





Проект

Про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII
 
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України                  «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю                            за виконанням Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII, надану службою                   у справах дітей Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова 									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Нікандрова          
         (Зозуляк 797-22-02)
 










Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№  



ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, 
на 2018-2020 роки

Рішенням  Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ затверджена Міська цільова програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки (далі – Програма). 
Метою Програми є забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб із їх числа після завершення терміну перебування у дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу; приведення житла  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, які мають житло на праві власності,  дитячих будинків сімейного типу, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради, до відповідних санітарних і технічних вимог та забезпечення належних житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей.
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює служба у справах дітей Одеської міської ради – відповідальний виконавець. Виконавцями Програми також визначено управління капітального будівництва Одеської міської ради і департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
Обсяг фінансування на виконання заходів Програми у 2019 році затверджений у сумі 27 164,658 тис.грн, у т.ч. за рахунок державного бюджету – 8 204,658 тис.грн, та бюджету м. Одеси – 18 960,0 тис.грн.   Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) Програми –                                   26 885,41 тис.грн, у т.ч. за рахунок державного бюджету – 8 204,658 тис.грн, та бюджету м. Одеси – 18680,752 тис.грн.   
Реалізація Програми протягом 2019 року здійснювалась за наступними напрямами та заходами.


1. Приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, та які знаходяться на балансі служби                  у справах дітей Одеської міської ради.
1.1. Обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа. 
З метою захисту майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціалістами служби у справах дітей Одеської міської ради проведено інвентаризацію житла дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведено моніторинг житла –                    з метою отримання довідок про реєстрацію місця проживання дітей зазначеної категорії направлені запити до Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради. 
Також проведена роз’яснювальна робота з опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на предмет документального оформлення прав дітей на житло. 
Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не мають житла на праві власності або праві користування, по досягненню                  16-річного віку взяті на квартирний облік у районних адміністраціях Одеської міської ради.
На 01 січня 2020 року в службі у справах дітей Одеської міської ради на обліку перебуває 1141 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, з них: мають житло на праві власності – 244 дитини, на праві користування – 646 дітей, не мають житла – 251 дитина.
1.2. Проведення капітального ремонту будинків (квартир) дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа,  які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради та мають житло, закріплене на праві власності. 
У 2019 році на замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради виконано капітальний ремонт житла (2 квартири), яке на праві власності належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа, за такими адресами:
- м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 65, кв. 26;
 	- м. Одеса, вул. Пішонівська, 30. 
Виконано роботи з ремонту кімнат, санвузлів, кухонь, за необхідності проведено заміну вікон, внутрішніх дверей, електричної проводки, сантехнічних приладів (раковини, унітази, змішувачі), труб водопостачання та водовідведення, встановлено водонагрівачі, здійснено оздоблення балкону та ремонт фасаду.
На виконання заходу спрямовано з бюджету м. Одеси                              1 092,557 тис.грн.

1.3. Проведення капітального (поточного) ремонту/реконструкції  будинків (квартир), які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради та надані для розміщення  дитячих будинків сімейного типу, створених малих групових будинків та закупівля меблів, побутової техніки, та інших предметів тривалого вжитку. 
Службою у справах дітей Одеської міської ради здійснена закупівля меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для забезпечення функціонування трьох дитячих будинків сімейного типу (телевізори, пральні машини, електричні вбудовані шафи, електричні поверхні, кухонні витяжки, морозильні скрині, мікрохвильові печі, мультиварки, електричні водонагрівачі, ліжко, столи, шафи купе, комплекти кухонних меблів, кутові дивани, комп’ютерні столи, крісла, стільці, матраци тощо).
На виконання заходу спрямовано з бюджету м. Одеси 329,6 тис.грн.

2. Забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом.
2.1. Будівництво, закупівля квартир, виплата грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) для забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків.
Відповідно до рішення Одеської міської ради від 12 червня 2019 року             № 4724-VII «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартир на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» управлінням капітального будівництва Одеської міської ради у 2019 році придбано шість квартир, у т.ч.:
- три квартири у житловому будинку, розташованому за адресою:                 м. Одеса,  вул. Героїв оборони Одеси, 24 (трикімнатна квартира № 129 загальною площею 122,0 кв.м, житловою площею 48,4 кв.м; двокімнатна квартира № 232 загальною площею 76,5 кв.м, житловою площею 34,1 кв.м; однокімнатна квартира № 98 загальною площею 51,2 кв.м, житловою площею 21,4 кв.м);
- дві квартири у житловому будинку, розташованому за адресою:                    м. Одеса, вул. Марсельська, 56 (трикімнатна квартира № 154 загальною площею 108,2 кв.м, житловою площею 68,7 кв.м; однокімнатна квартира                      № 11 загальною площею 58,3 кв.м, житловою площею 18,6 кв.м);
- квартиру у житловому будинку, розташованому за адресою:                 м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 59-А (однокімнатна квартира № 10 загальною площею 38,8 кв.м, житловою площею 17,9 кв.м). 
Зазначені квартири були розподілені відповідно до чинного законодавства дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа, які перебувають на обліку в районних адміністраціях Одеської міської ради як такі, що потребують поліпшення житлових умов, згідно з датою постановки на облік. 
Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа здійснювалось також і за рахунок коштів державного бюджету. Постановою Кабінету Міністрів України                               від 15 листопада 2017 року № 877 затверджені Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Постанова).
Відповідно до Постанови рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 липня 2019 року № 267 створена міська комісія з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію            (далі – Комісія).
Рішення Комісії затверджені рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради від 22 серпня 2019 року № 281, від 31 жовтня                          2019 року № 385, від 04 грудня 2019 року № 426, від 16 грудня 2019 року                  № 440.
Відповідно до Постанови департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради на спеціальні карткові рахунки 9 особам перераховано грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету у розмірі по 615,85 тис.грн та 1 особі – 814,51 тис.грн. 
У зв’язку з тим, що фактична вартість квартир перевищувала розмір наданої грошової компенсації за рахунок субвенції з державного бюджету, для придбання житла в умовах співфінансування 4 особам з бюджету                       м. Одеси перераховано грошову компенсацію на загальну суму                                      2 231,06 тис.грн.
Таким чином, у 2019 році 6 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали квартири та 10 осіб зазначеної категорії отримали грошову компенсацію на придбання житла.
На виконання заходу спрямовано 20 158,259 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси – 11 953,601 тис.грн, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 8 204,658 тис.грн.

3. Забезпечення  багатодітних родин, в яких виховується п’ять і більше дітей, житлом.
3.1. Закупівля квартир для забезпечення житлом багатодітних родин, в яких народилось п’ять дітей одночасно. 
З метою покращення умов проживання багатодітної родини  Кобелецької О.В., в якій народилось п’ять дітей одночасно, відповідно до рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5481-VII                          «Про надання згоди на придбання в комунальну власність територіальної громади м. Одеси квартири для забезпечення житлом багатодітної родини, в якій народилось п’ять дітей одночасно, на виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки» за рахунок коштів бюджету м. Одеси придбано квартиру № 269 загальною площею 183,1 кв.м                         у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 24.
На виконання заходу спрямовано з бюджету м. Одеси                             5 304,994 тис.грн.

Інформація про виконання Програми додається.



Керуюча справами							     	О. Оніщенко
Додаток 
до інформації до Програми



ІНФОРМАЦІЯ 
про виконання Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, 
на 2018-2020 роки, за 2019 рік


 1. Найменування відповідального виконавця Програми – служба у справах дітей Одеської міської ради.
 2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради, служба у справах дітей Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політки Одеської міської ради.
 	   3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї (у разі наявності) – рішення Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки»,                     від 06 червня 2018 року № 3318-VIІ «Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ», від 19 вересня 2018 року № 3612-VIІ «Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-                       2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ», від 31 жовтня 2018 року                             № 3822-VIІ «Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ», від 24 квітня 2019 року № 4536-VIІ «Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ», від 11 грудня 2019 року № 5468-VIІ «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2018-2020 роки».
№ 
з/п
Перелік заходів 
Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення                  (з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1. Приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,                               та осіб із їх числа, та які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради
1.1.
Обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа
2018-2020 роки
Служба у справах дітей Одеської міської ради 
Усього, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
0,0

0,0
0,0
0,0
1.2.
Проведення капітального ремонту будинків (квартир) дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа,  які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради та мають житло, закріплене на праві власності
2018-2020 роки
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
1200,0
1200,0
1092,557
1092,557







