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Одеська обласна організація

КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МЕДІА

ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!
ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ/ 12.2015

круглі столи, семінари

Результативна участь у партнерстві
У Одесі триває зустріч громадського партнерства «За прозорі
місцеві бюджети». Представники
15 регіонів України діляться своїм
досвідом реалізації кампаній за прозорі та зрозумілі бюджети у своїх
містах. У когось є прогрес в оцінці
публічності та доброчесності міської влади, десь повним ходом йде
впровадження ідеї громадського
бюджету, хоча це швидше бюджет участі громади чи бюджетне
співфінансування проектів громади на відміну від реальної практики
республіки Польща. Там громадська

частина бюджету розподіляється
самою громадою. Місто лише визначає суму коштів яку направляє на ці
цілі, а куди їх витратити визначає
громадська рада кварталу, мікрорайону. Т.то активом частини міста,
а не депутатами і мером.
Здолбунів, представлений депутатом міської ради Миколою Орловим та кореспондентом Здолбунів
CITY Ольгою Ферар, поділився досвідом внесення змін до Регламенту
в частині публічності, зборі пропозицій від громади до бюджету, під-

готовці П’амятки депутата, адвокації вимог своєчасного і повного
оприлюднення бюджетної інформації на сайті ради (тут ще далеко до
ідеалу).
Ознайомитись з Проектом рішення: http://goo.gl/eQBLZp

Спільна заява щодо підвищення рівня прозорості бюджетних
коштів м. Черкаси
КМГО "Молода Черкащина" в
рамках партнерства "За прозорі місцеві бюджети!" здійснила моніторинг бюджетного процесу в м. Черкаси та оцінила рівень прозорості,
участі та доброчесності органу місцевого самоврядування. Результати
продемонстрували, що на відміну
від інших показників, Індекс прозорості на стадії формування міського
бюджету є вкрай низьким. В зв’язку
з цим КМГО "Молода Черкащина",
як координатор партнерства в м.
Черкаси, вийшла з ініціативою, реалізація якої дозволить наблизити
бюджетний процес в Черкасах до
усталеної міжнародної практики та
продовжити політику надання гарантій доступу громадськості до
інформації з питань розробки та реалізації бюджетної політики.

Спільну заяву з цього питання
підтримали представники громадськості та депутатського корпусу.
На круглому столі, який відбувся
21 грудня 2015 року, представник
Департаменту організаційного забезпечення виконкому Черкаської
міської ради Ю.Крапива, повідомила, що сайт Черкаської міської ради
буде модернізуватися.
КМГО "Молода Черкащина",
як координатор партнерства в
м. Черкаси, вітає таке рішення і
сподівається, що на оновленому
порталі міської влади буде не лише
збережено розділ ПУБЛІЧНІ ГРОШІ,
але і розширено його зміст за рахунок пропозицій, викладених в спільній заяві.

Це засвідчить намір новообраного складу Черкаської міської ради та
Черкаського міського голови продовжити практику збільшення рівня
прозорості, участі та доброчесності
місцевого бюджету.
З текстом Спільної заяви можна
ознайомитись за посиланням: http://
goo.gl/145gU8
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Бюджеты 17 городов Украины: первые результаты первого
Украинского Индекса прозрачности, участия и добропорядочности

28 декабря, в Киеве были обнародованы первые промежуточные
результаты 1-го Украинского Индекса прозрачности, участия и добропорядочности (Индекс ПУД) на
основе анализа ситуации с обнародованием и утверждением местных
бюджетов в 17 городах Украины.
Мониторинг осуществлялся на основе методологии Индекса ПУД,
разработанной Фондом «Открытое общество». Проект реализуется
Одесской организацией Комитета
избирателей Украины и Фондом
«Открытое общество» совместно
с партнерами в 15 городах в рамках
общественного партнерства «За
прозрачные местные бюджеты».
Председатель Одесской организации Комитета избирателей
Украины Анатолий Бойко отметил важность этой инициативы
общественности для повышения
прозрачности, участия и добропо-

