
№
УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Верхньодніпровського міського голови

від “12” листопада 2021 року № 611
<Про внесення змін до розпорядження від 12.02.2021 року № 71/2 «Про 

затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік по міській раді» 
(зі змінами, внесеними згідно з розпоряджень

Верхньодніпровського міського голови 
від “15” лютого 2021 року № 81/2, 
від “03” березня 2021 року № 101, 
від “17” березня 2021 року № 112, 
від “26” березня 2021 року № 124, 
від “16” квітня 2021 року № 162, 
від “11” травня 2021 року № 204, 
від “09” червня 2021 року № 269, 
від “ЗО” червня 2021 року № 312, 
від “20” липня 2021 року № 367, 
від “28” липня 2021 року № 388, 
від “19” серпня 2021 року № 430 
від “13” вересня 2021 року №489 
від “16” вересня 2021 року №497 
від “08” жовтня 2021 року № 544

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України. Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2021 рік», Законом України «Про Національну 
інформатизації», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.201- р 12:1? и 
змінами), наказом Міністерства фінансів України від 29.09.201” № ”93 'lip: 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитуванню 
бюджетів" (із змінами), наказом Міністерства фінансів України від 1” 5 2 
№608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійсненні 
ефективності бюджетних програм» (зі змінами) та інших нормативі: • а*~в.. _? 
регламентують застосування ПЦМ вважаю за необхідне:

1. По міській раді в розрізі кодів програмної класифікапй ■ . • ж
кредитування місцевих бюджетів на підставі Виконанню:
Верхньодніпровської міської ради № 514 від 03.11.2021 року -Пре внесенні : . д: 
рішення «Про місцевий бюджет Верхньодніпровської місв?::: тер в ста 
громади» № 51-3/ІХ від 24.12.2020 року затвердити паспорт по:



0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності міської ради в сумі 24705.461 тис. грн., в т.ч. загального 
фонду 24705,461 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0113241 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту 
і соціального забезпечення в сумі 9548,116 тис. грн., в т.ч. загального фонду 
9548,116 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства в сумі 812,399 тис. грн., в т.ч. загального фонду 788,264 тис. грн. та 
спеціального фонду 24,135 тис. грн.,

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів в сумі 9646,397 тис. 
грн., в т.ч. загального фонду 9646,397 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський 
міський голова

Савочка-Береза

Геннадій ЛЕБІДЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року М> 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника кошті» місцевого бюджо'іу)

12.11.2021№ 611____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної к.иіісіі(|>ікцції пидиткіїї ти 

кродиі у ПІНІ 1 ія МІОЦбИОГО бІОДЖОТу)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада 04052595
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0110150 0150 0111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 24 705 461,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 705 461,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997 року, Закон України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування" № 2493-ПІ від 07.06.2001 року, рішення міської ради від 24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 
2021 рік"____________________________________________________________________________________________________________________

(> І ІІІІІ ’!< |ІЖІІІІІІИЇ ПОНІ ГІНЦІ, Ції досягнення ЯКИХ СІІрЯМІІІІІІІІІІ реіІІІІ 'ПІНІЯ бюджетної прогрими
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9. Напрями використання бюджетних коні гін
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Чіігіільпий фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 24 405 461,00 0,00 24 405 461,00
2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 300 000,00 0,00 300 000,00

УСЬОГО 24 705 461,00 0,00 24 705 461,00

К). І Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
І Бюджетний кодекс України Ст.91 п.1 п.п.2 24 705 461,00 0,00 24 705 461,00

Усього 24 705 461,00 0,00 24 705 461,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 106,00 0,00 106,00
продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Реєстраційні журнали 7 883,00 0,00 7 883,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Реєстраційні журнали 2 500,00 0,00 2 500,00

ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника од. ґ—-Реєстраційні журнали 5 000,00 0,00 5 000,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од. Реєстраційні журнали 23,58 0,00 23,58

Верхньодніпровський міський голова Г.М.Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу В.М. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)

12.11.2021_______
Д (Дата погодження)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року МІ! 8.16
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника копі ї in місцопої о Ніоджо іу)

