
Проєкт вноситься 

селищним головою 

 

  

_____сесія Олександрівської селищної ради 8 скликання 
 

РІШЕННЯ 

від ____________2022 року                                                            № ____ 
смт  Олександрівка 

 

  
Про затвердження  Положення про 
порядок та умови надання платних 
соціальних  послуг комунальною 
установою «Олександрівський 
центр соціального обслуговування 
(надання соціальних  послуг)» 
Олександрівської селищної ради 
Кропивницького  району 
Кіровоградської області 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 року №2671-

VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 428 «Про 

затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 429 «Про 

затвердження Порядку установлення диференційованої плати  за надання 

соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 

07.12.2015 року № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

розрахунку вартості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної 

політики України від 13.11.2013 року № 760 «Про затвердження державного 

стандарту догляду вдома», наказу Міністерства соціальної політики України від 

16.06.2021 року № 335 «Про затвердження Змін до Державного стандарту 

догляду вдома», наказу  Міністерства соціальної політики  України  від 25 

березня 2021 року № 147 «Про затвердження Державного стандарту соціальної 

послуги натуральної допомоги», Статуту комунальної установи 

«Олександрівський центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, затвердженого рішенням Олександрівської селищної 

ради  Кропивницького району Кіровоградської області від __ лютого 2022 року 

№ ____,  

 

                                                        СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про порядок та умови надання  платних  

соціальних  послуг» комунальною установою «Олександрівський центр 



соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської 

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

           

 2. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення. 

 

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

питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту 

населення. 

 
 
 
 
 
Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                              рішенням Олександрівської 

                                                                              селищної ради                       

                                                                              від____________ 2022 року №___ 

   
ПОЛОЖЕННЯ 

Про порядок та умови надання платних соціальних послуг 

комунальною установою «Олександрівський центр соціального 

обслуговування (надання соціальних  послуг)» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської області 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення визначає перелік платних соціальних послуг, категорії 

осіб, яким вони надаються, умови та порядок їх надання комунальною 

установою «Олександрівський центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (далі - комунальна установа). 

1.2. Це Положення про порядок та умови надання платних соціальних 

послуг комунальною установою «Олександрівський центр соціального 

обслуговування (надання соціальних  послуг)» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (далі - Положення) 

розроблено на виконання: 

Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 року № 2671-VIII; 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 428          

«Про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 429          

«Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати  за надання 

соціальних послуг»; 

наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 року         

№ 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості 

соціальних послуг»; 

наказу Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013року № 760 

«Про затвердження державного стандарту догляду вдома»; 

наказу Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 року         

№ 335 «Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома»; 

наказу  Міністерства соціальної політики  України  від 25 березня          

2021 року № 147 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги 

натуральної допомоги»; 

Статуту комунальної установи «Олександрівський центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, затвердженого рішенням 

Олександрівської селищної ради  Кропивницького району Кіровоградської 

області від 24 грудня 2020 року № 67. 



1.3. Платні соціальні послуги надаються комунальною установою з метою 

поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та    

повернення до повноцінного життя громадян Олександрівської селищної 

територіальної громади. 

1.4. Комунальна установа при наданні соціальних послуг не має на меті  

отримання прибутку. 

1.5. Положення визначає організаційно-правову форму надання 

комунальною установою  платних соціальних послуг.  

1.6. Надання соціальних послуг здійснюється працівниками комунальної 

установи  в межах затверджених послуг.  

1.7. Надання соціальних послуг здійснюється на підставі тарифів 

затверджених рішенням сесії Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області.  

 

2. Порядок надання платних соціальних послуг 
 

2.1. Надання платних соціальних послуг здійснюється працівниками 

комунальної установи, посадові інструкції яких передбачають надання таких 

послуг та спеціально створеними  відділеннями. 

2.2. Платні соціальні послуги надаються особам, що перебувають на обліку 

в комунальній установі: 

громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 

більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому 

Міністерством охорони здоров’я України; 

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю).  

2.3. Комунальна установа  надає отримувачам послуг  інформацію про 

порядок надання платних соціальних послуг та їх оплату.  

2.4. Для надання платних соціальних послуг відділення  комунальної 

установи  використовують свої ресурси,  власну матеріально-технічну базу, 

спонсорську допомогу, благодійні кошти громадян, підприємств, установ, 

організацій, інші надходження. 

2.5. Громадяни укладають договір з комунальною установою, в якому 

зазначаються види, зміст та обсяг послуг, що надаватимуться за плату, 

обумовлюються періодичність, строки надання платних соціальних послуг, 

інші умови (індивідуальний план надання соціальних послуг догляду вдома), на 

підставі даних замовлень на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) та медичного висновку, згідно наказу Міністерства соціальної політики 



України від 13.11.2013 року № 760 «Про затвердження державного стандарту 

догляду вдома». 

