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3. Пiдтримка спорry вищих досягнень та органiзацiй, якi здiйснюють
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класифiкацiТ видаткiв та
кредитування мiсцевого
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5, Надходження для виконання бюджетноТ програми

02536000000
(код бюджету)

Аркуш 1 з 7



1 ) надходження для виконання бюджетноi програми у 2020 -2022 роках:

2) надходження для виконання бюджетноТ проrрами у 2023 ,2024 роках:

6, Витрати за кодами Економiчнот класифiкацiТ видаткiв / КласифiкацiТ кредиryвання бюджеry:

1 ) видатки за кодами Економiчноi шасифiкацiТ видаткiв бюджеry у 2020 -2022 роках:

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацГj кредитування бюджеry у 2020 _2022 роках:

3) видатки за кодами ЕкономiчноТ клаGифiкацiТ видаткiв бюджеry у 2023 - 2024 роках:

2022 р2020 t

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвUmку

разом
(11+12)

загальнии

фонд

слецiальний

фонд

у mому ччслi
бюdжеm

розвumку
разом (7+8)

загальний

фонд
загальнии

фонд

спецiальний

фонд

у mому ччслi
бюOжеm

розвumку
разом (3+4)код Найменування

1410 11 125 6 72 3 41

6 715 19зх х 5 511 91з 6 715 493 х хх .,87l J89 s 5l1 91з5 871 589 хIIаПеiженilя il rara-Ibilоrо lп,if бюdасепу

х хх
6 745 49з5 514 943 6 745 49з5 871 589 5 514 94з5 871 5в9усього

2О24 р

у mому ччслi
бюФкеm

розвчmку
разом (7+8)

у mому ччслi
бюФкеm

рфвчmку
разом (3+4)

загальний

фонд

спецiальний

фонд
загальний

фонд

спецiальний

фонд
код Найменування

8 9 104 5 6 72 31

х х 1 з8з 36зх х 4 171 630 1 38з збзНцlхоdменм iз за2альло2о фопd! бюdжеil! 4 l71 бз0

ххПоерненм LФеdilпiв ёо бюОжеmу
4 з83 3634 l74 бз0 4 з83 збз,t 174 бз0усього

код
ЕкономiчноI
масифiкацП'

вядаткiв
бюджеry

Найменування

2020 pi( (звiт) 2021 piK (затверджено) 2022 pi( (проеп)

загальний
фонд

спецiалький
фонд

у mому чослi
бюdжеп

розвчпку
разом (3+4)

загальний
фонд

спецiальняй
фонд

у mому ччслi
бюdжеп
розвчmку

разом (7+8)
иrальний

фонд
спецiальний

фонд

у mому ччфi
бюёжеп

розвчпку
разом (11+12}

l 2 1 6 7 8 9 t0 1,1 12 1з 14

224о Оллата послуr (KpiM комувальних) 29 зз з2 з2

2610
та поточнi трансферти

(установам,
5 48з 20с 5 48з 200 4 994 55с 4 994 550 6 220 800 6 220 800

27зо lншi виплати населенню з88 збс 388 з60 520 з60 520 з60 524 661 524 661

усього 5 871 589 5 871 589 5 514 9,|3 5 514 943 6 745 49з 6 745 49з

2022 piK {проеп)2021 pii (затвермено)2020 piK (звiт)

заФьнхй
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччслi
бюOжеп

розвчdку

разом (11+12)заrальнии
фонд

спецiальний
фонд

mому ччфi
бюOжёп
розвчпцу

у
разом (7+8)заmльняй

фонд
спецiальвий

фонд

у mому ччфi
бюёжеп
розвчmку

разом (3+4)
Найменування

код
Класифiкацil
кредиtування

бюджету

1110 11 12 1з5 6 7 83 11

усього

202,| piK (прогноз}2023 piK (проrнозl

загальнии
фонд

спецiальний
фонд

у mому ччслi
бюожеm

розвчпку
разом (7+8)3аЕльвIй

фонд
спеqiальний

фонд

у mому ччФi
бюdжеm

розвчпху
разом (3+4)

