
Iнформацiя
лро бюджет за бюдяетним, програмами

здеталilацi.ю за кодхilп кредпryвання уiсц.воlо бюджету
управлiяня соцiального ]rхпсry gасе,lевля

НоRUпсьовськоi раионно-l Jlрл!вltоi.д!iпiс| рsцii
Лугая.ькоi областi за 20l8 piK

Уп!авпiнш соцiмьIrоло зах!сту населевня Новопсковськоi районноi
державноi адм]я]стацii Луганськоi областi (коротка яsва УСЗН
Новопсковсъкоi РДА Лугавсьпоi областi) (дмi - управлПп,) утворюmъся
головою Новопсеовськоi райовноi державвоi адмiлiсцацii Луrа!ськоi областi
(далi _ райдержадмiнiстрацiя), вход!ть до складу райдержадмiнiстрацii i в
межах Новолсковського раЙону забезпечу€ викояанвя пошадеЕих на
упрФлiяЕя завдапь,

У'rравлiЕяя пiдпорядеоВу€ться юловi раЙдержадмiЕiстрацii. а також
п;л,вilне i l, дкоюооr"ле Деп,lо "ч* ) -оu.цDло о lахи( } |а.еленл
Л) la lcbкoi обла.роi 0.p,KaBHoi ад!iн clDauii lлалi _ деr apaveHi; .а зriлr о l
ро,голiлоv зас l) пi/ь} lо,ови раlJеDжад!ihiс,рацi',

УправлiяЕя у своiй дiяльностi керуФься Коястлтуцiсю
v.раiаи, ач ыq ПреlrJенlа \кDdi-и пабrrегу viaic р " 

vnp"'l,., ","-.rnмii]соцполiтики, розпоряджеянями голови райдержадмiяiсlрацii, а такоr{
Полокеяшм про управлiвпя,

Осяоввrмп завдалпям, упрашiпЕ, у межах реалiзацii дермвноi
соцiальвоI полiтики па територii Новопсковського райову у сферi
соцiальsого захrсту пасg!епвя, €:

l) забезлеченяя реалЬацi'i державноi полiтикп у сферi соцi.Lпьно_
тр)довлх вйносил, оплати i нuежяи\ умов пралi. зайшостi васеленщ утому числi соцiшьяоi та лрофесiйЕоi адаптацii вiйськовослужбовцiв,
звiлънеяих узапас або вiдставку. i тпх, якiпiдшають звiлБвеяню iз Збпойяих
Спл УптаiЪ! та iяших вiйськових формуваяь!

2) забезпечен!я реzlпiзацii державлоi полiтики з питаль соцiмьвого
захисту яасеIенняj дiтей. внутрiшяьо перемjщеяих осiб, пiдтрrмки ciМ']. утому числi сiмей з дiтъмц. багатодiтних, молодп сiмейi запобirаявя

ciм'i; забезпечевя piвBocтi прав чоловiкiв та жiнок, протиfii
торгlвл, людьмчj виковаяня програм iзаходiву цiй сферi]

З) призначе!м та виплата соцiшьноi допомоги, адреспоl г]rошовоi
доломогr, компеflсацiй ra iнших соцiапьвих вих!ат, усталовле!их

Укрdiчи, нJj,рчq с)б.удiй л,я вiдшкодува, lq витd, HJ
оплат), житлово комувuьних поспг, лридбання сл?аплеffою газу] твердого
та рiдкою п;чяого побутового папива та лiлБг з олJ
послуг i посллзв'rзкуj

4) розроблеляя та оргаuiзацjя в!ковання комплексвих лрограм i заходiв



цодо полlпшеяяя стаЕовица соцiшъво врsливих верств !аселення]
вн}трiл]пьо перемiщеяп осiб, сiуей i Фомадян. якi перебувають у складтrх
киmвих обставияах] i всебiчяе сприявяя в oтplмaнli вrми соцiшьних
випIат iпослуг за мiсцем проживаявя, леребуванняj

5) забезпечеп' соцiшьноi iнтеграцii осiб з iнвалiдвiстю, сприявхя
створеянIо умов дл, безпере!]кодяого доступу осiб з ilrвм]дпiстю до ']6'cюiBсоцiмьноi iяфраструктури;

