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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНI С ТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про Колеziю районноt
D ер нс а в н о i udMi Hi сmр а цii

Вiдповiдно до ст. З9 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2 жовтня 200Р рокУ
Ns1569 кПро затвердження Загального положення про колегiю центра-тiьного
органу виконавчоi влади i мiсцевоi державноi адмiнiстрацiТ>, дlоЗПоряДЖеННя
голови облдержадмiнiстрацii вiд 31 жoBTIuI 2014 року J\b573l0/5-14 <ПРО

Колегiю обласноi державноi адмiнiстрацiТ>, розпорядження * .onoJ"
райдержадмiнiстрацii вiд 1З серпнrI 2012 року Jф33б <Про затвердження
Регламенry Кам'янка_Бузъкоi районноi державноi адмiнiстрацii> :

1. Затвердити Положення про Колегiю Кам'янка-БузькЬi районноi
державноi адмiнiстрацii (додаеться).

2. Затвердити скJIад Колегii районноi державноi адмiнiстрацii згiдно з

додатком.

3. Вважати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження голоtsи

райдержадмiнiстрацii вiд 26.0|.2011 Jф22, вiд |6.t2.2015 J\Ъ480/02-08/15, ВiД

01.03.201 б Np79102-08/16, вiд 13.04 .20116 J\b160/02-08/1 6.

4. Контролъ за викоЕанням розпорядження покJIасти на керiвника
апарату

Голова В.I.Кирилич
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райдержадмiнiстрачiТ
вiд Ц_rпрсllt1_20!

- .orro"u райдержадмiнiстрацiТ,
голова Колегii

Кирилич
Володим
вашкiвський
Андрiй Станiславqцц,I
височанська
Любов Петрiвна

члени Колегii:

Келеберда
Тарас Володимирович

Мазяр
Михайло Тарасович

Барила
Людмила AHToHiBHa

ВащУк
Марiя IBaHiBHa

Годзь
Ольга Петрiвна

Грабинська
Надiя Михайлiвна
.Щовганик
Оксана Володимирiвна

li.iЗуб
ольга Михайлiвна

Костюк
гаrrина Михайлiвна

Мотовило
олег остапович

- керiвник апарату райдержадмlнlстрацl1,
Колегii

згодою)
iHicTpauiT

t

- начаJIьник управлiння фiнансiв

райдертtадмlнlстрацl 1

управлiння Пенсiйного фонду Украiни

ЛьЪiвськоТ областi (за згодою)

послуг райдержадмiнiстрачii
ату

Iрина Степанiвна
Бузького за згодою
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16. оме;rян
Олег Ярославович

- мiський голова Кам'янка-Бузькоi мiськоi ради (за
згодою)

17. Пiдлужний
Iгор Васильович

начаJIьник Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцiТ
ГУНП у Львiвськiй областi (за згодою)

i8. Юрчук
Василь Аксентiйович

- директор органiзацii роботодавцiв Кам'янка-
Бузького району (за згодою) i

19. Шульган
Вiта_гriй Петрович

голова Кам'янка-Бузькоi. районноi АсоцiацiТ
мiсцевих рад кРади Кам'янеччини)> (за згодою)

Kepi вник апарату райдержадмiнiстрацiТ Л.П.Височанська
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ЗАТВЕРДЛtЕНО

розпорядженням голови

райдержадмiнiстрацii
Bi" /6. оЛа/ 7 ttч za//az -а ll

положЕння .:

гшо колшгшо Кдм'.шп(А_Бузъкоi рдйоr*rоi дпгжа.вноi адzшпстга,rцi

1. Ще Положення визначае загальнi засади утворення i дiяльностi
КолегiТ Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii (надалi Колегiя

райдержадмiнiстрацii).
2. Колегiя райдержадмiнiстрацii е консультативно-дорадчим

органом i утворюетъся для погодженого вирiшення питань, що належаТь ДО

fi компетенцii, та для колективного i вiльного обговореннrI найважливiших
напрямiв дiяльностi.

