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Про затвердження основних напрямків діяльності
постійних комісій обласної ради

Керуючись статтями 47, 55 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Положенням про постійні комісії обласної
ради, затвердженим рішенням першої сесії обласної ради шостого
скликання від 7 грудня 2010 року,
-

Затвердити основні напрямки діяльності постійних комісій обласної
ради (додаток на 11 арк.).

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

І.М. МОМОТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної ради
28.01. 2013 № 20

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
ОБЛАСНОЇ РАДИ
Розділ I. Загальна компетенція постійних комісій обласної ради
1. Постійні комісії обласної ради у своїй роботі керуються: Конституцією України,
законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус
депутатів місцевих рад", "Про Державний бюджет", "Про засади запобігання і
протидії корупції", "Про доступ до публічної інформації", "Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності", "Про оренду державного та
комунального майна", актами Кабінету Міністрів України, Цивільним Кодексом
України, Бюджетним Кодексом України іншими законодавчими та нормативноправовими актами, що регулюють діяльність галузей господарства та бюджетні
відносини в Україні, рішеннями сесій обласної ради та Регламентом обласної
ради.
2. Відповідно до профілю діяльності постійних комісій:
2.1. Розглядають проекти річних програм економічного і соціального розвитку
області та обласного бюджету, вносять до них свої зауваження і
пропозиції.
2.2. Вивчають, розглядають, вносять пропозиції щодо змін і доповнень до
проектів рішень, внесених на розгляд обласної ради, готують висновки і
рекомендації стосовно доцільності розгляду сесією проектів рішень,
внесених у встановленому порядку.
2.3. Розробляють за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень
ради, що стосуються компетенції комісій, вирішують інші питання за
дорученням ради.
2.4. Заслуховують звіти керівників про виконання показників фінансовогосподарської діяльності підприємств та установ, які знаходяться у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області,
готують висновки і рекомендації.
2.5. Розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для призначення на
посаду, продовження терміну дії трудових контрактів керівників
підприємств та установ, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, готують висновки з цих
питань.
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2.6. Вивчають стан матеріально-технічної бази закладів, установ та
підприємств, що знаходяться у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ і міст області та сприяють їх поліпшенню.
2.7. Розглядають проекти рішень сесій обласної ради стосовно погодження
кандидатур на нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної
Ради України, іншими відзнаками, які потребують таких рішень.
2.8. Вивчають та узагальнюють кращий досвід роботи депутатських постійних
комісій, ефективного управління майном, яке належить до спільної
власності територіальних громад, у тому числі в інших регіонах України.
2.9. Погоджують проекти рішень про щорічні плани роботи обласної ради.
2.10.Заслуховують
керівників
профільних
структурних підрозділів
облдержадміністрації про виконання делегованих повноважень, готують
відповідні висновки і рекомендації.
2.11. Взаємодіють з відповідними комітетами Верховної Ради України,
постійними комісіями міських, районних рад та комісіями обласної ради.
2.12.Опрацьовують законопроекти, які надсилаються Верховною Радою
України, готують пропозиції та доповнення до них.
2.13.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують
висновки і рекомендації.
2.14.Контролюють виконання:
делегованих обласній державній адміністрації повноважень,
знаходяться у компетенції комісій;
обласних галузевих програм та відповідних рішень ради;
власних рекомендацій.

що

2.15.Розглядають інші питання, які відносяться до компетенції комісій.

Розділ II. Функціональна компетенція постійних комісій
обласної ради
Постійна комісія обласної ради з питань регламенту,
депутатської діяльності та інформаційної сфери:
1.

Здійснює контроль за дотриманням Регламенту обласної ради, у межах
доведеної компетенції – за реалізацією делегованих обласній державній
адміністрації повноважень, виконанням профільних рішень обласної ради.

2.

Аналізує наявний стан, ініціює або розглядає попередньо розроблені проекти
рішень щодо вдосконалення Регламенту обласної ради, Положення про Книгу
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Пошани Полтавської обласної ради, інших регламентуючих депутатську
діяльність нормативно-правових актів.
3.

Сприяє дотриманню депутатами обласної ради законів України, зокрема, "Про
місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад",
Регламенту обласної ради та цього Положення.

4.