6) забезпечеяня у межах повяоважеяь кояцолю за дiяльнiстю
в!конавчих оргдiв мiсцевого самов!ядуванffя щодо опiки та fiiкrryвання яад
повнолiтtiм, недi€здатялми особами та особамиj цивiльва дi.здатнiсть яких

7) реалiзацiя державноi полiтики у сферi оздоровлевня та вiдпочипкy
Jilей. роlроб 

,енм la виhоьаьv вi,lпов,дчлI регiо ldbP/\ lDофа!:

. 8) решiздцiя держав!оi по,,riт!к! у сферi оздоровлеяпя осiб з
lявепlд!lстю, громадяя, постраждапих вяаслiдок Чорно6rльськоi iатастофи,
BeTepaHiB вiйяи (в тому чиспi учасяик]в автитерорист,чвоi операцii), осiб,;а

qипliсть законiв yKPaiH! .,Про статус ветераяiв вiйнп,
гарантii ix соцiального зашсау'' та ],Про жертви яацистсьхих переслiдуваньi

q] na ляд ld додерлаь,шv ва пiл час прl,начеl.нq
(перерахувку) та влплати ленсiй оргалами Пенсiiшого фоялу Укоа]ни:
проведенl,, нфоомd l,']ро_ро,'qсчюdмьчоl робоl иi

.I0) розробленм та оргаяЪацiя в,конаяяя комплексних протам i
заходiв щодо забезпеqенм рiвних прав i моклtrвостей чоловiк]в та жiяоk
лро,иJ]irоргi& l'],ольvr..sпобilанhя ьаси,ь.rв} B-i$':

Управлiяяя соцiuъЕоm захисту !аселепяя Новопсковськоi райояЕоiдерравdоi aDvibi(maui: " lo1oвl||M Pon opcJPibov бюдуеrчил кощliв
мrсtевого бюз8ет} у сферl соцiаjьного lаrистч,

Ф ьаtsчвJhм ) 20 8 фLl бюJiеlниi фотJv )lDdвлliнq. ,аlверJжеh/ч
ва vrueвov) рlв,.,д йсювщось,J о3л) ноr vi.Lевою бюджеrl J. убвенцiiдержавпого бюФ{ету мiсцевому бюджету за яастуляЕми бюджетя!ми

08l30l1 "Надая!я лiльг н

ч.й;;-ф;;;-;;;;;,;;";; j-ffi ;"""",#,yj#;ý;:"#;;xff ":#
20I8 piк з рахувавяям внесепих змiн _ 8 275 Зl9,9s гр",; касо* *KorurH" -
8275319,95 грн, У 2018 роцi сво]П правом ла 

-пiльли 
вiдповiдно дозаконодавства ско!истепось _4405 осiб, Середвiй розмiр витрат на рiкrlадаяих

lE79.00 rря;
08l30l2 'Надd lня с)бсиDi) ace,lerl ю д,lя вilшкоD)Б- чq di pJ] ia

вих послуD заплФlоваво !а 2018 piк з ур уваЕяямвЕесеяих змiл - 7545695З!00 грл,j fiacoвe викоlIаяш - 75 а56'9Зз,60 грл,



Середпя кiлькiсть отримувачiв субсидiй у 2018 роцi сшша 6766 осiб,
Середяiй розмiр вiдшкодовапих субсидiй яа piK з оплат! житлово комунllпь,
!rх послуг яа домоlюсполарс гво ll 152,00,ря,i

08lJ02l 'Нмdнiя пlлы ьа lр|Jб.tsv вердо о la р,дЁоlо гl9чо-о
]об)lовоlо lJ|ва i сrp8пqе lo-o Jly оФечиv rз elopcM |рочашн
вiдповiдно до зшонодавствD 2018 piK з урахуваняям
ввесевпх змiЕ - 22 711,26 грЕ,; касове викояаяш - 22 711,26 грн, Середн,
кiлькiсть отр!м),вачiв пiльг у 2018 рочi склма 15 осiб. Середпiй розмiр
л:, ". 13 лрилбаhня lверлоlо ,J гiдьою п,|llоlо пdпвd i.ь?аплечо о ld)
l5l4,00 грп,;

