
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за   1  півріччя   2019 року

Установа  Гірська    сільська   рада

Територія с.Гора Бориспільського р-ну  Київської обл.

Організаційно-правова форма господарювання Органи місцевого самоврядування

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Періодичність: квартальна, річна

Короткий опис основної діяльності установи

          Місцева пожежна охорона ТКВКБМС 0118130 ;                                                                                                              

Гірська сільська рада – бюджетна установа , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування» 

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 09.04.1998 року. З загального та спеціального 

фонду Гірської  сільської ради фінансуються  такі установи:

          Апарат управління Гірської ї сільської ради ТКВКБМС 0110150  (організаційне,інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті 

ради(у разі її створення)міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів); 



Найменування показника

Код    

бюджетної 

класифікації

РІК  

ПЛАН

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності  (Додаток 1)

11020202

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спец. викор. лісових 

ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок 

головного користування)        (Додаток 

2)

13010200

Рентна плата за спец.викор.води, 

водних об'єктів місцевого значення  ( 
Додаток 3)   

13020200

13030100

Пальне (акцизний податок)   14021900 1300000,00

Пальне (акцизний податок)  14031900 5450000,00

      В комунальній власності Гірської  сільської ради , відповідно до ЗУ “Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності” знаходяться житловий фонд села , об’єкти  соцкультсфери, дороги, 

лінії електропередач та ін.,  що фінансуються з місцевого бюджету. З місцевого бюджету сільської ради 

проводиться фінансування видатків на виконання місцевих програм.

Результат діяльності установи відображається в фінансовій та податковій звітності за відповідний звітний 

період.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 



Акцизний податок з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів  (Додаток 

4)

14040000 2100000,00

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об'єктів житлової 

нерухомості  (Додаток 5)

18010100 100000,00

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об'єктів житлової нерухомості  
(Додаток 6)

18010200 300000,00

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є 

власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості (Додаток 7)

18010400 12420000,00

Земельний податок з юридичних. осіб  
(Додаток 8)

18010500 2800000,00

Орендна плата з юридичних  осіб 
(Додаток 9)

18010600 4660000,00

Земельний податок з фізичних осіб  
(Додаток 10)

18010700 120000,00

Орендна плата з фізичних осіб   
(Додаток 11)

18010900 70000,00

Транспортний податок зфізичних  

осіб  
18011000 25000,00

Транспортний податок з юридичних 

осіб   (Додаток 12 )
18011100 25000,00



Туристичний збір ,сплачений 

юридичними особами  (Додаток 13)
18030100 200000,00

Туристичний збір ,сплачений 

фізичними особами  (Додаток 14)
18030200

Єдиний податок з юридичних осіб  
(Додаток 15)

18050300 280000,00

Єдиний податок з фізичних осіб  
(Додаток 16)

18050400 3000000,00

Єдиний податок з с/г 

товаровиробників, у яких частка с/г 

товаровиробництва за попередній 

податковий(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75%   (Додаток 17)

18050500 150000,00

Плата за розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів 
(Додаток 18)

21050000

21081500

22010300

Плата за надання інших 

адміністративних послуг  (Додаток 19)
22012500

22012600



Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і 

дарування    (Додаток 20)

22090100

Інші надходження   (Додаток 21) 24060300

Надходження коштів з рахунків 

виборчих фондів   (Додаток 22)
24060600

Разом 33000000,00

            По єдиному податку з фізичних осіб надійшло  3 068 583 ,88  грн.,тобто на 183 583 ,88  грн. більше від уточненого плану ( код 

            18050400, додоток  16)

            По земельному  податку з юридияних  осіб надійшло 1 832 335,06 грн.,тобто на 562 335,06 грн. більше від планових.(код платежу

            платежу 18010500, додоток  8)

            Видатки за 1  півріччя  2019  року склали  7 556 566,74 грн.

            По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової    

нерухомості    надійшло    9 629 929,03  грн.   ( код платежу 18010400, додоток  7) ,    при уточненому плані 9 498 700,00 грн.,  це на 131 229,03   

грн. більше від уточненого плану .

        За  1 півріччя  2019 року  до  загального  фонду Гірської  сільської ради надійшло   25 544 050,12  грн., при  тому, як  заплановано 

17098400,00  гривень, тобто на    8 445 650,12   гривень більше  . Виконання   дохідної частини бюджету  149,39 %.