Готує попередні висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав і
гарантій діяльності депутатів обласної ради, змін у складі керівництва ради та
постійних комісій.

5.

Координує взаємодію із депутатськими фракціями в обласній раді та
позафракційними депутатами стосовно складання і оприлюднення щорічних
зведених графіків прийому виборців депутатами обласної ради.

6.

Періодично аналізує і розглядає, у т. ч. за участі представників депутатських
фракцій в обласній раді та позафракційних депутатів (за згодою), питання
щодо:
- участі депутатів обласної ради у роботі постійних комісій, до складу яких
вони обрані, та пленарних засіданнях сесій обласної ради;
- стану надання депутатами обласної ради допомоги малозахищеним
громадянам;
- звітування депутатів обласної ради, роботи зі зверненнями виборців;
- висвітлення діяльності депутатів обласної ради.

7.

Заслуховує звіти про роботу із запитами на публічну інформацію, що
надходять на адресу обласної ради.

8.

Проводить моніторинг функціонування системи обласних іміджевих конкурсів і
премій, заснованих обласною радою, реалізації міжнародного співробітництва
на рівні відповідних представницьких органів влади.

9.

Аналізує проблематику, напрацьовує відповідні висновки і рекомендації з
питань розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери в
Полтавській області.

10. Здійснює контроль за реалізацією публічної складової діяльності підприємств,
установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад
області, та які галузево підпорядковані Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
11. Погоджує проекти щорічних Планів випуску соціально значущих видань, що
видаються за рахунок бюджетних коштів.
12. Сприяє виробленню та реалізації редакційної політики ЗМІ, засновниками або
співзасновниками яких виступає обласна рада.
13. Співпрацює із Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації, суб’єктами галузі, що перебувають у його
оперативному віданні.
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Постійна комісія обласної ради з питань бюджету та управління майном:
1.

Розглядає питання, формування і виконання обласного бюджету,
раціонального використання бюджетних коштів, фінансування закладів освіти,
охорони здоров’я, культури, аналіз фінансової діяльності комунальних
підприємств та підвищення ефективності використання комунального майна.

2.

Розглядає пропозиції щодо створення резервного фонду обласного бюджету
та аналізує звіт обласної державної адміністрації про використання коштів
резервного фонду обласного бюджету, який вона подає на затвердження
обласній раді.

3.

Під час розгляду проекту обласного бюджету здійснює аналіз бюджетних
запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх
відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності
використання бюджетних коштів.

4.

Розглядає і узагальнює надані іншими постійними комісіями висновки і
рекомендації щодо проектів цільових та комплексних програм, інвестиційної
діяльності, соціально-економічного та культурного розвитку області, проекту
обласного бюджету, внесених до них змін.

5.

Погоджує перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних
розпорядників коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних
призначень по загальному та спеціальному фондах (ст.23 БКУ).

6.

Проводить перевірку звіту про виконання обласного бюджету у двомісячний
строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Після перевірки та
погодження направляє річний звіт про виконання бюджету на затвердження
або приймає інше рішення з цього приводу. Щоквартально заслуховує звіт про
виконання обласного бюджету за відповідний період (ст.80 БКУ).

7.

Здійснює контроль за виконанням річних програм економічного і соціального
розвитку області, обласного бюджету та інвестиційної політики області,
вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів обласної державної адміністрації про фінансування
обласних цільових програм, виконання цих програм та відповідних рішень
ради.

8.

Бере участь у розробці питань, пов’язаних із залученням бюджетних коштів
для реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку.

9.

Розглядає питання молодіжного житлового кредитування, хід реалізації
відповідних обласних програм, вносить конкретні пропозиції щодо поліпшення
стану їх виконання.

10. Розглядає пропозиції і готує рекомендації щодо інвестиційних проектів,
резервів та можливостей збільшення додаткових доходів до бюджету,
ефективного використання природних і трудових ресурсів.
11. Контролює видатки обласного бюджету, пов’язані із здійсненням обласною
радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад.
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12. Бере участь в розробці проектів комплексних і цільових програм розвитку
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції області, подає їх у
встановленому порядку на розгляд сесії обласної ради, контролює їх
виконання.
13. Вносить пропозиції щодо переліку та умов приватизації об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
14. Перевіряє дотримання умов договорів купівлі-продажу
об’єктів, готує пропозиції за результатами перевірок.

