
                                                                       
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІІ СКЛИКАННЯ 
 

8 – а  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я 
від   20.12.2018   № 18-8/VII 

  

Про бюджет об’єднаної  

територіальної громади   

м. Перещепине на 2019 рік  

 

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2019 рік», враховуючи висновок постійної 

комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку 

підприємництва, питань власності, комунального майна та приватизації, 

Перещепинська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Визначити на 2019 рік: 

-  доходи міського бюджету у сумі 129 525 990 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 128 021 990 гривень та доходи 

спеціального фонду бюджету 1 504 000 гривень згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

-  видатки міського бюджету у сумі  129 525 990 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 127 941 990 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 1 584 000 гривень; 

-  профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 80 000,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

-  дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 80000,00 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі  256 

000 грн, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом; 



- резервний фонд міського бюджету у розмірі 130 000 гривень, що 

становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих 

програм  у сумі 2 916 539,00 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді  бюджету Перещепинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік до доходів належать 

надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у 

частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1 

Бюджетного кодексу 

України
 

та в частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 

частини 1 статті 71
 
Бюджетного кодексу України. 

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;  

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право виконавчому апарату Перещепинської міської ради отримувати у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття 

тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду. 

          10. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 

серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” головним 

розпорядникам коштів бюджету Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади забезпечити: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет 

за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких 

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими 

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 

видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

11. З метою ефективного використання коштів  субвенцій та дотацій з 

державного та інших бюджетів, власних надходжень спеціального фонду 

надати право Перещепинському міському голові протягом бюджетного року 

своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради: 

- після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-

правових актів визначати розпорядника за субвенціями та дотаціями з 

державного та інших бюджетів; 

- перерозподіляти їх річні обсяги між розпорядниками коштів бюджету 

місцевого самоврядування; 

- збільшувати або зменшувати дохідну та видаткову частини місцевого 

бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших 

бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між 

розпорядниками цих коштів; 

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною 

програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за 

обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів 

здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 

бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

12. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право 

виконавчому апарату Перещепинської міської ради за попереднім погодженням 

з комісією з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та 

фінансів, питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку 

підприємництва, питань власності, комунального майна та приватизації 

вносити зміни до цього рішення, до розпису міського бюджету в порядку, 

визначеному чинним законодавством: 



- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і 

надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи 

резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення 

видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним 

та спеціальним фондами бюджету); 

- за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників 

коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказу Міністерства 

фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 „Про затвердження 

Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для 

бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового 

методу” (зі змінами). 

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях Перещепинської 

міської ради.  

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів: 

13.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами, та укладання угод по кожному виду енергоносіїв у 

межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 

обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до 

встановлених асигнувань.  

13.2. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з 

енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення 

бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, електричної 

енергії. 

14. Перещепинському міському голові: 

14.1. Забезпечити надходження податків і зборів до міського бюджету у 

обсягах затверджених на 2019 рік. 

14.2. З метою збільшення надходжень до міського бюджету приймати 

обґрунтовані рішення щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати 

податків і зборів до міського бюджету.  

15. Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 

р. №6 «Деякі питання надання медичної субвенції з держаного бюджету 

місцевим бюджетам» до завершення процедури приймання-передачі із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаної 

територіальної громади, відповідних медичних бюджетних установ, 

розташованих на території Перещепинської міської ради, відповідно до 

розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 

України, з метою не погіршення якості послуг передати кошти медичної 



субвенції на здійснення переданих з державного бюджету видатків у вигляді 

міжбюджетного трансферту районному бюджету Новомосковського району для 

надання медичних послуг за місцем обслуговування населення. 

16. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року. 

17. На виконання вимог частини 2 статті 77 Бюджетного кодексу України 

надати право міському голові у двотижневий строк з дня офіційного 

опублікування Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” 

після погодження з постійною комісією з питань планування, соціально-

економічного розвитку, бюджету та фінансів, питань інвестицій, регуляторної 

політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, питань власності, 

комунального майна та приватизації своїм розпорядженням внести зміни до 

цього рішення з метою приведення його у відповідність до зазначеного Закону. 

18. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

19. Відділу економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний 

строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 

Бюджетного кодексу України." 

20. Кородинацію роботи, щодо виконання цього рішення покласти на 

відділ економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, контроль за 

виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, питань інвестицій, 

регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, питань 

власності, комунального майна та приватизації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                    В.І.САВЄЛЬЄВ 
  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до основних положень проекту рішення міської ради 

„Про бюджет об’єднаної територіальної громади міста Перещепине на 

2019 рік” 

 

 
Прогнозні показники міського бюджету на 2019 рік визначені відповідно 

до норм законодавства щодо порядку складання проекту Державного бюджету 
України та місцевих бюджетів, передбачених Бюджетним кодексом України, на 
підставі опрацювання основних прогнозних показників економічного і 
соціального розвитку громади на 2019 рік та рівня їх виконання у 2018 році, а 
також з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства, 
які набувають чинності з наступного бюджетного року.   

