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від “03 “ червня 2014 року

№ 164-р
м. Знам’янка

Про підсумки економічного і
соціального розвитку району за
січень-березень 2014 року
Протягом
звітного
періоду
робота
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в
районі, органів самоврядування району була направлена на виконання основних
показників і завдань, визначених районною програмою економічного і
соціального розвитку Знам'янського району на 2014 рік (далі – Програма),
затвердженої рішенням районної ради від 31 січня 2014 року № 536.
Встановлено, що здійснений аналіз підсумків розвитку території району
за січень-березень 2014 року охоплює різні напрями діяльності відповідних
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів
міністерств і відомств України в районі, органів самоврядування району та
відображає стан галузевого розвитку економіки району, районного бюджету,
споживчого ринку, населення та ринку праці, інвестиційного розвитку,
житлово-комунального господарства, соціального захисту населення.
У І кварталі 2014 року в аграрному секторі економіки району обсяг
валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських
підприємствах за січень-березень 2014 року (сформований за даними суб'єктів
господарювання) склав 3338,0 тис. грн., що до відповідного періоду минулого
року становить 117,9% (відповідно до програми 101,2%), забезпечивши
виробництво продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю
населення в розмірі 142 грн. проти 118,0 грн. у січні-березні
2013 року.
Протягом звітного періоду здійснювалися заходи, спрямовані на успішне
проведення комплексу весняно-польових робіт та повного ресурсного
забезпечення сільгосптоваровиробників району усіх форм власності
необхідними матеріально-технічними ресурсами: мінеральними добривами,
засобами захисту рослин, пально-мастильними матеріалами, насінням ярих
культур. Станом на 28 травня 2014 року посів зернової групи
сільськогосподарських культур становить 32459 га або 93,1% до прогнозу,
технічних культур - 26185 га (96,6%), овочів та картоплі - 3537 га (97,0%); озимі
культури збережено на площі 14296 га, у тому числі: в доброму стані 10031 га
(70,1%), задовільному – 3917 га (27,4%), слабкі та зріджені – 348 га (2,4%).
Здійснений аналіз показників виробництва сільськогосподарської
продукції по сільськогосподарських підприємствах району свідчить про те, що
у звітному періоді, в порівняні з відповідним періодом 2013 року, збільшено
виробництво молока на 33,3% (3,6 тонни), реалізацію м'яса – на 22,8%
(314,1тонни), поголів'я свиней - на 21,2% (6461 гол.) Водночас, в порівняні з