      Основним  джерелом  наповнення  бюджету  є  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості; єдиний податок з фізичних осіб; земельний податок з юридичних  осіб  та акцизний  

податок (пальне).

       За  1 півріччя  2019 року  збільшено  дохідну  частину загального  фонду Гірської  сільської ради  на 5 478 700,00  уточнений план  склав  22 

577 100,00 надійшло   25 544 050,12  грн.,  тобто на   2 911 014,59  гривень більше  . Виконання   дохідної частини бюджету  до  уточненого 

плану  113,14 %.



Найменування показника ТКВКБМС РІК

ПЛАН

Організаційне,інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради,районної ради,районної у місті 

ради(у разі її створення), міської, 

селищної,сільської рад .

0110150 4628300

Інші заходи у сфері соціального

захисту і  соціального  забезпечення 0113142 1000000

Інші заходи у сфері культури і

містецтва 0114082 1385100

Забезпечення діяльності місцевих

центрів фізичного здоров'я населення

"Спорт для всіх" та проведення

фізкультурно-масових заходів.

0115061 600000

Експлуатація та технічне

обслуговування  житлового  фонду
0116011

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного  господаства .

0116013 200000

Організація благоустрою населених

пунктів
0116030 3388800

Утримання та розвиток

автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів

місцевого  бюджету

0117461 600000



Здійснення діяльності місцевої

пожежної   охорони
0118130 2403000

Інші  субвенції
0119770

 РАЗОМ 14205200

Забезпечення збору та вивезення

сміття і відходів (Розпорядник

другого  рівня   КП "Горянин"
0116014 1000000

 РАЗОМ 15205200

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

Найменування показника Код Рік

План

Інші неподаткові надходження

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

забруднення

19010100

Надходження від розміщення відходів 

у спеціально відведених для цього 

місцях , крім розміщення як вторинної 

сировини

19010300

Надходження коштів від 

відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва

21110000



Надходження коштів від пайової 

участі у розвитку інфраструк-тури 

населеного пункту
24170000

Всього інші неподаткові 

надходження
0,00

Разом  спец. фонд 0,00

Плата за оренду майна 25010300 30000,00

Інші джерела власних надходжень 25020000

Кошти,що отримують бюдж.уст.від 

підпр.,орг.,фіз.осіб та від 

ін.бюдж.уст.для викон.цільових 

заходів,у т.ч. заходів з відчуж.для 

сусп.потреб зем.ділянок та розм.на 

них ін.об'ктів нерух.майна, що 

перебув.у приват.власн.фіз.або 

25020200

Всього

Всього спец.фонд. 30000,00

За  1 півріччя   2019  року по спеціальному фонду використано   5 866 114,95  гривень

Найменування показника ТКВКБМС Рік

План

Платні послуги

Організаційне,інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради,районної ради,районної у місті 

ради(у разі її створення), міської, 

селищної,сільської рад .

0110150 30000,00

Всього платні послуги

Інші джерела власних надходжень

Організація благоустрою населених

пунктів
0116030

Всього інші джерела власних 

надходжень



Інші кошти

Організаційне,інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради,районної ради,районної у місті 

ради(у разі її створення), міської, 

селищної,сільської рад .

0110150 900000

Експлуатація та технічне

обслуговування  житлового  фонду
0116011 0

Організація благоустрою населених

пунктів
0116030 1600000

Здійснення  заходів  із землеустрою 0117130

Будівництво  інших  об'єктів  

соціальної  та  виробничої  

інфраструктури  комунальної  

власності 

0117330 9172500

Утримання та розвиток

автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів

місцевого  бюджету

0117461 6122300

Інші  субвенції

0119770

Всього інші кошти спец.фонду

Разом спеціальний фонд 16894800

 Інформація про заборгованість станом на 01.07.2019 року. Інформація про кредиторську заборгованість за загальним фондом, тобто склад
 та суми взятих у поточному році поточних бюджетних фінансових зобов'язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби 
 України,наведено в Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,№7м; додаток 10 до порядку складання фінансової, 
бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 року 
№44.  Її загальна сума на звітну дату дорівнює нулю.