Найменування

коА
Економiчноi
иасифiкацiТ

видаffiв
бюмеry

106 73 41 2
35 37Оплата послуг (KpiM комунальних)224о

з 80з 2з5 з 803 2з53 622 128Субсидi-.lта поточнi трансферти пiдприбмствам
(установам, органiзачiям)

3 622 12в261 0

5в0 091552 467 5в0 091552 467lншi виплати населенню
4 з8з 36з4 174 63с 4 38з 363усього 4 174 бз0

Аркуш 2 з 7



4) надання кредитiв за кодами l(ласифiкацiТ кредиryвання бюджеry у 202З -2О24 роках:

код
Класйфiццi-r
кредхтування

бюджету

Найменування

202З piK (лроrноз) 2024 piK {проrноз)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд

у пому ччслi
бюdжеm

розвчmку
разом (З+4)

заrальний
фонд

спецiальн&й
фонд

бюdжеп
розвчmху

разом (7+8)

1 2 4 5 6 7 8 9 10
усього

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштiв:
'l} витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2020 -2022 роках:

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2023 -2О24 роках:

8. Результативнi показники бюджетноТ програми:
1 ) результативнi показники бюджетноi програми у 202О - 2022 роках:

м з/п Напрями використання бюджетних коштiв

2020 р 2021 piK (затверджено) 2022 piK (проепl
заmльний

фонд
спецiальний

фонд

у пому ччслi
бюOжеm
розвчmry

разом (3+4l
заrальний

фонд
спецiальнrй

фонА

у пому ччслi
бюOжеп
розвuпw

разом (7+8)
заaальний

фовд
спеqiальний

фонд

у mому ччфi
бюёжёm
розвчmку

разом (11+12)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1

видатних
i 366 000 з66 000 498 000 498 000 502 300 502 з00

шкlл MIcTa 22 389 22 з89 22 з93 22 з93 22 з9з 22 з93

3
Сприяння дiяльностi заOадiв фiзично-l кул5ryри i спорry
та органiзацiй фiзкультурно-спортивноТ спрямованостi, 5 48з 200 5 48з 200 4 994 550 4 99rl 550 6 220 800 6 220 800

усього 5 871 589 5 871 589 5 514 943 5 514 943 6 745 49з 6 745 49з

N9 з/п Напрями ви{ористання бюджетних коштis

202З piк (прогнозl 2024 piK (про.ноз)

ýmльний
фонд

спецiальний
фонд

бюdжеm разом (З+4)
загапьнrй

Фонд
спеqiальаий

фонд

у пому ччслi
бюOжвп

розвчфку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Заохочення видатних спортсменiв, TpeHepiB та дiячiв
фiзичноi кульryри i спорry регiону,

52а 922 52а 922 555 369 555 369

2
Виллата стипендiй MicbKoi ради кращим вихованцям
спортивних шкiл Micтa 23 580 2з 580 24 759 24 759

3
Сприяння дiяльностj заФадiв фiэичвоi культури i спорry
та органIзачiй фiзкультурно-спортивноi спрямованостi, з 622 12а 3 622 128 3 80з 2з5 з 803 2з5

усього 4 ,|74 бз0 4,174 бз0 4 38з 36з ,t 38з 36з

м зrп показники Одиниця
вимiру Джерело iнформацiТ

2020 piK (зsiт) 2021 piK {затвермено) 2022 piK (проепl

заrальний фонд
спецiальнrй

фонд разом (5+6l заrальнtsй фонд
спеqiальний

фонд разом (8+9} заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (1l+l2)

з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Завдання 1

затрат

1
Кiлькiсть видiв заохочень/винагород, цо виплачуються
цомiсяця,

од, Розрахунок 1 1 1 1 1 1

2
видаткiв на виплаry стипендiй крацим Рiшення Micbкoi ради вИ

"Про бюджет Вjяниllькоi
MicbKoi територiальноi

та тренерам за високi спортиввi грн, 366 з66 498 498 502

спортсменiв, якi од, ,1

отримують стипендii од,

грн. 1 794. 1 794. 2 441, 2 441.1а 2
1

1
Динамiка кjлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери,
видатнi дiячi), порiвняно э минулим роком,

