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ПЛАН

РОБОТИ

комітету Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки
України на 2020 рік
Керуючись положеннями Конституції України, законодавством про
профспілки, освіту, рішеннями VІІ з’їзду ФПУ, VІІІ з’їзду галузевої Профспілки,
Статутом, Програмами дій галузевої Профспілки та обласної організації на 20162020 роки, комітет Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і
науки вважає своїм головним завданням представництво, здійснення та захист
трудових, соціально-економічних, правових та духовних
інтересів членів
Профспілки шляхом продовження ефективного соціального партнерства, укладення
та реалізації колективних договорів та угод .
В 2020 році перед обласною організацією
профспілковими органами постає ряд важливих задач:

Профспілки,

виборними

- здійснення ефективного захисту трудових, професійних, соціально-економічних
прав та інтересів працівників освіти і науки, студентської молоді, ветеранів
педагогічної праці; надання комплексної допомоги ППО в процесі реформування
системи закладів освіти під час створення територіальних громад;
- активізація участі у формуванні бюджетів різних рівнів, громадського контролю за
станом виплати заробітної плати, надбавок і доплат, індексації доходів, стипендій;
- подальший розвиток конструктивного соціального діалогу з органами державної
влади та місцевого самоврядування, взаємодії з депутатами усіх рівнів, керівництвом
об’єднаних територіальних громад;
- оптимізація системи навчання та інформування профспілкового активу і членів
Профспілки; новообраних голів РО Профспілки, ППО;
- проведення звітно-виборної кампанії в РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ;
- використання можливостей колективних договорів, угод як засобу об’єднання
зусиль соціальних партнерів по покращенню фінансування, функціонування закладів
та установ освіти, покращенню умов і безпеки праці;
- задоволення духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів Профспілки;
- продовження роботи по оздоровленню членів Профспілки та їх дітей, осіб, що
навчаються, організації дозвілля, екскурсійно-туристичної, спортивної роботи;
- подальше забезпечення інформаційного супроводу діяльності, консультативної
методичної та правової допомоги, розширення процесів гласності та демократії в
роботі; активізація роботи з електронною інформацією; висвітлення профспілкової
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діяльності в засобах масової інформації, на сайті обласної організації Профспілки,
інших профспілкових ресурсах, запровадження сучасних комунікативних форм і
методів роботи в оперативному інформуванні спілчан.
№
з/п
1.

Термін виконання

І. Організація та регламент роботи

Відповідальні

червень,
грудень

Засідання пленуму комітету (розділ ІІ).

Гринь Н.І.,
президія
обкому

2.

1 раз на 2 місяці

Засідання президії комітету (розділ ІІІ).

Гринь Н.І.
Юдін Ю.І.

3.

постійно

Надання інформаційно-методичних та
юридичних консультацій з питань:
- статутної діяльності,
функціонування організаційних
ланок та виборних органів
- нормативно-правових, трудових,
соціально-економічних відносин
- фінансово-господарської
діяльності, бухгалтерського
обліку, літнього оздоровлення та
відпочинку
- охорони праці та створення
безпечних умов життєдіяльності
- документування статутної
діяльності, ведення діловодства

Гринь Н.І.
Юдін Ю.І.
Петрашина Л.Г.
Піскун О.Я.

Князєв А.А.
Юдін Ю.І.

4.

за планами їх
роботи

Участь у засіданнях президії, пленумів,
нарадах ЦК галузевої Профспілки,
обласної ради профспілок

Гринь Н.І.,
члени ЦК,
облпрофради

5.

за погодженням та
планами їх роботи

Участь у засіданнях колегії Запорізької
ОДА, сесіях органів місцевого
самоврядування, комісії по заробітній
платі, тристоронньої соціальноекономічної ради при ОДА, громадсь ких рад при ОДА, РДА та міських
радах.

Гринь Н.І.,
члени відповід них комісій та
громадських
рад

6.

за планами їх
роботи

Участь у нарадах, засіданнях колегії
Департаменту освіти ОДА, роботі
обласної атестаційної комісії.

Гринь Н.І.

7.

щомісяця, щотижня

Поточне планування роботи .

Гринь Н.І.
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Юдін Ю.І.
8.

Протягом року

Оформлення нових і поповнення
існуючих законодавчо-нормативних ,
інформаційно –методичних банків,
інформаційного ресурсу сайту обласної
організації Профспілки.

Виконавчий
апарат за своїм
функціоналом,
голови
постійних
комісій обкому

9.

листопад

Оформлення підписки на профспілкову
та місцеву пресу.

Гринь Н.І.,
голови РО,МО,
ППО ВНЗ

10.

протягом року

Організація системної роботи сайту
обласної організації Профспілки.

Юдін Ю.І.,
постійна
комісія обкому
з питань
інформації та
зв’язків зі ЗМІ

11.