рядочности местной власти в вопросах бюджетной политики. Среди
городов, которые стали предметом
мониторинга и оценки, как областные центры (Киев, Одесса, Днепропетровск, Львов, Николаев, Чернигов, Черкассы, Черновцы, Сумы,
Ивано-Франковск, Северодонецк),
так и города и поселки, где удалось
найти общественных активистов,
которые были готовы учиться и
осуществлять мониторинг местных
бюджетов (Вознесенск, Измаил,
Ковель, Чугуев, Здолбунов, Белозерка).
Представляя результаты исследования, директор Фонда «Открытое общество» и автор методологии Индекса ПУД Иван Сикора
обратил внимание на то, что это
лишь промежуточные результаты,
которые позволяют зафиксировать
и увидеть только часть картины с
обнародованием и утверждением

местных бюджетов по состоянию
на 25 декабря 2015 года. Финальные результаты Индекса предполагается представить в январе
2016 после принятия всех местных
бюджетов и уточнения открытых
вопросов.
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Иван Сикора обратил внимание
на то, что несмотря на независимость принятия местных бюджетов
от государственного, и указанный
четкий срок в ст. 77 Бюджетного
кодекса, по состоянию на 25 декабря принято только 12 из 17 местных
бюджетов. Днепропетровск, Николаев, Черкассы, Чернигов, Северодонецк до сих пор остаются без
бюджетов.
Несмотря на четкое требование
действующего
законодательства,
который квалифицирует решение о
бюджете как нормативно-правовой

акт и распространение на него нормы о публикации за 20 рабочих дней
до даты рассмотрения с целью принятия, эту норму соблюли лишь пять

городов (Одесса, Здолбунов, Вознесенск, Чугуев, Белозерка). В Киеве,
Черновцах, Сумах, Ковеле, Северодонецке и Измаиле обнародовали
проект решения менее чем за 20, но
более чем за 10 рабочих дней. А в
четырех городах (Львов, Черкассы,
Чернигов, Ивано-Франковск) проект
решения обнародовали менее чем за
10 рабочих дней. До сих пор не обнародованы проекты бюджетов в Днепропетровске и Николаеве.
Подробнее: http://goo.gl/hrsJAL
Инфографика: osf.org.ua/events/
view/603

Первые итоги общественного партнерства
«За прозрачные местные бюджеты»
В декабре 2015 г. общественному
партнерству «За прозрачные местные бюджеты!» исполнился год. За
это время все 15 членов общественной сети успешно внедряли принципы открытости и прозрачности в
формировании местных бюджетов.
11-13 декабря участники партнерства собрались в Одессе, где и
презентовали первые итоги своей
деятельности. За это время сразу
несколько представителей партнерства стали депутатами своих
местных советах, в СМИ было опубликовано несколько сотен материалов, посвященных внедрению
принципов открытости в сфере
формирования бюджетов.
Напомним, целью общественного партнерства является содействие повышению общего уровня
прозрачности, открытости, добропорядочности и целостности бюджетного процесса на местном
уровне путем внедрения постоянно действующего общественного
контроля за его ходом. Основными приоритетами партнерства на

стартовом этапе были определены
усиление общей способности гражданского общества осуществлять
эффективный общественный контроль за бюджетным процессом на
уровне регионов Украины, постоянное информирование по вопросам бюджетной политики широкой
общественности, применение всех
возможных форм общественного
контроля и публичного воздействия на бюджетную политику для
соблюдения в ней принципов прозрачности, добропорядочности и
открытости, инициирование и активное участие в процессе реформирования бюджетного законо-

дательства Украины, в том числе,
путем разработки соответствующих нормативно-правовых актов.
Координировать деятельность пар
Партнерство работает в рамках
проекта «Гражданское общество и
медиа за прозрачные местные бюджеты», который реализуется Одесской областной организацией ВОО
«Комитет избирателей Украины»
при финансовой поддержке Европейского союза и Посольства Финляндии в Украине.
Подробнее: http://goo.gl/9aOXEX
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громадські обговорення

Проект обласного бюджету обговорять з громадськістю
Громадськість та представників
Громадської ради при облдержадміністрації запрошують долучитися
до попереднього обговорення проекту бюджету Черкащини на 2016
рік. Воно відбудеться 24 грудня о

17.00 у малій сесійній залі Будинку
Рад. «Нова Доба» про це дізналася
в Черкаській обласній раді.

