
 

        Додаток 1 

        до рішення сільської ради 

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ 

НИВОТРУДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ГРОМАДИ 

НА 2017 РІК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Нива Трудова 

2017 рік 

       

ЗМІСТ 

 



 2  

   
1. Вступ 3 

2. Аналітична частина  (Загальна характеристика громади) 

 

3 

 2.1.Географічне розташування 
 

3 

 2.2. Демографічна ситуація  3 
 2.3. Зайнятість населення  та ринок праці 

 

4 

 2.4.Стан розвитку інфраструтури 

 

5 

 2.5 Фінансово-бюджетна ситуація 
 
 

9 

 2.6. SWOT – аналіз розвитку території 

 

9 

3. Цілі та пріоритети розвитку Нивотрудівської сільської 

обєднаної територіальної громади на 2016 рік 

11 
 
 

4 Основні завдання та механізми реалізації Плану 

соціально економічного розвитку Нивотрудівської  

об’єднаної територіальної громади 
 

11 
 

5 Фінансове забезпечення реалізації плану 
 

13 

6 Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану  13 
 

7 Додатки               
 

14 

../../AppData/Local/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/9_1/Local%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПРОГРАММЫ/Программа%202011/рабочая/7%20Структура.doc#_Toc130175726


 3  

1. ВСТУП 
 

План економічного і соціального розвитку Нивотрудівської 

сільської об’єднаної  територіальної громади на 2017 рік розроблена 

відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад».       

    Метою  плану є зростання добробуту і підвищення якості 

життя населення обєднаної громади за рахунок забезпечення позитивних 

структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як 

основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного 

розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і 

соціального розвитку Нивотрудівської об’єднаної сільської територіальної 

громади на 2017 рік.  

 

2.АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

(Загальна характеристика громади) 

 

2.1.Географічне розташування 

 

 Нивотрудівська громада – промислово-аграрний сектор 

Апостолівського району Дніпропетровської області, який має великий 

природно-ресурсний потенціал, вигідне географічне розташування, з 

розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем розвитку 

транспорту і зв’язку.  

На території 0,13 тис. кв. км на 1 січня  2017 року мешкало сільського 

населення 6,7 тис. осіб . 

На території громади налічується 8 сільських населених пунктів. 

Клімат громади помірно-континентальний. Характеризується відносно 

прохолодною зимою і спекотним літом. Середньорічна кількість опадів 

складає 400-480 мм, близько 2/3 з них випадає в теплий період року. Стійкий 

сніжний покрив буває в 50% взимку. Влітку переважають південно-східні 

сухі вітри, які часто приносять значну шкоду сільському господарству. 

Переважну більшість території громади займають чорноземи, більшість 

з яких звичайні й південні.  

 

2.2. Демографічна ситуація 

Протягом минулих десяти років чисельність населення  

Нивотрудівської громади зменшувалася. Основною причиною є низький 

рівень народжуваності, який не перевищує показника смертності. 

Демографічна політика громади в сучаних умовах повинна бути направлена 

на стимулювання народжуваності, зміцнення сім’ї, підвищення 

матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і смертності. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
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2.3. Зайнятість населення  та ринок праці 

 

Актуальні питання: 

недостатній рівень працевлаштування громадян, які потребують 

соціального захисту; 

незацікавленість роботодавців до професійного навчання працівників 

на виробництві; 

наявність випадків незареєстрованих трудових відносин. 

Основні завдання: 

сприяння: 
укомплектуванню робочих місць працівниками на об’єктах, де 

організовані громадські роботи, у першу чергу з числа зареєстрованих 

безробітних; 

зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не можуть 

на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

 активізації професійної підготовки, перепідготовки та підвищенню 

кваліфікації незайнятого населення відповідно до потреб економіки; 

підвищення  професійного рівня та конкурентоспроможності 

економічно активного населення. 

 

Критерії досягнення: 

забезпечення тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в 

оплачуваних громадських роботах 20 незайнятих громадян; 
 

2.4.Стан розвитку інфраструтури 

../../AppData/Local/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/9_1/Local%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПРОГРАММЫ/Программа%202011/рабочая/7%20Структура.doc#_Toc130175726
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Промисловий комплекс громади представлений  в даний час  

2 промисловими підприємствами. 

Виробництвом і реалізацією комбікормів в громаді займаються ТОВ 

«Рантьє» та ПП «Крамар», на які припадає – 0,3% від загального обсягу 

реалізованої продукції Апостолівського району. 