3. У своТй роботi Колегiя
КонстиТуцiеЮ Украiни, законамИ УкраТни, указамИ Прези4ента .Укр аiни,
постановами Верховноi Ради Украiни, прийнятими Ёiдповiдно до
Конституцii та законiв Украiни, актами Кабiнету MiHicTpiB Украiни,_ iншимй
актами законодавства, наказами MiHicTepcTBa, iншого централъног8 орГанУ
виконавчоi влади, дорученнями Прем'ер-мiнiстра УкраТни, а також

розпорядженнями голови
райдержадмiнiстрацii.

облдержадмiнiстрацii

4. Рiшенrrя про утворення Колегii райдержадмiнiстрацii або u
лiквiдацiю приймае голова райдержадмiнiстрацiТ.

ФшкцiКо;rшгli
5. КолегiярайдержадмiнiстрацiТ:

1) обговорюе i приймае рiшеннrl щодо перспектив i найважливiших
напрямiв дiяльностi райдержадмiнiстрацii;

2) розгJuIдае пропозицii щодо:

- удосконалення законодавства;
_ забезпечення спiвпрацi з централъними органами виконавчоТ

влади та органами мiсцевого самоврядуванIuI району;

розширення мiжнародного спiвробiтництва на територii району;

формування та реалiзацiT державноi полiтики нh територii району.

З) обговорюе
культурного розвитку
цuшхи iх реалiзацiТ;

4) розгJuIдае
бюджетноi дисциплiни, збереження та використаннrI державного маЙна,
здiйснення внутрiшнъого фiнансового .контролю та усунення виrIВлених
недолiкiв;

i]

райдержадмiнiстрацii керусться

та _ голови

прогнози
району, iншi

питаннrI

i гrрограми
державнi та

про

соцiшrьно-економiчного i
районнi програми i визначас

дотримання фiнансовоТ,

5) розробляе пропозицii щодо вдоскон€lленнrl дiялъносрi
райдержадмiнiстрацii, ii структурних шiдроздiлiв, пiдприемств, усТаноВ Та



органiзацiй, що нчLпежать до сфери iT управпiння;

6) аналiзус стан роботи райдержадмiнiстрацii з питань забезпечення
прав i свобод людини та громадянина;

7) розглядае результати роботи райдержадмiнiстрацii, iT структурних
пiдроздiлiв, пiдприсмств, установ та органiзацiй, що н€Lлежать до сфеРИ Ti

управлiння, а також iнших пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiД

форми власностi i пiдпорядкування (в межах компетенцii);

S) аналiзуе стан дотриманнrI законодавства з питанъ державноi сrryжби,
органiзацiйно-кадровоi роботи та виконавськоi дисциплiни;

9) розгJIядае iншi питанIuI, пов'язанi з
покJIадених на райдержадмiнiстрацiю.

5.1. KpiM питань, визначених у пунктi 5 цього Положення, КолегiЯ

райдержадмiнiстр ацii :

- заслуховуе двiчi на piK iнформацiю гrро роботу територiальних органiв
MiHicTepcTB, iнших центр€Lльних органiв виконавчоi влади, пiдприемств, устаноВ
та органiзацiй, що н€Lлежать до сфери iх управлiння; t_,

подае в установленому порядку на розгJuIд Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,
а також MiHicTepcTBaM, iншим центр€tльним органам виконlвчоТ ВЛаДи За

результатами такого засJгр(овуваншI прошозицii щодо вдоскон€LленнrI дiялъносТi
територiальних органiв MiHicTepcTB, iнших центрutльних органiв виконавчоi
влади, а також щодо взаемодii MiHicTepcTB, iнших центрutльних органiв
виконавчоi влади, пiдприемств, установ та органiзацiй, що нullrежать до сфеРИ ik
управлiнIuI, з райдержадмiнiстрацiею;

розгJuIдае питаЕнrI про вiдповiднiсть займанiй посадi керiвникiв,
заступникiв керiвникiв територiальних органiв MiHicTepcTB, iнших цеНТр€tльних
органiв виконавчоi влади, а також керiвникiв пiдприемств, установ та
органiзацiй, що наJIежать до сфери ix управлiння, та гrриймае рiшення щоДО
порушеЕЕrI в установленому порядку перед мiнiстерств€ll\ли, iншими
центр€lльними органами виконавчоТ влади питання про вiдповiднiсть займанiй
посадi вiдповiдних посадових осiб.