рік для його розгляду на пленарному засідання сесії ради.
Джерело: http://goo.gl/ScgeFk

До обласної ради подали проект
бюджету Черкащини на наступний

Ильичевцы впервые получили возможность обсудить
расходы городского бюджета
Эфир телерадиокомпании “ИТ3" должен быть открыт для всех,
вместо “Муниципальной охраны”
– камеры наблюдения, детсад в Малодолинском – эти и другие предложения звучали сегодня на общественных слушаниях по вопросам
формирования городского бюджета.
Малый зал Дворца культуры был
полупустым, тем не менее на общественные слушания прибыли не
только рядовые жители города, но
и представители громады – депутаты городского и областного совета.
Так как обсуждение расходной части бюджета требовало компетентного взгляда, то модерировали его
члены постоянной депутатской комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвести-

ций и коммунальной собственности
Ильичёвского городского совета
Василий Бугайчук и Андрей Левченко.
Стоит отметить, что подобные
общественные слушания по расходованию бюджетных денег проводились

в Ильичёвске впервые. Здесь каждый
из присутствующих мог предложить
своё видение по той или иной статье расходов народных денежных
средств.
Подробнее:
http://www.i-vesti.com.ua/10316

Три вимоги до мера Івано-Франківська напередодні прийняття
міського бюджету-2016
Громадські
активісти
Івана-Франківська звернулись направили Відкрите звернення до міського голови Руслана Марцінківа щодо
важливості вчасного та повного
оприлюднення проекту рішення
про бюджет міста на наступний рік.
У зверненні вимагаємо проведення повноцінних консультацій щодо

проекту рішення про міський бюджету на 2016 рік. Аби консультації
не перетворилися на односторонній
рух, важливим є оприлюднення їх
результатів та забезпечення повноцінного зворотного зв’язку щодо наданих пропозицій.
Детальніше: http://goo.gl/q61fMg
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місцеві бюджети

На пятой сессии Ренийского горсовета депутаты приняли
бюджет на 2016 год и несколько программ
Пятая внеочередная сессия Ренийского городского совета VII созыва состоялась 24 декабря, на ней
депутаты приняли бюджет на 2016
год и ряд городских программ.
Планируется, что в 2016 году
в городской бюджет поступит 19
миллионов 588 тысяч гривень. Из
этой суммы предполагается направить: на финансовую поддержку
коммунальных предприятий города – 5 миллионов 632 тысячи гривень, финансирование городских
программ — 223 тыс. гривень, благоустройство города — 3 миллиона
775 тысяч гривень, содержание ор-

ганов местного самоуправления – 2
миллиона 646 тысяч гривень и на
ряд других нужд. Городской голова
проинформировал депутатов, что
принятый бюджет – не окончательный документ, и, в зависимости от
ситуации, будет подвергаться корректировке на протяжении 2016
года.
Основная программа, принятая
на этой сессии, — программа социально-экономического
развития
Рени на 2016 год. Кроме программы
социально-экономического развития депутатами были приняты программа «Забота» (120 тыс. грн), про-

грамма развития культуры и искусств
(59 тыс. грн), программа обеспечения информирования населения (14
тыс. грн) и программа предупреждения возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера и ликвидации их последствий в Рени в 2015-2017 годах
(30 тыс. грн). Последняя програма
предусматривает расчистку от наносов балки Баланешты, проходящей
через город. Заиление этой балки
приводит периодически во время
интенсивных дождей, к подтоплению жилых домов.
Подробнее: http://goo.gl/zun0F6