08lJ022 "ЧJд_нняс}6.идiи на.елсьd,о лш siлшьол)вdlJ вkграl ra
, рhдбанd ,вердоlо а рisко,о l l, Holo поб) cкpal lечого Ia.]y_
заплаЕовацо видаткiв на 20l8 piK з урахуванням вяеселих змiп - ЗЗб 448t7.1
|рн:ьа.овс виконJьrя ]]5 a21.15 |рн, СеDедря (:lbKclb отим)в"ч'в
субсидiй у 2018 роцi 1l9 осiб. Середнiй розмiр субсилiй Еа piк д,lя
р|дбарw lверJою ,а 

р'д\о-о rilltsolo гобуlовоlU п4 JBJ iскраплеrо о lJц
па домогосподарство - 2822,87 гря, Вiдхиленяя планових асигвуваяь по
вiдпоше!Фпо до касовш вrдаткiв 0,16 вiдсоток у зв!язку iз зшишками
зшавовапц поштових вптрат]

08lзOJ2'На0.1 чql, ь о(ое!] м !аlё]орiяч mочо ) ,о l,dl1 поLл)l
зв'язкр вiдшкодовано збитки ГlАТ (Укртелеkомr, пов!я]алих iз судовим
pi ,енlяv зв нJддч' пос1),и tв'я,ку пiль,ович каlеlор,ш lрочdдян
вiдповiдво до захоподФства за 20l7 piK, Затверджеяо яа вiдловiдвий перiод,
174 бЗ4 гр!,j - 1746З],8З грв. яке смада€ться: борг за
!адаяi послуги звl,зпfl 15З 254,00 грп,: iпфляцiйлi витрат, - l? 157,00 гря.;
з вiдсоткпрiчпих вiд прострочеяоi сум и боргу 4 223,00 rpн,;

08l]04l "Чад"нн{ допочUlи ) ,s'я,Ё) l uаlilрсlю : поlоlам _

заплановано видаткiв Еа 2018 piK з урахувапняNl внесепих змiЕ _ 300100,00
грв, касове 282 1б9,84 гря, Середяьомiсrчяа кiлькiсть
одерY)ваU'в lопочоlи _ ]2 o.i6, cepcJ lьомlся lki po,vip шоviсqldоi
част!яи долоуоги у зв'язку з вагiтяiстю 1959,5l грп,
Вiл\иле 1,9 пbHoBlx 1!иjlyBJHb го
б вiдсоткiв у зв'язку зi зменшенЕяl!1 кiлькостi заплаловаllих зверяе!ьi

08lЗ042 'Надаtsм .0о-о\о i ру )clPoBlcHPi лиlиь/- ra lлановано
видаftiв ва 20]8 piK з }раху!аяЕяNt в!есепих змiя _ 38 800,00 лрЕ, касове
вk (оча ll я _ J8 '00.00 tрн, aерсдrьомlс9ч ак о-с,о одерчувJuiв воломо,l
-] осо6" (сDеO"ьомi.я lиt оо,v'р lопоvоlи rри у(и oBleHb, диlrнt
l0"5.00 | ря, Пи lo{a ва,а о,ричаtsр\ 1о lovol -о ,d, dLl|oi <i.ll{ocli l а, хю i:
потребу€ ]00 вiдсоткiвj

08l]04J 'I]dдJhd доло!о / lpr нsрод{ечч' лq'qни, ,аплJllоuаrо
видаткiв !а 2018 piK з урахуванняv внесених змiп -1З 548 950,00 грн, кдсовс

l] 5]8 60а.54 ,рн a(р(лll-о!iсячнd (ilы'clb одерлуsачiв
8( J,,oбa .ереJh"оч,сqчl/i ро,v'р шомi.п\dоi чссlJнt

допомоги !ри !ародяе!лi д!тиЕи 1325,00 грн, вiдхилсям лланових



аспгяуванъ по вiдношеввю до касових видаrхiв - 0,1 вiдсоток у зв'вку зi

змевшеняям кiлькостi запланованих зверяень;

08lJ044 "НJда.lрр доlомо,ч Jа д:,сl, ,ад 9личJ uсlаровпеrо оп:к) чи

лiш\вdнчя lапларовцо виц,l к;u й 20l8 plr , )pax)BJP lqv вdр,ених tMir _

l4аiЗ00,00 |рп l2oI б96.0Е lpH 
'ере,-ьоV:сqчнJкiлькiст! одерхувачiв щоNliсячяоi части!и допомогп - З2 особи,

