УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05.05.2020

Шепетівка

№ 33/2020-р/к

Про розподіл обов’язків між
головою та заступником голови
районної державної адміністрації

Керуючись статтями 6, 10, 39, 40 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Затвердити розподіл обов’язків між головою та заступником голови
районної державної адміністрації (додається).
2. Врахувати, що у разі відсутності голови районної державної
адміністрації його функції і повноваження виконує заступник голови районної
державної адміністрації.
3. Керівникам структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів
райдержадміністрації, у разі потреби, унести в установленому порядку
пропозиції щодо змін до складу консультативно-дорадчих та інших органів, які
очолюють голова, заступник голови районної державної адміністрації.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 20.03 2018 року №106 «Про розподіл обов’язків між
головою, першим заступником і заступником голови районної державної
адміністрації».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації

Юрій БАСЮК

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови
районної
державної адміністрації
05.05.2020 № 33/2020-р/к
РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
між головою та заступником голови районної державної адміністрації
1. Голова районної державної адміністрації
Здійснює керівництво роботою районної державної адміністрації,
спрямовує її на виконання Конституції України, законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади вищого рівня, координує роботу заступника голови, керівника апарату
районної державної адміністрації, відповідно до законодавства взаємодіє з
обласною державною адміністрацією, Офісом Президента України, Кабінетом
Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування.
Координує діяльність територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади та сприяє у вирішенні покладених на ці органи завдань.
Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими
державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними
партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами,
установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так
і за її межами.
Призначає на посади та звільняє з посад заступника, керівника апарату,
начальників управлінь, інших структурних підрозділів зі статусом юридичних
осіб публічного права районної державної адміністрації. Затверджує
положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її
структурні підрозділи.
Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення
з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім
керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил України та інших
військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної
поліції України. У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником
коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим
призначенням.
Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень,
покладених на районну державну адміністрацію.
Регулярно інформує про свою діяльність голову обласної державної
адміністрації, щорічно та на вимогу звітує перед ним.
Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної
адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та
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комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також
визначає їх завдання, функції та персональний склад.
Вносить пропозиції вищим органам влади щодо відзначення державними
нагородами України жителів району та погоджує кандидатури, які
пропонуються для відзначення центральними органами влади.
Забезпечує здійснення заходів з децентралізації державної влади,
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
районі. Бере участь у вирішенні питань адміністративно-територіального
устрою у межах, визначених законодавством.
Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з органами та
посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє у здійсненні ними
власних повноважень, контролює виконання делегованих їм законом
повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності
пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Взаємодіє з політичними партіями, громадськими і релігійними
організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забезпечення
прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, культурних та інших
інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє
виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав цих
об’єднань громадян.
Організовує роз’яснення курсу реформ Президента України та Кабінету
Міністрів України.
Координує заходи щодо організації правового інформування і виховання
населення, надання безоплатної первинної правової допомоги.
Сприяє виконанню актів законодавства з питань громадянства,
пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам
внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.
Забезпечує виконання в районі законодавства щодо національних меншин
і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання.
Забезпечує дотримання чинного законодавства з питань інформаційного
простору, діяльності політичних партій і громадських організацій.
Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів у
межах, визначених законодавством.
Координує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які
відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк.
Забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного
розвитку району.
Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації в
галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин: виконання зобов’язань
за міжнародними договорами України на території району, сприяє
зовнішньоекономічним
зв’язкам
підприємств,
установ,
організацій,
розташованих на території району, розвитку експортної бази і збільшенню
виробництва продукції на експорт, розвитку міжнародного співробітництва в
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галузі економіки, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, залученню
іноземних інвестицій.
Контролює підготовку для подання в установленому порядку до органів
виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту
Державного бюджету України, щодо обсягів міжбюджетних трансфертів, даних
про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансів
фінансових ресурсів.
Забезпечує здійснення повноважень, визначених Законом України «Про
місцеві державні адміністрації», щодо управління об’єктами, які перебувають у
державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, а
також делегованих районною радою функцій управління об’єктами спільної
власності територіальних громад району (у разі прийняття районною радою
відповідного рішення).
Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації з
питань цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій на території
району.
Організовує здійснення заходів, спрямованих на запобігання та
ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій.
Сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання
майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними
інвестиціями.
Координує роботу з питань протидії протиправному поглинанню та
захопленню підприємств на території району.
Координує реалізацію повноважень районної державної адміністрації в
галузі оборонної роботи: виконання законодавства про військовий обов’язок,
про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб,
військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і
допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби; заходів, пов’язаних з
мобілізаційною підготовкою на території району.
Сприяє підготовці молоді до служби в Збройних Силах України,
проведенню призову громадян на строкову військову службу.
Координує роботу з питань ефективного використання природних,
трудових ресурсів, праці, заробітної плати та зайнятості населення.
Контролює, аналізує і оцінює фінансовий стан району.
Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів
виконавчої влади вищого рівня. Забезпечує в райдержадміністрації охорону
державної таємниці відповідно до вимог режимно–секретної роботи.
У межах повноважень, наданих чинним законодавством, забезпечує
взаємодію з:
Шепетівським міжрайонним відділом Служби безпеки України в
Хмельницькій області
Шепетівським відділом поліції ГУПН в Хмельницькій області
Шепетівським об’єднаним міським військовим комісаріатом
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Шепетівським управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій
області
Шепетівським міськрайонним судом
Шепетівським управлінням Державної казначейської служби України у
Хмельницькій області
Шепетівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
Шепетівським міським відділом управління Державної міграційної
служби
При здійсненні своїх повноважень голова райдержадміністрації взаємодіє
з Шепетівською місцевою прокуратурою Хмельницької області.
Громадською радою при районній державній адміністрації
Відділом
у
Шепетівському
районі
Головного
управління
Держгеокадастру в області
Державним підприємством «Шепетівське лісове господарство»
Шепетівським РЕМ АТ ЕК «Хмельницькобленерго»
Шепетівською філією Хмельницького обласного центру зайнятості
Підрозділами центральних органів виконавчої влади
Органами місцевого самоврядування
Районним сектором Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в області
Районними організаціями громадських організацій і політичних партій
Районними підрозділами банківських установ
Релігійними організаціями, які проводять діяльність на території району
здійснює керівництво роботою:
управління фінансів районної державної адміністрації,
головного спеціаліста (з питань мобілізаційної та режимно-секретної
роботи) апарату районної державної адміністрації,
сектору з питань оборонної роботи. цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами районної державної адміністрації.
головного спеціаліста – юрисконсульта сектору управління персоналом
та правової допомоги апарату районної державної адміністрації,
Колегії районної державної адміністрації.
Районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення.
Районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій районної державної адміністрації.
Комісії з питань захисту прав дитини.
Районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат.
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Робочою групою з питань сприяння забезпеченню реалізації рішень
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства у частині мінімальної заробітної плати.
Інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, служб та
комісій, які будуть створені і діяти в межах чинного законодавства.
2. Заступник голови райдержадміністрації:
Забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного
розвитку району, а також в галузях промисловості, транспорту, зв’язку,
інформатизації, паливно-енергетичного комплексу, бюджетної, податкової,
грошово-кредитної, інвестиційної політики, координує роботу щодо
своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до
державного і місцевих бюджетів та ефективного використання бюджетних
коштів; сприяє здійсненню заходів щодо розвитку підприємництва та залучення
інвестицій в економіку району;
забезпечує розвиток і реалізацію в районі державної політики у сфері
харчової промисловості, внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської
продукції, лісового, рибного та водного господарства, а також у сфері
природокористування, раціонального використання земельних ресурсів, надр,
лісів, підвищення родючості ґрунтів;
здійснює заходи з реалізації державної політики у сфері містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства, розвитку будівельного
комплексу, сприяння створенню у ньому конкурентного середовища, реалізації
державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного
будівництва, забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами,
утримання у належному стані мережі газопостачання, виконання програм
реформування власності, роботи підприємств будівельної індустрії і
промисловості будівельних матеріалів, будівництва та експлуатації
автомобільних доріг, раціонального використання земель підприємствами,
установами і організаціями у процесі будівництва;
здійснює контроль за реалізацією програм з енергозбереження та
підвищення енергоефективності, зокрема в житловій сфері;
сприяє розвитку транспортного комплексу, вирішує питання
забезпечення населення пасажирськими перевезеннями, забезпечення роботи
радіо та засобів зв’язку, сприяння створенню конкурентного середовища у цих
галузях;
сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки,
забезпечує координацію зовнішньоекономічної діяльності, здійснення
експортно-імпортних поставок, реалізацію міжнародних зобов’язань України
на території району;
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забезпечує реалізацію державної
навколишнього природного середовища;

