
Проєкт  
вноситься селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

від___________2021 року                                                     №_____ 
смт Олександрівка 

 

Про схвалення проекту рішення Олександрівської  
селищної ради «Про затвердження Програми 
профілактики та боротьби зі сказом тварин  
на території Олександрівської селищної ради  
в період 2022-2025 років» 
 

Відповідно до статтей 9, 15, 28 Закону України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», статтей 32, 59 Закону України «Про тваринний 
світ», статей 6, 15, 16, 19 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», статті 3 Закону України «Про ветеринарну 
медицину», статті 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», статтей 4,16, 17  Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб»,  статті 22 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», пункту 3.3 Порядку проведення заходів, 
необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку, 
Інструкції Про заходи боротьби зі сказом тварин, затвердженої наказом 
Головного управління ветеринарної медицини з Держветінспекцією 
Мінсільгосппроду  України від 15.03.1994 року № 5, наказу МОЗ України від 
15.04.2004 року № 205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювань 
людей на сказ», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування» 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1.Схвалити проект рішення Олександрівської селищної ради «Про 
затвердження Програми профілактики та боротьби зі сказом тварин на 
території Олександрівської селищної ради в період 2022-2025 роки» 
(додається). 

2.Доручити начальнику Олександрівського управління 
Держпродспоживслужби С.О. Коліснику представити проєкт рішення на 
розгляд двадцять другої сесії Олександрівської селищної ради восьмого 
скликання.  

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 

Селищний голова                                                           Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 

 



 
 

Проєкт вноситься  

селищним головою 

Схвалено рішенням виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 
області від __________ рок. № ____ 
 

______________сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________ _______ року                                                                    № __ 
смт Олександрівка 

 
Про затвердження Програми  
профілактики та боротьби зі  
сказом тварин на території  
Олександрівської селищної ради  
в період 2022-2025 років 
 

Відповідно до статті 9, 15, 28 Закону України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження», статті 32, 59 Закону України «Про тваринний світ», 
статтей 6, 15, 16, 19 Закону україни «Про охорону навколишнього природного 
середовища», статті 3 Закону України «Про ветеринарну медицину», статті 3 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», статтей 4,16, 17  Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб»,  пункту 3.3 «Про затвердження Порядку проведення 
заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять 
небезпеку», статті 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
Інструкція Про заходи боротьби зі сказом тварин, затверджена наказом 
Головного управління ветеринарної медицини з Держветінспекцією 
Мінсільгосппроду  України від 15.03.1994 № 5, наказу МОЗ України № 205    
від 15.04.2004 «Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей 
на сказ», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» 

 
СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму профілактики та боротьби зі сказом тварин на 
території Олександрівської селищної ради в період 2022-2025 років (далі – 
Програма)  (додається).                                                          

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку території, благоустрою та житлово-
комунального господарства. 
 
Селищний голова                                                       Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



 
 

СХВАЛЕНО  
рішення виконавчого 
комітету Олександрівської 
селищної ради 
від____________2021 року 
№______ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
профілактики та боротьби зі сказом тварин 

на території Олександрівської селищної ради 
в період 2022-2025 років 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

смт Олександрівка  
2021 рік 

 
 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Найменування 
Програми 

Програма профілактики та боротьби зі сказом тварин 
на території Олександрівської селищної ради в період 
2022-2025 років  

2. Нормативно-
правове 
забезпечення 
розробки 
Програми 

Закони України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про ветеринарну медицину», «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення», «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», «Про благоустрій населених 
пунктів», Інструкція Про заходи боротьби зі сказом 
тварин, затверджена наказом Головного управління 
ветеринарної медицини з Держветінспекцією 
Мінсільгосппроду  України від 15.03.1994 № 5, наказ 
МОЗ України № 205 від 15.04.2004 «Про 
удосконалення заходів профілактики захворювань 
людей на сказ», інші нормативно-правові акти 
 

3. Замовник 
Програми 
 

Олександрівська селищна рада 

4. Розробники 
Програми 

Олександрівське управління Держпродспоживслужби 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області, Олександрівська районна 
державна лікарня ветеринарної медицини 
 

5. Співрозробник 
програми 
 

Виконавчий комітет Олександрівської селищної ради 

6. Відповідальні 
виконавці 
Програми 
 

Держпродспоживслужба в Олександрівському районі, 
Олександрівська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини  

7. Учасники 
Програми 

Олександрівське районне ТМР, інші ЛМГ на території 
Олександрівської селищної ради 
 