2.6. Платні соціальні послуги надаються відповідно до встановленого 

графіка роботи комунальної установи, якість надання яких організовують 

завідувачі відділень та виявляють  додаткові потреби, вживають  заходи  щодо 

їх задоволення.  

2.7. Платні соціальні послуги надаються згідно з тарифами затвердженими 

рішенням сесії Олександрівської селищної ради, які встановлюються 1 раз на 

рік в грудні, що передує плановому року та можуть переглядатись 

комунальною установою «Олександрівський центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, шляхом корегування (перегляду) лише тих 

складових тарифу, за якими відбулись зміни.  
 

3. Перелік платних соціальних послуг 
 

3.1. Комунальна  установа «Олександрівський центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області надає такі платні соціальні 

послуги: 

3.1.1. Відділення догляд вдома: Згідно Додатку 3 наказ Міністерства 

соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760 «Про затвердження 

державного стандарту догляду вдома»  
 

І. Допомога у веденні домашнього господарства 

1.1. Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських 

товарів, медикаментів: 

1.1.1. Магазин; 

1.1.2. Аптека  

1.1.3. Ринок  

1.2. Допомога у приготуванні їжі: 

1.2.1. Підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, 

посуду тощо; 

1.2.2. Винесення сміття 

1.3.  Приготування їжі 

1.4.  Допомога при консервації овочів та фруктів 

1.5.  Косметичне прибирання житла 

1.6.  Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з 

колонки 

1.6.1. Розчищення снігу 

1.7.  Ремонт одягу (дрібний) 

1.8.  Оплата комунальних платежів (звірення платежів) 

ІІ. Допомога у самообслуговуванні  

2.1.  Вмивання, обтирання, обмивання, допомога при вмиванні, обтиранні, 

обмиванні 

2.2.  Вдягання, роздягання, взування, допомога при вдяганні, роздяганні, 



взуванні 

2.3.  Заміна натільної білизни, допомога при заміні натільної білизни 

2.4.  Заміна постільної білизни, допомога при заміні постільної білизни 

2.5.  Зміна/заміна підгузок, пелюшок 

2.6.  Купання, надання допомоги при купанні 

2.7.  Чищення зубів, допомога при чищенні зубів 

2.8.  Миття голови, допомога при митті голови 

2.9.  Розчісування, допомога при розчісуванні 

2.10.  Гоління, допомога при голінні 

2.11.  Обрізання нігтів (без патологій) на руках або ногах 

2.12.  Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення судна з 

подальшою обробкою) 

2.13.  Допомога у користуванні сечо- чи калоприймачами 

2.14.  Допомога у прийнятті їжі 

2.15.  Годування (для ліжкохворих) 

2.16.  Допомога у виконання реабілітаційних, лікувально-фізичних вправ 

2.17.  Допомога у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом 

2.18.  Допомога у написанні й прочитанні листів 

ІІІ. Допомога при пересуванні в побутових умовах 

ІV. Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами 

4.1.  Виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб 

4.2.  Відвідання хворих у закладах охорони здоров’я  

4.3.  Допомога у написанні заяв, скарг, отримання довідок, інших документів, 

веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг 

4.4.  Сприяння в організації консультування отримувачів соціальної послуги з 

питань отримання комунально-побутових, медичних, соціальних послуг, 

питань представлення й захисту інтересів отримувачів соціальної послуги в 

державних і місцевих органах влади, в установах, організаціях, 

підприємствах, громадських об’єднаннях 

4.5.  Сприяння в направлені до стаціонарної установи охорони здоров’я, 

соціального захисту населення 

V. Навчання навичкам самообслуговування 

5.1.  Навчання навичкам: 

5.1.1. вмивання, обтирання, обмивання; 

5.1.2. вдягання, роздягання;  

5.1.3. заміна натільної білизни; 

5.1.4. заміна постільної білизни; 

5.1.5. користування туалетом; 

5.1.6. користування гігієнічними засобами. 

VI. Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання 

навичкам користування ними 

6.1.  Допомога у забезпечені технічними засобами реабілітації (протезами, 

ортезами, інвалідними колясками) засобами догляду і реабілітації 

6.2.  Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування 

технічними та іншими засобами реабілітації  



VII. Психологічна підтримка 

7.1.  Бесіда, спілкування, читання газет, журналів, книг 

7.2.  Консультації психолога, соціального працівника з метою профілактики 

та контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, 

розпачі, розвитку реактивного психозу, мотивації до активності тощо. 

