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Утримання та ремонт доріг в межах компетенції ОТГ

Картка стратегічного проекту
Позначення,
номер проекту
(присвоює
виконком громади)

Назва установи, яка відповідає за реалізацію (вказує виконком громади)

Пріоритет (1,2,3 –
важливість для
досягнення цілі)

3.1.1

Компаніївська селищна об’єднана територіальна громада

1

Назва проекту

Стратегічна ціль / операційна ціль

Утримання та ремонт доріг в межах компетенції ОТГ: «Придбання
спеціальної техніки для ремонту та утримання доріг»
Тип проекту
(інфраструктурний,
не
інфраструктурний)

Запланована дата початку проекту

Запланована
дата завершення
проекту

інфраструктурний

2019 рік

2020 рік

3/3.1

Організація-аплікант (якщо не громада, то
вказати контактні дані: e-mail, тел.)

Компаніївська селищна рада

Керівник проекту, контактні дані

Заступник голови Компаніївської селищної ради Снєсарь Роман Іванович 05(240)20865 shtygozavr@gmail.com
1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами

Проект полягає у придбанні високотехнологічного, енерго- та ресурсоощадного сучасного обладнання для виконання
поточного ремонту доріг комунальної власності власними силами та здешевлення вартості ремонтних робіт.
Ключовою проблемою, на вирішення якої спрямований проект, є вкрай незадовільний стан доріг в громаді. Цей
фактор є одним з критичних для загального розвитку сільських територій – стану комунікацій соціальних та економічних
комунікацій в громаді, вирішення проблем безпекового для мешканців характеру – доїзду «швидкої допомоги», інших
екстрених служб. На даний час до складу громади сходять 10 населених пунктів, значну частку мешканок та мешканців
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яких складають люди старшого віку. Стан доріг суттєво знижує якість життя в громаді, зменшує привабливість її території,
що поглиблює і так невтішні демографічні явища, знеохочуючи молодих дієвих людей до життя та роботи в громаді.
На даний час зношеність твердого покриття доріг складає більше 75 %, вартість проведення ремонтних робіт є
значною для того, щоб громада могла собі дозволити швидке розв’язання проблеми, залучаючи лише сторонніх
підрядників. Тим часом, відповідно до проведеного дослідження умов життя та якості громадських послуг,яке проводилося в
рамках підготовки Стратегії сталого розвитку ОТГ за методологією Фонду Розвитку Місцевої Демократії (Польща), проблема стану
транспортно-пішохідної мережі в ОТГ визнана ключовою більшістю респондентів.
Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг та
автомобільне сполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг, в тому числі тих, які гарантують
безпеку та допомогу в екстрених ситуаціях, забезпечить належне сполучення, підвищить привабливість території громади
для проживання, а використання сучасного методу поточного ремонту доріг з використанням альтернативних матеріалів на
основі бітумних емульсій, дозволить зменшити вартість в 10 разів.

2. Цілі проекту

•
•
•
•
•

Забезпечення громади обладнанням для виконання дорожніх ремонтних робіт;
Покращення та утримання у належному стані дорожньої інфраструктури, особливо шляхів, які поєднують Компаніївку з селами, що
входять до складу громади та здешевлення вартості ремонтних робіт;
Підвищення надійності та безпеки транспортного сполучення в смт. Компаніївці та Компаніївкиз іншими населеними пунктами громади;
Підвищення інтегрованості громади та покращення суспільної та економічної комунікації між спільнотами населених пунктів громади;
Підвищення відчуття безпеки у мешканців населених пунктів громади.

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які
матимуть користь від виконання проекту)

Територія Компаніївської ОТГ, на момент створення проекту – 10 населених пунктів, 5931 мешканок та мешканців громади. А в
перспективі – території приєднаних в ході добровільного процесу і в рамках завершення реформи адміністративно-територіального
устрою громад та їхнє населення.