8. Мета Програми Основною метою програми є забезпечення стабільної 
епізоотичної ситуації на території Олександрівської 
селищної ради, недопущення захворювання людей та 
тварин на сказ 
 

9. Строки 
реалізації 
Програми 

2022-2025 років 



 
 

10. Загальний обсяг 
фінансових 
ресурсів, 
необхідних для 
реалізації 
програми (грн) 
 

 
2022 рік 

 
2023 рік 2024 рік 2025 рік 

11 911,64 11 911,64 11 911,64 11 911,64 

11. Основні джерела 
фінансування 
заходів 
Програми 

Бюджет Олександрівської селищної територіальної 
громади ради в межах фінансового ресурсу на 
відповідний бюджетний рік, інші джерела не 
заборонені законодавством.   
 

12. Очікувані 
результати 
виконання 
Програми 
 

Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації на 
території Олександрівської селищної ради, 
недопущення захворювання людей та тварин на сказ 

13. Організація 
контролю за 
виконанням 
Програми 
 

Контроль за виконанням Програми здійснює 
постійна комісія з питань соціально-економічного 
розвитку території, благоустрою та житлово-
комунального господарства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

1. Загальні положення Програми 
 

1.1 Загальні відомості про сказ 
 
Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене 

нейротропним вірусом (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується 
розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням функції центральної 
нервової системи і завжди закінчується летально. За даними Всесвітньої 
організації здоров’я (ВООЗ) сказ входить в першу п'ятірку основних 
небезпечних зоонозів, що завдають найбільших соціальних і економічних 
збитків. Щорічно від сказу в світі гинуть десятки тисяч людей, захворювання 
реєструється на території 110 країн світу. За оцінками ВООЗ, сказ входить до 
п'ятірки найбільш небезпечних зооантропонозів. 

 
1.2 Джерело збудника сказу 

 
Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус із слиною. 

Основний шлях проникнення вірусу в сприйнятливий організм через 
пошкодження шкіри і слизових оболонок внаслідок укусів, ослинення та 
подряпин. 

В Україні вже більше 40 років триває епізоотія сказу природного типу, 
спостерігається циркуляція вірусу серед 23 видів диких та шести видів 
домашніх і сільськогосподарських тварин в різних природно-географічних 
зонах. 

Вивчення епізоотії сказу та визначення видової структури 
захворюваності тварин на сказ показало, що в останні роки структура 
захворюваності тварин на сказ зміщується в напрямку антропургізації (міський 
тип сказу), що функціонує за рахунок безпритульних собак і котів, 
чисельність, яких неконтрольовано збільшується. 

 
1.3 Причини поширення сказу 

 
Однією із головних причин цього є незадовільний рівень організаційних 

заходів, ослаблення контролю за виконанням правил утримання собак та котів, 
безвідповідальність власників домашніх тварин щодо імунопрофілактики 
сказу, особливо у приміських зонах, на дачних територіях, садово-городніх 
ділянках, на околицях великих міст, ріст популяції безпритульних собак та 
котів, а також відсутність системи контролю кількості та міграції цієї групи 
тварин. 

 
1.4 Заходи боротьби зі сказом 

 
Заходи боротьби зі сказом в Україні базуються на виконанні комплексу 

антирабічних ветеринарно-санітарних заходів, направлених на профілактику 



 
 

та ліквідацію сказу серед основних резервуарів цього захворювання, і 
передбачають: 

парентеральну імунізацію (вакцинацію) домашніх тварин, що включає 
обов'язкову імунізацію всього поголів'я собак - на всій території країни, котів - 
у зонах стійкого неблагополуччя, сільськогосподарських тварин - при 
спалахах захворювання. 

З початку 2021 року на території Кіровоградської області імунізовано 
проти сказу 41898 собак, 32061 котів,  

На території Олександрівської селищної ради відповідно до Плану 
протиепізоотичних заходів у першому півріччі 2021 року щеплено проти 
сказу: 2828 котів та 2839 собак 

Пероральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин, що здійснюється 
шляхом обробки території України через розкладання принад з вакциною, в 
тому числі за допомогою авіатранспорту. 

Розкладання вакцини на території Олександрівської селишної ради 
(колишнього Олександрівського району) проведено в період із 20.09 по 
20.10.2020 року за допомогою авіатранспорту із злітньо-посадкової смуги, яка 
розміщена в м. Кіровоград. 

Було оброблено 1069.63 км² території, на якій розповсюджено 26.741 тис. 
доз вакцини. На 1 км² доставлялося по 25 доз вакцини. 