приватизованих

15. Здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області в межах, визначених радою.
16. Готує у встановленому законом порядку рекомендації та висновки з питань
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області, що перебувають в управлінні обласної ради.
17. Вивчає та обговорює проекти рішень обласної ради з питань ефективного
використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, що перебуває в управлінні обласної ради.
18. Розглядає пропозиції та подає висновки з питань порядку та умов продажу,
передачі в оренду або під заставу майна об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також його придбання в
установленому законом порядку.
19. Розглядає питання, пов’язані з наданням згоди на продаж майна шляхом
проведення аукціону, наданням майна в оренду та його прийманнямпередачею.
20. Погоджує та контролює питання щодо передачі нерухомого майна в оренду,
розглядає результати засідання конкурсної комісії на право оренди нерухомого
майна спільної власності територіальних громад області та надає свої
рекомендації щодо укладення договорів оренди.
21. Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:
- ставок орендної плати обласного комунального майна;
- надання пільг по податках, зборах, орендних ставках.
22. Контролює використання коштів, отриманих у результаті відчуження та оренди
майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області.
23. Вивчає діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень з
питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності та
приватизації.
24. Отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій необхідні матеріали і документи з питань соціально-економічного
розвитку, комунальної власності та приватизації для вивчення, узагальнення.
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25. Співпрацює з Департаментом фінансів, Департаментом економічного розвитку
та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, що є головними
розпорядниками бюджетних коштів, управлінням майном обласної ради.

Постійна комісія обласної ради з питань
паливно-енергетичного комплексу та використання надр:
1.

Розглядає питання надання (продовження терміну дії, анулювання)
спеціальних дозволів на користування надрами, припинення права
користування ділянкою надр, надання, переоформлення гірничих відводів,
розгляд звернень Державної служби геології та надр України щодо включення
об’єктів до переліку ділянок надр, що підлягають продажу на аукціонах, інші
питання щодо користування надрами. Вивчає висновки обласної державної
адміністрації з цих питань та надає рекомендації для їх розгляду на
пленарному засіданні ради.

2.

Розглядає місцеві програми розвитку мінерально-сировинної бази,
раціонального використання і охорони надр, сприяє здійсненню контролю за
використанням та охороною надр.

3.

Бере участь у підготовці Звернень до Кабінету Міністрів України, Верховної
Ради України щодо питань користування надрами.

4.

Сприяє об’єднанню на договірних засадах коштів підприємств, установ та
організацій на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових
засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого
значення та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

5.

Представник комісії виступає на пленарних засіданнях сесій із доповідями та
співдоповідями з питань, віднесених до компетенції комісії.

6.

Співпрацює з управлінням паливно-енергетичного комплексу Департаменту
промисловості та розвитку інфраструктури, Департаментом економічного
розвитку, іншими управліннями та відділами облдержадміністрації, державним
управлінням екології та раціонального природокористування в Полтавській
області, обласним управлінням водних ресурсів, Головним управлінням
Держземагентства у Полтавській області, територіальним управлінням
Держгірпромнагляду по Полтавській області.

Постійна комісія обласної ради з питань промислової політики,
підприємництва та інвестицій:
1.

Розглядає, готує висновки та рекомендації щодо внесених на розгляд ради
проектів рішень з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій.

2.

Заслуховує звіти генерального директора Регіонального Фонду підтримки
підприємництва по Полтавській області про діяльність та виконання статутних
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зобов'язань Фонду, готує висновки і рекомендації щодо вдосконалення та
розширення його діяльності.
3.

Представник комісії виступає на пленарних засіданнях сесій із доповідями та
співдоповідями з питань, віднесених до компетенції комісії.

4.

Співпрацює з Департаментом економічного розвитку, Департаментом
фінансів, Департаментом промисловості та розвитку інфраструктури,
управлінням з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та
підприємництва, іншими управліннями та відділами облдержадміністрації,
територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Полтавській області,
Регіональним Фондом підтримки підприємництва по Полтавській області.

Постійна комісія обласної ради з питань житлово-комунального
господарства:
1.

Вивчає та розглядає питання, пов'язані з виконанням прийнятих державних і
регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства області.

2.

