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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова
Семестр 2
Кількість кредитів  4
Загальна кількість годин 120
Кількість модулів 1
Лекції, годин 20
Практичні/ семінарські, годин 20
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 80
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 3
самостійної роботи студента 5
Вид контролю екзамен 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - надання знань про сутність і роль місцевих фінансів у економічному і 
соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень та механізм їх 
функціонування, формування навичок аналізу забезпеченості органів місцевого 
самоврядування необхідними фінансовими ресурсами для реалізації функцій та 
задач в регіонах України.

Завдання - вивчення суті і значення місцевих фінансів, набуття знань щодо 
засад функціонування місцевих фінансів як одного з дійових важелів економічної 
політики місцевих органів самоврядування; набуття вмінь аналізувати 
використання доходів та управління видатками органів місцевого самоврядування.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту 

місцевих фінансів
Тема 1. Сутність, складові та засади
організації місцевих фінансів 7 1 1 5

Тема 2. Місцеві бюджети – визначальна
ланка місцевих фінансів 7 1 1 5

Тема 3. Бюджетна політика на місцевому
рівні 7 1 1 5

Тема 4. Управління місцевими фінансами
в Україні 7 1 1 5

Разом за 28 4 4 20

Змістовий модуль 2. Механізм управління місцевими фінансами 
Тема 5. Формування дохідної бази
місцевих бюджетів 9 2 2 5

Тема 6. Система видатків місцевих
бюджетів 9 2 2 5

Тема 7. Міжбюджетні відносини та їх
складові 9 2 2 5

Тема 8. Місцеві запозичення в Україні:
стан, проблеми та перспективи розвитку 10 2 2 6

Тема 9. Місцеві податки і збори у 
фінансовому забезпеченні місцевого
самоврядування

10 2 2 6

Тема 10. Фінанси підприємств 
комунального господарства 11 2 2 7

Тема 11. Фінансова діяльність житлово-
експлуатаційного комплексу 12 2 2 8

Тема 12. Управління фінансами і
фінансовий контроль на місцевому рівні 12 2 2 8

Тема 13. Основи організації фінансів
місцевих органів влади у зарубіжних
країнах

10 0 0 10

Разом за 92 16 16 60
Усього годин 120 20 20 80

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 1

2 Семінар – дискусія 
Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів 1

3 Семінар – дискусія 
Бюджетна політика на місцевому рівні 1

4 Семінар запитань і відповідей 
Управління місцевими фінансами в Україні 1

5 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Формування дохідної бази місцевих бюджетів 2

6 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Система видатків місцевих бюджетів 2



7 Семінар запитань і відповідей 
Міжбюджетні відносини та їх складові 2

8
Семінар запитань і відповідей 
Місцеві запозичення в Україні: стан, проблеми та перспективи 
розвитку

2

9
Семінар – дискусія 
Місцеві податки і збори у фінансовому забезпеченні місцевого 
самоврядування

2

10 Семінар запитань і відповідей 
Фінанси підприємств комунального господарства 2

11 Семінар запитань і відповідей 
Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу 2

12 Семінар запитань і відповідей 
Управління фінансами і фінансовий контроль на місцевому рівні 2

13
Семінар запитань і відповідей 
Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних 
країнах

0

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3 Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок

4
Систематизація вітчизняного та зарубіжного законодавчо-нормативного поля 
з метою аналізу сучасного стану та проблем у сфері управління місцевими 
фінансами.

5 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль1.Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту 
місцевих фінансів

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Сутність, складові 

та засади 
організації 

місцевих фінансів

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань: Теоретичні засади 
місцевого самоврядування та розвиток місцевих фінан-
сів. Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Інсти-
тут місцевих фінансів. Нормативно-правове регулю-
вання місцевих фінансів. 
Джерела [1, 2, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

 Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – дискусія 
Місцеві бюджети – 
визначальна ланка 
місцевих фінансів

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань: Наукові підходи 
до визначення сутності місцевих бюджетів. Місцеві 
бюджети як складова бюджетної системи України. 
Принципи побудови місцевих бюджетів на сучасному 
етапі державотворення. Необхідність і роль місцевих 
бюджетів у фінансовому забезпеченні місцевого само-
врядування. 
Джерела [1, 2, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень 