політики

у

сфері

охорони

координує підготовку, подає на затвердження районної ради та
забезпечує виконання районних екологічних програм; звітує перед районною
радою про їх виконання; вносить до відповідних органів пропозиції щодо
державних екологічних програм; вживає заходів до відшкодування шкоди,
заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами,
установами, організаціями і громадянами; організовує роботу по ліквідації
наслідків екологічних аварій, вносить пропозиції в установленому законом
порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля
та санітарних правил;
організовує підготовку і подання на затвердження сесії районної ради
проектів програм соціально-економічного розвитку району, звітує перед нею
про їх виконання;
забезпечує здійснення державної регуляторної політики в межах та у
спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності";
сприяє організації роботи з використання земель та природних ресурсів;
забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної
адміністрації із земельних та інших питань, що відносяться до його
компетенції;
забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в
районі (з окремих повноважень); координує роботу промислового та аграрного
сектору економіки, з питань мобілізаційної роботи;
організовує виконання планів роботи районної державної адміністрації з
відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм;
забезпечує здійснення заходів, пов’язаних з цивільним захистом
населення району, реалізовує державну політику у сфері запобігання
надзвичайним ситуаціям та вжиття заходів з ліквідації наслідків таких ситуацій
(з окремих повноважень);
забезпечує здійснення повноважень, визначених Законом України “Про
місцеві державні адміністрації”, щодо управління об’єктами, які перебувають у
державній власності та передані до сфери управління районної державної
адміністрації, а також делегованих районною радою функцій управління
об’єктами спільної власності територіальних громад району (у разі прийняття
районною радою відповідного рішення);
забезпечує здійснення заходів з економічних реформ та з підготовки
проведення адміністративно-територіальної реформи в районі;
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забезпечує реалізацію державної політики сприяння приватизації і
розвитку малого бізнесу, надає допомогу підприємцям, які займаються
виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів,
наданням побутових, торговельних, комунальних та інших послуг населенню;
координує роботу підприємств торгівлі, побутового обслуговування
населення та громадського харчування незалежно від форм власності;
сприяє здійсненню заходів, спрямованих на зростання експортного
потенціалу району, захист вітчизняних товаровиробників, розвиток виробничої
кооперації різних галузей;
згідно із законодавством організовує реалізацію державної політики щодо
ціноутворення в районі;
забезпечує роботу енергетичного комплексу району, здійснення
державної політики щодо розвитку електроенергетики; забезпечення контролю
щодо раціонального використання енергоносіїв; організації будівництва та
утримання в належному стані мережі електропостачання; контролює стан
розрахунків за споживання енергоносіїв;
сприяє створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання
майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними
інвестиціями;
здійснює контроль за забезпеченням об’єктів соціально-культурного
призначення та населення природним і скрапленим газом;
забезпечує реалізацію загальнодержавної політики щодо проведення
експертизи містобудівної документації відповідно до законодавства України;
здійснює координацію роботи і сприяє вирішенню питань тепловодопостачання та водовідведення, благоустрою населених пунктів району, сприяє
впровадженню нових екологічно безпечних технологій;
здійснює контроль у межах компетенції з питань запобігання епізоотіям та
їх ліквідації;
забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів;
координує роботу з питань праці та зайнятості населення, забезпечує
реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право
своєчасного одержання винагороди за працю;
забезпечує здійснення державної політики у галузях науки, освіти,
охорони здоров’я, культури та мистецтва, материнства і дитинства, сім’ї та
молоді, фізичної культури і спорту; бере участь у підготовці програм соціальноекономічного розвитку району та інших районних програм у гуманітарній сфері
з наступним поданням їх на затвердження сесії районної ради, організовує
виконання цих програм;
реалізовує державну політику в галузі соціального забезпечення та
соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів,
одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших
громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують
допомоги та соціальної підтримки з боку держави; сприяє розвитку їх
соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті
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державних пенсій та допомоги, наданню адресної соціальної допомоги та
підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших
компенсаційних заходів соціального захисту; координує роботу із забезпечення
в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні
послуги;
здійснює координацію і загальне керівництво роботою закладів науки,
освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, по роботі з дітьми, молоддю,
жінками та сім’ями, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
вживає заходів щодо збереження мережі цих закладів, розробляє прогнози їх
розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного
розвитку;
здійснює контроль за виконанням навчальними закладами всіх форм
власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної,
позашкільної, середньої освіти, контроль за роботою з атестації педагогічних і
науково-педагогічних кадрів;
контролює підготовку та бере участь у розгляді питань на засіданнях
колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
організовує роботу медичних закладів щодо надання допомоги
населенню, передбачених законодавством пільг і допомог, пов’язаних з
охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;
здійснює контроль у межах компетенції з питань запобігання інфекційним
захворюванням, епідеміям, їх ліквідації, пропаганди здорового способу життя і
профілактики соціально-небезпечних хвороб;
забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку і
функціонування української мови як державної, створення умов для розвитку
та використання мов інших національностей, про свободу совісті та релігійні
організації;
вживає заходів щодо розвитку сімейних форм виховання, поліпшення
соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування, поліпшення умов життя багатодітних сімей та сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах, і потребують соціального захисту, сприяє
запобіганню дитячій бездоглядності та профілактики вчинення правопорушень
неповнолітніми;
координує роботу з виконання першочергових заходів щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями та забезпечення їм безперешкодного доступу до об’єктів
житлового і соціально-культурного призначення;
проводить роботу, пов’язану з розробкою та реалізацією заходів щодо
розміщення,
працевлаштування,
соціально-побутового
і
медичного
обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які
потребують додаткового захисту, а також депортованих осіб, які добровільно
повертаються в регіони їх колишнього проживання;
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сприяє розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для
участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті;
сприяє підготовці молоді до служби у Збройних Силах України;
сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,
жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій;
виконує інші обов'язки, передбачені Конституцією та законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої
влади вищого рівня, а також розпорядженнями та дорученнями голови районної
державної адміністрації;
забезпечує
здійснення
заходів
щодо
підготовки
проведення
адміністративно-територіальної реформи;
у разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його
обов’язки з правом підпису розпоряджень та інших документів.
У межах своїх функціональних повноважень та повноважень,
наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює
роботу:
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (з
окремих повноважень).
Управління фінансів (з окремих повноважень).
Відділу
житлово-комунального
господарства,
містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації.
Відділу «Центр надання адміністративних послуг» районної державної
адміністрації
Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами районної державної адміністрації (з окремих
повноважень).
Головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи
апарату Шепетівської районної державної адміністрації (з окремих
повноважень) .
Державного реєстратора.
Відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної
адміністрації
Служби у справах дітей районної державної адміністрації,
Районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Спостережної комісії при районній державній адміністрації
Опікунської ради при районній державній адміністрації
Районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
Районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі
людьми
Комісії з визначення доцільності надання та розміру одноразової
грошової допомоги.
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Комісії з питань призначення населенню житлових субсидій та
державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям.
Районної комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням
статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» при районній державній адміністрації.
Районної організації товариства Червоного Хреста.
Інших консультативних, дорадчих та допоміжних органів, служб та
комісій, які будуть створені і діяти в межах чинного законодавства.
забезпечує взаємодію з:
Відділом
у
Шепетівському
районі
Головного
управління
Держгеокадастру в області.
Шепетівським управлінням Держпродспоживслужби у Хмельницькій
області
Шепетівським районним сектором Державної служби надзвичайних
ситуацій у Хмельницькій області (з окремих повноважень)
Шепетівським об’єднаним міським військовим комісаріатом (з окремих
повноважень)
Шепетівською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру
зайнятості (з окремих повноважень)
Відділом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю по
Північному регіону Хмельницької області
Державним підприємством «Шепетівське лісове господарство»
Шепетівським
районним
спеціалізованим
лісокомунальним
підприємством
21-ою Державною пожежно-рятувальною частиною Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Хмельницькій області (з окремих повноважень)
Відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в районі
Районними банківськими установами
Станційно-лінійною дільницею №5 Хмельницької філії ВАТ
«Укртелеком»
Шепетівським центром поштового зв’язку №3
Шепетівським районом електромереж
Шепетівською філією ДП «Укрветсанзавод»
Філією «Шепетівська дорожня експлуатаційна дільниця»
ПАТ «Шепетівкагаз»
Промисловими підприємствами усіх форм власності, фермерськими
господарствами району, а також іншими суб’єктами підприємницької
діяльності.
Відділенням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в районі.
КНП «Шепетівська центральна районна лікарня.
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КНП «Вузлова лікарня станції Шепетівка»
КП «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр
первинної медико – санітарної допомоги»
Шепетівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
Шепетівським
районним
територіальним
центром соціального
обслуговування (надання соціальних послуг).
Навчальними, дошкільними та позашкільними закладами району
(загальноосвітніми школами, навчально-виховними комплексами).
Громадськими організаціями жінок, молоді, спортивними громадськими
організаціями; закладами соціальної сфери району, іншими підприємствами,
установами, організаціями.

Керівник апарату адміністрації

Наталія ЛІННИК