Склад Колшгri рАйдЕржАл/шilстрАIцi

6. ,Що складу КолегiТ райдержадмiнiстрацii входять:

- голова райдержадмiнiстрацii (голова Колегii), перший заступник та
заступники голови райдержадмiнiстрацii (зu посадою), керiвник апарату

райдержадмiнiстрацii (секретар Колегф, керЬники структурних пiдроздiлiв
райдержадмiнiстр ацii;

- у разi потреби - керiвники територiальних оРганiв MiHicTepcTB та
iнших центр€шьних органiв виконавчоi влади, посадовi особи органiв мiсцевого
самоврядуваннrI (за згодою).

.Що складу Колегii райдержадмiнiстрацii за пропозицiею громадських
об'еднань, творчих спiлок, пiдприемств, наукових установ та iнших
органiзацiй можуть бути вкJIюченi ix представники.

7. Кiлькiсний та персонЕtпьний .скJIад Колегii райдержадмiнiстрацii

реалiзацiею завдань,

визначаеться головою раидержадмlнlсц)ац11.

a



оргдrпзДrця роБ Оти КолВгri рдШВРЖДДrШпс тr.лrцi

8. Органiзацiйною формою роботи Колегii райдержадмiнiстрацiт с

засiдання. Пфiодичнiстъ проведення засiдань Колегiт визначаеться ii головою.

У разi потреби можуть проводитися_розширенi.та виiзнi засiдання

Колегii, чЪч*о* спiльнi засiдання i колегiями iнших органiв виконавчоi влади.

g. Робота КолегiI райдержадмiнiстрацii проводиться вiдповiдно до

затвердженого головою плану засiданъ,
необхiдно розгляIIути, TepMiH подання
пiдготовку i подання матерiа_гliв на
проведення заоiдань Колегii.

10. Затверджений план засiданъ Колегii розсиласться членам Колегii,

керiвникам .rру*rурrr"" пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, територiальних

opiaHiB MiHicTepiTB та iнших центр.Lльних органiв виконавчоТ влади.

11. ,щодатковi питання до затвердженого плану засiдань Колегii можуть

бути "".д""i до порядку денного засiдъння КолегiI за рiшенням голови КолегiТ

нъ пiзнiше нiж за десять днiв до чергового засiдання. t.

|2. ,Щата, час, мiсце проведеннjI та порядок денний засiдання Колегii
визначаються головою Колегii. 1

1з. пiдготовка проекту порядку денного засiдання КОЛеГii ЗГiДНО Ъ} .-
затвердженим планом заоiдань та з урахуванням внесених проrrозицlи

здiйснйеться вiддiлом комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi та

iнформацiйноi дiяльностi апараry райдержадмiнiстрацii, який не пiзнiше нiж за

д.ё"i" днiв до засiдання подае його головi Колегii для погодженн,I,

14. На розгляд Колегii подаються:

t) проект lrорядку денного засiдання Колегii з визначенням

доповiдача, спiвдоповiдачiв та тих, хто виступатиме, з кожного питання;

2) довiдки з питань порядку денного засiдашlя Колегii 'з
викJIадеНням обЦрунтованих висновкiв i пропозицiй;

3) проекти рiшень Колегii;

4) сlrисок членiв Колегii;

5) список запрошених осiб, якi виявили бажання

обговореннi питань порядку деш{ого засiдаrrня Колегii, iз

прiзвищ, iMeH та гIо батъковi, мiсця роботи та займаних посад;

у якому зазначаються питання, що
матерiалiв, особи, вiдповiдалънi за

засiдання Колегii, opieHToBHa дата

взяти rIасть
зz}значеннrIм

в
ix

6) довiдковi матерiали фозрахунки, статистичнi матерiали, звiти,

дiагралли, таблицi тощо)' якi безпосередньо стосуються порядку денного,

15. Членам Колегii матерiutли надаються не пiзнiше нiж за три днi до

засiдання, а в разi проведеннrI позачергового засiдання - не пiзнiше нiж за один

день до засlдання.