7.3.  Проведення заходів щодо емоційного та психологічного розвантаження 

7.4.  Супроводження (супровід) отримувача соціальної послуги в поліклініку, 

на прогулянку тощо 

VIII. Надання інформації з питань соціального захисту населення 

8.1.  Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з 

питань соціального захисту населення 

8.2.  Надання інформації з питань соціального захисту населення 

IХ. Допомога в отримані безоплатної правової допомоги 

9.1.  Консультування щодо отримання правової допомоги через центри 

безоплатної правової допомоги 

9.2.  Допомога у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з 

правової допомоги 

Х. Допомога в оформленні документів  

(оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги)  

Інші, соціальні послуги в залежності від індивідуальних потреб визначених 

індивідуальним планом. 

3.1.2. Відділення надання адресної натуральної та грошової допомоги: Згідно 

пункт 2 розділу VIII наказ Міністерства соціальної політики України від 

25.03.2021р. №147 «Про затвердження Державного стандарту соціальної 

послуги натуральної допомоги»: 

1. Швачка, пошиття та ремонт речей (проводиться із давальницької 

сировини), а саме:  

№п/п Вид послуги 

1. Ремонт одягу (заміна застібки «блискавки» в брюках) 

2. Ремонт одягу (підрублення брюк) 

3. Ремонт одягу (заміна застібки «блискавки» на гудзики) 

4. Ремонт одягу (заміна застібки «блискавки» в спідниці) 

5. Ремонт одягу (підрублення спідниці) 

6. Ремонт одягу (заміна застібки «блискавки» в куртці) 

7. Ремонт одягу (ушиття з боків і рукава) 

8. Ремонт одягу (ушиття сукні) 

9. Ремонт одягу (укорочення сукні) 

10. Ремонт одягу (укорочення пальто) 

11. Ремонт одягу (підрублення пальто) 

12. Ремонт одягу (укорочення рукавів на пальто) 

13. Пошиття простирадла 

14. Пошиття наволочки 

15. Пошиття підодіяльника 

16. Пошиття нічної сорочки 

17. Пошиття фартуха 



18. Пошиття спідниці 

19. Пошиття сукні 

20. Пошиття жилетки 

21. Пошиття валянок (короткі) 

22. Пошиття валянок (середні) 

23. Пошиття валянок (високі) 

 

3.1.3. Перукар ІІ класу: 

перукарські послуги (чоловіча стрижка); 

перукарські послуги (жіноча стрижка); 

перукарські послуги (чоловіча стрижка на дому); 

перукарські послуги (жіноча стрижка на дому). 

 

3.1.4.  Машиніст із прання та ремонту спецодягу: 

        прання білизни та одягу, прасування. 

 

3.1.5. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків: 

        рубання (розпилювання) дров, перенесення вугілля, дров; 

        косіння трави біля будинку/ паркану ручною, або бензокосою (з 

урахуванням ПММ та без ПММ).  
 

4. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги 
 

4.1. Тарифи на послуги розробляються відповідно до постанови Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 428 «Про затвердження 

порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються 

Олександрівською селищною радою Кропивницького району Кіровоградської 

області. 

Обчислення тарифів на послуги проводиться з урахуванням Методичних 

рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених наказом 

Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 року №1186.  

4.2. Розмір плати за той чи інший вид послуг визначається на підставі 

розрахунку згідно методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальної 

послуги затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України         

від 07.12.2015 року №1186.  

4.3. Вартість кожної соціальної послуги визначаються окремо на основі 

типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в 

розрахунку на 1 людино–годину (залежно від умов надання соціальної 

послуги), яка містить статті  прямих і адміністративних  витрат. 

До прямих витрат належать: 

заробітна плата і єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу; 

придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням 

соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (предмети, матеріали, 



обладнання, інвентар, медикаменти, продукти харчування, супутні роботи та 

послуги); 

інші прямі витрати необхідні для надання послуги. 

До прямих витрат на оплату праці  відносяться витрати на оплату основної 

та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими системами 

оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок 

(окладів) працівників враховуючи доплату до мінімальної заробітної плати, 

зайнятих  безпосередньо у наданні таких послуг.  Тарифні ставки, надбавки, 

доплати визначаються на підставі існуючих нормативних документів, 

розрахунки можуть бути скореговані з урахуванням змін в оплаті праці. 

4.4. До загально-адміністративних витрат  відносяться: 

витрати на  оплату праці та ЄСВ адміністративного, управлінського, 

господарського та обслуговуючого персоналу; 

на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар, роботи  та послуги, інші витрати); 

інші адміністративні витрати (обслуговування приміщень, комунальні 

послуги та енергоносії, зв’язок, ремонт і обслуговування обладнання 

адміністративного  призначення, амортизація основних засобів і 

нематеріальних активів адміністративного призначення). 

4.5. До вартості конкретної соціальної послуги  включається частка всіх 

адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта 

розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та 

допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної послуги, 

до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що надає 

соціальні послуги за різними договорами . 