На протязі 4 кварталу 2020 року в мисливських угіддях Олександрівської 
селищної ради проводився діагностичний відстріл лисиць для визначення 
ефективності даної кампанії. Відстріляно 20 голів лисиць, з яких в двох 
підтвердили захворювання на сказ.  

На території селищної ради постійно проводиться розяснювальна робота 
серед населення працівниками Олександрівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини щодо небезпеку захворювання та методи 
профілактики. 

 
2. Опис проблеми і обґрунтування необхідності прийняття Програми 

 
На початку 2021 року хворих тварин на сказ по території 

Олександрівської селищної ради не реєструвалося. 
Що стосується ситуації, то з приводу укусів тварин по Олександрівській 

селищній раді за медичною допомогою до лікувально-профілактичних 
закладів звернулося: 

 
Рік З приводу укусів тварин 

звернулося за медичною 
допомогою осіб 

Надано антирабічну 
допомогу  

2020 18 4 
2021 35 ( 14- безпритульні, 1- лисиця) 7 

 
Сказ є економічним тягарем для країни у зв'язку з високою вартістю 

діагностики, епідеміологічного, епізоотологічного нагляду, профілактичної та 



 
 

постекспозиційної обробки людей, імунізації тварин. Разом з тим, покращення 
епізоотичної та епідемічної ситуації в Олександрівській селищній раді само 
по-собі не відбувається, це можливо досягти лише забезпечивши співпрацю 
усіх гілок влади з метою невідкладного комплексного підходу у вирішенні 
проблеми сказу, а також наявності активного антирабічного імунітету в 
популяціях епізоотично важливих видів тварин: лисиць, собак і котів. 

 
3.  Основна мета Програми 

  
Основною метою Програми є забезпечення стабільної епізоотичної 

ситуації на території Олександрівської селищної ради, недопущення 
захворювання людей та тварин на сказ. 

 
4. Шляхи і засоби досягнення мети Програми 

 
Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом здійснення (за 

відповідної підтримки) комплексу системних, науково обґрунтованих, 
організаційних, нормативно-правових, протиепізоотичних, освітніх й 
інформаційно-просвітницьких заходів щодо профілактики та ліквідації сказу. 

Основні засоби розв’язання проблеми, які потребують підтримки, 
наступні: 

 забезпечення спеціалістів Держпродспоживслужби пальним, 
дезінфікуючими засобами для проведення вимушених дезінфекцій в вогнищах 
інфекції, засобами захисту для працівників, тощо; 

 проведення організаційних й ветеринарно-санітарних заходів, 
передбачених Законом України «Про ветеринарну медицину», Інструкцією 
Про заходи боротьби зі сказом тварин, затвердженою наказом Головного 
управління ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгосппроду 
України від 15.03.1994 № 5, тощо і направлених на профілактику та ліквідацію 
сказу; 

комплексне регулювання чисельності епізоотологічно важливих видів 
диких тварин; 

комплексне регулювання чисельності безпритульних тварин в населених 
пунктах та прилеглих до них територіях; 

забезпечення широкої інформаційно-просвітницької роботи серед 
населення з питань профілактики сказу через засоби масової інформації; 

забезпечення знешкодження (утилізації) трупів тварин; 
дієвий взаємозв’язок, взаємоінформацію, узгодженость дій в питаннях 

профілактики та ліквідації сказу між виконкомом Олександрівської селищної 
ради, Держпродспоживслужбою, тощо. 
 

5. Завдання, заходи та організація виконання Програми 
 

5.1 Створення резервів пального, дезінфікуючих речовин, засобів 
індивідуального захисту спеціалістів ветеринарної медицини, тощо. 



 
 

Виконавець – виконавчий комітет Олександрівської селищної ради, 
Олександрівська районна державна лікарня ветеринарної медицини. 

5.2 Матеріально-технічна підтримка заходів, які проводяться службою 
держветмедицини з метою профілактики та ліквідації захворювання тварин на 
сказ на території Олександрівської селищної ради. 

Виконавець - – виконавчий комітет Олександрівської селищної ради. 
5.3 Проведення організаційних й ветеринарно-санітарних заходів, 

передбачених ЗУ «Про ветеринарну медицину», Інструкцією Про заходи 
боротьби зі сказом тварин, затвердженою наказом Головного управління 
ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 
15.03.1994 № 5 і направлених на профілактику та ліквідацію сказу на території 
Олександрівської селищної ради. 

Виконавець – Олександрівська районна державна лікарня ветеринарної 
медицини. 