16. Пiдготовку матерiалiв на засiдання КолегiI забезпечують cTpyKTypHi

,riдроздiли раtдержадмiнiстрацii, апарату райдержадмiнiстрат\i i, територiалънi

органи MiHicTepcTB та iнших центраJIъних органiв виконавчо1 влади, а також

.riд.rр".rства, усrано"", органiзацiT (за згодою), вiдгrовiдалънi за пiдготовку.

Перiоншlьну вiдповiдалънiсть за . якiсть пiдготовлених матерiалiв та

своечаснiсть подання iх до вiддirrу комунiкацiй з |ромадськiстю, органiзацiйнот
.,u i"формацiйноi дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацiТ несуть_заступниiси

.опо"й рhд.р*адмiнiстрацii згiдно iрозrrодiлом функцiон€lJIьних обов'язкiв.



_:_-_ _17' CTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii, вiдповiдальнi запlдготовку матерiалiв, не пiзнiцте нiж за 7 днiв до чергового засiдання Колегiiподають до вiддiлу .комунiкацiй . .ро*чдсъкiьтю, органiзацiйноi таiнформацiйнот дiяльностi апараry райдержадмiнiстрацiт Taki мirерiа_r,и з пита.нь,
що виносяться на розгляд Колегii:

_: l7,1' Проекти рiшень' якi завiзуваrrи виконавецЬ (вiдповiдальний ._i;}

пlдготовкУ питань), заступниК головИ райдержадмiнiстрацiij (вiдповiдно дс)
РОЗПОДiЛУ ОбОВ'ЯЗКiВ), НаЧаЛЬНИК вiддilгу доЙЬ"тообiiry, *o"!on. та розглядузверненЬ громадяН, начЕUIьниК вiддiлУ комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйнот дiяльностi, нач€шьник вiддйу правовогозабезпечення' взаемодii з правоохоронними органами, объронноi тамобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявлення корупцii' апарату
райдержадмiнiстрацii.

17 -2. .ЩовiдкИ (за потреби статистичнi матерiали) за пiдписом керiвника
структурного пiдроздiлу райдержадмiнiстрацiт, вiдповiдального за пiдiотовку
матерiа-гriв.

17.з. СпискИ запрошеНих та тих, хтО виступае, за пiдписом керЬника
СТРУКТУРНОГО ПiДРОЗЛjЛУ РаЙдержадмiнiстрацii, вiдповiдально.о ,u пiдiотовку
матерiаЛiв, погоДженi iз заступниками голови райдержадмiнiсlрачiТ'згiдно Ъ
розподiлом функцiональних обов'язкiв.

l7.4. З питань, що виносяться на розгляд Колегii в hорядку
iнформуВання, cTpyKTyPHi пiдроЗдiли, вiдповiдЙьнi за пiдготовпу rrцur"jiалiв,
ПОДаЮТЬ ДО ВiДДiЛУ КОМУНiКацiй з громадськiстю, ор.u"iruцiйноТ та
iнформацiйнот дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii довiдки, списки
запрошених та тих, хто виступае.

i 7.5. Yci матеРiали подаютьсЯ в друкоВаномУ та електРонному вигля/ii.
1,7.6. За наявностi подаеться вiдповiдний презентацiйний матерiал.
17.7. Вiддiл комунiкацiй з громадсъкiстю, органiзацiйнот та

iнформацiйнот дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii контролtос
своечасНiсть подання матерiалiв, здiйснюе аналiз та опрацювання *u".pi*io,
поданих структурним пiдроздiлом облдержадмiнiстрацiт' вiдповiда-гlьним за
ПlДГОТОВКУ, Та ПОДае ik Керiвнику апарату раЙдержадмiнiстрацii - секретарю
КолегiТ. q

17.8. Вiдповiдалънi за пiдготовкУ питання на засiдання Колегil'
РаЙДеРЖаДМiНiСТРацii узгоджують та координують роботу iнших cTpyцTypllt4x
ПiДРОЗдiлiв та органiв виконавчоi влади, з€IJIучених до розроблення необхiдr,,,,<
матерiалiв.

