в діючих цінах становив 70,6 млн. грн (у 2010 році – 60,5 млн. грн).
Досягнуто запланованого рівня середньомісячної заробітної плати, створення
нових робочих місць. Рівень безробіття склав 3,6% (в 2010 році – 4,6 %).
Реформується житлово-комунальне господарство міста шляхом об’єднання
підприємств ЖКГ.
За сприяння Бобика С.С., завдяки його вмінню винайти ефективні шляхи
вирішення нагальних проблем міста, проведено ремонт дахів трьох житлових
будинків на суму біля 535 тис. грн, викладено тротуарної плитки та
заасфальтовано тротуари і площі міста на суму 39,0 тис. грн., проведено
часткову реконструкцію вуличного освітлення на суму майже 58 тис. грн. Це
дало можливість ефективно використовувати кошти міського бюджету.
Особлива увага Бобика С. С. та депутатського корпусу очолюваної ним
міської ради приділяється покращенню стану об’єктів соціальної сфери. Так, на
суму 47,6 тис. грн проведено ремонти в дошкільних навчальних закладах,
застосовується економна система опалення ДНЗ (придбано та встановлено 4
опалювальні котли на твердому паливі на суму 86 тис. грн.). Завдяки вмінню
Степана Степановича об’єднати зусилля різних гілок влади та суб’єктів
господарювання успішно вирішується багаторічна проблема міста –
забезпечення дошкільним вихованням дітей шляхом введення в експлуатацію
дошкільного навчального закладу № 4 на базі колишнього дитсадка СП
«Сандерс». В основних житлових мікрорайонах міста встановлено 5 дитячих
ігрових майданчиків.
Бобик С.С., як міський голова, дбає про благоустрій міста. Так, на
поточний і капітальний ремонт 10 вулиць міста використано 270,1 тис. грн,
завершено будівництво трибуни, проводиться подальша реконструкція міського
стадіону, на що вже використано 221,3 тис. грн. Проведено роботи з укріплення
берегів річки Синявка на суму 160,0 тис.грн та захисту прибережних територій
від підтоплення. Інтенсивно розвивається торгова мережа міста та
інфраструктура побутового обслуговування населення.
На посаді міського голови Бобик С.С. виявив себе ініціативним і здібним
організатором. Предметно займається вдосконаленням діяльності постійних
комісій, спрямовує їх роботу на вирішення проблем соціально-економічного і
культурного розвитку громади. Скеровує діяльність ради на співпрацю з
органами виконавчої влади і громадськими організаціями у вирішенні проблем
міста.
Дисциплінований, вимогливий до себе та підлеглих, Степан Степанович
Бобик має заслужений авторитет серед депутатського корпусу, керівників
підприємств, установ та жителів міста.

Голова ради

І. Балога