Показник доходів міського бюджету на 2019 рік обраховано в сумі 
129 525 990 грн., у тому числі:  

власні доходи – 72 387 390 грн.: загальний фонд – 70 883 390 грн.; 
спеціальний фонд – 1 504 000 грн.; 

трансферти – 57 138 600 грн.  
Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на 

доходи фізичних осіб. Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи 
фізичних осіб на 2019 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу 
фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих 
ставок оподаткування доходів фізичних осіб. 

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи 
фізичних осіб:  

застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб 
(крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, 
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які 
оподатковуються за ставкою 5%);  

підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4 173 грн. на 

місяць (ріст до 2018 року – 12,1 %), посадового окладу працівника                                

І тарифного розряду ЄТС – 1 921 грн. (ріст до 2018 року – 9,0 %) та 

прожиткового мінімуму: з 1 січня 2019 року – 1 853 грн, з 1 липня – 1 936 грн,     

з 1 грудня – 2027 грн.; 
зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання 

податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не 
перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;  

легалізація виплати заробітної плати; 
нововведення: зарахування ПДФО від доходів за здавання фізичними 

особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток 
(паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням 
таких об’єктів оренди (суборенду, емфітевзис) (ЗУ від 10.07.2018 № 2497-VIII, 
чинний з 15.08.2018). та інше.  



Прогнозна сума податку та збору на доходи фізичних осіб становить                 
40 683 700 грн., що більше очікуваних надходжень 2018 року на                     
11,4 %, з них: 

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами 
із доходів у вигляді заробітної плати – 31 035 000 грн., що більше очікуваних 
надходжень в 2018 році на 11,4 %; 

податки з інших видів доходів прогнозуються у наступних обсягах: з 
доходів, інших ніж заробітна плата, що сплачується податковими агентами –                   
8 609 300 грн., з доходів, що сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування –  476 000 грн. 

 

Обсяг дохідної частини спеціального фонду міського бюджету 

(без урахування трансфертів) на 2019 рік обрахований на підставі 

розрахунків головних розпорядників коштів міського бюджету у загальній 

сумі 1 504 000 грн. і складається з власних надходжень бюджетних установ, 

які утримуються за рахунок коштів міського бюджету. 
 

Відповідно до вимог статтей 102, 1032, 1034 Бюджетного кодексу 

України у складі доходів міського бюджету враховані трансферти з 

Державного та обласного бюджетів у сумі  57 138 600 грн., з них:  
субвенції з державного бюджету: 
- медична субвенція – 14 147 100 грн.;  
- освітня субвенція – 36 503 600 грн.; 
субвенції з обласного бюджету: 
- на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році –  

600,0 тис.грн. 
 
 

       ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

 

Видаткову частину  міського бюджету  сформовано за показниками 

міжбюджетних трансфертів відповідно до листа Міністерства фінансів України  

від 21.11.2018 року за №05110-14-99/30269 «Щодо доопрацьованих показників 

державного бюджету на 2019 рік». При цьому враховано особливості  

складання  проекту міського бюджету на 2019 рік, відповідно до листа 

Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року № 05110-14-21/20720 «Про 

особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік». 

 
Мережу закладів, які будуть фінансуватися з міського бюджету у 

2019 році, сформовано на підставі вимог статей 89 та  91 Бюджетного кодексу 
України та з урахуванням рішень районної ради  щодо передачі майна зі 
спільної власності територіальних громад Новомосковського району до 
комунальної власності Перещепинської міської ради. Загальна кількість 
установ на 2019 рік складатиме 31 одиницю. 

 



Загальний обсяг видаткової частини міського бюджету складає 129 525 

990 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 127 941 990 грн., спеціальний – 

1 584 000 грн. 
В  загальному обсязі видатків загального фонду міського бюджету обсяг 

міжбюджетних трансфертів складає 18 628 300 грн. 
За рахунок міжбюджетних трансфертів плануються наступні видатки: на 

заробітну плату педагогічних працівників – 38 479 300 грн., на утримання 
установ охорони здоров’я (на заробітну плату) – 14 147 100 грн., на виконання 
доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році  –  600000,00 грн. 

 
Прогнозний  обсяг власних доходів дозволив запланувати видатки в 

обмежених обсягах до потреби. Так, за рахунок коштів міського бюджету 
заплановано видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в обсязі 
8 360 940 грн., при цьому  видатки закладам освіти заплановані на перший 
опалювальний сезон. На продукти харчування планується направити 
1 650 000,00  грн., на резервний фонд – 130 000,00 грн. 

 
В розрізі галузей видатки плануються наступним чином: 
 

Міська рада 

 
Видатки загального фонду бюджету на утримання міської ради включено 

у сумі 17 646 842 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 60,5 штатних 
одиниць заплановані в сумі  14 933 842 грн., на оплату енергоносіїв –   1 356 
400 грн., на інші незахищені видатки – 1 356 600,0 грн. 