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)
4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати)
Індикатори продуктів:
Придбаний автомобіль зі спеціальним обладнанням для ямкового
ремонту дорожнього покриття сучасним методом з використанням
бітумної емульсії (Вартість обладнання: 1400000 грн.
Вартість б/в шасі: 200000 грн.

Вартість причепу: 200000 грн)

Індикатори результатів:
Протяжність відремонтованих доріг в громаді та впорядкованих
узбіч (планові/реалізовані) протягом року в розрізі населених
пунктів;
Вартість робіт з ремонту доріг та впорядкування узбіч;
Кількість скарг на стан доріг в громаді від мешканок та
мешканців/автотранспортних підприємств чи підприємців, що
надають послуги автотранспорту;
Інтенсивність руху автотранспорту дорогами між населеними
пунктами громади.

Індикатори впливу:
Збільшений рівень участі мешканок та мешканців громади з інших населених пунктів у загальногромадських заходах, які
проводяться у смт. Компаніївці чи якомусь із населених пунктів громади;
Підвищена якість життя в громаді, в тому числі у віддалених населених пунктах;
Підвищена інвестиційна привабливість громади,зокрема для туристичних проектів.
5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання

Компаніївська
селищна ОТГ:

Придбання такого, що був у використанні шасі вантажного автомобіля МАЗ для встановлення спеціального обладнанням
для ямкового ремонту дорожнього покриття.
Придбання нового тракторного причепу для перевезення будівельних матеріалів для ремонту доріг.
Створення умов для зберігання та технічного обслуговування придбаної техніки.

Програма
ДОБРЕ:
6. Пов’язані проекти

Придбання та передача громаді спеціального обладнання для ямкового ремонту дорожнього покриття.
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Придбання багатофункціональної комбінованої машини для обслуговування доріг зі змінним обладнанням для підмітання, поливу і
мийки, снігоочищення
7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються)

Технічна документація на придбану техніку.

8. Фактори ризику:

відсутні

9. Прогнозований термін готовності до виконання

2020 рік

10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані)

Бюджет громади – гарантоване.

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації

12. Організації, з якими співпрацюватиме проект

2020 р. - 1800000
грн.

Програма ДОБРЕ

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи
кошторис

Орієнтовний

14. Інші
примітки

Підготував: Снєсарь Роман Іванович

Затвердив від імені громади: Маслюков Олександр Андрійович

дата: 15 липня
2019 року

дата: 15 липня
2019 року

підпис

підпис
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Якісна освіта в Компаніївській ОТГ

Картка стратегічного проекту
Позначення,
номер проекту
(присвоює
виконком громади)

Назва установи, яка відповідає за реалізацію (вказує виконком громади)

Пріоритет (1,2,3 –
важливість для
досягнення цілі)

3.5.1

Компаніївська селищна об’єднана територіальна громада
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Назва проекту

Стратегічна ціль / операційна ціль

Якісна освіта в Компаніївській ОТГ: «Капітальний ремонт котельні
Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»

3/3.5

Тип проекту(інфраструктурний, не
інфраструктур-ний)

Запланована дата початку проекту

інфраструктурний

01 серпня 2019 року

Запланована
дата завершення
проекту

Організація-аплікант (якщо не громада, то
вказати контактні дані: e-mail, тел.)

01 жовтня 2019 Компаніївська селищна рада Кіровоградської
року
області

Керівник проекту, контактні дані

Завідувач сектору економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комітету Компаніївської селищної ради, Письмена
Яніна Олександрівна 05(240)20981 investkomprada@gmail.com
1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами

Проект полягає у створенні безпечних та комфортних умов для роботи і навчання у Першотравенській загальноосвітній школі І-ІІІ
ступеню завдяки ремонту котельної із застосуванням в подальшому для опалення енергоощадних обігрівальних приладів, які
використовуватимуть також і паливо з рослинної сировини. Передбачається також створення в приміщенні школи закладу
дошкільної освіти (завдання 1.1.4. Плану дій Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної ОТГ)
Першотравенський старостинський округ в складі Компаніївської ОТГ з 2018 року і охоплює чотири населених пункти. Загальна
чмсельність населення округу становить 571 осіб. У Першотравенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, яка знаходиться у
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центрі старостинського округу навчаються також діти із сусідніх сіл Петрівської сільської ради, яка не входить в ОТГ. В цій
місцевості не надаються послуги дошкільної освіти переважно через відсутність приміщень із необхідними для цього умовами.
Першотравенська ЗОШ І-ІІІ ст. була введена в експлуатацію у 1982 році. Їі інженерні системи,зокрема, котельня та система
опалення, суттєво застаріли, вийшли з ладу та потребують невідкладного відновлення. Капітальний ремонт котельні за майже 4
десятиліття існування школи жодного разу не проводився. Проблеми з опаленням почали відбиватися на загальному стані будівлі:
почав протікати дах, у стінах з’явилися тріщини, що загрожують обвалом, виникли інші проблеми. Вугільні котли внаслідок
тривалого використання, а також через технологічні порушення, допущені в процесі встановлення не забезпечують належного
опалення та підтримання комфортних температурних умов під час навчально-виховного процесу в школі. Крім цього, порушена
система вентиляції продуктів згоряння робить небезпечними умови роботи чотирьох кочегарів школи.
Вирішення цієї проблеми полягає у закупівлі та встановленні нових твердопаливних котлів та проведенні капітального ремонту
котельні.
Інноваційність проекту полягає у запровадженні енергоефективних технологій шляхом встановлення сучасних твердопаливних
котлів з підвищеним ККД, які дають можливість використовувати для обігріву відновлювальні джерела енергії - паливні гранули,
зокрема з лушпиння соняшнику, соломи, деревини, тощо.
Впровадження опалення на основі відновлювальних джерел енергії сприятиме економії бюджетних коштів для опалення закладів
освіти, підвищенню енергонезалежності громади. Важливим аспектом є те, що результатами проекту зможуть
користуватися щонайменше дві громади – Компаніївська ОТГ та Петрівська сільська рада, де освітні послуги не надаються.
Реалізація проекти відкриває також можливості для відновлення на території Першотравенського старостинського округу та в
прилеглих громадах надання послуг з дошкільної освіти, які в даний момент не надаються зовсім.
У майбутньому, враховуючи процеси подальшого приєднання до Компаніївської ОТГ інших громад, передбачене Перспективним
планом формування територій громад Кіровоградської області та гарне матеріально-технічне забезпечення школи, розглядаються
перспективи створення на її базі однієї з опорних шкіл Це дало б можливість розширити сферу використання результатів проекту.

2. Цілі проекту

•

Капітальний ремонт та оснащення новим енергоощадним обладнанням котельні Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів;
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•
•
•
•

Створення комфортних і безпечних умов для роботи та навчанні у освітньому закладі;
Створення умов для розширення діяльності освітнього закладу – надання послуг дошкільної освіти, а в подальшому – набуття ним
статусу і функцій опорного навчального закладу;
Підвищення якості освіти дітей з населених пунктів Першотравенського старостинського округу та прилеглих громад;
Оптимальне використання бюджетних коштів для опалення закладу освіти.

3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які
матимуть користь від виконання проекту)

Послугами Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. будуть забезпечені учні села Першотравенка та сіл ОТГ
(Володимирівка, Гордіївка, Вишневе) – в загальному 177 учениць та учнів та 18 педагогічних працівниць та працівників і 12
працівниць та працівників обслуговуючого персоналу; учениці та учні прилеглих громад Компаніївського району, де освітні послуги
не надаються та з яких налагоджене постійне підвезення дітей шкільним автобусом, а саме: Петрівки, Павловки, Інженерівки –
загальною кількістю близько 30 осіб).
4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати)
Індикатори продуктів:
Модернізована система опалення, два котли по 150 кВт кожен,
розраховані на використання палива рослинного походження.
Загальний бюджет проекту: 1660000 грн.
Вартість ремонту: 1500000 грн.