відповідним періодом 2013 року, зменшено поголів'я великої рогатої худоби на
511 голів або на 61,7% (317 гол.), корів - на 212 голів або на 74,4% (73 гол.).
Зменшення поголів'я великої рогатої худоби відбулося внаслідок
ліквідації поголів’я молочного напрямку по ТДВ "Колос", через захворювання
на туберкульоз та м’ясного напрямку - через збитковість їх утримання.
Орендна плата за землю у звітному періоді, в порівняні з 2013 роком,
збільшилася на 17,26 грн. і склала 691,09 грн. за 1 га проти 673,83 грн.
(середньообласний – 725,46 грн.); орендна ставка у 2013 році за 1 га склала
3,31%.
Обсяг реалізованої промислової продукції склав 9 млн. 199,0 тис. грн., що
до рівня минулого року становить 83,9% (відповідно до програми 102,0%);
обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одиницю
населення – 391,4 грн. проти 457,7 грн. у 2013 році;
індекс виробництва промислової продукції по підприємствах району
склав 69,6% (відповідно до програми 100,8%); індекс виробництва продукції
підприємствами добувної галузі 37,6% - 100,1%; індекс виробництва
переробної галузі 76,1% - 100,9%.
Тенденція зменшення виробництва промислової продукції у звітному
періоді, в порівняні з відповідним періодом минулого року, відбувається за
рахунок, насамперед, суттєвого зменшення виробництва щебеневої продукції
Знам'янським кар'єроуправлінням Державного підприємства "Управління
промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту
України" на 30,4%, у зв'язку з невиконанням договірних умов з країнами СНД
на відвантаження щебеневої продукції, що призвело до накопичення великої
кількості залишкової продукції (140,0 тис.м3). Крім того, з 24 лютого по
14 березня 2014 року, підприємство не здійснювало виробничої діяльністі у
зв'язку з проведенням заходів по технологічному огляду та поточному ремонту
обладнання підприємства відповідно до графіка.
За підсумками виконання місцевих бюджетів району у І кварталі
2014 року досягнуто позитивних результатів щодо виконання доходної частини
місцевих бюджетів:
надходження податків і зборів до загального і спеціального фондів
бюджетів усіх рівнів склали 11022,6 тис. грн. або 119,7% до плану
(9212,3 тис. грн.) та 124,7% до відповідного періоду 2013 року, в тому числі:
надходження платежів до державного бюджету склали 727,6 тис. грн. або 85,7%
до плану (848,6 тис. грн.) та 84,1% до відповідного періоду 2013 року;
надходження до місцевого бюджету склали 10295,1 тис. грн. або 123,1% до
плану (8363,7 тис. грн.) та 129,2 до відповідного періоду минулого року;
забезпечено на рівні області високий рівень виконання доходів
загального фонду місцевих бюджетів до затверджених районною радою річних
показників – 25% (2013 рік – 21,2%) та обсяг податкових надходжень до
місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення - 371,9 грн. (2013 рік –
289,8 грн.);
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забезпечено своєчасність та повноту виплат з місцевих бюджетів на
заробітну плату працівникам бюджетних установ, енергоносії та розрахунки з
надання соціальних допомог (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
прийомним сім'ям), проте в порівняні з початком року збільшено
заборгованість по пільгах, субсидіях за рахунок фінансування з державного
бюджету на 504,1 тис. грн. і станом на 01 квітня 2014 року заборгованість
складає 1040,5 тис. грн.
Податковий борг до зведеного бюджету становить 1119,0 тис. грн., у тому
числі: до державного бюджету – 561,0 тис. грн., обсяг якого збільшився на
4,2 тис. грн. (0,8%) у порівнянні з початком 2014 року (найбільша недоїмка
рахується по ПП "Бізнес-Фарт " – 309,3тис.грн., ЗАТ "Інтер-Васт" –
40,4 тис. грн.); до місцевого бюджету – 558,0 тис. грн., обсяг якого збільшився
на 31,8 тис. грн. (6,0%) у порівнянні з початком 2014 року (найбільша недоїмка
рахується по в/ч 1201 –106,3тис.грн. (транспортний збір).
У сфері житлово-комунального господарства за січень-березень
2014 року:
рівень оплати за спожиту електроенергію та спожитий газ з початку року
склав відповідно 95,9% та 98,5% (2013 рік – 100,8% та 103,9%);
рівень заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг
до початку звітного року становить 105,3%. проти 128,2% у 2013 році;
побудовано та прийнято в експлуатацію один індивідуальний житловий
будинок загальною площею 103 м2, що складає 24,0 % до рівня 2013 року;
обсяг введення в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення
складає 43,2 м2 загальної площі проти 178,1 м2 у 2013 році (середньообласний
показник 69,5 м2);
вжито заходи щодо покращення стану санітарної очистки населених
пунктів: ліквідовано 35 несанкціонованих сміттєзвалищ орієнтовним обсягом
0,68 тис. куб. м.; для озеленення території району придбано та висаджено
посадковий матеріал на суму 25,4 тис. грн.
Протягом звітного періоду активізувалась інвестиційна діяльність
суб'єктів господарювання району, про що свідчить збільшення обсягу
капітальних інвестицій в порівняні з відповідним періодом минулого року на
72,0%, який склав 11 млн. 996,0 тис. грн. (2013 рік – 6 млн. 971 тис. грн.); обсяг
інвестицій у розрахунку на одиницю населення склав 510,5 проти
290,5 тис. грн. за відповідний період минулого року; найбільший обсяг
інвестицій по: ТДВ "Колос" - 3455 тис. грн., ТОВ АФ "Хлібодар" –
1721,0 тис. грн., ФГ "Севєрянін" – 1159 тис. грн., ТОВ "ПАК-3" –
893,0 тис. грн., ДП "Чорноліське лісове господарство" – 202,0 тис. грн.
У звітному періоді забезпечено виконання завдань по розвитку
внутрішнього споживчого ринку. За січень-березень 2014 року обсяг обороту
роздрібної торгівлі склав 16058,8 тис. грн., що до рівня 2013 року становить
105,2% (відповідно до програми 102,0%); на одну особу в середньому за місяць
у звітному періоді товарообіг складає 227,78 грн.; абсолютний приріст обсягу