За рахунок власних надходжень до спеціального фонду бюджету 
плануються видатки в сумі 80 000,0 грн. 

 

Освіта 

 

В 2019 році планується утримувати такі заклади освіти: 19 

загальноосвітніх закладів; господарську групу, централізовану бухгалтерію 

відділу освіти. Штатна чисельність на 2019 рік планується  в кількості 670 

шт.од. 

Обсяг коштів на утримання закладів освіти в 2019 році становить                      

76 547 254 грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

педагогічним працівникам в сумі  36 503 600грн., з бюджету Юр’ївського 

району передбачені субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти                         

за рахунок коштів освітньої субвенції –1 975 700 грн. 

Загальна сума коштів, що пропонується затвердити на придбання 

продуктів харчування для учнів загальноосвітніх шкіл, з урахуванням вимог 

викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 22.11.2004  № 1591 

“Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, 



становить 1 650 000 грн. із розрахунку для учнів 1-4 класів та дітей пільгової 

категорії в середньому 20,0 грн. на  1 діто/день.  

На оплату енергоносіїв по загальноосвітнім школам передбачається 

направити кошти в сумі 5 431 032 грн., що дає змогу забезпечити оплату за 

водопостачання та водовідведення на рік, оплату природного газу та  

електроенергії – на перший опалювальний період. 

На утримання позашкільного закладу освіти та на заходи із позашкільної 

роботи з дітьми плануються видатки в сумі 1 983 468 грн. Видатки на заробітну 

плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 1 761 826 грн. На оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 221 638 грн. 

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бухгалтерії та 

групи з господарського обслуговування заплановані на                         11 шт. од. 

в сумі 2 002 099 грн. 

За рахунок власних надходжень до спеціального фонду бюджету 
плануються видатки в сумі 1 275 000 грн. 

 

Культура і мистецтво 

 

Обсяг коштів на утримання закладів культури в 2019 році становить                 

12 416,3 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями працівникам культури 

планується направити кошти в сумі 10 623,8 тис. грн.  Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв запланована в повному обсязі до потреби в сумі 1 105,5 

тис. грн. На інші видатки плануються кошти в обсязі 847,0 тис. грн. 

 

Фізична культура і спорт 

 

По галузі „Фізична культура і спорт” за рахунок коштів міського 

бюджету планується утримання стадіону «Колос».  
Видатки на утримання стадіону 70 000 грн., придбання спортивного 

інвентарю 100 000 грн. 
 

Видатки на виконання міських програм 

 

На виконання заходів комплексної програми соціального захисту 

населення Перещепинської міської ради  враховано видатки в загальній сумі                              

500,0 тис. грн., в тому числі:  

- на надання  матеріальної допомоги та інших видів допомоги –                     

500,0 тис. грн.,  
 
На виконання заходів інших  міських програм в проекті міського 

бюджету на 2019 рік  передбачаються видатки в обсязі 2 416,5 тис. грн.,                       

з них на: 
Програму розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і 

прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Перещепинської 
міської об’єднаної територіальної громади – 15,0 тис. грн.; 



Комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту на території 
Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади 170,0 тис. грн.; 

Програму проведення урочистих заходів та свят в Перещепинській  
міській об’єднаній територіальній громаді – 300,0 тис. грн.; 

Програму надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, 
що належать до спільної власності територіальної громади – 250,0 тис. грн.; 

Програму оздоровлення та відпочинок дітей Перещепинської міської 
ради – 303,0 тис. грн. 

 

                               Міжбюджетні трансферти 

 
В бюджеті на 2019 рік передбачено  передачу   іншої додаткової дотації 

місцевим бюджетам в загальному фонду в обсязі 3 859,8 тис. грн., з них 
- на утримання Територіального центру соціального обслуговування інша 

дотація в обсязі 2 730,4 тис. грн., яка передається бюджету Новомосковської 
районної ради; 

- на утримання Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді інша дотація в обсязі 567,2 тис. грн., яка передається бюджету 
Новомосковської районної ради; 

- на утримання Районного центру соціального обслуговування інша 
дотація в обсязі 360,0 тис. грн., яка передається бюджету Новомосковської 
районної ради; 

- на утримання апарату ФСТ ”Колос” та проведення заходів інша дотація 
в обсязі 202,2 тис. грн., яка передається бюджету Новомосковської районної 
ради. 

Субвенцію  з обласного бюджету  на виконання доручень виборців 
депутатами обласної ради  у  2019 році  в  сумі  600 тис. грн.  залишено 
нерозподіленою  до  визначення напрямів їх використання.   

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції передається до 
бюджету Новомосковської районної ради. 

 
Резервний фонд 

 
          Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України, для здійснення 
непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути 
передбачені під час складання проекту міського бюджету, резервний фонд 
визначено в обсязі  130,0 тис. грн., що становить 0,1 % до загального обсягу 
видатків. 
 
 
 
 

Головний бухгалтер      М.О.НЕЧИПОРЕНКО 