      Щодо грошових коштів та відкритих рахунків

      Станом на 01.07.2019  залишків коштів на реєтраційних рахунках загального фонду місцевого бюджету та інших рахунках в органах 
Казначейства рада та одержувачі коштів становлять 596 862,85



     Протягом звітного періоду  на інші рахунки в органах Казначейства надійшло 2 206,17  грн., в т.ч. на виплату допомоги по тимчасовій 

непрацездатності у сумі 2 206,17 грн., відпустка  ЧАЕС - 0,00

Протягом   1  півріччя  2019  року   було  проведено  робіт  по  прибиранню  території  сільської  ради  на суму  498 112,17 грн.

 (  додаткова  угода  до Тендерного  договору 2018 )

За  1  півріччя   з  місцевого  бюджету  було  надано  матеріальну  допомогу:

  по  програмі "Турбота"  на  суму   714036,59(  Згідно розпоряджень  сільського  голови  Гірської  сільської  ради) 

  по  програмі   "Добробут"   на  суму  485 216,15  (Згідно  розпоряджень  сільського  голови   Гірської  сільської  ради) 

  по  програмі   "Соціальної  підтримки учасників бойових дій,  які визнані бійцями добровольцями та  членів їх сімей "  

                            на  суму  6 242 ,24(Згідно  розпоряджень  сільського  голови   Гірської  сільської  ради) 

 по  програмі   "Забезпечення  проведення загальносільських культурно-масових  заходів до державних, релегійних 

                            загальносільсих свят в  селі Гора Бориспільського району"

                           на  суму  196 273,90     (Згідно  розпоряджень  сільського  голови   Гірської  сільської  ради та  рішень ради )           

Сільський голова

Головний бухгалтер



Додаток 14

до Порядку складання фінансової

та бюджетної звітності розпорядниками  

та одержувачами бюджетних коштів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за   1  півріччя   2019 року

Гірська    сільська   рада за ЄДРПОУ

с.Гора Бориспільського р-ну  Київської обл. за КОАТУУ

Органи місцевого самоврядування за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

01  Апарат місцевої ради

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування 

органу 

управління, до 

сфери 

управління 

якого належить 

установа

Середня 

чисельність 

працівників

21

          Місцева пожежна охорона ТКВКБМС 0118130 ;                                                                                                              9

Гірська сільська рада – бюджетна установа , яка діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування» 

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 09.04.1998 року. З загального та спеціального 

фонду Гірської  сільської ради фінансуються  такі установи:

          Апарат управління Гірської ї сільської ради ТКВКБМС 0110150  (організаційне,інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті 

ради(у разі її створення)міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів); 



РІК  За звітний період Відхилення

уточ.план ПЛАН уточ.план виконано

52751,36

247,07

11624,69

1300000,00 600000,00 600000,00 645172,01

5450000,00 2302000,00 2302000,00 2514088,85

      В комунальній власності Гірської  сільської ради , відповідно до ЗУ “Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності” знаходяться житловий фонд села , об’єкти  соцкультсфери, дороги, 

лінії електропередач та ін.,  що фінансуються з місцевого бюджету. З місцевого бюджету сільської ради 

проводиться фінансування видатків на виконання місцевих програм.

Результат діяльності установи відображається в фінансовій та податковій звітності за відповідний звітний 

період.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 



2100000,00 900000,00 900000,00 1103334,18

100000,00 40000,00 40000,00 49888,01

300000,00 163000,00 163000,00 291125,80

15198700,00 6720000,00 9498700,00 9629929,03

2800000,00 1270000,00 1270000,00 1832335,06

6660000,00 2670000,00 4670000,00 5937402,21

120000,00 25000,00 25000,00 22313,15

70000,00 23900,00 23900,00 2185,00

25000,00 25000,00 25000,00 6250,00

25000,00 12500,00 12500,00 25000,00



200000,00 67000,00 67000,00 1960,00

1752,00

280000,00 25000,00 25000,00 136583,25

3700000,00 2185000,00 2885000,00 3068583,88

150000,00 70000,00 70000,00 40514,17

44140,84

170,00

192,10

53118,00



494,63

72894,83

38478700,00 17098400,00 22577100,00 25544050,12

            По єдиному податку з фізичних осіб надійшло  3 068 583 ,88  грн.,тобто на 183 583 ,88  грн. більше від уточненого плану ( код 

            По земельному  податку з юридияних  осіб надійшло 1 832 335,06 грн.,тобто на 562 335,06 грн. більше від планових.(код платежу

            Видатки за 1  півріччя  2019  року склали  7 556 566,74 грн.