обороту у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду минулого
року склав 32,90 грн. (2013 рік – 16,5 грн.).
Продовжено реалізацію проекту "Купуй Кіровоградське" у якому беруть
участь 13 об'єктів роздрібної торгівлі, підприємства-виробники переробної
галузі, сільськогосподарські підприємства, що вплинули на результати роботи
галузі торгівлі, а також на утримання стабільної цінової ситуації на
споживчому ринку району. Забезпечено функціонування 13 соціальних
куточків з продажу продовольчих товарів за доступними цінами та належної
якості соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення.
З метою утримання стабільної цінової ситуації з початку 2014 року
сільськогосподарські підприємства та переробні підприємства району брали
участь в обласних ярмарках.
У сфері забезпечення населення району ліками, у зв'язку із нестабільною
ціновою ситуацією через постійне підвищення оптово-відпускних цін на
лікарські засоби, вироби медичного призначення та значними коливаннями
курсу вільноконвертованих валют до гривні, 01 квітня 2014 року підписано
Додаткову угоду про призупинення дії Меморандуму від 18 вересня 2013 року
на термін до 01 липня 2014 року. У період дії угоди суб'єкти господарювання
дотримуються державної дисципліни цін.
Протягом звітного періоду в районі надавали побутові послуги
7 підприємств сфери послуг проти 4 у 2013 році. Обсяг реалізованих послуг у
січні-березні 2014 року склав 604,1 тис. грн. (2013-285,8 тис. грн.), що до
відповідного періоду 2013 року становить 211,4%; у розрахунку на одну особу
в середньому за січень-березень поточного року реалізовано послуг на суму
25,7 грн. (2013 рік – 11,90 грн.).
У рамках виконання програмних завдань щодо підвищення доходів
громадян у звітному періоді структурними підрозділами райдержадміністрації,
територіальними органами міністерств і відомств України в районі,
виконкомами сільських рад району проводилась робота, спрямована на
підвищення
розміру середньомісячної заробітної плати, недопущення
виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, а саме: організовано
обстеження 120 підприємств, організацій та установ з питань дотримання
законодавства щодо оплати праці; забезпечено роботу районної комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат (проведено 3 засідань) та районної
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення у Знам'янському районі (3) .
За результатами вжитих заходів:
1) реальна середньомісячна заробітна плата у січні-березні 2014 року, в
порівнянні з відповідним періодом минулого року, зросла на 6,3% і становить
2187 грн. (відповідно до програми 2660,0 грн.), (середньообласний показник –
2553 грн.);
фонд оплати праці штатних працівників у звітному періоді збільшився на
0,4% і склав 20 млн. 72,5 тис. грн. (2013 рік –19 млн. 995,5 тис. грн.), в той же
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час відбулося зменшення середньооблікової кількості штатних працівників на
5,5% (2014 – 3060 чол., 2013 – 3239 чол.);
збережено тенденцію перевищення прожиткового мінімуму та
мінімальної заробітної плати на одну працездатну особу за місяць у 1,8 рази (на
969,0 грн.);
заборгованість із заробітної плати на економічно-активних підприємствах
району відсутня;
2) у сфері зайнятості населення:
на нові робочі місця за січень-березень 2014 року працевлаштовано
66 осіб (2013 рік – 197), із них: у галузях сільського господарства – 41 (2013 –
125 осіб), в промисловості – 0 (9), торгівлі – 14 (40);
рівень співвідношення кількості створених до ліквідованих робочих місць
склав 338,0%, ліквідовано 21 робоче місце;
чисельність
безробітних,
які
зареєстровані
у
Знам'янському
міськрайонному центрі зайнятості станом на 01 квітня 2014 року, становить
528 чоловік (2013 рік – 575 чол.);
працевлаштовано 165 чоловік з числа мешканців району, у тому числі
безробітних 140 чоловік, що становить 30,0% до завдання районної Програми
зайнятості на 2014-2017 роки (466 чоловік), до відповідного рівня 2013 року 110,0% та 111,1% відповідно;
за січень-березень 2014 року отримали одноразову допомогу для
започаткування підприємницької діяльності 5 безробітних на загальну суму
32,2 тис. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового соціального
страхування України на випадок безробіття.
З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних
відносин, узгодження інтересів працюючих в районі ведеться певна робота
щодо охоплення їх колективними договорами. Станом на 01 квітня 2014 року
укладено та зареєстровано 49 колективних договорів із 51 кількості
підприємств, установ, організацій з чисельністю працюючих понад 10 осіб
(96,1%).
З початку 2014 року Центром надання адміністративних послуг
райдержадміністрації надано 1361 послугу. Крім того, жителям району надано
563 консультації з питань видачі: державної реєстрації земельних ділянок,
містобудівних умов та обмежень, будівельного паспорта та паспорта-прив'язки
малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності,
реєстрації та надання декларацій про утворення відходів; про початок
будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації тощо.
З метою реалізації програмних завдань щодо посилення соціального
захисту громадян станом на 01 квітня 2014 року галузевими структурними
підрозділами райдержадміністрації виконано комплекс заходів:

державний бюджет – на 345,3 тис. грн. (355,4 тис. грн.);
субвенції державного бюджету місцевим бюджетам –10685,6 тис. грн.
(9248,6 тис. грн.);
обласний бюджет – 188,0 тис. грн. (215,9 тис. грн.);
районний бюджет – 48,8 тис. грн. (57,6 тис. грн.);

1) розподілено та підготовлено виплатних документів на загальну суму
11267,7 тис. грн., що у порівнянні з І кварталом 2013 року збільшилось на
1390,6 тис. грн. або на 14,1% (9877,1 тис. грн.), у тому числі :

2) забезпечено надання різних видів державної допомоги, пільг та
субсидій окремим категоріям населення, з них на суму:
з оплати житлово-комунальних послуг – 1342,2тис.грн.;
для придбання твердого палива та скрапленого газу – 243,1 тис. грн.;
з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 77,6 тис. грн.;
3) надано державну допомогу 2,9 тис. сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям –
9218,7тис.грн.;
4) надано державну допомогу 44 особам на догляд за інвалідом І або
II групи внаслідок психічного розладу – 178,4 тис. грн.;
5) охоплено соціальним обслуговуванням 2045 одиноких непрацездатних
осіб, яким надається понад 49 різних видів соціальних послуг.
У січні-березні 2014 року проводилася робота щодо запобігання
негативним проявам серед дітей та підлітків, подолання дитячої
безпритульності і безоглядності. Станом на 01 квітня 2014 року в районі
функціонує 11 прийомних сімей та 8 дитячих будинків сімейного типу, в яких
проживає 74 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
влаштовано під опіку 86 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у
справах дітей райдержадміністрації, що складає 84% охоплених сімейними
формами. За І квартал 2014 року створено одну прийомну сім'ю, до якої
влаштовано двох дітей. Проведено 17 профілактичних рейдів "Діти вулиці",
"Вокзал" (на обліку перебуває 46 дітей, які потрапили у складні життєві
обставини). Протягом І кварталу 2014 року обстежено умови проживання дітей
у всіх прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, порушень в
утриманні і вихованні дітей не виявлено.
У звітному періоді вживалися заходи, спрямовані на підвищення життя
населення в галузі охорони здоров'я:
забезпечено умови отримання культурних, мистецьких та дозвільних
послуг у закладах культури району, а саме: проведено ряд заходів та виставок
загальнодержавного, всеукраїнського, обласного та районного значення, серед
яких: відзначення Дня Соборності та Свободи України, 200-річчя від дня
народження Т.Г. Шевченка, вшанування учасників бойових дій на території
інших держав, Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги,
Міжнародний День театру, участь у обласному конкурсі учнів початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів "Паросток", місячник безпеки
життєдіяльності в закладах культури району;
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вживалися заходи щодо виконання завдань розвитку масових видів
спорту: в районі організовано та проведено 25 спортивно-масових та
фізкультурно-оздоровчих заходів, якими охоплено 1663 сільських мешканців
району різного віку, від дітей, молоді – до пенсіонерів, ветеранів спорту;
збірні команди району взяли участь у 14 змаганнях з різних видів спорту
в заліках обласних, районних та сільських спортивних іграх серед районів та
міст області, якими охоплено 120 мешканців району.
Стан соціально-економічного розвитку району за І квартал 2014 року
носить позитивну динаміку, але поряд з цим є негативні тенденції, а саме:
у галузі агропромислового розвитку: по сільськогосподарських
підприємствах зменшено поголів'я великої рогатої худоби на 61,7%, у тому
числі поголів'я корів - на 74,4%; відсутнє поголів’я птиці;
у галузі промисловості зменшено обсяг реалізації промислової
продукції на 16,1%, обсяг виробництва - на 30,4%;
зменшено, в порівняні з відповідним періодом минулого року,
надходження платежів до державного бюджету на 15,9%.
З метою забезпечення виконання основних показників та завдань
розвитку економіки та соціальної сфери, визначених Програмою, за наслідками
розгляду даного питання на засіданні колегії райдержадміністрації 29 травня
2014 року:

3. Начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації Чубін І.Ю.:
1) вживати додаткових заходів щодо сприяння збільшення виробництва
та реалізації промислової продукції;
2) продовжити щомісячний моніторинг роботи промислових підприємств,
зокрема підприємств добувної та переробної галузі, та розрахунків очікуваних
показників виробництва;
3) продовжити роботу щодо реалізації в районі проекту "Купуй
Кіровоградське" з метою забезпечення безперебійного продажу товарів
місцевого виробництва за доступними цінами, підвищення якості
обслуговування населення в сфері торгівлі.