17.9. Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю, 'органiзацiйноi та
iнформацiйнот дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii формус план
ПРоВеДення засiдання Колегii раЙдержадмiнiстрацii та спiльно iз
вiдповiдальними за пiдготовку матерiалiв, забезпечус повiдомлення
Запрошених на засiдання колегii райдержадмiнiстрацii та вiддiл прес-служби
апарату райдержадмiнiстрацii про мiсце, час, порядок денний засiдання.

Порядок провЕдЕння зАсIдАння Колшгri
18. Засiдання Колегii веде iT голова, а в разi його вiдсутностi -- лерший

ЗаСТУПник Голови раЙдержадмiнiстрацiТ - заступник голови Колегii або c,crr6;i.
На Яку покладено виконання обов'язкiв голови райдержалшriнiстрацii'. :



19. Засiдання Колегii проводитъся, якщо в ньому беруть у{астъ не
менше нiж двi третини загальноi кiлькостi членiв Колегii.

20. Члени Колегii беруть rIасть у засiданнях Колегii особисто. Якщо
ЧлеЕ КолегiТ не може бути присутнiм на засiданнi, BiH мае право попередньо
подати головi Колегii вiдповiднi пропозицii у письмовiй формi.

21. Порядок денний засiдання i рiшення Колегii затверджуються
членами Колегii шJuIхом голосування.

22. Члени КолегiТ, якi беруть rIасть у ii засiданнi, рееструються. Особи,
запрошенi на засiданнrl Колегii дJuI розгляду окремих питанъ, можуть бути
присутнiми пiд час розгляду iнших питань лише з дозволу голови КолегiТ.

23. Члени Колегii та особи, запрошенi для yracTi у розглядi окремих
питань, беруть )пIасть в ix обговореннi, вносять IIропозицii, дають необхiднi
пояснення.

24. Голова КолегiТ може прийняти рiшення про закритий розгляд питань
ПОРЯДКУ ДеЕноГо. Пiд час закритих засiдань Колегii (закритого обговорення
окремих питань) пiдготовка матерiалiв, оформлення рiшень, що
приймаються, здiйснюеться вiдповiдно до законодавства. Т'.

25. За пiдсумками розгляду питаннrI Колегiя ухв€lJIюе рiчтення, у якому
Даеться оцiнка стану справ, рекомендацii вiдповiдним посаftовим особам,
мiсцевим органам виконавчоТ влади, територiальним органам MiHicTepcTB тЬ
iнших центрutльних органiв виконавчоi влади щодо прийняття тих чЪ iнших
Рiшень, вжиття необхiдних заходiв, визначення найважливiших напрямiв
дiяльностi.

26. Рiшенrrя Колегii приймаються з кожного питанн" ,rор"о*у денного
вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв
Колегii.

Голова Колегii може приймати рiшення про застосовування процедури
таемного голосуванIUI.

ПОДаНа У ПиСЬМовiЙ формi, розгляда€ться на засiданнi Колегii i враховуетъся
пiд час голосування.

27. У разi проведення сгtiльних засiданъ
виконавчоi влади приймаеться спiлъне рiшення.

Голова Колегii приймае рiшенrrя щодо

Колегiй двох i бiльше органiв

,щумка вiдсутнього члена Колегiт з питань порядку денного засiдання,

присутностi в за_пi пiд час
ЗаСiДання Колегii представникiв засобiв масовоi iнформацii та проведення
KiHo-, вiдео-, фотозйомок i звукозапису.

28. Пiсля засiдання Колегii вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
ОрганiзацiЙноi та iнформацiйноi дiялъностi апарату райдержадмiнiстрацii
Спiльно iз структурним пiдроздiлом райдержадмiнiстрацii, вiдповiдальним за
пiдготовку MaTepia_iriB на засiдання Колегii, доопрацьовуе протягом десяти днiв
(якщо головою Колегii не встановлено iнший TepMiH) проект рiшення Колегii з
УРаХУВанняМ Зауважень i пропозицiЙ, висловлених пiд час обговорення питань
ПОРЯДКУ ДеНнОГо, Погоджуе iз керiвниками зацiкавлених структурних
пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, територiальних органiв MiHicTepcTB та iнших
ценТр€lльних органiв виконавчоi влади, членами Колегii, iншими особами i
ПОДае На РОЗГЛяД ГолоВи Колегii. ,Щоопрацъованi рiшення Колегii вiзуються в
такому ж порядку, як i ik проекти.



