
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Рішення сесії Олександрівської селищної ради
від  14 липня  2017 р. №25

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрового та правового забезпечення апарату Олександрівської селищної

ради.

1.      Загальні положення   

1.1.  Відділу  кадрового  та  правового  забезпечення  (далі  –  Відділ)  є  структурним
підрозділом виконавчого комітету та апарату Олександрівської селищної ради.
1.2.  Відділ  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією,  законами  України,  указами  і
розпорядженнями  Президента  України,  декретами,  постановами  і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами. Відділ
керується актами Мін’юсту у питаннях організації  і  застосування методики проведення
кадрової  роботи  та  державної  служби.  Відділ  керується  також  відповідними
рекомендаціями Нацдержслужби,  Мінпраці,  Мінюсту  та  Пенсійного  фонду у  питаннях
організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби. З
питань організації  та проведення правової роботи Відділ керується актами Мін’юсту, а
також відповідними рекомендаціями Нацдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Пенсійного
фонду.
1.3.Структура,чисельність  працівників  і  штатний  розпис  відділу  затверджується
Олександрівською селищною радою за поданням селищного голови.
1.4.Відділ  підпорядковується  селищному  голові  та  першому  заступнику  селищного
голови.
1.5.  Положення  про  відділ  затверджується  Олександрівською  селищною  радою  за
поданням селищного голови.
1.6. Дане Положення діє до затвердження нового, якщо це буде визнано необхідним.

2.Основні завдання відділу

Основними завданнями Відділу є:

2.1.  Кадрове забезпечення:
-        реалізація  державної  політики  у  сфері  державної  служби  та  з  питань  кадрової
роботи в апараті Олександрівської селищної ради;
·         здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
·        задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
·        забезпечення  навчання  та  підвищення  кваліфікації  начальників,  заступників  та
працівників  апарату  Олександрівської  селищної  ради,  документальне  оформлення
проходження державної служби та трудових відносин;
·        здійснення роботи  з  кадрами  у  порядку,   визначеному у Положенні  про відділ
кадрового  та  правового  забезпечення  апарату  Олександрівської  селищної  ради  (далі  -
Положення).
2.1.1.  Відділ  з  питань  кадрового  та  правового  забезпечення  підпорядковується  голові
Олександрівської  селищної  ради.  Працівники  Відділу  призначаються  на  посади  та
звільняються з посад  селищним головою.
 2.1.2.На посади працівників Відділу призначаються:
2.1.3. На посади: начальника Відділу та спеціаліста першої категорії  призначаються особи
з вищою юридичною освітою і стажем роботи за спеціальністю не менше як три роки або
за фахом в інших сферах не менш як три роки;



2.1.4.  На  посаду  спеціаліста  2  категорії  Відділу,  на  якого  покладаються  обов’язки
кадрового забезпечення апарату Олександрівської селищної ради, призначаються особи з
відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців.
2.1.5. Олександрівська селищна рада зобов’язана створювати умови для належної роботи і
підвищення  кваліфікації  працівників  Відділу,  забезпечувати  їх  окремим  приміщенням,
телефонами  та  електронним  зв’язком,  сучасними  комп’ютерами  та  оргтехнікою,
транспортом  для  виконання  службових  обов’язків,  нормативно-правовими  актами  і
довідковими  матеріалами,  іншими  посібниками  і  літературою  з  правових  питань,
електронною  системою  інформаційно-правового  забезпечення,  а  також  доступом  до
інформаційних баз.
2.1.6. Правове забезпечення:  організація правової роботи, яка спрямована на неухильне
дотримання  Конституції,  норм  закону  та  інших  нормативно-правових  актів,  а  також
представлення інтересів районної державної адміністрації в судах;

2.2. Правове забезпечення апарату селищної ради:

2.2.1. Здійснення правового  забезпечення діяльності селищної ради.
2.2.2.  Спрямовує,  координує  правову  роботу,  здійснює  методичне  керівництво  та
перевіряє  її  проведення  у  територіальному   місцевому  органі  та  органу  місцевого
самоврядування.
2.2.3.  Розробляє  та  бере  участь  у  розробленні  проектів  нормативно-правових  актів  з
питань,  що  належать  до  компетенції  селищної  ради,  видання  розпоряджень,  а  також
подання проектів розпоряджень без попереднього розгляду чи погодження з Відділом не
допускається. Пропозиції Відділу щодо приведення нормативно-правових актів та інших
документів селищної ради у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду
селищним головою. У разі неврахування пропозицій Відділу або часткового їх врахування
Відділ подає селищному голові  письмовий висновок до проекту акту.
2.2.4.  Перевіряє відповідність  законодавству  проектів,  розпоряджень,  що подаються  на
підпис  селищному  голові,  погоджує,  візує  їх  за  наявності  віз  керівників  зацікавлених
структурних підрозділів.
2.2.5.  Проводить  юридичну  експертизу  проектів  розпоряджень,  підготовлених
структурними  підрозділами  селищної  ради,  за  результатами  якої  готує  висновки  за
формою, що затверджуються Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників
заінтересованих структурних підрозділів.
2.2.6. Вносить селищному голові  пропозиції щодо подання нормативно-правового акту на
державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом.
2.2.7. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
2.2.8.  За  дорученням  селищного  голови  аналізує  матеріали,  що  надійшли  від
правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані
за  результатами  перевірок,  ревізій,  інвентаризацій  дані  статистичної  звітності,  що
характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує висновки
за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування
збитків.
2.2.9.  Подає  пропозиції  селищному  голові  про  притягнення  до  відповідальності
працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого
структурного підрозділу).
2.2.10.   Отримує  в  установленому  порядку  від  посадових  осіб  державних органів,
підприємств,  установ,  організацій,  органів  місцевого  самоврядування необхідної
інформації з питань, що належать до компетенції Відділу, а також отримання документів,
довідок,
розрахунків, інших відомостей та матеріалів, необхідні для виконання обов’язків
покладених на Відділ.
2.2.11.  Визначає  разом  із  заінтересованими  структурними  підрозділами потребу  в
юридичних кадрах підприємства, що належать до сфери управління селищної ради.
2.2.12.  За  дорученням селищного  голови  організовує  і  проводить  роботу,  пов’язану  з
підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби підприємства, що належить до



сфери управління селищної  ради,  роз’яснює застосування законодавства,  надає правові
консультації з питань, що належать до компетенції селищної ради, розглядає звернення
громадян, звернення та запити сільських депутатів, депутатів районної та обласної ради,
народних депутатів України.
2.2.13. Залучає за згодою керівників структурних підрозділів селищної ради спеціалістів з
метою підготовки проектів нормативно-правових актів, а також розроблення заходів, які
проводяться Відділом.
2.2.14. Інформує голову селищної ради про покладення на Відділ обов’язків, що виходять
за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на
вимогу Відділу необхідних матеріалів посадовими особами територіальних (місцевих,
регіональних) органів, що належать до сфери управління селищної ради. Покладення на
працівників відділу правового та кадрового забезпечення обов'язків,  що не передбачені
цим  Положенням  та  Посадовими інструкціями  і  не  стосуються  правової  роботи,  не
допускається.

3. Основні функції Відділу

3.1. Кадрове забезпечення апарату Олександрівської селищної ради:
3.1.1.  Забезпечує  реалізацію  державної  політики  з  питань  кадрової  роботи  в  апараті
Олександрівської селищної ради, в установах і організаціях, що підпорядковані  і разом з
відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить
голові  селищної ради  пропозиції щодо її вдосконалення;
3.1.2.  Разом  з  іншими  структурними  підрозділами  органу  виконавчої  влади  та
підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну
та  перспективну  (на  5  років)  потребу  в  кадрах,  формує  замовлення  на  підготовку,
перепідготовку  і  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  та  керівників
підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти та
КЗ  «Олександрівський ЦПМСД»
3.1.3.  Здійснює  методичне  та  інформаційне  забезпечення  роботи  кадрових  служб
підпорядкованих установ;
3.1.4.  Веде  встановлену  звітно-облікову  документацію,  готує  державну  статистичну
звітність  з  кадрових  питань,  аналізує  якісний  склад  державних  службовців,  а  також
керівників підпорядкованих установ;
3.1.5.  Проводить  роботу  з  резервом  кадрів  апарату  селищної  ради,  а  також  здійснює
організаційно-методичне  керівництво  формуванням  кадрового  резерву,  аналізує  та
узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах селищної
ради та підпорядкованих йому установах, виносить пропозиції по даному питанню голові
селищної ради;
3.1.6. Вносить рекомендації голові селищної ради про зарахування до кадрового резерву
державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);
3.1.7. Здійснює організаційно-методичне керівництво підвідомчими закладами освіти та
КЗ «Олександрівський ЦПМСД», готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та
державної служби;
3.1.8. Вивчає разом з іншими підрозділами особисті,  професійні,  ділові якості  осіб,  які
претендують на зайняття посад в апараті селищної ради попереджує їх про встановлені
законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням
державної  служби,  ознайомлює  із  Загальними  правилами  поведінки  державного
службовця;
3.1.9. Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та
подає  їх  на  розгляд  конкурсної  комісії,  здійснює  інші  заходи  щодо  організації
конкурсного відбору;
3.1.10.  Розглядає  та  вносить  голові  селищної  ради   пропозиції  щодо  проведення
стажування  кадрів  на  посадах  державних  службовців,  готує  разом  з  відповідними
підрозділами  документи  для  організації  стажування,  здійснює  контроль  за  його
проведенням;
3.1.11.  Готує  матеріали  про  призначення  на  посади  та  звільнення  з  посад  працівників
селищної ради  та керівників підпорядкованих установ;