Семінар – дискусія 
Бюджетна 
політика на 

місцевому рівні
5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Концептуалізація 
бюджетної політики на місцевому рівні. Підходи та 
принципи бюджетної політики на місцевому рівні. Ме-
ханізм вироблення бюджетної політики на місце-вому 
рівні. Проблемні аспекти і перспективи розвитку 
бюджетної політики на місцевому рівні. 
Джерела [1, 2, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень 

Семінар запитань і 
відповідей 
Управління 
місцевими 
фінансами в 
Україні

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Бюджетний 
процес на місцевому рівні. Планування та прогно-
зування доходів і видатків місцевих бюджетів.  Органи 
управління місцевими фінансами. Казначейська систе-
ма обслуговування місцевих бюджетів. Фінансовий 
контроль на місцевому рівні.  
Джерела [1, 2, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
фронтальне та  
індивідуальне 
опитування

Змістовий модуль 2. Механізм управління місцевими фінансами 

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Формування 
дохідної бази 

місцевих бюджетів

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Трактування сут-
ності доходів місцевих бюджетів. Теоретичні основи 
класифікації доходів місцевих бюджетів. Склад доходів 
місцевих бюджетів України.  Місцеві податки і збори в 
системі доходів місцевих бюджетів. Цільові фонди: 
місце і призначення у формуванні доходів. Місцеві 
позики і запозичення та їх роль у фінансовому забез-
печенні місцевих органів влади. Проблеми мобілізації 
доходів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення. 
Джерела [1, 2, 4]. 

Тестування,  
фронтальне та  
індивідуальне 

опитування, проведення 
практичних розрахунків 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Система видатків 
місцевих бюджетів

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Трактування 
сутності видатків місцевих бюджетів. Теоретичні 
основи класифікації видатків місцевих бюджетів. 
Структура видатків місцевих бюджетів України. 
Організація, форми та методи фінансування видатків 
бюджету. Проблеми витрачання коштів місцевих 
бюджетів і шляхи їх вирішення. 
Джерела [1, 2, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
фронтальне та  
індивідуальне 

опитування, проведення 
практичних розрахунків

Семінар запитань і 
відповідей 

Міжбюджетні 
відносини та їх 

складові

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:   Система між-
бюджетних відносин: зміст, склад і моделі побу-дови. 
Трактування сутності міжбюджетого регулювання.  
Сутність і стан фінансового  вирівн-ювання. Теоретичні 
основи класифікації міжбюджетні трансфертів. 
Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів 
(дотації вирівнювання та коштів, що передаються до 
державного бюджету України).  Реформування між-
хбюджетних відносин в Україні. 
Джерела [1, 2, 4, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар запитань і 
відповідей 
Місцеві 

запозичення в 
Україні: стан, 
проблеми та 
перспективи 
розвитку

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Економічний 
зміст, функції та форми місцевих запозичень. Історичні 
аспекти становлення та розвитку інституту місцевих 
запозичень в Україні. Організаційні аспекти і 
нормативно-правове регулювання місцевих позик.  
Перспективи розвитку інституту місцевих запозичень у 
контексті реформування місцевих фінансів в Україні.  
Джерела [1, 2, 4, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – дискусія 
Місцеві податки і 

збори у 
фінансовому 
забезпеченні 
місцевого 

самоврядування

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Трактування 
сутності місцевих податків і зборів. Теоретичні основи 
класифікації місцевих податків і зборів. 
Характеристика місцевих податків і зборів.  Напрями 
реформування місцевого оподаткування в Україні. 
Джерела [1, 2, 4]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень

Семінар запитань і 
відповідей 
Фінанси 

підприємств 
комунального 
господарства

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Комунальна 
власність: порядок формування, суб'єкти, об'єкти, 
ефективність управління.  Особливості функціонування 
підприємств комунальної власності. Доходи, витрати та 
фінансові результати підприємств комунальної 
власності. 
Джерела [1, 2, 10]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Житлово-
комунальне господарство: сутність, склад, структура та 
проблеми розвитку в Україні. Планування і кальку-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар запитань і 
відповідей 
Фінансова 
діяльність 
житлово-