Здолбунів отримав бюджет на 2016 рік
Планова робота депутатів, постійний громадський контроль та
ініціативи здолбунівчан принесли
проміжний позитивний результат
– бюджет міста прийнято. Ухвалені
і програми місцевого розвитку на
2016 рік. Їх цього річ дев’ять, доходи і видатки міста склали 24,8 млн.
гривень. На програми виділили
депутати 10 млн.гривень, з них на
програму соцзахисту мало захищених верств населення 375 тис.
грн, на благоустрій міста 5,6 млн.
грн, капітальні ремонти житлового
фонду міста 1,7 млн.грн, підтримку
комунальних підприємств, ОСББ та
розвиток міста 1,9 млн.грн, культурно-масові заходи 72 тис.грн,
спорт 125,0 тис.грн, містобудівну
документацію 250,0 тис.грн, земельну реформу 300,0 тис.грн.
Всі бюджетні питання протягом тижня двічі розглядалися на
тривалих засіданнях профільної
комісії. Величезні обсяги інформації були опрацьовані, проа-

налізовані тими, хто справді хоче
розібратися у політиці життя
міста, тому більшість питань голосувалися швидко.
План
соціально-економічного
розвитку на 2016-2020 роки перенесли для розгляду на наступну
сесію.

Депутати затвердили Положення про помічника – консультанта
депутата міськради, тому відтепер
до п’яти громадських помічників
зможуть мати народні обранці для
продуктивнішої роботи. При розгляді програм вніс свою пропозицію депутат Андрій Кардаш. Він

Тел/факс: (048) 716-40-18, (048) 716-46-83,
Е-mail: info@probudget.org.ua
Ці матеріали підготовлено в рамках ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”, що виконується
Одеською обласною організацією “Комітету виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським партнерством
“За прозорі місцеві бюджети!” за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.
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місцеві бюджети
наполягає на розробці положення
про спів фінансування ремонтів які
проводитимуться в ОСББ, це на
його думку сприятиме більш відповідальному ставленню до свого майна. Його доповнив Микола
Орлов, який нагадав, що серед
пропозицій, поданих ЗЕОНом від
здолбунівчан, які заповнювали свої
пропозиції у електронній формі
є співзвучна ідея. Міський голова
запропонував цю ідею (співфінансування з міського бюджет тих
ініціативних груп ОСББ, які пропонуватимуть свою співучасть у
фінансуванні, виконанні робіт) використовувати по відношенню до

спортивних та ігрових майданчиків,
що розташовані на прибудинкових
біля ОСББ територіях.
Прислухались депутати до пропозиції Миколи Орлова збільшити розмір коштів для підтримки
учасників, які представляють місто
Здолбунів на різних конкурсах, фестивалях тощо. До речі до цієї пропозиції спонукало звернення членів
гурту «Жнива» із здолбунівського
міського БК, які нині планують поїздку в зону АТО для участі у новорічних
концертах. Нажаль владі, бізнесу,
змоги суттєво їм допомогти у повному обсязі за словами п.Анатолія

соліста гурту ще не вдалося, але вони
дуже на таку допомогу розраховують (потрібно 500 л.дизель палива,
бус вже є, частково кошти на дорогу
теж).
Вперше на сесії здійснювався відеозапис. Проте не дуже якісною
вебкамерою і з дуже невигідного
ракурсу, коли видно було лише запрошених керівників комунальних
підприємств на першому ряді зали.
Тому реалізацію пропозиції депутата
Юрія Білецького ще технічно треба
вдосконалювати.
Детальніше: http://goo.gl/9YCGhT

В Белгороде-Днестровском приняли бюджет города
Заседание внеочередной сессии
Белгород-Днестровского городского совета VII созыва состоялось 22
декабря.

нения в решение городского совета
от 30.01.2015 года №1188-VI «О городском бюджете города Белгорода-Днестровского на 2015 год».

тыс. грн., специального фонда бюджета — 9 млн 574,2 тыс. грн., В том
числе бюджета развития — 1 млн
200 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в работе приняли
участие 34 депутата, работники отделов и управлений городского совета, представители районной власти, общественности и СМИ.