3.1.12.  Планує  з  урахуванням  індивідуальних  здібностей,  професійної  підготовки  та
результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі
в апараті селищної ради, а також переведення до іншого державного органу чи в іншу
місцевість за його згодою;
3.1.13.  Оформляє  документи  про  прийняття  Присяги  та  присвоєння  рангів  державним
службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;
3.1.14. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням
надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки
щорічних відпусток працівників апарату;
3.1.15.  Розглядає  матеріали  та  готує  документи  для  заохочення  та  нагородження
працівників  апарату селищної  ради,  веде відповідний облік.  За дорученням селищного
голови  готує  документи  для  заохочення  та  нагородження  працівників  структурних
підрозділів селищної ради;
3.1.16. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни,
оформляє  документи,  пов'язані  з  проведенням  службового  розслідування  та
застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
3.1.17. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній
службі та призначення пенсій працівникам селищної ради;
3.1.18. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок
та  особових  справ  (особових  карток)  працівників  апарату  та  структурних  підрозділів
селищної ради;
3.1.19.  Оформляє  і  видає  службові  посвідчення,  проводить  оформлення  листків
тимчасової непрацездатності працівників апарату селищної ради;
3.1.20. Готує документи для відрядження працівників;
3.1.21.У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату селищної
ради та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних
підрозділах селищної ради та в підпорядкованих йому установах;
3.1.21. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та
проведенні  щорічної  оцінки  виконання  державними  службовцями  покладених  на  них
завдань  і  обов'язків,  а  також  контролює  проведення  цієї  роботи  у  підпорядкованих
установах;
3.1.22. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
3.1.23. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті селищної
ради та підпорядкованих йому установах за дотриманням Закону України «Про державну
службу»,  ЗУ «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  інших  актів  законодавства  з
питань кадрової роботи та державної служби;
3.1.24.  Проводить  разом з  іншими підрозділами роботу щодо укладення,  продовження
терміну  дії,  розірвання  контрактів  з  керівниками  державних  підприємств,  установ  і
організацій,  що  належать  до  сфери управління  селищної  ради,  а  також  бере  участь  у
здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;
3.1.25.  Забезпечує  планування  службової  кар'єри  та  аналізує  ефективність  роботи
персоналу;
3.1.26. Здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо ведення комп'ютерного обліку
електронних  особових  справ  державних  службовців  першої-сьомої  категорії,
використання його даних у межах повноважень , супроводження і зберігання відомостей
для формування єдиної комп'ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання
до Нацдержслужби та її територіальних органів необхідної інформації у встановленому
Нацдержслужбою порядку;
3.1.27. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними
службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм
майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів їх сім'ї (декларування доходів);
3.1.28.  Розглядає  пропозиції,  заяви,  скарги  громадян,  надає  роз'яснення,  веде  прийом
громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, які зокрема стосуються кадрової
роботи;
3.1.29. Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та
державну службу.
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3.2. Правове забезпечення апарату селищної ради:

3.2.1. Здійснення правового  забезпечення діяльності селищної ради.
3.2.2.  Спрямовує,  координує  правову  роботу,  здійснює  методичне  керівництво  та
перевіряє  її  проведення  у  територіальному   місцевому  органі  та  органу  місцевого
самоврядування.
3.2.3.  Розробляє  та  бере  участь  у  розробленні  проектів  нормативно-правових  актів  з
питань,  що  належать  до  компетенції  селищної  ради,  видання  розпоряджень,  а  також
подання проектів розпоряджень без попереднього розгляду чи погодження з Відділом не
допускається. Пропозиції Відділу щодо приведення нормативно-правових актів та інших
документів селищної ради у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду
селищним головою. У разі неврахування пропозицій Відділу або часткового їх врахування
Відділ подає селищному голові  письмовий висновок до проекту акту.
3.2.4.  Перевіряє відповідність  законодавству  проектів,  розпоряджень,  що подаються  на
підпис  селищному  голові,  погоджує,  візує  їх  за  наявності  віз  керівників  зацікавлених
структурних підрозділів.
3.2.5.  Проводить  юридичну  експертизу  проектів  розпоряджень,  підготовлених
структурними  підрозділами  селищної  ради,  за  результатами  якої  готує  висновки  за
формою, що затверджуються Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників
заінтересованих структурних підрозділів.
3.2.6. Вносить селищному голові  пропозиції щодо подання нормативно-правового акту на
державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом.
3.2.7.   Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
3.2.8.  За  дорученням  селищного  голови  аналізує  матеріали,  що  надійшли  від
правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані
за  результатами  перевірок,  ревізій,  інвентаризацій  дані  статистичної  звітності,  що
характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує висновки
за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування
збитків.
3.2.9.  Подає  пропозиції  селищному  голові  про  притягнення  до  відповідальності
працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого
структурного підрозділу).
3.2.10.  Отримує в установленому порядку від посадових осіб державних органів, підпри-
ємств,  установ,  організацій,  органів  місцевого  самоврядування необхідної  інформації  з
питань, що належать до компетенції Відділу, а також отримання документів, довідок,
розрахунків, інших відомостей та матеріалів, необхідні для виконання обов’язків
покладених на Відділ.
3.2.11.  Визначає  разом  із  заінтересованими  структурними  підрозділами потребу  в
юридичних кадрах підприємства, що належать до сфери управління селищної ради.
3.2.12.  Погоджує  кандидатуру  претендента  на  посаду  керівника  юридичної  служби
територіального (місцевого, регіонального) органу виконавчої влади, урядового органу та
його територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління селищної
ради.
3.2.13.  За  дорученням селищного  голови  організовує  і  проводить  роботу,  пов’язану  з
підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби підприємства, що належить до
сфери управління селищної  ради,  роз’яснює застосування законодавства,  надає правові
консультації з питань, що належать до компетенції селищної ради, розглядає звернення
громадян, звернення та запити сільських депутатів, депутатів районної та обласної ради,
народних депутатів України.
3.2.14. Залучає за згодою керівників структурних підрозділів селищної ради спеціалістів з
метою підготовки проектів нормативно-правових актів, а також розроблення заходів, які
проводяться Відділом.
3.2.15. Інформує голову селищної ради про покладення на Відділ обов’язків, що виходять
за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на
вимогу Відділу необхідних матеріалів посадовими особами територіальних (місцевих,
регіональних) органів, що належать до сфери управління селищної ради. Покладення на
працівників відділу правового та кадрового забезпечення обов'язків,  що не передбачені



цим  Положенням  та  Посадовими інструкціями  і  не  стосуються  правової  роботи,  не
допускається.

4.Права відділу

4.1.Відділ має право:
4.1.1.Вносити на розгляд селищного голови, виконавчого комітету, апарату селищної ради
проекти  розпоряджень  рішень  виконавчого  комітету,  рішень  селищної  ради,  доповідні
записки, пропозиції з питань, що входять до компетенції відділу.
4.1.2. Проводити у структурних підрозділам виконавчого комітету перевірки виконання
документів, звернень громадян, запити народних депутатів, депутатів місцевих та інших
рад з питань, що відносяться до компетенції відділу. Вносити в установленому порядку
відповідні пропозиції  і  перевіряти повноту усунення порушень та недоліків,  виявлених
попередніми перевірками.
4.1.3.Брати  участь  у  засіданнях  виконавчого  комітету  та  сесіях  ради,  засіданнях,  що
проводяться в інших структурних підрозділах,що відносяться до компетенції відділу.
4.1.4.Одержувати  від  відділів,  управлінь,структурних  підрозділів  виконавчого  комітету
письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стан реагування
на  запити  народних  депутатів  та  депутатів  місцевих  рад.  Повертати  виконавцям
документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановленого порядку
роботи з документами.