вiдс. Розраryнок 141,67 141,61 100,00 ,l00,00 в8,21 аа,24

Аркуш 3 з 7

502
piK"

Розрахунок 1, 1l 14 1| 1l 1l



Завдання 2 Виплата стипендiй Micbкoi ради кращим вихованцям спортивних шхiл Micтa

затрат

1
Обсяг витрат ва виплату стипендiй кращим учням
спортивних шкiл Micтa

грн,

Рiшення MicbKoi ради вiд
"Про бюджет ВiнницькоТ
MicbKoi територiальноI

громади на вiдповiдний pik"

,, зs, 1,1 22 заs,12 ,,*.*l 22 з9з,Oс

2
Кaлькiсть учнiв комунальних дитячо-юначьких спортивних
шкiл Micтa

осiб
Звiт та план по мереЯ,

вiдповiднi роки

,.n,I 2 497 ,*,l 2 595 2 599

продуfrу

Кiлькiсть учнlв комунальних дитячо-юнаць(их спортивних
шкiл мiсга, що rтримують стипендii м:ськоi ради

осiб
Звiт та план по мережi,

штатах та контенгентах на
вiдповiднi роки

,.l ,.I 16 16

ефепивностi

1 Щомiсячний розмiр стипендii Micb(oT ради грн.

Рiшевня MicbKoT ради вiд
"Про бюджет Вiв8ицькоi
MicbKoi територiальноТ

громади на вiдповiдний pik"

,....l ,t55,5c ,,,,.i 155.56 155,50 155,50

якостl

1
Дйяамiка збiльшення/зменшення кiлькостa стипендiатiв
порiвняно з минулим роком

вiдс. Розрахунок 1o0,0ol 100,00 10о,о0| 100,00 100,00 100,00

Завдання З сприяаня дiяльностi забадiв фiзичноi культури i спорry Е органiзацiй фiз{ультурsо-спортивноТ спрямованостi.

затрат

1

Кiлькiсть заиадiв фiзичноi кульryри i спорry, органiзацiй

фiз{ульryрно-спортивноi слрямованостi, яким надаеться

фiнансова пiдтримка з бюджету
од,

Рiшення MicbKoi ради 8iд
"Про бюджет ВiнницькоТ
MicbKoi територiальноi

громади на вiдповиний pik'

8 9

продукгу
,| Кiлькiсть слортсменiв команд та органiзачiй осiб Розраryнок 201 l 2о1 185 

|
50€ 506

ефеfrивностi

1

Середнiй розмiр фiнансовоТ пiдтримки одному зашаду
фiзичноi кульryри i спорту, орrанiзацГi фiзкульryрно-
спортивноi спрямованостi, цо атримують фiнансову
пiдтримку з бюджеry.

грн, Розрахунок .*..*l 685 400,00 ?13 5о? 14| 69'l200,0с

2

Середнi витратц на одну особу (контингент), яG
заЙмасться в заиадах фiзичноТ культури i спорry,
органiзацiях фiзкультурно-спортивноТ спряiмованостi, що
отримують фiнансову питримку з бюджеry,

грн. Розраryвок ,,,,*| 27 279,ва ^*,.l 26 997,5,7 12 294,07 12 294,о7

якостI

1

Динамiка кiлькостi спортсменiв заmадiв фiзичноi
кульryри i спорry, органiзацiТ фiзкульryрнФспортивноi
спрямованостi. що отримують фiнансову пiдтримку 3

бюджеry, порiвняно з минулим роком.

вис, Розрахунок ,....| 100,0с ,-l 273,51

2) результативнi показники бюджетноТ програмп у 202З - 2024 роках:

м з/п показникх
Одиниqя
вимiру Джерело iнформацП

2023 piK (л роrно3) 2024 piK (про.ноз)

заrальний фонд
спецiальний

фонд разом (5+6l заmльний фовд
спец|мьнии

фонд
разом (8+9)

2 4 8 9 10

Завдання 1 Заохочеiня видатних спортсменiв, Tpeнepiв та дiячiв фiзичноI кульryри i спорry регiону.

