
УКРАЇНА
Харківська область 
Коломацький район 

Коломацька селищна рада

Фінансове управління
вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101, 

тел./факс: 56-4-74; е-таіІА  1832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468

НАКАЗ

від 12 липня 2018 року

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік 
зі змінами

№47

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 статті 
20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження 
Коломацької селищної ради від 12.07.2018 року №143 «Про затвердження паспорта 
бюджетної програми зі змінами»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2018 рік Коломацької 
селищної ради зі змінами по:
1.1 КПКВК 01111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).

1.2 КПКВК 0111160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник 
коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, 
визначені для подання річної зведеііоїАінансової звітності.

Начальник фінансового управ 
Коломацької селищної ради

про пасп. 1000 .Пґ

Г.М. Паймаш

mailto:1832468@mail.gov.ua


і
УКРАЇНА 

Харківська область 
Коломацький район 

Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 липня 2018 року №143

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік 
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 
статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне 
розпорядження:

1. Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2018 рік Коломацької 
селищної ради зі змінами по:

1.1 КПКВК 01111020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» (додається).
1.2 КПКВК 0111160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» 
(додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник 
коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, 
визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ 
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.07.2018 р .№  143 
наказ
Фінансове управління Коломацької селищної ради 
(найменування місцевого фінансового органу)
12.07.2018 р. № 47

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. ОІ'ХЮОО
о  ПКВК МБ)

Коломацька селишь - рада
(найменуванні оловного розпорядника)

2. 0110000
(ТПКВК МЕ

Коломацька селищна рада
(найменування відпо ьного виконавця)

3. 0111020 
(КФ КВК)1

0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми)

(ТПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  28520,7 тис. грн., у тому числі загального фонду -  23116,1 тис. грн. та спеціального фонду -5404,6 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
1) Конституція України;
2) Бюджетний кодекс України;
3) Закон України «Про Державний бюджет У країни на 2018 рік;
4) Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту»;
5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів»
6) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього ( зі змінами ) від 09.02.2018 року, від
16.03.2018 року, від 16.05.2018 року, від 05.07.2018 року.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з дошкільної та загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п ТПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

N
з/п ТПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0111020 0921 Завдання 1.
Забезпечити надання відповідних послуг денними 
загальноосвітніми навчальними закладами

20855,2 20855,2

0111020 0921 Завдання 2.
Забезпечити збереження енергоресурсів

2260,9 2260,9

Завдання 3.
Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування та капітальний ремонт

5404,6 5404,6

> сього: 23116,1 5404,о 28520,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми ТПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

N
з/п

ТПКВК Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації

Значення
показника

1 2 3 4 5 6

0111020 Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними 
загальноосвітніми закладами

1 0111020 Показники затрат: І



Кількість закладів
(за ступенями шкіл), у тому числі:

од. Розпорядження 
Коломацької РДА № 

134 від 04.09.2017 
року.

3

навчально-виховні комплекси од. 3

Кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі: од. Звіт до плану по 
мережі, штатах і 

контингентах

38

навчально-виховні комплекси од. Звіт до плану по 
мережі, штатах і 

контингентах

38

Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис на 
2018 рік

82,75

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

од. Штатний розпис на 
2018 рік

15,0

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис на 
2018 рік

12,25

Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис на 
2018 рік

77,85

Всього -  середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. X 187,85

2 1011020 Показники продукту:

Кількість дітей, які відвідують загально - навчальний заклад, в т.ч.: 

Коломацький ліцей 

Шелестівський ліцей 

Різуненківський ліцей

осіб Звіт до плану по 
мережі, штатах і 

контингентах

686

336

203

147

3 1011020 Показники ефективності:

Діто-дні відвідування дн. розрахунок 122108

4 1011020 Показники якості:

Кількість днів відвідування
дн. Штатний розпис на 

2018 рік
178



Витрати на одного учня ] розрахунок 41,4

1011020 Завдання 2. Забезпечити збереження енергоресурсів

1 1011020 Показники затрат

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них: тис. грн.. Кошторис на 2018 рік 2260,9