5. Структура

5.1.  Структура  та  чисельність  Відділу  встановлюється  штатним  розкладом  апарату
селищної ради  та затверджується головою селищної ради.
5.2.  Відділ  очолює начальник,  який призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади
головою селищної ради в установленому законом порядку.

6.Начальник відділу  кадрового та правового забезпечення

6.1.  Здійснює  безпосереднє  керівництво  діяльністю  Відділу  і  несе  персональну
відповідальність  за  неналежну  організацію  його  роботи,  за  несвоєчасне  і  не  якісне
виконання  покладених  на  Відділ  функцій  та  завдань,  за  порядок  і  стан  трудової
дисципліни серед працівників Відділу.
6.2. Здійснює   контроль   за   відповідністю   діючому законодавству розпоряджень голови
селищної ради.
6.3.  Здійснює  розгляд  письмових  і  усних  звернень  громадян  з  питань  застосування
діючого законодавства.
6.4. Бере участь у розгляді питань і прийнятті рішень в межах його повноважень.
6.5.  Забезпечує  ефективність  роботи  по  організації  чіткої  системи контролю  за
виконанням документів вищестоящих органів та доручень селищного голови.

6.6. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, аналізує результати роботи та вживає
заходи для підвищення продуктивності праці та кваліфікації працівників Відділу.
6.7.  У разі  відсутності  начальника  Відділу  виконання  його  обов’язків  покладається  на
спеціаліста 1 категорії  з правових питань Відділу.
6.8.Вносить на розгляд керівництва виконавчого комітету пропозиції щодо структури та
штатного  розпису  відділу,  підвищення  кваліфікації  працівників  відділу,  бере  участь  у
проведення атестації.
6.8.Вносить  подання  керівництву  адміністрації  про  призначення,  переміщення  та
звільнення  працівника  відділу,  їх  заохочення  та  накладання  на  них  дисциплінарних
стягнень.
6.9.Розробляє  і  вносить  на  затвердження  селищному  голові  посадові  інструкції
працівників відділу.
6.10.Бере участь в роботі комісій.



6.11.Повинен знати Конституцію України, Бюджетний кодекс України,закони України :
«Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»,
законодавство про боротьбу з корупцією, та інші закони з питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови
верховної Ради України,  постанови Кабінету Міністрів України,  розпорядчі  документи,
що  стосуються  Відділу,  інструкцію  з  діловодства  в  органі  місцевого  самоврядування,
правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила хорони
праці, робота на комп’ютері, державну мову.

7. Спеціалісти з кадрових та правових питань

7.1.  Спеціалісти  забезпечують  реалізацію  державної  політики  з  питань  кадрової  та
правової  роботи  і  державної  служби  в  апараті  селищної  ради,  в  установах
підпорядкованих селищній раді, здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про
державну службу» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 7.2. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової та правової роботи, що
проводяться  в  органі  виконавчої  влади  та  підпорядкованих  йому  установах,  скликати
наради  з  питань,  що  належать  до  компетенції  Відділу  щодо  кадрового  та  правового
забезпечення;
7.3. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку,
вимог  законодавства  про  працю  та  державну  службу  в  апараті  селищної  ради  та  в
підпорядкованих йому установах;
7.4.  Вносити  голові  селищної  ради  пропозиції  з  питань  удосконалення  кадрової  та
правової  роботи, підвищення ефективності державної служби.
7.5.  Одержувати  у  встановленому  порядку  від  посадових  осіб  селищної  ради  та
підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на нього
функцій з кадрових питань;
7.6. Покладення на  спеціалістів  обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких,
що  не  стосуються  питань  кадрової  та  правової   роботи  та  державної  служби,  не
допускається.

 Секретар Олександрівської селищної ради: О.В.Корня