протягом року

Підготовка та надання до друку в
місцевій, профспілковій та центральній
пресі, розміщення на сайті ЦК ППОНУ,
обласної організації Профспілки
матеріалів про діяльність та окремі
заходи обкому, РО, МО Профспілки,
ППО ВНЗ, закладів освіти.

Юдін Ю.І.,
постійна
комісія з питань
інформації та
зв’язків зі ЗМІ,
голови РО, МО
Профспілки,
ППО ВНЗ

Підготовка звітів:

12.
10.01.

- зведений статистичний звіт ( Ф-2) Юдін Ю.І.

10.01.

- мережа ЗОО ППОНУ, РО, МО
Профспілки, ППО ВНЗ

Юдін Ю.І.,
голови РОП,
МОП, ППО
ВНЗ

10.01

- звіт про проведення звітів і
виборів в ППО

Юдін Ю.І.,
голови РОП,
МОП, ППО
ВНЗ

20.01.

- зведений звіт про роботу
технічного інспектора праці за
2019 рік

Князєв А.А.
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13.

15.01.
20.06.

- інформація про роботу щодо
здійснення громадського
контролю за дотриманням
законодавства про працю

Петрашина Л.Г.

1.04.

- звіт про укладення та виконання
колективних договорів, угод

Юдін Ю.І.

1.06.

- звіт про навчання профспілкових
працівників та активу (Ф-4)

Юдін Ю.І.

10.09.

- Інформація про участь у галузе - Піскун О.Я.
вому огляді на кращу організацію
оздоровлення та відпочинку дітей

01.06.
01.12.

- Інформація про виконання
Галузевої Угоди

Юдін Ю.І.
Петрашина Л.Г.

01.06.
01.12.

- Інформація щодо ходу
передплатної кампанії на
періодичні видання

Князєв А.А.

- бухгалтерсько-фінансові звіти

Піскун О.Я.

щомісячні,
щоквартальні, річні

Формування заявок :
березень
листопад
14.
протягом року

01.06.
01.12.

- на літній відпочинок,
оздоровлення членів Профспілки
та їх дітей
- на організацію проведення
новорічно-різдвяних заходів для
дітей членів Профспілки
- на профспілкові квитки та
облікові картки

Піскун О.Я.

Збір та аналіз інформації по РО, МО
Профспілки,ППО ВНЗ про
виконання положень обласної,
Галузевої Угод.

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
постійна
комісія обкому
з питань
колективнодоговірного
регулювання
трудових,
соціально-

15.
5

Піскун О.Я.
Юдін Ю.І.

економічних
відносин
щоквартально
станом на
1.03.,1.06.,1.10.,1.12

№
з/п
1.

Термін
виконання
червень

2.

вересень

Моніторинг стану фінансування
закладів, установ освіти, виплати
заробітної плати, доплат, стипендій,
індексації доходів.
ІІ.

Пленуми комітету

Юдін Ю.І.,
голови РОП,
МОП, ППО
ВНЗ
Відповідальні

ХХ звітно-виборна конференція ЗОО Гринь Н.І.,
ППОНУ
президія обкому
Профспілки
І пленум

Гринь Н.І.,
президія обкому
Профспілки

Про Програму дій Запорізької Гринь Н.І.
обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України
на 2021-2025 роки
Про вибори президії комітету Гринь Н.І.
Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і
науки України
Про створення постійних комісій Гринь Н.І.
комітету
Запорізької
обласної
організації Профспілки працівників
освіти
і
науки
України
за
напрямками статутної діяльності та
затвердження положень про них
3.

грудень

ІІ пленум

Гринь Н.І.,
президія обкому
Профспілки

Про виконання Угоди між
Департаментом освіти і науки
Запорізької ОДА та комітетом
Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і
науки України на 2017-2020 роки в

Гринь Н.І., постійна
комісія з
колективнодоговірного
регулювання
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2020 році
Про організацію та здійснення
Петрашина Л.Г.
громадського контролю виборними
профспілковими органами
Мелітопольської, Оріхівської РО
Профспілки, Токмацької МО
Профспілки за додержанням
законодавства про працю в установах
і закладах освіти, положень Галузевої
угоди в частині нормування, оплати
праці працівників

№
з/п
1.

Термін
виконання
лютий

Про затвердження плану роботи
комітету ЗОО ППОНУ на 2021 рік

Гринь Н.І.

Про затвердження кошторису ЗОО
ППОНУ на 2021 рік

Гринь Н.І.