затрат

1
Кiльхiсть видiв заохочень/винагород, що виплачуються

од, Розрахунок 1 1 1 1

2
Обсяг видаткiв на виплаry стилендiй (рацим
спортсменам та тренерам за високi спортивнi
досягнення,

гр!,

Рiшення MicbKol ради вiд
"Про бюджет Вiнницько-l
MicbKoi територiальноТ
fромади на вiдповiдний pik"

52а 922,оо 52а 922,оа 555 з69,00 555 з69,00

продукry

1 Кiлькiсть спортсменiв, якi отримують стипендii од, Розрахуно( ,l4 14 14 14

2 Кiлькiсть TpeнepiB, якi отримують стипендiТ од. Розрахунок 9 9

ефепивностi
1 Середнiй розмiр щомiсячно..1 стипендii грн. Розрахунковий показник 2 9з8,46 2 938,4с з 085,38 з 085,з8

якостl

1
Цинамiка кiлькостi отримувачiв (спортсмени, тренери,
видатнi дiячi), порiаняно з минулим роком,

вiдс, Розраryнковий по@зник ,100,00 100,0с 100,00 ,100,00

Аркуш 4 з 7
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Завдання 2 Виплата стипендiй MicbKoi радй кращим вихованцям спортивних шкiл Micтa

затрат

1
Обсяг витрат на виллаry стипендiй крацим учням
спортивних шкiл Micтa

грн,

Рiшення Micbкol ради вlд
"Про бюджет Вiнниl{ькоl
MlcbKo'l територiальноI
громади на вiдповiдниЙ piK"

,,*..| .*...| ,.,**l 24 759,00

2
Кiлькiсть учнiв комунальних дитячо юнацьких спортивних
шкiл Micтa

осiб щатах та контенгентах на
вiдповiднi роки

,*,| ,*.|,61зl 2 61з

продукгу

1
Кiлькiсть }чнiв комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкlл MicTa, цо утримують с-ипендii мiсьkоI ради

осiб
Звiт та план по мережj,
штатах та контенгентах на
вiдповiднi роки

,.I ,.I ,.l 16

ефеfrивностi

1 lЦомiсячпий розмiр стипендiТ MicbKo-l ради грн.

Рiцення MicbKo'.I ради вiд
"Про бюджет Вiнницькоi
MicbKoi териlорiальноi
громади на вiдповiдниЙ piK"

,.,,,I ,.,,.| ,,,,.I

якостt

1
Динамiка збiльшення/зменшення {iль{остi стипендiатiв
порiвняно з минулим ро(ом

8iдс, Розраryнок 100,00| 10о,00| 1оо,оо| 100,0с

Завданчя З Сприяння дiяльвостi замадiв фlзичноi кульryрr i спорту та орrанiзацiй фiз(ульryрно{портивноi спрямованостi.
затрат

1

Кiлькiсть забадiв фiзичноТ культури i спорry, орrанiзацiй
фi3кульryрно_спортивноТ спрямованостi, яким надаоться
фiнансова пiдтримка з бюджеry

од-

Рiшення Micbкo-i ради вИ
"Про бюджет ВiпниLlькоТ
MicbKoi територiальноi
громади на вИповiдний piK"

6

продукry
1 Кiлькiсть спортсменiв команд та органiза|]iй осiб Розрахунок 378| з78| 37sl

ефепrвностi
Середнiй розмiр фiнансовоi пiдтримки одному зашаду
фiзичноI кульryри i спорry, органiзацiI фiзкульryрно_
спортивноi спрямованостi, цо отримують фiнансову
пiдтримку з бюджеry,

грн, Розраryнок .**,*| ..,..I *.,,,..I 633 872,5с

2

Середнi витрати на одну особу (континrент), яка
займаеться в зашадах фiзичноТ кульryри i спорry,
орaанiзацiях фiзкульryрнФспортивноi спряiмованостi, що
отримують фiвансову пiдтримку з бюджеry,

грн, Розраryнок ..,..I ,*,*| ,.*,,.'| 10 06r,47

якостl

Динамi(а кiлькостi спортсменiв заOадiв фiзичноТ
кульryри i спорry, органiзацii фiзкультурно"слортивноТ
спрямованостi, що отримують фiнансову пЦтрим(у 3

бюджеry, порiвняно з минулим роком.