            По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової    

нерухомості    надійшло    9 629 929,03  грн.   ( код платежу 18010400, додоток  7) ,    при уточненому плані 9 498 700,00 грн.,  це на 131 229,03   

грн. більше від уточненого плану .

        За  1 півріччя  2019 року  до  загального  фонду Гірської  сільської ради надійшло   25 544 050,12  грн., при  тому, як  заплановано 

17098400,00  гривень, тобто на    8 445 650,12   гривень більше  . Виконання   дохідної частини бюджету  149,39 %.

      Основним  джерелом  наповнення  бюджету  є  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості; єдиний податок з фізичних осіб; земельний податок з юридичних  осіб  та акцизний  

податок (пальне).

       За  1 півріччя  2019 року  збільшено  дохідну  частину загального  фонду Гірської  сільської ради  на 5 478 700,00  уточнений план  склав  22 

577 100,00 надійшло   25 544 050,12  грн.,  тобто на   2 911 014,59  гривень більше  . Виконання   дохідної частини бюджету  до  уточненого 

плану  113,14 %.



РІК За звітний період

уточ.план ПЛАН уточ.план Виконано

5021800 2508900 2852400 2124179,15

1500000 577300 718100 714223,47

2227800 853600 1086300 794297,09

600000 400600 400600 110566,45

200000 200000 0,00

200000 131000 131000 69081,30

8902100 2328800 6449600 887182,72

1320000 600000 600000 0,00



2808200 1270000 1469200 1282447,21

1067800 1067800 967712,28

23847700 8670200 14975000 6949689,67

522200 1000000 672200 606877,07

24369900 9670200 15647200 7556566,74

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

Рік За звітний період Відхилення 

Уточ.план План Уточ.план Виконано

4021,59

165674,40



286925,20

0,00 0,00 0,00 456621,19

0,00 0,00 0,00

30000,00 30000,00 30000,00 15210,64

0,00

15210,64

30000,00 0,00 0,00 471831,83

За  1 півріччя   2019  року по спеціальному фонду використано   5 866 114,95  гривень

Рік За звітний період

Уточ.план План Уточ.план Виконано

30000,00 30000,00 30000,00 0,00



7000000 900000 4000000 0,00

200000 0 200000 29669,94

3641200 1600000 3641200 123598,98

1550000 0 850000 0,00

10773500 9172500 9572500 2140485,12

5472300 8813100 6413100 3355336,33

217024,58

28637000 19585600 24676800 5866114,95

 Інформація про заборгованість станом на 01.07.2019 року. Інформація про кредиторську заборгованість за загальним фондом, тобто склад
 та суми взятих у поточному році поточних бюджетних фінансових зобов'язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби 
 України,наведено в Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,№7м; додаток 10 до порядку складання фінансової, 
бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 року 

      Станом на 01.07.2019  залишків коштів на реєтраційних рахунках загального фонду місцевого бюджету та інших рахунках в органах 



     Протягом звітного періоду  на інші рахунки в органах Казначейства надійшло 2 206,17  грн., в т.ч. на виплату допомоги по тимчасовій 

Протягом   1  півріччя  2019  року   було  проведено  робіт  по  прибиранню  території  сільської  ради  на суму  498 112,17 грн.

За  1  півріччя   з  місцевого  бюджету  було  надано  матеріальну  допомогу:

  по  програмі "Турбота"  на  суму   714036,59(  Згідно розпоряджень  сільського  голови  Гірської  сільської  ради) 

  по  програмі   "Добробут"   на  суму  485 216,15  (Згідно  розпоряджень  сільського  голови   Гірської  сільської  ради) 

  по  програмі   "Соціальної  підтримки учасників бойових дій,  які визнані бійцями добровольцями та  членів їх сімей "  

                            на  суму  6 242 ,24(Згідно  розпоряджень  сільського  голови   Гірської  сільської  ради) 

 по  програмі   "Забезпечення  проведення загальносільських культурно-масових  заходів до державних, релегійних 

                            загальносільсих свят в  селі Гора Бориспільського району"

                           на  суму  196 273,90     (Згідно  розпоряджень  сільського  голови   Гірської  сільської  ради та  рішень ради )           

__________________________________________Р.М.Дмитрів

__________________________________________Л.В. Баркова



до Порядку складання фінансової

та бюджетної звітності розпорядниками  

та одержувачами бюджетних коштів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

04363647

3220888001

420

Примітка



Відхилення

в сумі %

0,00 #ДЕЛ/0!