Галузь виробництва та розподіл електроенергії, газоподібного палива в 

громаді представлена 2 підприємствами, розташованими на території району. 

Виробництво та розподіл води здійснює Житлово-комунальне 

підприємство «Нивотрудівське» 

 

Сільське господарство 

Земельний фонд громади складає 12,9 тис. га, з них площа угідь, що 

використовується для сільськогосподарського виробництва 12,1тис. га, в т.ч. 

ріллі в обробітку по всіх категоріях господарств 8,1 тис. га. 

Загальна кількість сільськогосподарських  суб’єктів господарювання – 

19, у тому числі: фермерські господарства – 13, господарські товариства – 3, 

приватні підприємства – 1, кооперативи – 1.  
Основними напрямами розвитку сільського господарства громади є 

виробництво:  
зернових, технічних, овочевих культур; 
м’ясо-молочної продукції. 
У громаді вирощуються майже всі види агрокультур. 
 

 
Свинарський комплекс ТОВ «Рантьє»  

  

Торгівля 

 

Споживчий ринок громади налічує 7 об’єктів торгівлі та 2 
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громадського харчування.  

 

Підприємництво 

 

Кількість малих підприємств громади - 29, середніх – 2. 

Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах становить 

325 осіб.  

Забезпечено безперебійне функціонування дозвільного центру, 

створення максимально зручних і доступних умов для отримання 

адміністративних послуг мешканцям громади у центрі з надання 

адміністративних послуг м.Апостолово, реалізацію пілотного проекту 

Дніпропетровської облдержадміністрації та УДППЗ «Укрпошта» - 

«Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». 

 

Освіта 

 

На початок 2016-2017 навчального року в Нивотрудівській громаді 

функціонували  2 денних загальноосвітніх навчальних заклади, 2 дошкільні 

навчальні заклади. 

Всього у 2016-2017 навчальному році навчанням охоплено 485 учнів, 

135 дітей дошкільного віку. 

 

 
 
Вільнянська ЗОШ     Нивотрудівська ЗОШ 
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ДЗН «Сонечко» 

 

Охорона здоров’я 

 

На території  Нивотрудівської громади галузь охорони здоров’я 

представлена трьома видами медичної допомоги – це первинна, вторинна та 

третинна медицина. До первинної медицини відноситься  Нивотрудівська 

сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 4 

фельдшерсько-акушерські пункти , що знаходіться на балансі комунального 

закладу «Апостолівський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» , надання  вторинної  допомоги здійснює комунальний заклад 

«Апостолівська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної 

ради, до третинної -  підстанція швидкої медичної допомоги з пунктами 

тимчасового базування виїздних бригад міста Кривий Ріг.   

 

Культура 

 

У Нивотрудівській громаді діє 5 закладів культури, з них 2 клубних  

заклади, 2 бібліотеки, 1 школи естетичного виховання.  

У них діють 8 клубних формуваннь, в яких займається 135 чоловік, з 

них для дітей 7 клубних формуваннь, в яких учасників – 120 чоловік. 

 
Будинок культури «Юність» 
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Народний колектив «Надія»                            Дитяча вокальна студія 

 

 

Спорт 

 

Мережа закладів фізкультури і спорту в громаді представлена КП ФСК 

«Нива», на балансі якого знаходиться 1 стадіон, 2 спортивні зали, 2 

тренажерні зали. 

Усіма формами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

охоплено 1,5 тис.осіб. 

 

  
Здобутки спортсменів громади – 1-ше місце в змаганнях «Краще спортивне село України 

2015р» 
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2.5 Фінансово-бюджетна ситуація 
 

 Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 

2016 році визначено: 

- забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки 

державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди 

землі; 

- удосконалення управління приватними майновими паями селян, 

шляхом передачі їх в оренду та концесію, корпоратизації, акціонування чи 

продажу через аукціони; 

- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів; 

- цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів; 

- забезпечення першочергових та соціально захищених видатків; 

- забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної 

сфери села за спожиті енергоресурси;  

- посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо 

попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень. 

 

 

2.6. SWOT – аналіз розвитку території 

 

З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських 

територій Нивотрудівської сільської громади виконавчим комітетом 

здійснено аналіз SWOT. Аналіз дає можливість об'єктивно оцінити 

можливості  всебічного розвитку території.  Виділення слабких сторін 

дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які  

можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу 

науково визначити потенційні можливості території по виявленню проблем 

та розробити ефективну стратегію щодо їх подальшого вирішення.    