1.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі спільно з
органами місцевого самоврядування району, в межах повноважень:
детально проаналізувати тенденції у розвитку галузей і сфер діяльності за
відповідними напрямками;
забезпечити проведення систематичної роботи щодо виконання завдань і
заходів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку на
2014 рік, забезпечення їх позитивної динаміки відповідно до оцінки результатів
діяльності райдержадміністрацій на рівні області.
2. Зобов'язати заступника начальника управління, начальника відділу
інженерно-технічного забезпечення та кадрової роботи управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації Чубіна О.І. вжити комплекс
заходів щодо:
1) забезпечення організованого проведення сільгосптоваровиробниками
району усіх форм власності збирання ранніх зернових культур в оптимальні
агротехнічні терміни;
2) можливостей надолуження та зростання поголів’я великої рогатої
худоби, у тому числі корів, відродження птахівництва;
3) забезпечення участі сільгосптоваровиробників району усіх форм
власності у ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції з метою
стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку району, області.

4. Начальнику відділу регіонального розвитку містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Бабіч Т.М. продовжити здійснення контролю за станом оплати за спожиту
електроенергію, газ, житлово-комунальні послуги та введення в експлуатацію
житла.
5. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М.
здійснювати особистий контроль стану розрахунків із виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ та за спожиті енергоносії і комунальні
послуги в бюджетній сфері, не допускаючи виникнення кредиторської
заборгованості із зазначених виплат протягом 2014 року.
6. Начальнику управління Держземагентства у Знам'янському районі
Владову Р.П., начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації Чубін І.Ю., заступнику начальника
управління, начальнику відділу інженерно-технічного забезпечення та кадрової
роботи управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
Чубіну О.І. з метою збільшення інвестиційних ресурсів в економіку району, в
контексті реалізації завдань обласної програми формування позитивного
міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2014-2016
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 грудня 2013 року № 573
(в частині завдань району), активізувати роботу щодо здійснення постійного
моніторингу привабливих земельних ділянок за напрямком їх використання,
які розташовані на території району, та забезпечити вжиття послідовних заходів
щодо підвищення рівня поінформованості нових потенційних інвесторів та
залучення їх на територію району.
7. Начальнику Знам’янської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області Гревцеву І.М. за
участю
відповідних
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі та органів
місцевого самоврядування району у межах повноважень:
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1) забезпечити у 2014 році надходження податків та зборів до державного
та місцевого бюджетів у розмірах, затверджених Кіровоградською обласною
державною адміністрацією, рішеннями районної та сільських рад;
2) вжити дієвих заходів із забезпечення виконання та перевиконання
планових показників, доведених Міністерством фінансів України по доходах, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим
бюджетам;
3) вжити заходів щодо забезпечення повної сплати нарахованих сум
земельного податку та орендної плати з юридичних осіб, фіксованого
сільськогосподарського податку та не допускати приросту податкового боргу в
порівнянні з 2013 роком;
4) посилити роботу з суб’єктами підприємницької діяльності, які
ухиляються від сплати податків, мінімізують податкові зобов’язання та штучно
створюють збитковість.
8. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М.
спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету, виконкомами
сільських рад району у межах повноважень забезпечити здійснення заходів
щодо:
1) запровадження постійного моніторингу залишків коштів на рахунках
розпорядників коштів бюджетів з метою ефективного управління фінансовими
ресурсами;
2) контролю за цільовим, ефективним та у повному обсязі використанням
у 2014 році коштів субвенцій з державного бюджету з дотриманням вимог
відповідних порядків їх використання;
3) організації роботи з питання реєстрації в Знам’янському управлінні
Державної казначейської служби України Кіровоградської області фінансових
зобов’язань не пізніше трьох останніх робочих днів поточного місяця та
своєчасного надання розрахунково-платіжних доручень.
9. Рекомендувати сільським головам району:
1) спільно із Знам’янською об’єднаною державною податковою
інспекцією Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області
скоординувати роботу щодо забезпечення виконання запланованого місцевими
радами обсягу власних і закріплених доходів;
2) з метою своєчасного і дієвого реагування на невиконання
затверджених показників сільських бюджетів вжити заходів щодо забезпечення
показників із надходження доходів, запровадивши щоденний моніторинг по
власних і закріплених доходах та першочергових виплатах.
10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
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Голова районної
державної адміністрації

Ю.ГРИГОРАШ