12.11.2021№ 611_________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.____________ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада_______________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2._____________0110000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113241

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

3241 1090

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 548 116,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 548 116,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги" , Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами, Постанова КМУ від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", рішення міської ради від 
24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми_______________________________________________________________________________________

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

7. Мети бюджетної програми
. ...............я функцій і іііндіїїіі. ііііііріііі.іеппх па пібстечения соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хпороЛоіо, Ііпінлідіїїеію, а пікож і роміїдмп, які неребуваїогь у складних життєвих обставинах

М Іпн ІіІІІІІЧ ин 'і>1іг піні 111 и н рими

Ми і н Завдання

Inin .... и.....11 іііііііііі.іііімп ши н\і ими ні місцем іірожніїпініи і ромадіні. не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебуїііногі, у складних
hill II IHI1 Hill ІІІІІНІІІІ ч



9. Напрями використання бюджетних кош тів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 9 418 116,00 0,00 9 418 116,00

2 Забезпечення виконання завдань (проектів) з інформатизації. 130 000,00 0,00 130 000,00
УСЬОГО 9 548116,00 0,00 9 548 116,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Бюджетний кодекс України 9 548 116,00 0,00 9 548 116,00

Усього 9 548116,00 0,00 9 548 116.00
І І. Результативні показники бюджетної програми

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість установ од. положення 1,00 0,00 1,00
кількість відділень од. положення 5,00 0,00 5,00

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та 
тимчасового проживання од. положення 1,00 0,00 1,00

кількість штатних одиниць персоналу од. положення 99,00 0,00 99,00
продукту

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) осіб Реєстраційні журнали 454,00 0,00 454,00

чисельність осіб, забезпечих соціальним обслуговуванням (наданням 
соціальних послуг) осіб Реєстраційні журнали 454,00 0,00 454,00

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та 
тимчасового проживання од. кошторис 30,00 0,00 30,00

ефективності —Ч.
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних 

послуг) 1 особи грн/рік розрахунок 29 707,00 0,00 29 707,00

якості і
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної 

чисельності осіб, які потребують соціальних послуг
відс. г 

__________ !
розрахунок 100,00 0,00 100,00

Г.М.Лебідь
(підпис)

Верхньодніпровський міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)
S?/ І Е 4 /і І \9- '’3Н
Начальник фінансового відділу
5Д I І і о- ■S.0

М II

12.11,2021_______
(Дігга по.хіджсіпія)

/ (підпис)

В.М. Максимова
(ІііІЦІііЛіі/ІІІІЦІІІII. ІІ|ІІ ІІНІІЦі')



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20 М року № К Ю
(у редакції наказу Міністерства фінансів України під 2‘) грудня 2018 року № 1200)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядники коштів місцевого бюджі'іу)

12.11.2021№ 611____________ _________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.______ 0100000____________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада_______________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

2.____________ 0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116013

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційної о
господарства___________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 812 399,00 гривень, у тому числі загального фонду 788 264,00 гривень та

спеціального фонду- 24 135,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів Верхньодніпровської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 30-3/VIII
від 15.12.2017 року , рішення міської ради від 24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

№ з/п

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

І Цль державної політики

III'ІІЦ'рі'ІііІІІІІІ рОІМІГІІ (ІИТ'КГІІІ водопровідно КІІІШЛІ ІІІЦІІІІІОКІ ГОСІІОДІїрСГІІІІ

7 Мені (ІІОДЖСГІИН прогрими
ІиОг ііЦхіі'іііііі ни ножної і іі Ін і ні рсГіІІІної рііГіп і її ІІП < к і In ь ому пил і, поі о і осі піди р< і іііі

II ІІІІГІЦННН ІЦп НІ І ПІНІ Ііріцрцміі

ІІІІІЧІІІІІІІІ

Ти * 1 II 'll' 'II ІІІІ'І |||| І'ІІІІІ'І Ill'll I'll'II II Hl'lllplll • II ІHU' I Illi |ll| l| II l|l| (ЦІ і I !|l|||l|| НІН ЦІЦІІІII I III III I Kl| II I Illi