Оплата водопостачання тис. грн.. Кошторис на 2018 рік 27,6

оплата електроенергії тис. грн.. Кошторис на 2018 рік 360,2

Оплата природного газу тис. грн.. ; Кошторис на 2018 рік 1873,1

Загальна площа приміщень кВ. м. План будівлі 137,53

Площа приміщень, яка опалюється кВ. м. План будівлі 137,53

2 1011020 Показники продукту:

Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі

водопостачання
куб. м. Розрахунок до 

кошторису на 2018 рік
1438

електроенергії
кВт. Розрахунок до 

кошторису на 2018 рік
148842

Природного газу
тис. куб. м. Розрахунок до 

кошторису на 2018 рік
154,0

3 1011020 Показники ефективності:

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:

Водопостачання, куб. м. на 1 м. кВ. загальної площі куб. м. розрахунок 10,5

Електроенергії, кВт. год. на 1 м. кВ. загальної площі кВт. год. розрахунок 1082,3

Природного газу, куб. м. на 1 кв. м. опалювальної площі
куб. м. розрахунок 1,1

4 1011020 Показники якості:

Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі ( в 
порівнянні з попереднім роком)

водопостачання % розрахунок 100,9

електроенергії % розрахунок 60,7

природного газу % розрахунок 6,5



Завдання 3.

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та 
капітальний ремонт

1 0111020 Показники затрат:

Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів 
довгострокового використання та капітальний ремонт ( у розрізі їх 
видів):

тис. грн. Звітність установи 5210,7

Капітальні ремонти: 4035,5

- на капітальний ремонт спортивної зали у Коломацькому ліцею тис. грн.. Звітність установи 647,3

- на капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих заходів у 
ліцеях Коломацької селищної ради Харківської області

тис. грн. Звітність установи 1841,9

- на капітальний ремонт покрівлі Різуненківського НВК тис. грн. Звітність установи 1546,3

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування: тис. грн. Звітність установи 1175,2

- для створення інклюзивно -  ресурсних центрів, у закладах загальної 
середньої освіти -  ресурсних кімнат та медіатек

тис. грн. Звітність установи 200,0

- на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів району обладнанням 
( апаратура, приладдя, пристрої, пристосування, тощо) навчальних 
кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики та іншим 
навчальним обладнанням ( шкільні дошки, шкільні меблі).

тис. грн. Звітність установи 625,0

На закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного 
обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових 
класів «Нової української школи»

тис. грн. Звітність установ 200,2

- на придбання робочих місць шт. Звітність установи 70,0

- на придбання розвивального середовища шт. Звітність установи 80,0

2 01111020 Показники продукту:

Кількість ліцеїв в яких буде проведено капітальний ремонт спортивної 
зали

шт. Звітність установи 1

Кількість ліцеїв в яких буде проведено капітальний ремонт із 
застосуванням енергозберігаючих заходів

шт. Звітність установи 3

Кількість установ в яких буде проведено капітальний ремонт покрівлі шт. Звітність установи 1



Кількість установ де буде створено інклюзивно -  ресурсні центри, ( 
ресурсні кімнати та медіатек)

шт. Звітність установи 1

■............... ..................
Кількість придбаних навчальних кабінетів шт. Звітність установи 3

Кількість класів, яким буде придбано дидактичних матеріалів, сучасних 
меблів, комп’ютерне обладнання

шт. Звітність установи 4

Кількість ліцеїв, де буде придбано робочих місць шт. Звітність установи 2

Кількість ліцеїв, де буде придбано розвивальне середовище шт. Звітність установи 3

3 0111120 Показники ефективності:

Середні витрати на 1м2 об’єм покрівлі (1731 м2) тис. грн. розрахунок 0,9

Середні витрати на 1м2 загальної площі на капітальний ремонт спортивної 
зали (288 м2)

тис. грн. розрахунок 2,2

Середні витрати на капітальний ремонт із застосуванням 
енергозберігаючих заходів у ліцеях

ТИС. ф Н . розрахунок 10,9

Середні витрати для створення інклюзивно -  ресурсних центрів, у 
закладах загальної середньої освіти -  ресурсних кімнат та медіатек

тис. грн. розрахунок 200,0

Середні витрати на оснащення 1 одиниці навчальних кабінетів хімії, 
біології, фізики, географії та математики та іншим навчальним 
обладнанням ( шкільні дошки, шкільні меблі).