бюджет м. Одеси



1200,0



1200,0



1092,557



1092,557
№ 
з/п
Перелік заходів 
Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення                  (з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1.3.
Проведення капітального (поточного)  ремонту/реконструкції  будинків (квартир), які знаходяться на балансі служби у справах дітей Одеської міської ради та надані для розміщення  дитячих будинків сімейного типу, створених малих групових будинків та закупівля меблів, побутової техніки, та інших предметів тривалого вжитку
2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:

330,0

330,0

329,6

329,6




бюджет м. Одеси

330,0

330,0

329,6

329,6





Служба у справах дітей Одеської міської ради

бюджет м. Одеси
330,0
330,0
329,6
329,6
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
1530,0
1530,0
1422,157
1422,157

бюджет м. Одеси
1530,0
1530,0


1422,157


1422,157
2. Забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом
№ 
з/п
Перелік заходів 
Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення                  (з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
2.1.
Будівництво, закупівля квартир, виплата грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) для забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків
2018-2020 роки

Усього, в т.ч.:
20234,658
20227,658
20158,259
20158,259



Разом, у т.ч.:
державний бюджет
8204,658
8204,658
8204,658
8204,658




Управління капітального будівництва Одеської ради міської

1847,538
1847,538
1847,538
1847,538



Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

6357,12
6357,12
6357,12
6357,12



Разом, у т.ч.:
бюджет                 м. Одеси
12030,0
12023,0
11953,601
11953,601



Управління капітального будівництва Одеської ради міської

9730,0
9723,0
9722,541
9722,541



Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

2300,0
2300,0
2231,06
2231,06
№ 
з/п
Перелік заходів 
Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення                  (з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
20234,658
20227,658
20158,259
20158,259

державний бюджет
8204,658
8204,658
8204,658
8204,658

бюджет м. Одеси
12030,0
12023,0
11953,601
11953,601
3. Забезпечення  багатодітних родин, в яких виховується п’ять і більше дітей, житлом
3.1.
Закупівля квартир для забезпечення житлом багатодітних родин, в яких народилось п’ять дітей одночасно

2019 рік

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
5400,0
5400,0
5304,994
5304,994




бюджет м. Одеси
5400,0
5400,0
5304,994
5304,994
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
5400,0
5400,0
5304,994
5304,994

бюджет м. Одеси
5400,0
5400,0
5304,994
5304,994
Всього за Програмою
Усього, в т.ч.:
27164,658
27157,658
26885,41
26885,41

державний бюджет
8204,658
8204,658
8204,658
8204,658

бюджет м. Одеси
18960,0
18953,0
18680,752
18680,752
    
Інформація 
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про хід виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII»

СУТЬ ПИТАННЯ:

	Рішенням  Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VIІ затверджена Міська цільова програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки
Метою Програми є забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, та осіб із їх числа після завершення терміну перебування у дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу; приведення житла  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, які мають житло на праві власності,  дитячих будинків сімейного типу, які перебувають на обліку служби у справах дітей Одеської міської ради, до відповідних санітарних і технічних вимог та забезпечення належних житлових умов багатодітним сім’ям, які виховують п’ятеро та більше дітей.
У 2019 році на, в рамках вищезгаданої програми, виконано капітальний ремонт житла (2 квартир), які на праві власності належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа, а саме:
 - м. Одеса, вул. Атамана Головатого, 65, кв. 26;
 - м. Одеса, вул. Пішонівська, 30. 
Таакож, в рамках Програми, у 2019 році придбано шість квартир, у т.ч.:
	три квартири у житловому будинку, розташованому за адресою:  м. Одеса,  вул. Героїв оборони Одеси, 24 (трикімнатну квартиру № 129 загальною площею 122,0 кв.м, житловою площею 48,4 кв.м; двокімнатну квартиру № 232 загальною площею 76,5 кв.м, житловою площею 34,1 кв.м; однокімнатну квартиру № 98 загальною площею 51,2 кв.м, житловою площею 21,4 кв.м);

дві квартири у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 56 (трикімнатну квартиру № 154 загальною площею 108,2 кв.м, житловою площею 68,7 кв.м; однокімнатну квартиру № 11 загальною площею 58,3 кв.м, житловою площею 18,6 кв.м);
одну квартиру у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 59-А (однокімнатну квартиру № 10 загальною площею 38,8 кв.м, житловою площею 17,9 кв.м). 




ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Підведення підсумків виконання у 2019 році Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3184-VII

МОЖЛИВІ РИЗИКИ:

	Відсутні.


ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК):

Відсутній




В.о.начальника служби		                                                 Ю.Ю. Нікандрова					      