експлуатаційного 
комплексу

8

лювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і 
в організаціях житлово-комунального господарства. 
Групування витрат за видами. Планування і кальку-
лювання собівартості житлово-комунальних послуг.  
Особливості розрахунку собівартості робіт підприємств 
в основних підгалузях житлово-комунального  госпо-
дарства. Механізми формування тарифів на житлово-
комунальні послуги. Порядок формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з централізованого опалення і 
постачання гарячої води. Загальні вимоги до формуван-
ня тарифів на централізоване водопостачання та водо-
відведення. Порядок формування тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових тери-
торій. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на 
електричну енергію. Порядок установлення роздрібних 
цін на природний газ для населення. 
Джерела [1, 2, 4, 18]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар запитань і 
відповідей 
Управління 
фінансами і 
фінансовий 
контроль на 

місцевому рівні

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Зміст та стадії 
бюджетного процесу на місцевому рівні. Учасники 
бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повно-
важення. Суб’єкти, які наділені повноваженнями щодо 
нормативно-правового врегулювання бюджетного 
процесу на місцевому рівні. Суб’єкти, які визначають 
бюджетні пріоритети та бюджетну політику на місце-
вому рівні. Суб’єкти, які здійснюють контроль та опе-
ративне управління бюджетним процесом. Суб’єкти, які 
здійснюють регулювання грошово-кредитної діяльності 
та місцевих запозичень. Стан і проблеми фінансового 
контролю на місцевому рівні.  
Джерела [1, 2, 4, 7, 9, 14]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар запитань і 
відповідей 

Основи організації 
фінансів місцевих 
органів влади у 
зарубіжних 
країнах

10

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої  
літератури для обговорення  питань:  Міжнародні 
принципи і вимоги до фінансового забезпечення 
діяльності місцевого самоврядування. Бюджетний 
федералізм як чинник становлення громадянського 
суспільства. Формування доходів місцевих бюджетів у 
зарубіжних країнах. Адаптація зарубіжного досвіду 
здійснення місцевих позик до вітчизняної практики. 
Джерела [1, 2, 14,20].  
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

7. Результати навчання

1
Знання сутності та змісту місцевих фінансів та причин їх виникнення;функцій місцевих 
фінансів та їх ролі в економічній системі держави; основ фінансової автономії місцевих 
органів влади; міжнародних стандартів організації місцевих фінансів

2 Вміння використовувати теоретичні знання в практиці місцевого самоуправління

3 Здатність аналізувати діяльність органів місцевого самоврядування щодо формування та 
використання місцевих бюджетів

4 Вміння застосовувати  інструментарій аналізу тенденцій розвитку місцевих фінансів в 
Україні та розвинених країнах



5 Знання про інструментарій аналізу організаційно-правових, соціально-економічних,  ін-
формаційно-технологічних аспектів системного управління місцевими фінансами

6
Уміння розробляти прогнози можливих наслідків порушення макроекономічної рівноваги 
та їх впливу на поведінку економічних суб'єктів місцевого самоврядування на основі 
аналізу макроекономічних показників, використовуючи моделі загальної економічної 
рівноваги 

7

Уміння проводити моніторинг виконання регіональних і міжнародних проектів спів-
робітництва у сфері удосконалення місцевих фінансів, цільових перспективних програм та 
комплексних заходів, аналіз звітів про виконання планових показників розвитку фінансів 
регіонів, роботи міжнародних та вітчизняних структур, аналітичних довідок, пропозицій, 
доповідей для прийняття виважених рішень 

8
Уміння розробляти та організовувати заходи щодо орієнтації та вибору доцільних інстру-
ментів регуляторного впливу держави та її інституцій на  фінансову автономію місцевих 
органів влади

9
Уміння організовувати своєчасне виконання зобов'язань перед міжнародними партерами, 
виходячи з чинного законодавства, використовуючи механізми співпраці з банками, стра-
ховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими установами 

10 Вміння аналізувати діяльність органів місцевого самоуправління в частині наповнення 
місцевих бюджетів всіх рівнів та використання видаткової їх частини

11
Уміння здійснювати оцінку органів місцевого самоуправління всіх рівнів в частині 
використання інструментів державної регіональної фінансової політики та фінансового 
вирівнювання