I Im i| in пі ції i. upiii і пін їм On > і i< і і ini' і'і и III III



гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
і Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 788 264,00 24 135,00 812 399,00

УСЬОГО 788 264,00 24 135,00 812 399,00

10. І Іерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Довгострокова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр.,

788 264,00 24 135,00 812 399,00

Усього 788 264,00 24 135,00 812 399,00

І І. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 
які потребують підтримки од. Реєстраційні журнали 2,00 0,00 2,00

продукту
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, 

яким планується надання підтримки
од. розрахунок 2,00 0,00 2,00

ефективності
середня сума підтримки одному збитковому підприємству тис.грн. розрахунок 394,10 0,00 394,10

якості ґ А
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства, яким планується надання дотації, до кількості 
підприємств, які її потребують

відс.
розрахунок

100,00 0,00 100,00

(підпис)

Верхньодніпровський міський голова Г.М.Лебідь
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу 
//«6$/ і———і

12.11.2021
(Дата погодження) 

М.П.

(ПІДПИС)

В.М. Максимова
(Ііііцііиіи/ііііціил. прізвище)

%



1.____ 0100000
(код Програмної клпинфікпції ііидпгкіп та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0 Н 0000__________________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

3. 0116030_____________________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № Н16
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудин 201Н року №' 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджеіу)

12.11.2021 № 611

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Верхньодніпровська міська рада_______________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Верхньодніпровська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

______________6030______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0620
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

04052595
(код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів_____________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453600000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 646 397,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 646 397,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Довгострокова програма благоустрою населених пунктів Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018- 

2022рр., затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради № 27-3/VIII від 15.12.2017 року, рішення міської ради від 24.12.2020 № 51 -3/ІХ "Про місцевий бюджет 
Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Покращення благоустрою на території Верхньодніпровської міської ради.
2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць

7. Мета бюджетної програми
11ідвищеппя ріння благоустрою міст а

8, 'Ііііідііпня ґиоджсгної нрні
ІІІВДІІІIIІЯ

ІІІг|н Фі ПІНІ ні ) 1 (ІЦМІІІІІІІІ 1(11 ІІІІІ|(’фКОМ)' |І|Ц|ІІ Ц’ІЦЧІНІ ІОНИ ІІШ І’ІЦ’ІІОІ О ІіуіІІі 1 у НІ ІІІІІІІІНІН’ІІІІІІ Пін 0 ічоиіоі Ічпих умни
Іі(Пі* IIIV4VIIIIH іііІНІІІІІІІІііМ о ін Ilil jIVIIIIH Ііуі|ІІЦІ«
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9 І ІІІН|ІІІМН ІІІНіІіріН ПІННІЇ ГіІІПНІїгІНІІ'. ІОІІІІІІІІ



гривень

Яв |/|І Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних умов 8 133 197,00 0,00 8 133 197,00

2 Забезпечення зовнішнього освітлення вулиць 1 513 200,00 0,00 1 513 200,00
УСЬОГО 9 646 397,00 0,00 9 646 397,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Довгострокова програма благоустрою населених пунктів
Верхньодніпровської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022рр. 9 646 397,00 0,00 9 646 397,00

Усього 9 646 397,00 0,00 9 646 397,00

11. Результативні показники бюджетної програми

/

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Видатки на утримання площі, що підлягає прибиранню, догляду грн. розрахунок 9 646 397,00 0,00 9 646 397,00

продукту
Площа на якій планується здійснити прибирання, догляд. га. Технічний паспорт 121,00 0,00 121,00

ефективності
Середні витрати на догляд 1 га території. грн. розрахунок 79 722,00 0,00 79 722,00

ЯКОСТІ \ 1
Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає 

догляду та прибиранню.
відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова ____________________ Г\_________________________ Г.М.Лебідь
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради___________________________________________________ /___________ ___________________________
(І Ііпнії місцевого фінансового органу)

1 ІІІ'ІіиіЬИИК'ф’Ма.ВСОІВ&^О, відділу _________________________________________
(підпис)

г/ l^HjSOSl С /
/' ‘ (Діі’ці hoWotf&oliini) ov ’ J

MH

B.M. Максимова
(ініціали/ініціал, прізвище)