вiдс, Розраryнок ,.,| "|"."| 100,00

9. Струкryра видаткiв на оплаry працi

Напрямя вrкористання бюджетних коштiв
2020 piK {звiтl 202,1 piк 2022 piK (лроеп) 202З piK (проtноз) 2024 piK (проrноз)

заrальняй фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фощ 3аrальний фонд

спецiальний
фонд

загilьний фонд
спецiальний

фонд
заrальний фонд

спецiальний
фонд

1 4 6 7 9 10 11

усього
в т,ч. оплата працi цтатних одиниць за загальним фондом,
цо Bpaxoвaнi такожу спецiальному фондi

х х х х х

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

Ne з/п КатегорiТ працiвникiв

2о2о р 2021 piк (план) 2022 piK 202З piK 2024 piK
заrальний фонд спецiшьний фонд заmльний фонд спецiальний фонд заrальний

фояд
спецiальннй

фонд
заrальний

фовд
спёцiальний

фонд
заrальний

фонд
спецiальний

фондзатверджвяо фаfrично
зайнfii затвермено фапично

зайнятi
затвермено фапично

зайнятi
затвердено фапично

зайнятi
,1 2 з 4 6 7 8 9 10 ,,1 12 11 15 16

Усьоrо цЕтвих одиниць
з них шатнi одиницi за загальним фондом,
цо BpaxoBaHi також у спецiальному фондi

х х х х х х х

1 1. Мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми

Аркуш 5 з 7
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1) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 2020 - 2022 роках:

N9 з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноТ програми

Коли та яким документом
затверджена

2020 piK (звiт) 2021 piK (затверджеflо) 2022 piK (проеп)
заrальний

фонд
спецiальниЙ

фонд
разом (4+5)

заrальвий
фонд

спецiальниЙ
фонд разом (7+8)

заrальний
фонд

спецiальний
фонд разом (10+11)

2 3 4 5 6 7 9 10 ,l1 ,l2

1

Програма роэвитку фiзичноТ культури та
спорту у ВiнничькiЙ мiськiй об'однанiй
територiальнiй .ромадi на 2018-2020 роки

Рiшення MicbKoI ради вiд24.11 2Оl7р.
N9950, зi змiнами 5 в71 589 5 871 589

2
Програма розвитку фiзичноТ культури та
спорту у ВiнничькiЙ мl.ьhlЙ -еритор,альнlЙ
громадi на 2021-202З роки

Рiшення Micbкoi ради вiд З0.10,2020
Na 2464, зi змiнами 5 514 943 5 514 94з 6 745 493 6 745 49з

усього 5 871 589 5 871 589 5 514 94з 5 514 94з 6 745 49з 6 745 49з

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетноТ програми у 202З - 2024 роках:

М з/п
Найменування мiсцевоi7
регiональноi програми

Коли та яким документом
затверджена

202З piK (про.ноз) 2024 piK (про.ноз)
загальнIй

фонд
спецiальний

фонА
разом {4+5l

игальний
фонд

спеqiальний
фонд разом (7+8)

1 з 4 5 6 7 8 9

1

Програма розвитку фiзичноТ кульryри та
спорry у Вiнничькiй мiськiй територiальнiй
громадi на 2021-2023 роки

Рiшення MicbKoT ради вiд З0,10.2020
М 2464, зi змiнами

4 174 бз0 4 174 630 4 38з збз 4 38з збз

усього 4 174 бз0 4 174 630 4 383 36з 4 з83 збз

'l 2. Об'епи, якi виконуються в межах бюдкетноI програми за рахунок коштiв бюджеry розвитку у 2020 - 2024 роках;