5.4 Забезпечення термінового інформування спеціалістів 
Олександрівської районної державної лікарні про загибель домашніх і диких 
тварин, або їх невластиву поведінку. 

Виконавець - Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська 
лікарня» Олександрівської селищної ради 

5.5 Забезпечення термінового інформування закладів охорони здоров’я 
про людей, які були укушені домашніми або дикими тваринами, або були в 
контакті з тваринами хворими на сказ. 

Виконавець - Олександрівська районна державналікарня ветеринарної 
медицини. 

5.6 Забезпечення оперативного та об’єктивного інформування населення 
Олександрівської селищної ради про епізоотичну ситуацію щодо 
захворювання тварин на сказ. 

Виконавець - Олександрівська районна державналікарня ветеринарної 
медицини, Олександрівське управління Держпродспоживслужби. 

5.7 Організація та проведення міроприємств по звільненню зелених зон 
навколо населених пунктів від лисиць та безпритульних тварин. 

Виконавці - Олександрівське районне ТМР, інші ЛМГ на території 
Олександрівської селищної ради. 

5.8 Контроль за дотриманням громадянами, підприємствами, установами і 
організаціями на території Олександрівської селищної ради «Правил 
утримання собак, котів і хижих тварин», затверджених рішеннями органів 
місцевого самоврядування. 

Виконавець - – виконавчий комітет Олександрівської селищної ради. 
5.9 Організація та забезпечення знешкодження (утилізації) трупів тварин 

(відповідно до ч. 6 ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). 
Виконавець - виконком Олександрівської селищної ради. 
5.10 Сприяння службі Олександрівської РДЛВМ у проведенні щеплення 

тварин проти сказу в населених пунктах Олександрівської селищної ради.  
Виконавець - виконком Олександрівської селищної ради. 
 



 
 

6. Кошторисно-фінансовий розрахунок вартості придбання матеріально-
технічних засобів на виконання Програми боротьби зі сказом тварин на 

території Олександрівської селищної ради на 2022-2026 роки 
 
Річний розрахунок потреби в пальному для оперативного реагування при 

підозрі та локалізації й ліквідації спалахів сказу на території Олександрівської 
селищної ради. 

Для оперативного реагування при підозрі та локалізації й ліквідації 
спалахів  сказу буде задіяний автотранспорт Олександрівської районної 
державної лікарні: 1 легковий автомобіль УАЗ (для перевезення працівників 
служби держветмедицини й безпечних малогабаритних вантажів, тощо), 1 
автомобіль ДУК на базі ГАЗ-52 (для проведення дезінфекції, тощо). 

Орієнтовна середньорічна потреба Олександрівської районної лікарні 
ветеринарної медицини в пальному А-92 для проведення виїздів 
автотранспортом під час оперативного реагування при підозрі та локалізації й 
ліквідації спалахів сказу на території Олександрівської селищної ради 
становить 100 л. 

Розрахункова вартість 1 л. бензину А-92 становить 32,39 грн. 
Всього вартість бензину на рік становить: 
100 л. х 32,39 грн. = 3239 грн. 
Річний розрахунок потреби спеціалістів Олександрівської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини в дезінфікуючих речовинах (хлорне 
вапно з вмістом активного хлору не менше 25%) при проведенні невідкладних 
заходів при підозрі та локалізації й ліквідації спалахів сказу на території 
Олександрівської селищної ради. 

Початкова орієнтовна площа поверхонь, які повинні піддаватись 
дезінфекції (місць утримання, загибелі тварин, їх знищення, тощо) при підозрі 
та локалізації й ліквідації спалахів сказу на території Олександрівської 
селищної ради, може складати не менше 100 м2. 

Для дезінфекції 1 м2  площі необхідно 0,5 кг. хлорного вапна. 
Всього необхідно хлорного вапна: 100 м2 х 0,5 кг. = 50 кг. 
Розрахункова вартість 1 кг. хлорного вапна (з вмістом активного хлору не 

менше 25%) становить 32 грн. 
Всього вартість хлорного вапна на рік становить: 
50 кг. х 32 грн. = 1600 грн. 

Річний розрахунок потреби спеціалістів Олександрівської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини в засобах індивідуального захисту 
(комбінезони захисні одноразові, окуляри захисні закриті, маски захисні 
одноразові, рукавички нестерильні медичні підвищеної міцності, чоботи 
гумові) при проведенні невідкладних заходів при підозрі та локалізації й 
ліквідації спалахів сказу на території Олександрівської селищної ради. 