Вторым проектом решения, вынесенным на рассмотрение сессии,
стал бюджет города Белгорода-Днестровского на 2016 год. В ходе сессии начальник финансового управления Виктор Минчев сообщил, что
общий объем доходов городского
бюджета на 2016 год в установленный в сумме 193 млн 649,496 тыс.
грн. Объем доходов общего фонда
бюджета — в сумме 184 млн 75,296

Общий объем расходов городского бюджета на 2016 год установлен в
сумме 193 млн 649,496 тыс. грн., В том
числе объем расходов общего фонда
бюджета — в сумме 171 млн 350,156
тыс. грн. и расходов специального
фонда бюджета – 22 млн 299,340 тыс.
грн. (в том числе бюджет развития –
13 млн 925,140 тыс. грн.)

Повестка дня внеочередной
сессии состояла из двух вопросов.
Во-первых, депутаты городского
совета внесли изменения и допол-

Подробнее: http://goo.gl/gJq5oU

Кіровоградська міська рада досі не опублікувала проект
бюджету на 2016 рік
Станом на 8 грудня 2015 р., у
Кіровограді не розроблено проект
міського бюджету на наступний рік.
У міській раді заявляють, над проектом працюють, однак оприлюднити його не можуть, оскільки кінцеві
правки в документ мають бути внесені з урахуванням Державного бюдету.

- Проекту міського бюджету на
2016 рік ще немає, бо ми очікуємо
прийняття змін до Податкового кодексу і немає проекту держбюджету і
проектів міждержавних трансфертів.
Через затримки із прийняттям держбюджету наразі відбувається затримка прийняття міськбюджету. Така ситуація скрізь, - пояснила начальник

фінансового управління Кіровоградської міської ради Любов Бочкова.
За її словами, якщо народні депутати цього тижня приймуть зміни
до Податкового кодексу і затвердять
проект державного бюджету, то вже
з понеділка можна буде ознайоми-

Тел/факс: (048) 716-40-18, (048) 716-46-83,
Е-mail: info@probudget.org.ua
Ці матеріали підготовлено в рамках ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”, що виконується
Одеською обласною організацією “Комітету виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським партнерством
“За прозорі місцеві бюджети!” за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.
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місцеві бюджети
тись і з проектом бюджету Кіровограда. Розробляти його обіцяють навіть у вихідні.
- Ми готові опублікувати наші
напрацювання, але вони не будуть

відповідати закону, - говорить Бочкова.
Бочкова наголосила, що громадськість має право вносити пропозиції до документу, як того вимагали в

електронному зверненні до міського
голови. Однак це займе багато часу,
оскільки така процедура вимагає
проведення громадських слухань.
Докладніше: http://goo.gl/ZZ7EoY

Київрада прийняла міськбюджет на 2016 рік
з доходами 27,136 млрд грн та видатками 25,638 млрд грн
— 1,9 млрд грн, акцизний податок з роздрібної торгівлі
— 955 млн грн.
Прогнозні показники субвенцій з держбюджету
наступні: освітня субвенція — 2,1 млрд грн, медична
субвенція — 3,032 млрд грн, субвенція на підготовку
кадрів — 292,245 млн грн, субвенція на виплату допомоги окремим категоріям пільговиків – 2,288 млрд
грн, на надання пільг та оплату житлових субсидій населенню – 1,668 млрд грн, на надання пільг з послуг
зв’язку – 269,441 млн грн.
При цьому, загальний обсяг фінансування галузі
“Освіта” планується на рівні 6,363 млрд грн, “Охорона здоров'я” - 5,0382 млрд грн, “Соціальний захист” 5,029 млрд грн.

Київрада прийняла міськбюджет на 2016 рік з доходами 27,136 млрд грн та видатками 25,638 млрд грн..
Сьогодні на пленарному засіданні Київська міська рада
прийняла бюджет м. Києва на 2016 рік з доходами на
рівні 27,136 млрд грн та видатками – 25,638 млрд грн.
За прийняття відповідного рішення проголосували
76 депутатів.
Відтак, згідно з проектом рішення, доходи бюджету
зафіксовані на рівні 27,136 млрд грн (загальний фонд —
25,562 млрд грн, спецфонд — 1,574 млрд грн), а видатки — 25,638 млрд грн (загальний фонд — 21,913 млрд
грн, спецфонд — 3,724 млрд грн). Таким чином, профіцит бюджету на 2016 рік дорівнює 1,498 млрд грн.
Прогнозні показники надходжень до бюджету від
податку на дохід фізичних осіб — 7,985 млрд грн, від
податку на прибуток підприємств — 1,414 млрд грн, від
податку на майно — 3,092 млрд грн, єдиний податок