4.6. Для розрахунку тарифів на платні соціальні послуги комунальна 

установа: 

визначає та затверджує норми витрати часу, актом хронометражу який 

складається на основі узагальнення витрат часу для виконання послуг які не 

передбаченні державним стандартом, але безпосередньо надаються особам які 

перебувають на обліку; 

проводить розрахунок прямих витрат на оплату праці, до яких відносяться 

витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно 

із законодавчо прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним 

договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників, зайнятих 

безпосередньо у наданні таких послуг. Тарифні ставки, надбавки визначаються 

на підставі існуючих нормативних документів; 

визначає на підставі відповідних  нормативів прямі матеріальні витрати, 

які безпосередньо використовуються при надані окремого виду платної 

соціальної послуги; 

інші прямі витрати включаються на підставі відповідних норм та 

нормативів матеріальних витрат. У відсутності затверджених норм та 

нормативів використовуються розрахункові показники, на основі яких можна 

об’єктивно обґрунтувати їх потребу; 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року 

№ 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» 



адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в 

розмірі не більше як 15% витрат на оплату праці, визначених за нормами 

обслуговування для надання цієї послуги працівниками (працівником). 

4.7. Вартість надання  соціальної послуги (ВОГ) протягом однієї людино-

години розраховується : 

ВОГ = ПВ +ЧАВ  

Де ПВ –прямі витрати; 

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується  при визначенні 

вартості соціальної послуги; 

4.8. Прямі витрати визначаються за формулою : 

ПВ = (ЗПЄВ + ПТРП + ІПВ) / РД / НТРД 

Де ПВ – прямі витрати; 

ЗПЄВ – заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне  соціальне страхування основного та допоміжного персоналу; 

ПТРП – придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із 

наданням соціальної послуги; 

ІПВ – інші прямі витрати; 

РД – кількість робочих днів на рік; 

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах. 

4.9. Частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні 

вартості соціальної послуги визначається 

ЧАВ = АВ × KРАВ / РД / НТРД 

Де ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні 

вартості соціальної послуги; 

АВ – адміністративні витрати; 

КРАВ – коефіцієнт розподілу адміністративних витрат; 

РД – кількість робочих днів на рік; 

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах. 

4.10. Адміністративні витрати на надання соціальної послуги 

розраховувати за формулою 

АВ = ЗПЄВ + ПТРП + ІПВ 

Де АВ – адміністративні витрати; 

ПТРП – придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із 

наданням соціальної послуги; 

ІПВ – інші прямі витрати. 

4.11. Тариф на послуги може збільшуватись або зменшуватись в 

залежності від індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та витрат 

часу на виконання послуги.  
 

5. Порядок установлення диференційованої плати  

за надання соціальних послуг 
 

5.1. Диференційована плата за надання соціальних послуг встановлюється 

отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких 

перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох 

прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб. 



5.2. Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється 

з дати укладання договору про надання соціальних послуг і переглядається 

щороку.  

5.3. Диференційована плата за надання платних соціальних послуг 

сплачується щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини 

(середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, 

але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії 

осіб). Якщо вартість соціальних платних послуг, що надаються протягом 

відповідного місяця, не перевищує граничної величини, диференційована плата 

за надання соціальних послуг становить 75% вартості таких послуг. 

5.4. Прожитковий мінімум для встановлення диференційованої плати за 

надання соціальних послуг враховується у встановленому законодавством 

розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення 

особи за надання соціальних послуг. 

5.5. Вартість соціальної послуги визначається на підставі тарифу, 

обчисленого комунальною установою та затвердженого рішенням сесії 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області.  
 

6. Планування та використання доходів від надання платних послуг 
 

6.1. Кошторис видатків установи, здійснюваних за рахунок надходжень, 

одержаних від надання платних соціальних послуг  складається відповідно до 

Порядку складання, розгляду, затвердження  та основних вимог  до виконання 

кошторисів бюджетних установ, затвердженого Кабінетом Міністрів України   

від 28.02.2002 року № 228, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. 

№2456-VІ, наказу  Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57 

«Про затвердження документів, що застосовуються в процесі  виконання 

бюджету (із змінами та доповненнями). 

6.2. У відповідності до ч.4 ст.13 Бюджетного кодексу України           

від 08.07.2010р. №2456- IV власні надходження комунальної установи 

відносяться до І підгрупи «Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю» І групи «Надходження від плати 

за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» . 

6.3. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 

використовуються для забезпечення та покращення надання соціальних послуг 

згідно Бюджетного кодексу України.  

6.4. Використання отриманих коштів можливе лише після зарахування їх 

на поточний рахунок. 

6.5. Комунальна установа при наданні платних соціальних послуг, складає 

звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного  законодавства.  

 

 

 

 

___________________ 