Найменування o6'efra вИповiдно до проепно-
кошторисноТ документацГi

Строк
реалiзаqi
] о6'екry

(piK

початку i
заверше

нняl

заmльна
Bapтicтb
об'скry

2020 piK (звiт) 2021 piK Iзатвермено) 2022 piк (проеп) 202З piK {прогiоз) 2024 piк (прогноз)

Спецiальний
фонд

(бюджет

розвfrку)

PiBeHb
будiвельноi

о6'€па на
кiнець

бюджетноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юмет
розвитку)

РiвенЁ
будiвельноi
rотовностi
об'€па на

кiнець
бюметноfо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(бюджет

розвитку)

PiBeHb
будiвельно-t
roтoBHocTi
об'€па на

кiн€ць
бюджетноrо
перiоду, О/6

Спеqiальний
фонд

(6юмет
розвитку)

PiBeHb
будiвёльноi
rотовностi
об'€па на

кiнець
бюметноrо
перiоду, %

Спецiальний
фонд

(6юджет

розвитку)

PiBeHb
буяiвельноТ
rотовностi
об'€ýа на

кiнець
бюджетноrо
перiоду, %

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

код
ЕкономiчноI
шасифireцii

вrдаткiв
бюджеry l код
l(ласифi*ацli
кредrryвання

бюшеry

Найменувавня
Затверд*еrо з

урахуванням
змiн

KacoBi
видатки/
надання
кредитiв

Крёдиторсь{а
заборrованiсть

на початок
минулоrо

бюджетноrо
перiоду

Кредиторс ька
заборrованiffь

на кiffець
мlнулого

бюдrGтноrо
перiоду

змiна
кредиторсько1
заборгованостi

(N)

Поrацено кредиторську
заборlованiсть за рахунок коштiв

Бюджетнi
зобов'язання (4+6)

заrальноrо
фонду

спеqiального
фонду

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

усього

14. Бюджетнi зобов'язання у 2020 _ 2022 роках:
1) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2020 роцi:

Аркуш б з 7



код
ЕкономiчноI
масифiкацiТ

видаткiв
бюджеry / код
Класифiкацii
кредиryвання

бюджеry

Найменування

2021 piK 2022 piK

затвердженi
призflачення

кредкорська
заборfованiсть

на початок
поточноrо

бюдхетноrо
перiоду

4

плану€tься поrасхтя
кредиторську заборгованiсть за

рахунок кошiв очiкуваний
обсяг взяm

поточних
зобов'язань (3ý)

граничний обсяг

кредяторська
заборrованiсть

на початок
планового

бюджетноrо
перiоду (4-5-6)

плануеться погаситя
кредиторську заборгованiсть за

рахунок коштis

заrального
фонду

спецiального
фонду

загальноaо

фонду

10

спецiальноrо
фонду

1

усього

2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджеry у 2021 - 2О22 роках|

3) дебiторська заборrованiсть у 2020 ,202't роках:

4) аналiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицiТ щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 роцi.

]5'п|дставxяoбlpyнтуgнняв'дfiйвсп.цlФь|oвфoндyв.2o22piкт.в.2o2].2o24porиsps
сmцlфьяоrо фощу бф.ry , 2оа роцi, Ё очllgянi рфультfх у 202] рцl,

Засryпник fолови KoMiтery по фiзичнiй
культурi i спорry

Головний бухгалтёр

Роман СЕМЧУк

(прiзвище та iнiцiали)

BiTa сAJ]TAH
(прiзвище та iнiцiали)

код
Економlчноi
масrфiкаqГi

видаткiв
бюджеry / код
Класrфiкцai
кредиryвання

бюджеtу

Найменування
Затвермено з
урахуванням

змiн

Kacoвi вrдаткrl
намння
кредпiв

Дебiторська
заборгованiсть
на 01.01. 2020

Дебiторсьха
иборrованiсть
ва 01.01. 2021

Очiкувана
дебiторська

заборгованiсть
на 2022

7

Причипи виникнення заборrованостi Вжитi зsходи Lцодо погашення 3аборrованостi

10

усього

Аркуш 7 з 7

очiкуваний
обсяf взяпя

поточних
зобов'язань (8-9

1 2 3 5 6 9