Послуги служб замовника: 150000 грн

Індикатори результатів:
Дотримання визначеними санітарними нормативами
температурних режимів в опалювальний період кількість скарг
на невідоповідну температуру в школі;
Відвідуваність учнями занять в школі в опалювальний період;
Витрати на опалення приміщення школи.
.

Індикатори впливу:
Підсилення спроможності освітньої системи громади – започаткування послуг з дошкільної освіти в приміщенні Першотравенської
школи та набуття нею статусу опорного навчального закладу;
Підвищення якості освіти в громаді;
Покращення привабливості проживання в населених пунктах, які обслуговуються Першотравенської школою;
Набуття громадою досвіду для розширення використання палива з відновлюваних джерел
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5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання

Компаніївська
селищна ОТГ:

Капітальний ремонт котельні Першотравенської ЗШ І-ІІІ ст. з модернізацією системи опалення, а також
встановленням двох котлів, розраховані на використання біопалива (рослинного походження), потужністю 150
кВт, кожен

6. Пов’язані проекти

Операційна ціль 1.1. Розвиток дошкільної, загальної, позашкільної та інших форм освіти для молоді та дорослого населення
громади.
Завдання 1.1.4. Створення в с. Голубієвичі та с. Першотравенка закладів дошкільної освіти як структурних підрозділів закладів
середньої освіти.
7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються)

Проектно-кошторисна документація,
Робочий проект,
Акти виконаних робіт по капітальному ремонту котельні,
а також платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки, договори підряду, декларація про готовність об’єкту до експлуатації.
8. Фактори ризику:

відсутні

9. Прогнозований термін готовності до виконання

10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані)

01 жовтня 2019 року

Бюджет громади – кошти субвенції з державного
бюджету на розвиток інфраструктури –гарантоване.

11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації

12. Організації, з якими співпрацюватиме проект

2019 р. - 1660000
грн.

Державний бюджет

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи
кошторис

Проектно-кошторисна
документація

14. Інші
примітки

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)
Підготував: Снєсарь Роман Іванович

Затвердив від імені громади: Маслюков Олександр Андрійович

дата: 15 липня
2019 року

дата: 15 липня
2019 року

підпис

підпис
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Здоров’я жителів Компаніївської ОТГ

Картка стратегічного проекту
Позначення,
номер проекту
(присвоює
виконком громади)

3.5.2

Назва установи, яка відповідає за реалізацію (вказує виконком громади)

Пріоритет (1,2,3 –
важливість для
досягнення цілі)

Компаніївська селищна об’єднана територіальна громада
Назва проекту

Стратегічна ціль / операційна ціль

Здоров’я жителів Компаніївської ОТГ: «Оснащення та діяльність
стоматологічного кабінету в с. Голубієвичі»
Тип проекту(інфраструктурний, не
інфраструктур-ний)

Запланована дата початку проекту

інфраструктурний

01 лютого 2019 року

2

Запланована
дата завершення
проекту

3/3.5
Організація-аплікант (якщо не громада, то
вказати контактні дані: e-mail, тел.)

01 вересня 2019 Компаніївська селищна рада Кіровоградської
року
області

Керівник проекту, контактні дані

провідний спеціаліст сектору економічного розвитку, торгівлі та інвестицій виконавчого комітету Компаніївської селищної ради,
Снєсарь Лариса Володимирівна. 05(240)20981 snesar8899@gmail.com
1. Опис проекту - визначення проблеми, обґрунтування перебігу реалізації, зв’язок з іншими цілями стратегії або з іншими документами