Про затвердження програми ЗОО
ППОНУ “Оздоровлення і
відпочинок” на 2021 рік

Гринь Н.І.,
постійна комісія з
питань
оздоровлення та
медичного
обслуговування
Відповідальні

ІІІ. Засідання президії комітету
Про організаційне зміцнення та
динаміку членства в Запорізькій
обласній організації Профспілки
працівників освіти і науки України в
2019 році

Юдін Ю.І., постійна
комісія з питань
внутріспілкової
статутної діяльності

Про хід звітно-виборної кампанії в
організаційних ланках Запорізької
обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України

Юдін Ю.І., постійна
комісія з питань
внутріспілкової
статутної діяльності

Про виконання профспілкового
бюджету Запорізької обласної
організації за 2019 рік

Піскун О.Я.,
ревізійна комісія

Про результати ревізії фінансово господарської діяльності Запорізької
обласної організації Профспілки

Гришко О.І.,
ревізійна комісія
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2.

квітень

Про організацію бухгалтерського
обліку та облікову політику
Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і
науки України

Піскун О.Я.,

Про результати обласного етапу
Всеукраїнського огляду-конкурсу з
охорони праці

Князєв А.А.,
постійна комісія з
питань охорони
праці

Про підсумки звітно-виборної
кампанії в районних, міських
організаціях Профспілки, ППО ВНЗ

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І., постійна
комісія з питань
внутріспілкової
роботи

Про стан виконання вимог Закону
України «Про охорону праці»,
колективно-договірних зобов’язань
та здійснення профспілковими
органами громадського контролю
щодо створення безпечних умов
праці в закладах освіти Більмацького,
Розівського районів

Князєв А.А.,
постійна комісія з
питань охорони
праці

Про проведення Тижня та Дня
охорони праці

Князєв А.А.,
постійна комісія з
питань охорони
праці

Про організацію оздоровлення членів Піскун О.Я.,
Профспілки та їх дітей влітку 2020
постійна комісія з
року
питань медичного
забезпечення та
оздоровлення

3.

травень

Про участь у заходах до 75-річниці
Перемоги та Першотравневих
заходах

Юдін Ю.І., постійні
комісії з питань
статутної діяльності
та культурномасової роботи

Про затвердження документів та
формування пропозицій по робочим
органам ХХ звітно-виборної

Гринь Н.І., президія
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конференції ЗОО ППОНУ

4.

5.

вересень

листопад

Про підсумки навчання
профспілкових кадрів та активу в
2019/2020 н.р., стан роботи з
профспілковим резервом

Юдін Ю.І., постійна
комісія з питань
статутної діяльності

Про підсумки проведення Тижня та
Дня охорони праці

Князєв А.А.,
постійна комісія з
питань охорони
праці

Про підсумки оздоровлення і
відпочинку членів Профспілки та їх
дітей влітку 2020 року

Піскун О.Я.,
постійна комісія з
питань медичного
забезпечення та
оздоровлення

Про проведення обласного етапу
Всеукраїнської спартакіади
працівників загальноосвітніх
навчальних закладів

Гринь Н.І., голова
постійної комісії з
питань спортивномасової роботи

Про скликання ІІ пленуму обласного
комітету

Гринь Н.І.

Про стан реалізації статутних вимог
у Великобілозерській, Приморській
РО Профспілки з питань
внутрішньоспілкової діяльності,
інформаційного супроводу

Юдін Ю.І., постійна
комісія з питань
внутрішньоспілкової
статутної діяльності

Звіт про роботу постійної комісії
комітету ЗОО ППОНУ з питань
охорони праці

Голова постійної
комісії з охорони
праці

Про участь профспілкових
організацій в проведенні новорічноріздвяних свят для дітей членів
Профспілки

Піскун О.Я.,
постійна комісія з
питань культурномасової роботи

Про проведення інвентаризації
основних засобів, необоротних
активів, товарно - матеріальних
цінностей ЗОО ППОНУ

Піскун О.Я.
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6.

грудень

Про проект плану роботи комітету
ЗОО ППОНУ на 2021 рік.

Юдін Ю.І., постійна
комісія з питань
статутної діяльності

Про проект кошторису ЗОО ППОНУ
на 2021 рік.

Піскун О.Я.

Про номенклатуру справ на 2021 рік.

Юдін Ю.І., постійна
комісія з питань
статутної діяльності

Про проекти планів роботи
постійних комісій комітету
ЗООППОНУ на 2021 рік.

Юдін Ю.І., голови
постійних комісій
обкому

Про інформаційно-методичне
забезпечення профспілкової
діяльності, навчання профспілкового
активу, роботу з резервом в
Шевченківській районній організації
Профспілки, ППО студентів
Національного університету
“Запорізька політехніка”

Юдін Ю.І.

Про результати інвентаризації
основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних
цінностей ЗОО ППОНУ.
IV. Контроль за виконанням
постанов пленумів та президії ЦК
ППОНУ, комітету ЗОО ППОНУ

Піскун О.Я.

№
з/п

Термін

1.