52751,36 #ДЕЛ/0!

247,07 #ДЕЛ/0!

45172,01 107,53

212088,85 109,21



203334,18 122,59

9888,01 124,72

128125,80 178,60

131229,03 101,38

562335,06 144,28

1267402,21 127,14

-2686,85 89,25

-21715,00 9,14

-18750,00 25,00

12500,00 200,00



-65040,00 2,93

1752,00

111583,25 546,33

183583,88 106,36

-29485,83 57,88

0,00 #ДЕЛ/0!

192,10

53118,00



494,63

72894,83

0,00

2911014,59 113,14

            По єдиному податку з фізичних осіб надійшло  3 068 583 ,88  грн.,тобто на 183 583 ,88  грн. більше від уточненого плану ( код 

            По земельному  податку з юридияних  осіб надійшло 1 832 335,06 грн.,тобто на 562 335,06 грн. більше від планових.(код платежу

            По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової    

нерухомості    надійшло    9 629 929,03  грн.   ( код платежу 18010400, додоток  7) ,    при уточненому плані 9 498 700,00 грн.,  це на 131 229,03   

грн. більше від уточненого плану .

        За  1 півріччя  2019 року  до  загального  фонду Гірської  сільської ради надійшло   25 544 050,12  грн., при  тому, як  заплановано 

17098400,00  гривень, тобто на    8 445 650,12   гривень більше  . Виконання   дохідної частини бюджету  149,39 %.

      Основним  джерелом  наповнення  бюджету  є  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості; єдиний податок з фізичних осіб; земельний податок з юридичних  осіб  та акцизний  

податок (пальне).

       За  1 півріччя  2019 року  збільшено  дохідну  частину загального  фонду Гірської  сільської ради  на 5 478 700,00  уточнений план  склав  22 

577 100,00 надійшло   25 544 050,12  грн.,  тобто на   2 911 014,59  гривень більше  . Виконання   дохідної частини бюджету  до  уточненого 

плану  113,14 %.



Відхилення до 

уточненого плану

в сумі %

-728220,85 74,47

-3876,53 99,46

-292002,91 73,12

-290033,55 27,60

-200000,00 0,00

-61918,70 52,73

-5562417,28 13,76

-600000,00 0,00



-186752,79 87,29

-100087,72 90,63

-8025310,33 46,41

-65322,93 90,28

-8090633,26 48,29

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

Відхилення 

в сумі %

4021,59

0,00

165674,40



286925,20

456621,19

-14789,36

0,00

0,00

-14789,36

441831,83

За  1 півріччя   2019  року по спеціальному фонду використано   5 866 114,95  гривень

За звітний період

в сумі %



-4000000,00 0,00

-170330,06 14,83

-3517601,02 3,39

-7432014,88 22,36

-3057763,67 52,32

0,00

-18177709,63 23,77

 Інформація про заборгованість станом на 01.07.2019 року. Інформація про кредиторську заборгованість за загальним фондом, тобто склад
 та суми взятих у поточному році поточних бюджетних фінансових зобов'язань, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби 
 України,наведено в Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,№7м; додаток 10 до порядку складання фінансової, 
бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 року 

      Станом на 01.07.2019  залишків коштів на реєтраційних рахунках загального фонду місцевого бюджету та інших рахунках в органах 



     Протягом звітного періоду  на інші рахунки в органах Казначейства надійшло 2 206,17  грн., в т.ч. на виплату допомоги по тимчасовій 

Протягом   1  півріччя  2019  року   було  проведено  робіт  по  прибиранню  території  сільської  ради  на суму  498 112,17 грн.

  по  програмі   "Добробут"   на  суму  485 216,15  (Згідно  розпоряджень  сільського  голови   Гірської  сільської  ради) 

  по  програмі   "Соціальної  підтримки учасників бойових дій,  які визнані бійцями добровольцями та  членів їх сімей "  

                           на  суму  196 273,90     (Згідно  розпоряджень  сільського  голови   Гірської  сільської  ради та  рішень ради )           

Л.В. Баркова