тис. грн. розрахунок 208,3

Середні витрати на один клас на закупівлю дидактичних матеріалів, 
сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для початкових класів «Нової 
української школи»

тис. грн. розрахунок 50,1

Середні витрати на 1 робоче місце тис. грн. розрахунок 35,0

Середні витрати на 1 розвивальне середовище тис. грн. розрахунок 20,0

4 0111120 Показники якості:

Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт, в 
порівнянні до попереднього року

% розрахунок 100

і  Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально -  
ітехнічної бази, в порівнянні до попереднього року

% розрахунок 100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код

Найменування

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, 
що характери-

джерел
надходжень

ТКПКВК
загальний

фонд
спеціаль
ний фонд

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

зують
джерела
фінансу

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Усього | і

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

еалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

(шдпис)

ПОГО.\\>
Начал ь нЛ^'фі^а нєовог'О упЦя^ління К| 
селищної р;

В.Г.Гуртовий 
(ініціали та прізвище)

Г.М.Паймаш 
(ініціали та прізвище)



1.

2.

3.

0100000 
(ТПКВК МБ)

0110000 
(ТПКВК МБ)

0111160 
(ТПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження / розпорядчий документ 
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.07.2018 р .№  143
наказ
Фінансове управління Коломацької селищної ради 
(найменування місцевого фінансового органу)
12.07.2018р. № 47

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника)

Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)(КФ КВК)1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  3303,80 тис. грн, у тому числі загального фонду -  1342,6 тис. грн. та спеціального фонду -1961,2 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1) Конституція України;
2) Бюджетний кодекс У країни;
3) Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік;
4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів»;
5)Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 р. № 823 «Про затвердження Порядку 
надання одноразової допомоги дітям -  сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 -  річного віку»;
6) Закон України «Про охорону дитинства»;
7) Рішення сесії Коломацької селищної ради від 21.12.2017 р. № 19 «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього ( зі змінами) від 16.03.2018 року, від
16.05.2018 року, від 05.07.2018 року.

6. Мета бюджетної програми :
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності та забезпечення ведення господарського обслуговування; виплата



одноразової матеріальної допомоги дітям -  сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування по досягненню 18 -  річного віку у 2018 році.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п ТПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 0111161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2 0111162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.):
(тис. грн)

N
з/п

ТПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 
програми2

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0111161 0990 Завдання 1.
Забезпечити складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової 
документації, фінансування установ 
освіти згідно з затвердженими 
кошторисами; забезпечити надання 
якісних послуг з господарського 
обслуговування.

1337,2 1337,2

2 0111162 0990 Завдання 1.
Виплата одноразової матеріальної 
допомоги дітям -  сиротам, 
позбавленим батьківського піклування 
по досягненню 18 річчя у 2018 році

5,4 5,4

3 0111162 0990 Завдання 2.
Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування .

1961,2 1961,2



Усього: 1342,6 1961,2 3303,80

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн.):
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми тпквк Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
У сього: |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п ТПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0111161

Завдання 1.
Забезпечити складання і надання 
кошторисної, звітної, фінансової 
документації, фінансування установ 
освіти згідно з затвердженими 
кошторисами; забезпечити надання 
якісних послуг з господарського 
обслуговування.

!
!

1 Показники затрат:

-Кількість груп господарського 
обслуговування

кількість централізованих 
бухгалтерій

од.

од.

Розпорядження 
Коломацької РДА 

№ 134 від 04.09.2017 року, 
Рішення сесії Коломацької 

селищної ради № 16 від 
21.12.2017 року.