СередрьоV ся"чиц ооlм;р,!оfочо" HJ 0,,ей чJ 9ýl vи всlалоыено олiьry чи

пiшуваппя 3285,00 rрs. ВiдхилсЕlя планових асигнуваяъ по вlлношеlпю

до *о"о""* видur*iu 1] вiдсоткiв у зв'язку зi зменшевЕям кiлькостi

зшаЕованих зверЕевьj

0813045 "1-Iадаяня допомоги па дiтей оли!оким матерялD) зд!лановапо

видаткiв на 2018 piк з уржувапмм впесенпх змiн 5 062 281,00 гря, i(асове

вrкопання -4 710 267,7б грн, Середяьомiсячна кiлькiсть одеркувачiв

цомiсячвоi часши допомоги 2]5 ос;б, Середвьомiсячвий розмiр
щомiсячяоi частини доfiомоrи яа дiтей ошноким матерям - 1825,68 грн,

Вiлiллеявя плаяояих асигяуваяь по вiдношенпю до касовв видаткiв 7

вiдсоткiв у зв'язку зiзменшеЕiям кiлькостi заплапованях зверllень;

08lЗ046 "llаданяя тимqасовоi державноi допомоги дiтям) заплановаяо

видаткiв на 2018 piK з урцуваяяям внесених змifl 100100,00 гря, касове

впконаняя 64З13,2Ъ грн. Середвьомiсяяа Ki]rbKicTb одержувачiв щомiспвоi
qастrни допоi!оги , 5 осiб, Середяьомiсяqяий розмiр тпмчасовоi державноi

допомог! дiтям 1078,00 грн, Вiдхилеппя плаяов,х асигяувань по

вiдяошевяю до касових видаткiв 3б вiдсоткiв у зв'язку зi змеяшеЕпям

кiлькостi заплановавих зверяе!ьi

08l30Zt7 "l lалачts9 дер l,aBPo' co,iJ,lb"oi допочо, ц тмо$бе"]ечениN
(iM'rY rаплdповано вrд.rr'в ba r0l8 рlh l урач)вJь ч вчесеrичTмiр
? 240l??,00 грв. - 7 240170,98грн, СередяьомiсячЕа

кiлъкiстъ одеряqвачiв цомiсячяоi частинп долоNJоги ]0з особп,
aсрелl ьоVlс,чпий oolVlP Jо$|с,!,о',а,,учр!егi3вl о"со, ia ь"оlдопоvоlи
мшозабезпечевйм сiм'ям - ]991.24 г!н,j

0ЕlЗ081 "Надавня державЕоi соцiмьноi допоNtоги особам з

,||в4'дн'сlо 1д.|,цн-lBa |ад"яч li вд:"ч'сl,о, lа],ачовdьо s"даl(iB la

2018 PiK з урахуванням ввесев х змiн 9 359 493,00 грн, касове впкопанвя -

9З55260,43 гря Середяъомiсrчна кiлькiсть одеркув]rчiв допомоm - 542

,соби, Сере,!rьом'сач,,/й оо,V'р 0,оя,,вроi .оL,шь,о: JU|,очоlи особJм ,

i!валiдяiсто з диfивства та лiтяпI з iлваliдяiсm- 1438,З8 грп,i

08lЗ082 'НаддrЕя деркавяоi соцiшьвоi допомоги особам , якi tе
мають права яа певсiю та особам з iявал]д]riстю, державяо'i соцiальвоi

допомоm Еа догляд, зmаловано впдаткiв ва 20]8 piK з урdуванням
вяесеяих змiн 2 259 6,1б,00 грв, _ 2 257 978143 грЕ,

Середньомiсячllа кiлькiсть одержувачiв щомiсяqно] частияи допомог! - l29
осiб, СередЕьомiсячfirй розмiр цо!,iсячяоi державяоi соцiшьвоi допомоги
особам, яхi не маютБ права яа пеясiю та особам з iliваiiдвiстю, державноi
соцiмьяоi допомог, яадотшд- 1458,64 грв,;



081308З "На'цавпя допомоги ло догляду за особами з iнвшiднiстю l чи

Il групи ввдслiдок психiчното розладуD rаплаяоваво видаткiв на 2018 piк з
,Ml l 204 Zl-,1.00 l рн, (Jcoue зу(о ldня

i ls,i.lо,,вз, р", c"p"o,"oMic", la .iльl с- ь од(р/увачiв лопоvоl и - о5 ocl6,

Середчьо!iся, ний розчiр!оl очо,и,о.4оlлял),dо.обJмt l iчвdiд"iсlюl ч,
ll гр)гJ вьас, iч.r lси.iчроlо Dоl аду - l480.80 lрп, В:дхиле,lья гlзчови\
ч"Йу"ur" ," вiдпошеявю до касових впдаткiв 4 вiдсоткл у зв'язку зi