Вивчає і розглядає пропозиції та подає висновки обласній раді з питань
доцільності продажу, надання у заставу, інших способів відчуження об'єктів
житлово-комунального господарства області, а також придбання їх в
установленому законом порядку чи ліквідації.

3.

Розглядає питання та надає пропозиції щодо розвитку житлово-комунального
господарства області у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення,
експлуатації і ремонту житла, благоустрою.

4.

Сприяє розвитку енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел
енергозабезпечення та їх впровадженню на об'єктах житлово-комунального
господарства області.

5.

Розглядає стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період.

6.

Сприяє реформуванню і
населених пунктів області.

7.

Сприяє залученню в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та
організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в житловокомунальному обслуговуванні населення області, координує цю роботу.

8.

Бере участь у розробленні пропозицій щодо покращення роботи об’єктів
житлово-комунального господарства та їх перспективного розвитку.

9.

Співпрацює
з
Департаментом
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації, суб’єктами галузі, що перебувають у його оперативному
віданні.

розвитку

житлово-комунального

господарства
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Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, транспорту та зв’язку:
1. Здійснює попередній розгляд проектів цільових програм з питань будівництва,
транспорту та зв’язку, заслуховує інформацію щодо їх виконання.
2. У межах своєї компетенції, відповідно до законодавства України, попередньо
розглядає містобудівну документацію населених пунктів області та
реконструкції об’єктів соціальної сфери.
3. Вносить пропозиції щодо делегування обласній державній адміністрації
окремих повноважень обласної ради у сфері будівництва, транспорту та зв’язку,
з питань утримання шляхів місцевого значення, затвердження маршрутів і
графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм
власності, інших питань, які відносяться до компетенції обласної ради та
відповідають профілю комісії.
4. Співпрацює з Департаментом промисловості та розвитку інфраструктури,
управлінням містобудування та архітектури іншими управліннями та відділами
обласної державної адміністрації.

Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики
та земельних відносин:
1. Вивчає та розглядає питання, пов'язані з виконанням прийнятих державних і
регіональних програм розвитку аграрного сектора економіки області.
2. Вивчає питання заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції,
майнових відносин на селі, підтримки сільськогосподарських підприємств та
сільського будівництва.
3. Вивчає стан раціонального використання земель, організації землеустрою та
охорони земель на території області.
4. Розглядає, готує або бере участь у підготовці проектів рішень з питань
агропромислового розвитку, сільського будівництва та соціального розвитку
сільських населених пунктів, а також інших питань, що стосуються
функціональної спрямованості комісії.
5. Вивчає питання використання коштів, які надходять у порядку відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва;
сприяє реалізації державної політики у сфері використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення, відновлення родючості ґрунтів.
6. Сприяє розвитку внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та
продовольства.
7. Розглядає питання щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів області,
які вносяться на розгляд обласної ради.
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8. Співпрацює
з
Департаментом
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації, Головним управлінням Держземагентства у Полтавській
області.
Постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування:
1. Розглядає проект фонду охорони навколишнього природного середовища
області на рік, погоджує пропозиції про внесення змін та здійснює контроль за
витрачання бюджетних коштів.
2. Бере участь у розробці регіональної політики охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з
урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області, підготовці
рекомендацій щодо раціонального використання природних ресурсів та
охорони навколишнього природного середовища.
3. Забезпечує вивчення та підготовку питань щодо стану та покращення
екологічної ситуації у регіонах області та інші питання за напрямками діяльності
комісії, що вносяться на розгляд сесії.
4. Вивчає діяльність, заслуховує звіти з екологічних питань підприємств та
організацій області, приймає висновки та рекомендації з цих питань.
5. Вивчає питання використання коштів, які надходять у порядку відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва;
сприяє реалізації державної політики у сфері використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення, відновлення родючості ґрунтів.
6. Співпрацює з громадськими організаціями екологічного напрямку діяльності, а
також: Державним управлінням охорони навколишнього природного
середовища в Полтавській області, Головним управлінням Держземагентства у
Полтавській
області,
Департаментом
фінансів
облдержадміністрації,
управлінням з питань надзвичайних ситуацій, обласним управлінням водних
ресурсів, обласним управлінням лісового та мисливського господарства,
обласною санепідемстанцією, президією обласної ради Українського
товариства мисливців та рибалок та іншими.
Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення
законності та правопорядку:
1. Вивчає та готує питання щодо стану дотримання прав і свобод людини,
забезпечення законності і правопорядку на території області, які вносяться на
розгляд обласної ради, розробляє проекти рішень обласної ради та готує
висновки з цих питань.
2. Заслуховує інформації прокурора та керівників органів внутрішніх справ про
стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності на відповідній території.
3. Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо захисту прав та інтересів
громадян, їх правового виховання, забезпечення законності та охорони
правопорядку.
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4. Аналізує матеріали, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів,
дані статистичної звітності, що характеризують стан законності на території
області, за наслідками розгляду готує пропозиції на розгляд обласної ради.
5. У межах своєї компетенції, відповідно до законодавства України, розглядає
питання адміністративно-територіального устрою Полтавської області.
6. Узагальнює пропозиції щодо кандидатур до складу кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області та подає їх на розгляд
обласній раді.
7. Взаємодіє з відповідними відділами облдержадміністрації, правоохоронними
органами та органами місцевого самоврядування з питань забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я:
1. Вивчає питання стану і розвитку галузі охорони здоров"я в області, хід
реалізації державної політики у даній сфері, готує відповідні висновки і
рекомендації.
2. У межах
своєї компетенції сприяє поліпшенню
діяльності
єдиного
обласного комплексу охорони здоров'я населення, вдосконаленню його
структури.
3. Бере участь у підготовці рекомендацій щодо реформування галузі охорони
здоров'я, організації страхової медицини.
4. Співпрацює з Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації,
суб’єктами галузі, що перебувають у його оперативному віданні, ПОКП
"Полтавафарм", громадськими організаціями.

Постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту населення:
1. Бере участь у розробці регіональної політики соціального захисту населення,
аналізує стан цієї роботи, сприяє розвитку мережі закладів соціальної сфери,
вносить пропозиції щодо її удосконалення.
2. Сприяє здійсненню координації зусиль органів місцевого самоврядування,
роботодавців, обласного центру зайнятості щодо регулювання ринку праці.
3. Бере участь у підготовці рекомендацій щодо раціонального використання
трудових ресурсів області, розвитку системи працевлаштування та професійної
підготовки.
4. Попередньо розглядає проекти рішень, внесені на розгляд ради, щодо
зайнятості населення і соціального захисту громадян, у тому числі інвалідів,
сиріт, багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок аварії на
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Чорнобильській АЕС, малозабезпечених сімей. Готує висновки і рекомендації
щодо прийняття відповідних рішень.
5. Бере участь у розширених засіданнях Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та праці, засіданнях колегії обласної державної
адміністрації та «круглих
столів»
з питань соціального захисту
малозахищених громадян області.
6. Співпрацює з Департаментом праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації та обласним центром зайнятості.

Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури:
1. Вивчає питання стану і розвитку науки, освіти, культури в області, хід реалізації
державної політики у даній сфері, готує відповідні висновки і
рекомендації.
2. Сприяє поглибленню взаємодії ради з вищими навчальними закладами з метою
поліпшення підготовки кадрів для регіону.
3. Вивчає питання умов життя, навчання і виховання дітей-сиріт та дітей, що
залишилися без батьківського піклування у школах-інтернатах, дитячих
будинках, професійно-технічних училищах.
4. Вивчає, готує висновки і рекомендації щодо вдосконалення форм і методів
розвитку освіти, науки, культури в регіоні.
5. Співпрацює з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, управлінням
культури облдержадміністрації, суб’єктами галузей, що перебувають у їх
оперативному віданні, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Постійна комісія обласної ради з питань молодіжної
політики, спорту та туризму:
1. Вивчає питання стану і розвитку спорту, туризму, молодіжного руху в області,
хід реалізації
державної
політики у даних сферах, готує відповідні
висновки і рекомендації.
2. Попередньо вивчає, готує висновки і рекомендації щодо вдосконалення форм і
методів роботи з молоддю, розвитку туризму, фізкультури і спорту в регіоні.
3. Співпрацює з Департаментом фінансів, управлінням з питань фізичної культури
і спорту, відділами у справах сім`ї та молоді, з питань туризму і курортів
облдержадміністрації.
Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради

О.І. Литвиненко