При проведенні невідкладних заходів при підозрі та локалізації й 
ліквідації спалахів сказу будуть задіяні близько 5 працівників 
Олександрівського управління Держпродспоживслужби та Олександрівської 
районної державної ветлікарні на території Олександрівської селищної ради. 



 
 

Потреба в комбінезонах захисних одноразових становить: 3 комплекти на 
1 працівника ветеринарної медицини.  

Вартість одного комплекту костюму становить 90 грн. 
Із розрахунку 3 комп. х 5 прац. х 90 грн. = 1350 грн. 
Потреба в масках захисних одноразових становить: 5 шт. на 1 працівника 

ветеринарної медицини. 
Вартість однієї маски становить 5 грн. 
Із розрахунку 5 комп. х 5 прац. х 7 грн. = 125 грн. 
Потреба в рукавичках нестерильних медичних підвищеної міцності 

становить: 5 пар на 1 працівника ветеринарної медицини . 
Вартість однієї пари рукавичок становить 9 грн. 
Із розрахунку 5 пар х 5 прац. х 9 грн. = 225 грн. 
Розрахунок потреби в парентеральній вакцині для безпритульних тварин в 

межах населених пунктів Олександрівської селищної ради. 
На території Олександрівської селищної ради знаходиться більше 30-ти 

безпритульних собак, та 30 котів, котрі відмічаються постійно біля місць збору 
побутових відходів. 

Для вакцинації тварин та їх потомства в першому поколінні необхідно             
1  доза вакцини. Від кожної тварини отримується не менше 5 нащадків. 
Умовно беручи що 40% з числа тварин самки. 

Вартість однієї дози парентеральної вакцини становить 34,44 грн.  
В середлньому беремо 50 тварин 
Із розрахунку 1 доза вакцини х (36 самців +(24 самок  х  5 нащадки)) х 

34,44 грн. = 5372.64 грн 
Кошторисно-фінансовий розрахунок вартості придбання матеріально-

технічних засобів на виконання Програми щодо боротьби зі сказом тварин на 
території Олександрівської селищної ради на 2022-2025 роки зазначений у 
додатку 1.                                                               
                                               

7. Джерела фінансового забезпечення Програми 
 

Бюджет Олександрівської селищної територіальної громади в межах 
фінансового ресурсу на відповідний бюджетний рік. Інші джерела не 
заборонені законодавством.   
 

8. Очікувані результати виконання Програми 
 

Забезпечення стабільної епізоотичної ситуації на території 
Олександрівської селищної ради, недопущення захворювання людей та тварин 
на сказ.  

Проведення пероральної вакцинації безпритульним тваринам з 
урахуванням їх ревакцинації та появою нових нащадків. Проведення 
ідентифікації шляхом фотографування та опису тварин, з урахуванням місць 
переважного перебування ( тварини котрі збираються в зграї, чи мешкають 
біля багатоповерхових будинків).  



 
 

Всього планується провести вакцинацію безпритульним тваринам: 
 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 
100-150 тварин 150 тварин 150 тварин 150 тварин 

 
 
 9. Організація контролю за виконанням Програми 

 
Контроль за виконання Програми забезпечує комісія з питань соціально- 

економічного розвитку території, благоустрою та житлово-комунального 
господарства. 

 
___________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 до Програми 
 

Ресурсне забезпечення Програми  
 
 

                                          

Обсяг 
коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування 
 (вартість),  грн.,  

у тому числі 
 

Усього 
витрат на 
виконання 
програми 

грн. 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 



 
 

Програми 
Обсяг 
ресурсів, 
усього 
 
 у тому 
числі: 
 
на придбання 
вакцини 
 
матеріально 
технічні засоби 
направлені на 
локалізацію та 
ліквідацію 
сказу в разі 
виникнення 

 
11 911,64 
 
 
 
 
 
5372,64 
 
 
6539,00 

 
11 911,64 
 
 
 
 
 
5372,64 
 
 
6539,00 

 
11 911,64 
 
 
 
 
 
5372,64 
 
 
6539,00 

1 
1 911,64 
 
 
 
 
 
5372,64 
 
 
6539,00 

47 646,56 

Місцевий 
бюджет 
 

11 911,64 11 911,64 11 911,64 11 911,64 

47 646,56 

Кошти інших 
джерел 
фінансування 
 

В межах 
надходжень 

В межах 
надходжень 

В межах 
надходжень 

 В межах 
надходжень 

В межах 
надходжень 

Кошти не 
бюджетних 
джерел 

В межах 
надходжень 

В межах 
надходжень 

В межах 
надходжень 

 В межах 
надходжень 

В межах 
надходжень 

 