 

 

Сильні сторони 

 

1 Великий достатній запас природнього капіталу  

2 Наявність достатньої мережі соціальних обєктів.  

3 Наявність інфраструктури транспорту та зв'язку, комунальних мереж  

4 Кількість працюючих -1029 осіб, молодих людей віком від 14 до 35 

років 759 осіб, дітей 1177 осіб  

5 Географічне розташування села вигідне 

6 Відносно сприятлива екологічна обстановка.   

7 Активно проходить процес формування громадянського суспільства  

8  Рівень довіри до влади – 53%  

9 Збереження національних традицій та багате історичне минуле  



 10  

10 Високий рівень освіченості  

 

 

Слабкі сторони  
 

1 Недостатнє фінансування і підтримка інфраструктури села із сторони 

держави.  

2 Незадовільний стан окремих  приміщень та об'єктів соціальної сфери.  

3 Недостатній рівень кооперативного руху на селі  

4 Природній приріст від’ємний  

5 Незадовільний стан окремих асфальтованих і гравійних доріг.  

6 Північно-західний промисловий район  м. Кривий Ріг знаходиться за 

35 км.  

7 Відсутність норм соціальної відповідальності  

8 Не розроблена Стратегія розвитку громади 

9 Недостатня матеріальна база для розвитку культуриє, освіти. 

10 Недостатня кількість високооплачуваних робочих місць на селі 

 

 

Можливості  

 

1 Залучення інвестицій (державних, іноземних, приватних)  

2 Ріст наявних річних доходів населення на 1,5 % при 10% річного 

росту інфляції. 

3 Розвиток сільського  зеленого туризму та агроекологічного 

поселення. 

4 Наявність програм місцевих, державних та регіональних для розвитку 

села. 

5 Розвиток кооперативного руху на селі  

6 Створення фонду землі комунальної власності  

7 Створення високооплачуваних робочих місць в селі  

8 Активна підтримка міжнародних організацій.  

9 Вступ України в Євросоюз. 

 

 

Загрози  

 

1 Політична нестабільність в державі  

2 Старіння населення.  

3 Недостатня кількість державних  коштів для розвитку села.  

4 Відсутність цільового кредитування і дотаційності  сільського 

господарства  

5 Подальша неспроможність Держказначейства проплачувати по 

фінансових зобов’язаннях 

6 Створення Земельного банку України  



 11  

7 Політична та фінансова нестабільність. 

8 Економічна криза. 

9  Нові політичні гравці на політичній арені в селі 

 

 

3.Цілі та пріоритети розвитку Нивотрудівської сільської обєднаної 

територіальної громади на 2017 рік 

 

Головною ціллю в 2017 році буде збереження позитивних тенденцій у 

економіці, посилення контролю за економічними та соціальними процесами 

розвитку Нивотрудівської об’єднаної територіальної громади .  

В економіці: досягнення запланованих обсягів ВД буде здійснюватися 

на основі модернізації економіки громади, а саме - через залучення 

інвестицій; виробництво конкурентоспроможної продукції; здійснення 

заходів направлених на покращення фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання; розвиток малого бізнесу. 

В соціальній сфері: покращення обслуговування  населення в галузі 

охорони здоров’я; доступ до якісної освіти; забезпечення безпеки 

життєдіяльності.  

Досягнення цієї цілі можливе за рахунок тісної співпраці органів 

місцевого самоврядування, підприємств та установ і громадськості. 

Основними пріоритетами у 2017 році будуть: підвищення  

інвестиційної привабливості промислових та сільськогосподарських 

підприємств; формування оптимальної мережі навчальних та лікарняних 

закладів; розвиток комунальних підприємств та інших об’єктів 

інфраструктури громади.  

 

 

4.Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально 

економічного розвитку Нивотрудівської  об’єднаної територіальної 

громади 

 

 

Показники економічного і соціального розвитку Нивотрудівської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік характеризують динаміку 

розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті 

реалізації запланованих в Плані заходів, цільових проектів та бізнес-планів.  

 

Проведений аналіз SWOT дав можливість виконавчому комітету 

Нивотрудівської сільської ради розробити заходи по розвитку території.   
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Перелік завдань та заходів  

№ 

п/п 

Завдання, заходи та показники Плану соціально - економічного 

розвитку  

1 

Капітальний ремонт будівлі для розташування ЦНАП (з 

використанням  енергозберігаючих технологій) за адресою вул. 