Рівень медичних послуг в сільській місцевості – один з ключових факторів, яким визначається якість життя сільських жителів, їхнє
відчуття захищеності. Реформа первинної ланки охорони здоров’я якоюсь мірою вирішує питання надання базових послуг. Але вже
доступ до надзвичайно затребуваних якісних стоматологічних послуг, які не належать до сфери первинної медицини, для сільських
мешканок та мешканців значно складніший. По-перше, через відсутність якісного обладнання, навіть умов для його розміщення у
сільській місцевості; по-друге, через не завжди зручне транспортне сполучення з більшими населеним пунктами, де, як правило,
знаходяться можливості для організації надання стоматологічних послуг,що потребує значних часових затрат і викликає чималі
незручності, особливо для дітей та літніх людей. Наприклад, мешканцям Голубієвичів для того, щоб потрепити на прийом до

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)
стоматолога у Компаніївці доводиться виїжджати о 6-й ранку, щоб зайняти чергу. Третім аспектом є вартість якісної стоматології,
яка ще підвищується через віддаленість.
Проект полягає у ремонті обладнанні сучасним стоматологічним обладнанням кадровому забезпеченні та фінансовому сприянні
наданню стоматологічних послуг, яке здійснюватиметься на базі АЗПСМ села Голубієвичів.
Проект спрямований на вирішення проблеми надання якісних стоматологічних послуг мешканкам та мешканцям Голубієвицького
старостинського округу (села Голубієвичі, Антонівка, Громадське, Братерське), а також жителям сусідніх сіл Компаніївського
району, у яких з Компаніївською ОТГ налагоджене регулярне автобусне сполучення (Софіївка, Нечаївка, Виноградівка, Водяне).
Для мешканців сіл, які не входять поки до складу Компаніївської ОТГ, крім можливості отримати необхідне лікування, організація
надання якісних стоматологічних послуг стане ще і свідченням реальних зусиль керівництва ОТГ розвивати населені пункти та
забезпечувати зростання якості життя мешканкам та мешканцям без огляду на відстань від центру громади, що може бути
додатковим мотивом для прийняття рішень про добровільне приєднання громад до ОТГ відповідно до Плану формування територій
громад Кіровоградскої області.
Стоматолоігчні послуги в кабінеті Голубієвицької АЗПСМ надаватимуться абсолютно безкоштовно лікарем-стоматологом
Компаніївського комунального некомерційного підприємства» буде отримувати заробітну плату на загальних підставах.
Компаніївська селищна рада зобов’язується компенсувати витрати лікаря на проїзд від смт Компаніївка до села Голубієвичі та за
зворотню дорогу. Це буде мотивацією для фахівців-медиків до роботи в віддалених сільських місцевостях.Таким чином, створюються
умови повної доступності до якісних стоматологічних послуг жінок та чоловіків всіх вікових категорій, людей з невеликими доходами,
мешканців та мешканок, які потребують соціального захисту, дітей з багатодітних та прийомних родин та інших (див. розділ «Сфера
охоплення проекту»нижче).
Ремонт та обслуговування обладнання кабінету стоматології Голубієвицької амбулаторії буде здійснюватися коштом
Компаніївської ОТГ, які будуть виділятися за потреби та затверджуватися Рішенням сесії селищної ради Компаніївської ОТГ.
2. Цілі проекту

•
•
•

Ремонт, оснащення, обслуговування стоматологічного кабінету у АЗПСМ села Голубієвичів,
Організація надання стоматологічних послуг у АЗПСМ села Голубієвичів, підвищення доступності медичних послуг для сільських
мешканок та мешканців, без огляду на вік, матеріальний чи соціальний стан ( у співпраці з КНП «Компаніївська центральна
районна лікарня Компаніївської районної ради Кіровоградської області»;
Покращення стану здоров’я підвищення культури піклування про власне здоров’я мешканців сільської місцевості;

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)
3. Сфера охоплення проекту (місце реалізації проекту, територіальне охоплення, зацікавлені сторони, прогнозована кількість осіб, які
матимуть користь від виконання проекту)