Варто зауважити, що, серед іншого, в бюджеті на
2016 рік закладені кошти на забезпечення безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів та пільгових категорій, а також збереження так званих “20%-вих муніципальних надбавок” для вчителів та медиків (940 млн
грн).
На обслуговування боргу в бюджеті-2016 закладено 1,111 млрд грн. При цьому, згідно з документом, граничний розмір місцевого боргу на 31 грудня 2016 рік
визначено на рівні 6,2 млрд грн.
На реалізацію місцевих програм в 2016 році передбачено 614,979 млн грн.
Також передбачено кошти на вирішення Київським
міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців в розмірі 85,846 млн грн (із
розрахунку – 715 тис. грн на депутата).
Детальніше: http://goo.gl/iM8B3A
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місцеві бюджети

Бюджет Одессы-2016: доходы уйдут на зарплаты и соцпомощь
Бюджет Одессы на 2016 год будет принят в середине
декабря (сессия горсовета назначена на 16 декабря), проект главного финансового документа был опубликован
в ноябре. Утверждения бюджета до 25 декабря требует
новое законодательство, тогда как раньше нормальной
практикой было принятие местных бюджетов только после принятия Государственного бюджета Верховной Радой, из-за чего процесс растягивался порой до марта.
Как и в предыдущие годы, львиную долю казны «съедят» социальные выплаты, финансирование коммунальных услуг и зарплат сотрудникам бюджетных организаций.
В то же время Одесская областная организация «Комитета избирателей Украины», Фонд «Открытое общество»
и Бюро анализа политики как участники общественного
партнерства «За прозрачные местные бюджеты» обратились к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой привлечь к обсуждению проекта бюджета общественность, а
также обнародовать полный перечень инвестиционных
программ на следующий год и два последующих за ним,
что позволило бы одесской громаде узнать, что и где будет построено или отремонтировано в ближайшие годы.
«Болезненные для общества проблемы можно обсудить в ходе консультаций. Можно организовать проведение обсуждений наиболее проблемных статей доходов

и расходов бюджета в формате экспертного обсуждения,
а также провести публичные встречи с инициативными
группами граждан и бизнесменами по конкретным проблемным вопросам местной политики», — отмечается в
обращении. На момент выхода газеты в печать реакции
городских властей на это обращение не было.
Подробнее: http://goo.gl/NWPxVh

подолання коррупції

Корупції на місцевому рівні буде завдано удару
Громадські активісти Півдня
України «озброїлися» знаннями та
навиками антикорупційної експертизи рішень влади на місцевому
рівні.
Протягом 2015 року в Миколаєві
більше 50 громадських активістів
півдня України пройшли посилену підготовку у сфері формування
ефективних місцевих бюджетів та
моніторингу використання бюджетних коштів на основі громадської антикорупційної експертизи
місцевих цільвих програм та витра-

чання коштів місцевого бюджету.
Учасники тренінгу отримали
консультаційну допомогу пов’язану із виконанням власних проектів
та підготовкою нових проектів для
здійснення антикорупційної експертизи на місцевому рівні.
Олесій Андрєєв, Іван Сікора та
експерти Фонду розвитку міста
Миколаєва пропонують унікальну
консультативну підтримку в залученні грантових коштів міжнародних донорів та коуч-підтримку при
проведенні громадської антикоруп-

ційної експертизи місцевих нормативно-правових актів та просуванні його рекомендацій.
Експерти та учасники навчань
вважають, що «лише об’єднання зусиль місцевих ініціативних груп, експертно-адвокцаійних організацій
та небайдужих місцевих депутатів
дасть змогу попереджати корупційні ризики на місцевому рівні та реально впливати на рішення влади».
Детальніше:
http://frgn.mk.ua/?p=7916
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Одеською обласною організацією “Комітету виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським партнерством
“За прозорі місцеві бюджети!” за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.