1

1



Середньорічне число штатних 
одиниць спеціалістів

од. Штатний розпис на 2018 рік 8,0

Середньорічне число штатних 
одиниць робітників

од. Штатний розпис на 2018 рік 7,5

Всього -  середньорічне число ставок 
(штатних одиниць)

од. Штатний розпис на 2018 
рік

15,5

Кількість шкільних автобусів 
- в т. ч. робочих

од. Акт прийому передачі 8
5

Обсяг видатків на оплату пально -  
мастильних матеріалів та запчастин 
шкільних автобусів

тис. грн. розрахунок 264,2

Кількість легкових автомобілів 
- в т. ч. робочих

од. розрахунок 3
1

Обсяг видатків на оплату пально -  
мастильних матеріалів та запчастин 
легкового автомобіля

тис. грн. розрахунок 61,0

2 Показники продукту: X

Кількість установ, які 
обслуговуються

од. розрахунок 8

Кількість дітей, що підвозяться до 
місць навчання

осіб розрахунок 270

Кількість поїздок легковим 
автомобілем (робочим)

од. розрахунок 276

Кількість особових рахунків од. реєстр особових рахунків 207

3 Показники ефективності:

Кількість установ, які обслуговує 1 
працівник

од. розрахунок 8

Кількість особових рахунків, які 
обслуговує 1 працівник

од. розрахунок 25,9

Витрати на підвіз 1 дитини тис. грн. розрахунок 4,9



Середні витрати пально — 
мастильних матеріалів на шкільні 
автобуси (робочі)

тис. грн. розрахунок 72,8

Середні витрати пально -  мастильні 
матеріали на легкові автомобілі 
(робочі)

тис. грн. розрахунок 61,0

4 І Показники якості:

Г" Відсоток осіб, які охоплені підвозом % розрахунок 100

0111162

Завдання 1.
Виплата одноразової матеріальної 
допомоги дітям -  сиротам, 
позбавленим батьківського 
піклування по досягненню 18 річчя у 
2018 році

тис. грн. Кошторис на 2018 рік 5,4

1 0111162 Показники продукту:

Кількість одержувачів допомоги од. Розрахунок до кошторису на 
2018 рік

3

2 0111162 Показники ефективності: 1
Середній розмір допомоги грн. розрахунок 1,8

0111162

Завдання 2.
Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

1961,2

Обсяг видатків на придбання 
обладнання та предметів 
довгострокового користування, в т. 
ч . :

тис. грн. Звітність установи 1961,2

- придбання шкільних автобусів для 
перевезення дітей, що проживають у 
сільській місцевості;

придбання персонального 
комп’ютера / ноутбока та техніки для 
друкування, копіювання, сканування 
та ламінування з витратними

тис. грн. 

тис. грн.

Звітність установи 

Звітність установи

1700,0

70,0



матеріалами для початкової школи;

на оснащення кабінетів 
інклюзивно- ресурсних центрів

тис. грн. Звітність установи
191,2

1 0111162 Показники продукту: 1
Кількість придбаного обладнання та 
предметів довгострокового 
користування

Од. Звітність установи 4

2 | 0111162 Показники ефективності:

Середні витрати на придбання 
шкільних автобусів для перевезення 
дітей, що проживають у сільській 
місцевості.

тис. грн. розрахунок 1700,0

Середні витрати на придбання 
персонального комп’ютера / 
ноутбока та техніки для друкування, 
копіювання, сканування та 
ламінування з витратними 
матеріалами для початкової школи.

тис. грн. розрахунок 35,0

Середні витрати на оснащення 1 
одиниці кабінетів інклюзивно- 
ресурсних центрів

тис. грн. розрахунок 191,2

3 0111162 Показники якості:

Рівень оновлення матеріально -  
технічної бази порівняно з минулим 
роком

% розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)

Код Найменування ТПКВК Касові видатки станом на 01 січня План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця
.............. ... , ,3

Пояснення, що
джерел звітного періоду реалізації інвестиційного проекту характери-



надходжень загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом
зують джерела 

фінансу
вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Усього

1 Код функшшдевдівїлсласифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт/ И^аі1іовЯ’іс/'£зіі$5Кгільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Ч І/'*?' с - іеалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Сел!

п ог

Начальник 
селищної ради

В.Г.Гуртовий 
(ініціали та прізвище)

Г.М.Паймаш 
(ініціали та прізвище)