Послугами кабінету стоматології в першу чергу будуть забезпечені жителі села Голубієвичі (274 громадян) та сусідніх сіл (Антонівка,
Громадське, Братерське – в загальному 194 жителя), в т.ч. діти дошкільного та шкільного віку (38 дошкільнят та 87 школярів
Голубієвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) та люди похилого віку – близько 120 громадян; 13 дітей з 5 прийомних сімей,
в тому числі 1 дитина з статусом інваліда та 30 дітей з 5 будинків сімейного типу. 15 жителів з особливими потребами, 4 учасника
бойових дій, 123 жителя, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, жителі сусідніх сіл району, з якими
налагоджено постійне автобусне сполучення: Софіївка, Нечаївка, Виноградівка, Водяне (загальною кількістю близько 1850), жителі
всієї Компаніївської ОТГ – 6015 громадян.
Опосередкованими бенефіціарами є медичні працівники, зацікавлені у роботі в сільській місцевості.
Лікування та профілактичні огляди пацієнтів лікарем у стоматологічному кабінеті Голубієвицької амбулаторії будуть проводитися
безкоштовно, будь-яку оплата послуг пацієнтами не передбачено.
4. Індикатори досягнення цілей (поточний рівень і очікувані результати, очікувані фінансові результати)
Індикатори продуктів:
Відремонтоване приміщення стоматологічного кабінету у
Голубієвицькій АЗПСМ;
Оснащений сучасний стоматологічний кабінет введений в
експлуатацію.
Загальні затрати: 372442 грн.
Вартість ремонту: 122953 грн.

Індикатори результатів:
Часова завантаженість роботою стоматологічного кабінету протягом
робочого тижня (всередньому);
Кількість пацієнтів мешканок та мешканців Голубієвицького
стаоростинського округу/інших громад, які лікуються в
стоматологічному кабінеті (всередньому).

Вартість обладнання: 249489 грн.
Індикатори впливу:
Покращення стану здоров’я мешканок та мешканців та підвищення рівня культури піклування про своє здоров’я;
Покращення якості життя в сільських населених пунктах громади та прилеглих населених пунктах;
Формування іміджу Компаніївської ОТГ як громади,яка піклується про мешканців сільських територій, створюючи їм можливості
рівного доступу до послуг у сфері охорони здоров’я і як громади, яка зацікавлена у фахових працівниках медичної галузі.
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5. Учасники і партнери проекту, їхні завдання

Компаніївська
селищна ОТГ:

Ремонт стоматологічного кабінету АЗПСМ в с. Голубієвичі Компаніївської ОТГ Кіровоградської області.
Придбання інструментів для роботи стоматологічного кабінету.
Інструменти будуть закуплені за кошти, передбачені частково Рішенням сесії Компаніївської селищної ради №407 від
07.02.2019 року в сумі 3363,00грн. та на черговій сесії Компаніївської селищної ради по розподілу вільних бюджетних коштів
ОТГ в квітні 2019 року в сумі 6920,00 грн.

Програма
ДОБРЕ:

Придбання обладнання, інструментів та засобів для роботи стоматологічного кабінету: стоматологічної
установки, компресора, тумбочки, світильника, лампи,стерилізатора, інструментів, підставки для інструментів,
засобів для обслуговування установки.

6. Пов’язані проекти

7. Обов’язкові для виконання умови, документи і дозволи (наявні чи ті, що вимагаються)

Документи про придбання медичного обладнання в частці ОТГ та Акт виконаних робіт по ремонту стоматологічного кабінету, а також
платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки, договори про виконання робіт.

8. Фактори ризику:

відсутні

9. Прогнозований термін готовності до виконання

10. Джерела фінансування (гарантовані / не гарантовані)

01 серпня 2019 року

Бюджет громади – гарантоване.

Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)
11. Бюджет проекту з розподілом на роки реалізації

12. Організації, з якими співпрацюватиме проект

2019 р. -372442 грн.

Програма ДОБРЕ

Вказати чи це орієнтовний бюджет чи
кошторис

Орієнтовний

14. Інші
примітки

Підготував: Снєсарь Роман Іванович

Затвердив від імені громади: Маслюков Олександр Андрійович

дата: 15 липня
2019 року

дата: 15 липня
2019 року

підпис

підпис