Каштанова 6, с.Нива Трудова Апостолівського району 

Дніпропетровської області 

2 

Проектування і виконання робіт   по будівництву вуличного 

освітлення сел громади  з використанням енергозберігаючих 

технологій 

3 
Капітальний ремонт частини  дороги від села Вільне до села Нива 

Трудова(через с.Новоукраїнське). Проектування та виконання робіт. 

4 

Капітальний ремонт будівлі Нивотрудівської ЗОШ з частковим 

утепленням та частковою заміною вікон та дверей за адресою вул. 

Південна 7, с.Нива Трудова  Апостолівського району 

Дніпропетровської області 

5 Благоустрій сіл Нивотрудівської об’єднаної територіальної громади 

6 Капітальний ремонт покрівлі БК «Юність 

7 

Капітальний ремонт  адмінбудівлі Виконавчого комітету 

Нивотрудівської сілької ради (з використанням  енергозберігаючих 

технологій) за адресою вул. Каштанова 6, с.Нива Трудова  

Апостолівського району Дніпропетровської області. 

8 

Капітальний ремонт  дороги від автодороги 

 с. Нива Трудова до села Солдатське  (через с.Червона Зірка (Зоряне). 

Проектування та виконання робіт. 

9 

Капітальний ремонт будівлі Нивотрудівської СЛАЗПСМ (з 

використанням енергозберігаючих технологій) за адресою 

вул.Шевченко 3, с. Нива Трудова  Апостолівського району 

Дніпропетровської області. 

10 

Впровадження енергозберігаючих технологій. 

Облаштування  опалення великого залу сільського будинку культури 

«Юність» з встановленням твердопаливних пілетних котлів  

11 
Придбання  автобусу для   обслуговування спортивних та культурно-

масових заходів громади 

12 
Поповнення транспортного парку Нивотрудівського ЖКП (придбання 

снігоприбиральної техніки, грейдеру) 

 

Виконання запланованих завдань та основних показників економічного і 

соціального розвитку громади на 2017 рік забезпечить:  

1.Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів.  

2.Насичення внутрішнього та зовнішнього ринку виробленою 

продукцією.  

3.Збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку громади  
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4.Покращення якості роботи об’єктів інфраструктури.  

5.Підвищення якості та доступності надання медичної допомоги.  

6.Стабілізація і розвиток мережі дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів відповідно до потреб кожного населеного пункту та з 

урахуванням демографічної ситуації.  
 

 

5.Фінансове забезпечення реалізації плану 

 

Реалізація заходів та завдань Плану соціально – економічного розвитку 

Нивотрудівської сільської об’єднаної громади можлива в результаті 

залучення значного фінансового ресурсу з різних джерел, в тому числі за 

рахунок: 

- коштів державного бюджету (субвенції державного бюджету 

об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури); 

- коштів державного фонду регіонального розвитку; 

- коштів обласного бюджету 

- власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади 

(вільного залишку  та коштів від перевиконання дохідної частини бюджету); 

- коштів бізнес-партнерів (підприємців та приватних підприємств). 

 

6.Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану. 

 

Сесія Нивотрудівської сільської ради визначає першочерговість 

виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Плану і наявності 

фінансових  та інших ресурсів. 

Основні показники та окремі заходи Плану можуть коригуватися з 

урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві з 

відповідним погодженням у встановленому порядку. 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Плану 

передбачає:  

- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;  

- щоквартальний розгляд питання про хід виконання Плану на 

засіданнях виконавчого комітету Нивотрудівської сільської ради, при потребі 

– на пленарних засіданнях сесії Нивотрудівської  сільської ради ; 

- підготовку розпорядчих документів  Нивотрудівської сільської ради з 

питань його виконання; 

- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів. 

 

Координацію діяльності виконавців Плану здійснює відділ Звітності та 

контролю виконавчого комітету Нивотрудівської сільської ради.  