зменшевмNt кiлькостi заllлаяовашrх звернепь;

08l3084'НадаЕяя тимчасово] дерхавноl соцiапъяоi допомогlr
вепрацюtочiй особi. яха досягла загальgого пе!сiй!оло Bir],, але ве вабула

права ва псвсiйну виплату, заплаповаво видаткiв яа20]8 piк з урахуваЕяям
вgrcенп змЬ 824lЗ,00 грх, - 82З84!7l грв,
Серсд lbo!i.q"P" !:, ".i. 

j" о lepi)BJ,lu - < oc16, Сере lчьомi.я,dиу ро]чiр
деD. aв-oi соLiJьчоi оюч:й особi.
ел.i;ноlо Bi.}, Jле le Jdб)ла l DaBd ds -р"с ib, в,]пlа )- lЗ7.},00 | pн,l

0813085 "Надаяш щомiсячяоi компевсацiй!оi в!плат непрацlоючiй
працездатнiй особi, яка догDда€ за особою з ;ввшiднiстю I групи, а також за

оiобою, якадосягла S0- ти рiчпого BiKy, заплаяоваgо видаткiв яа20l8рiкз
урахуваняям ввесених зNtПt 1800,00 грн, касове в ко!авпя - 1089,06 гря,
C"p"o,,ooк*n,,,", b\i-l"oJep, yBJ,lB J,r,:.qчl оi.о!ле-.аuiиl,оiвуп-аlи
2 особи, Серед9ьомiсячнrй розмiр коNlпенсацiйяоi вилпати яепрацюючiй

працездатвiй особi, яка доглядае за особою з iявал]днiстю ] rрупи, а такох за

особою, 
'ка 

досягла 80, п р]чвого BiKy - 45,38 rрз.;

0slltз3'tlli заrоди la ldкlадц vолод:л,о" lолi'и.и- Фплаiовано

видd,!iв Jа р-J'ъl lю ло!l ler-lloi ра/орчоi про,оOvч coJ'алbнolo ,а\/с,)
j асе,lенря HoBUn. roвcbbolo р,,ио l, а )0l8 pit ] ,р.,r)ваts,lяv "i',ечих ]vi ,

8420,00 грп, касове виконаяня - 5475,00 гр!, Кiлькiсть }часнпкiв ззоду 26

родин. Середш Bapтicтb придбаяих подаруЕкiв дх, привiтаяяя дiтей - 210!57

гон, Вiдvлен"r планових зсill|)ввчь lo в

r5 вiлсоrк в l,в'. lчу,l цtенt!енрям ьiлько.,Фsок ра )" ас," у фес ивмi 1d

KoEKypci (прийпято меяше я;к плаьувмось)]
08lЗl40 "Оздоровлеяяя та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв з

оlдоровlе ll, ося 1а рач)\о! rошl,в Hd о,лоромеlljf
громадян, якi пос'граждuи вваслiдо( Чо!побtrльськоi катастофи),
,а l аtsоваtо вида,"is la реап'яU'ю hо lгlе(.l,оi Ddиоl ,ol протаvи
соцiшьяого захисту яаселенвя Новолсковського райо!} fia 20]8 piK з

)рл)ваlшвьесечи\,!iпlsJ888|лн iвJл9о,лооовленнq

дiтей пiлътових категорiй - l53 888 rря, Кiлъкiстъ пр,дбаних плiвок -
26 шт, Середяiй розм]р Bapтocтi путiяки - 5918,00 гря.]