12 Спроможність оцінити фінансову автономію місцевих оргів влади

13
Здатність проводити всебічний аналіз інструментів державної регіональної фінансової 
політики та  фінансового вирівнювання 

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 

9. Методи оцінювання
Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-
мованості компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Вид роботи/бали
№ теми 

практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. 
Тема 1 1 1 2

Тема 2 1 1 2

Тема 3 1 1 2

Тема 4 1 1 2
Разом 
змістовий 
модуль 1

4 4 6 14

Змістовий модуль 2.
Тема 5. 5 5

Тема 6. 5 5

Тема 7. 1 1

Тема 8. 1 1 2

Тема 9. 1 1 2

Тема 10. 1 1 2

Тема 11. 1 1 2

Тема 12. 1 1 2

Тема 13. 1 5 9 15
Разом 
змістовий 
модуль 2

10 7 10 9 36

Всього 10 11 14 15 50



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1 Александрова Г.М. / Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. ДонНУЕТ 
ім. М. Туган-Барановського, 2015. - 305 с. (укр.мов.) 

2 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://rada.gov.ua.

3
Закони України Про Державний бюджет України на поточний рік.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4 1?pf3511=52941. 

4
Податковий кодекс України від 2.12.2010р. № 2755- VI//»Голос України» вiд 
04.12.2010 - № 229, (№ 229-230) зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

5
Закон України «Про співробітництво територіальних громад// Відомості
Верховної Ради України. –  2014. – № 34 – ст. 1157.  – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.  

6
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. зі
змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/959-12.

7 «Європейська хартія місцевого самоврядування». [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994 036. 

8
Закон України “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки”  зі змінами від
06.11.2012// Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 7. – ст. 661.

9
Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики”
від 25.05.2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. –           С. 20
– 28.

10 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”  зі змінами. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.     

Допоміжна 

11 Александрова Г.М. Проблеми фінансування освіти на місцевому рівні 
[Текст] / Г. М. Александрова // Інтелект ХХІ.– 2015. - № 3. – С.56-69.

12
Александрова Г.М. Стан бюджетного вирівнювання в Україні та проблеми
застосування міжбюджетних трансфертів на практиці// Глобальні та
національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання —
2015. — №8., С. с.922-929. 

13 Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", 
КОО, 2012.

14 Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн. — К., 2010.

15
Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посібник/ М.А. Гапонюк, А.Є.
Буряченко, В.П. Яцюта та ін; за заг. ред. В.М.Федосова. - К.: КНЕУ, 2010. –
600 с.

16 Ніколаєва О.П. Місцеві фінанси (текст): навч. Посіб/О.М. Ніколаєва,
А.С.Маглаперідзе – К: «Центр учбової літератури»,  2013. -354 с.

17 Оспіщев В.І., Кропівцова Н. І.. Місцеві фінанси: навч.-метод. посіб. / В. І.
Оспіщев, Н. І. Кропівцова. – Х.: ХДУХТ, 2009.

18 Петленко Ю.В. Місцеві фінанси. Конспект лекцій. К.: Кондор, 2009. – 274 с.
19 Синцова О.О. Місцеві фінанси. Навчальний посібник. – К: Центр навчальної 

літератури, 2011.
20 Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн / Науково-

дослідний фінансовий ін-т. – К. : НДФІ, 2007. – 299 с.



Інформаційні ресурси 

21 Кабінет Міністрів України — http://www.kmu.gov.ua
22 Міністерство фінансів України — http://www.minfin.gov.ua
23 Державний комітет статистики України — http://www.ukrstat.gov.ua/
24 Журнал «Актуальні проблеми економіки» — http://www.eco-science.net/
25 Журнал «Економіка і держава» — www.economy.in.ua
26 Журнал «Фінанси України» — www.minfin.gov.ua/Законодавство України.

Режим доступу:   http://rada.gov.ua 
27 Національний банк України — http://www.bank.gov.ua/
28 Азіатський банк розвитку  http://www.adb.org/
29 Банк міжнародних розрахунків — http://www.bis.org/
30 Європейський банк реконструкції і розвитку — http://www.ebrd.com/
31 Міжнародний валютний фонд — http://www.imf.org/
32 Центральний Європейський банк — http://www.ecb.int/
33 Журнал «Фінанси України» — www.minfin.gov.ua/