Виконавчий комітет Нивотрудівської сільської ради за підсумками 

2017 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів Плану 

на сесії Нивотрудівської сільської ради.  
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7.Додатки (додаються)  
 

 

    Додаток 2 

 

 Найменування показника Одиниця 

виміру  

Значення 

показник

а у 2015 

році 

Значення 

показник

а у 2016 

році 

2016 рік у 

відсотках 

до 2015 

року 

Джерело 

інформації 

I Демографічна ситуація      

1 Чисельність постійного населення Осіб 5863 5848 99,7 Держстат 

2 
Чисельність постійного населення віком 16-

59 років 
Осіб 3892 3879 99,6 Держстат 

3 Кількість дітей віком до 16 років Осіб 860 853 99,1 Держстат 

4 
Середня очікувана тривалість життя при 

народженні 
Років    Держстат 

5 Природний приріст (скорочення ) населення Осіб 15   Держстат 

6 
Загальний коефіцієнт вибуття сільського 

населення (на 100 осіб наявного сільського 

населення) 

% 0,25   Держстат 

II Економічна ефективність      

7 Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу Грн. 417,8 792,6 189,7 Держстат 

 
у тому числі за рахунок коштів державного 

бюджету 
Грн. 213,2 792,6 371,8 Держстат 

8 
Обсяг залучених прямих іноземних 

інвестицій на 1 особу 
Грн.    Держстат 

9 
Кількість підприємств малого та середнього 

бізнесу на 100 осіб наявного населення 
Одиниць 72 72 100 Держстат 

10 
Кількість кооперативів на 100 осіб наявного 

населення 
Одиниць 0 0 0 ОДА 

 у тому числі:      

 обслуговуючих сільськогосподарських      

 виробничих сільськогосподарських      

 споживчих      

11 
Протяжність побудованих у звітному році 

доріг з твердим покриттям місцевого 

значення 

Км 0,6   ОДА 

12 
Кількість проектів регіонального розвитку, 

що реалізуються на території громади 
Одиниць 0 6   

13 Рівень офіційно зареєстрованого безробіття %    Держстат 

III Фінансова самодостатність      

14 
Доходи бюджету об’єднаної територіальної 

громади (без трансфертів) на 1 особу 
Грн. 439,8 646,3 98,9  

15 
Капітальні видатки бюджету об’єднаної 

територіальної громади (без трансфертів) на 

1 особу 

Грн. 417,8 792,6 189,7  

16 
Обсяг надходжень до бюджету об ’єднаної 

територіальної громади від сплати податку 

на доходи фізичних осіб 

Тис.грн 0 1200,61   

17 
Обсяг надходжень до бюджету об ’єднаної 

територіальної громади від плати за землю 
Тис.грн. 782,08 814,60 104,2  

18 
Обсяг надходжень до бюджету об ’єднаної 

територіальної громади від сплати єдиного 

податку 

Тис.грн. 1216,9 1277,1 104,9  

19 
Обсяг надходжень до бюджету об ’єднаної 

територіальної громади від сплати акцизного 

податку 

Тис.грн. 37,1 46 123,8  

20 Наявні доходи населення у розрахунку на 1 Грн.    Держстат 
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особу 

IV Якість та доступність публічних послуг      

21 

Частка домогосподарств, що мають доступ 

до мережі Інтернет , у загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної територіальної 

громади 

% 20,0 21,0  ОДА 

22 
Забезпеченість населення лікарями загальної 

практики - сімейними лікарями на 10 0 осіб 

наявного населення на кінець року 

Осіб 0,05 0,05  ОДА 

23 
Чисельність дітей у дошкільних навчальних 

закладах у розрахунку на 100 місць 
Осіб 125 125  ОДА 

24 

Частка випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання з іноземної мови 160 балів і 

вище, у загальній кількості учнів, що 

проходили тестування з іноземної мови 

%    ОДА 

25 

Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому, у 

загальній кількості учнів, які того 

потребують 

% 100 100 100 ОДА 

26 
Частка дітей, охоплених позашкільною 

освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку 

% 95 95 100 ОДА 

V Створення комфортних умов для життя      

27 

Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водопостачанням, у 

загальній кількості домогосподарств 

об’єднаної територіальної громади 

% 95 95 100 ОДА 

28 

Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водовідведенням, у 

загальній кількості домогосподарств 

об’єднаної територіальної громади 

% 50 50 100 ОДА 

29 

Частка домогосподарств, які уклали кредитні 

договори в рамках механізмів підтримки 

заходів з енергоефективності в житловому 

секторі за рахунок коштів державного 

бюджету (у тому числі із співфінансуванням 

з місцевих бюджетів), у загальній кількості 

домогосподарств об’єднаної територіальної 

громади 

%    ОДА 

30 

Частка населених пунктів, у яких 

впроваджено роздільне збирання твердих 

побутових відходів, у загальній кількості 

населених пунктів об’єднаної територіальної 

громад 

%    ОДА 

 

 

 

 

Секретар ради      Л.О.Коляда 

 

 