29. Ведення протокоJtу засiданъ Колегii, а в разi . потреби,

стенографування (техъiчний 
- 

запис) здiйснюе вiддiл комунiкацiй з

.poruj""ni.r., орiанiзацiйноi та iнформацiйноТ дiялъностi апарату

ръйд.i'*"дмiнiьтрацii. У. протоколi засiдання Колегii вкzlзують дату i час

проведення засlдання, прlзвища, iMeHa та по батьковi присутнiх членiв КолегiI

та запрошених, ix посади, перелiк питань, що розгл ядаJlися, прiзвища, iнiцiали

доrrоuЦu"iв, гrромовцiв, Тх посади та короткий змiст виступiв.

Протокол засiдання пiдписуе голова КолегiТ, а'в разi його вiдсутностi -
заступник голови Колегii - перший заступник голови райдержадмiнiстрацii або

о"обu, на яку покjIадено виконання обов'язкiв голови райдержадмiнiстрацii, та

секретар КолегiТ.

з0. Рiшення сгriльних засiдань Колегiй оформляються протоколами, якi

пiдписують голови та ceкpeTapi вiдповiдних Колегiй,

з1. Рiшення Колегii пiдписуе голова Колегii, а в разi його вiдсутно.стi_-

заступник голови Колегii - .r.р-"Й заступник голови райдержадмiнiстрацii або

оaобu, на яку покJIадено виконання обоЬ'язкiв голови райдержадмiнiстрацii, та

секретар колегii. Рiшення Колегii та довiдковий йur.рйr, е невiд'Ъмною

частиною протокоJIу. Рiшення КолегiТ мають свiй бланк, дату прийняття та

реестрацiИнЙП номер. {
i

32. Рiшення Колегii впроваджуються у життя, як tправило,
розпорядженням або доруrеннrlм голови райдержадмiнiстрацii.

33. ВiдДiл докуМентообiry, коЕтролю та розгJIяду зверненъ цромадян
апарату райдержадмiнiстрацii доводитъ згiдно з планом, розсилy,
пiдiотовленим вiддiлом органiзацiйно-кадровоi __роооти апарату

р#д.р*uдмiнiстрацii, рiшеннrl Колегii до .членiв Колегii, ".pi-rY.1:
органiзацiйно-кадровоi б

органiв 
""*о"i""оi-влади, 

пiдприемств, установ та органiзацiй нез€Lпежно

форми власностi в частинi, що ix стосуетъся.

34. Ухваленi на засiданнi Колегii рiшення можуть надаватися для

оггублiкування у засобах масовоi iнформацii.

35. Копiювання матерiа-пiв засiдання Колегii
документообiry, контролю та розгляду зверненъ

р айдержадмiнiстрацii.

забезпечус вiддiл
|ромадян апарату

з6. Матерiали засiдань Колегii зберiгаються в установленому порядку у
вiддiлi комунiкацiй з громадсъкiстю, органiзацiйноi та iнформацiйнот

дiялъностi апарату райдержадмiнiстрацii.
з7. Матерiа-ilьно-технiчне забезпечення засiдань КолегiТ здiйснюеться

апаратом раЙдержадмiнtстрацti.

KoHTpo.1b зА виконАннrIм рIшвнь Ко;шгri

38. Контроль за виконанням рiшенъ Колегii здiйснюе

документообiry, контролю та розгляду звернень |ромадян

райдержадмiнiстрацii, заступники голови та керlвник

ьuи.ъ*uдмiнiстрацii згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв,

з9. За потреби Колегiя розглядае на cBoik засiданнях стан виконанlrя

вiддiл
апарату
апарату

прийнятих нею рiшень.