08!3160 "Наданм соцiмьноi TaPaяTii Фiзичним особам. якi Еадаlоть

соцiФьtli посл)т Фомадявам лохилого BiKy, особам з iнвмiдвiстю, лiт'м з

iнвалiдliсIо, хвор!м, якi !е здатпi до самообслуговува!!я i потребюъ
с ороh J boi .!опомо. l- ,аlвеDдл. о ч" 20,8 I i/ l )рd\уваj Hqv внесеllи, ,v'ч

8.{ 593О0 грн, касове виконаняя - ббl25,00 грп, з них спрямовдно з райоlIною
бюджету -l9 561,00 грн.i за рахунок Новолс(овськоi об'сднаноi



територiшьноj аоvадй _ 650З2,00 гря, Зшицок вевикористан!х асигнуваяь
- l8408.00|p , loвepl|)lo до б,ол.,еl) u ,u'я,,.} , ,им Jo вIлповiдlо,!о
Закояу Укра]яи <Про соцiшъвi послугп, та п, 11 Порядку при]Еаченяя i
в,плвlи rovleHcaui' фiзичр/! о.обач. oKi рJд.юlь coJiФoni по.л)lk BiJ
29,04,2004 року Л!558 вишата фючЕв яардувФь за ryудеЕь 2018 року
здiйснюсться до 10 сiчня наступного бюджетного перiоду, На кifiець звiтяого
перiоду зФишилась кредиторська заборговапiсть - l77 555,1Zl грн. за перiод
сiqевь листопад 2018 року, Кредитор.ька заборговаяiсть вияпкла через
l1едоотрймав!lя асигнувань r районного бюджету на звifний перiод,
(ередь,оч:сqчdи ро]чiр ьоVле ,cdll:rFoi Bil lJ,/ l el рафюч,й праUеlла l lй
особi, яка дотляда€ за особою з iявшiдяiстю l групи, а також за особоюl яка
досягла 80_ п] рiчного BiKy 175,40 грq, Середня кiлькiсть отримувачiв -]77
осiбl

08lJl02 наJl l{ фidв lc.ыl ll:,!,рiчги грUvd,!.Dмм орm ll,a Uп
веlера ;в lосiб l нвлi!-( ю. лli ы iclb qrц ма. !о l:albн) слрqмоваlli(lb_
заплановано видаткiв з раЙонного бюджету fiа 2018 pi( з уршуваяням
вяесеяп змiя 64 686,00 гря,; _ 0,00 грн, Ф]наЕсувап]Ф
не проводi loco Jepe, BieylH'crb гроведерич ,в\оl:в грочdдсомvI
орвяiзацiями якi б мш, соцiмьяу спрrмованiсть;

08lЗ2З0 "Вrплата держав!оi соцiшьвоi допомоги на дiтей_сирiт та
дiтей позбавлених батькiвського пiклуваяя, у дитячих будинках сiмейцого
типу та приЙоiпlих сiNj'ях, грошового забезпечеяня батькам_вrхователям i
приЙомвим батькам за вадаявя соцiальнпх послуг у дитячих будиямх
с:!еrною ип) сv'ял Ja лр/ь_иlо\ рошl \o,rcb.d
дитияою) та оплату послуг iз здiйслелЕя латроваry яад диmяоIо та впплата
соцiаrь!оi допомог! яа утриманяя дитиflи в ciMli латроватяого впховатеш)
заплаяоваво видаткiв яа 20]8 piк з }"ахуваяяяi! вЕесеЕих змiя 1 064 З00,00
грп, касове в!кояаввя _ l0З54З5,97 грfi Серед!ьомiсячяа кiлькiсть
одержуваqiв цоi{iсячЕоi допомоги _ 24 особи, Середяьомiсячfiий розмiр
щомiсячяоi частпви допомог, на дiтей_сирiт та дiтей, позбавлен!х
баrькiвсь(ого пiuувшвя - 3595,00 грfl, ВiдхилевЕя пла!ових асигнувань по
вiдпошеп!ю до касових влдаткiв З вiдсотки у звlязку зi змiяоlо
прож!ткового MiH;MyMy та змiяою розуiру виллати на дитrну] яка досятла

Викоои.,арнq бюD_.ldил .oLliB Управ, lню ) lB'ldoMJ лер,олi
lD'йсчювмо.ь вiOгоыд||о до,(o_1op/c). l,о,ц асk,цвачь it ]alMbнolo
фонду бlодr{ету, затверджеЕп в устаяовлеflому порядку,

Фll а, сов o]epJU'i \ looB li lня .Ji;(dювдись чсос, рсl!,раUiйчi оаr,lЕl,
вiдкритi в Управлiннi Дерr{Флоi кsвачейськоi служби Украitlи у
Новопсковськомry районi Луганськоi обпастi.

с. хомутяFlськА

rrb

Начмьяик управлiяня

Головвлй бухгаптср с, войцЕховськА