протягом року

Постанова пленуму ЦК ППОНУ від
5.12.2018 №Пл-VІ-1, щодо
організаційного зміцнення,
інформаційного забезпечення та
вдосконалення форм і методів
внутрішньоспілкової діяльності;
постанови пленуму ЦК ППОНУ від
29.11.2017 №Пл-ІV-2, пленуму
комітету ЗОО ППОНУ від 15.12.2016
№ Пл-IV-4 щодо додержання
статутних вимог, мотиваційних
аспектів профспілкового членства

Гринь Н.І., Юдін
Ю.І.,
постійна комісія з
питань
внутріспілкової
статутної діяльності,
голови РОП, МОП,
ППО ВНЗ

2.

червень,
грудень

Постанова пленуму комітету ЗОО
ППОНУ від 11.12.2018 № Пл-VІІІ-2

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
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Відповідальні

щодо виконання Галузевої, обласної
угод

Петрашина Л.Г.
постійна комісія з
питань колективно –
договірного
регулювання, голови
РОП, МОП, ППО
ВНЗ

3.

червень, грудень Постанова пленуму ЗОО ППОНУ від
24.06.2014 р. №Пл-ІХ-1 щодо стану
соціального діалогу та його
покращення

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
Петрашина Л.Г.
постійна комісія з
питань колективно –
договірного
регулювання, голови
РОП, МОП, ППО
ВНЗ

4.

протягом року

Постанови президії ЦК ППОНУ від
18.04.2018 №П-14-1, VІІ пленуму
комітету ЗОО ППОНУ від 18.06.2018
№ Пл-VII-3 щодо громадського
контролю за додержанням
законодавства про працю

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
Петрашина Л.Г.
постійна комісія з
питань колективно –
договірного
регулювання, голови
РОП, МОП, ППО
ВНЗ

5.

травень-червень

Постанови президії ЦК ППОНУ від
12.06.2013 р. №П-21-1, президії
комітету ЗОО ППОНУ від 19.06.2016
№ П-6-1 щодо роботи з
профспілковими кадрами та активом,
профспілкового навчання

Гринь Н.І., Юдін
Ю.І.,
постійна комісія з
питань
внутріспілкової
статутної діяльності,
голови РОП, МОП,
ППО ВНЗ

6.

протягом року

Постанови президії ЦК ППОНУ від
28.10.2015 № П-36-1, від 24.11.2016
№П-5-1, щодо захисту соціально –
економічних прав та інтересів осіб,
які навчаються

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
Петрашина Л.Г.,
постійна комісія по
роботі з молоддю і
студентами, голови
студентських та
об’єднаних ППО
ВНЗ
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7.

протягом року

Постанови 04.10.2017 №П-10-1,
пленуму ЦК ППОНУ від 27.01.2016
№Пл-1-3 щодо дотримання
законодавства про працю в умовах
фінансової та адміністративної
децентралізації під час проведення
реорганізації та ліквідації закладів
освіти, звільненні або скороченні
працівників

Гринь Н.І.,
Петрашина Л.Г.,
постійна комісія з
питань колективно –
договірного
регулювання
трудових, соціальноекономічних
відносин

8.

протягом року

Постанови пленуму ЦК ППОНУ від
24.04.2015 № Пл-ІХ-1, від 27.01.2016
№Пл-1-3, пленуму комітету ЗОО
ППОНУ від 18.06.2018 № Пл-VIІ-3
щодо дотримання законодавства про
працю, діяльності профспілкових
організацій в умовах децентралізації

Гринь Н.І.,
Петрашина Л.Г.,
постійна комісія з
питань колективно –
договірного
регулювання
трудових, соціальноекономічних
відносин

9.

протягом року

Постанова президії ЦК ППОНУ від
20.11.2019 №П-24-1 щодо
дотримання прав профспілок
відповідно до законодавства України
та Конвенції МОП “Про свободу
асоціації та захисту права на
організацію” (з вивченням досвіду
роботи ЗОО ППОНУ)

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
Петрашина Л.Г.,
постійна комісія з
питань
внутріспілкової
статутної діяльності,
голови РОП, МОП,
ППО ВНЗ

10.

протягом року

Постанова президії ЦК ППОНУ
23.10.2019 №П-23-4 щодо
формування позитивного іміджу
Профспілки шляхом використання
сучасних методів та інструментів
комунікацій

Юдін Ю.І.,
Маненко Т.В.,
постійна комісія з
питань інформації та
зв’язків зі ЗМІ

11.

перше півріччя

Постанови президії ЦК ППОНУ від
13.03.2019 №П-20-4; президії
комітету ЗОО ППОНУ від 19.03.2019
№П-40-1 щодо звітів і виборів у
Профспілці працівників освіти і
науки України

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
постійна комісія з
питань
внутріспілкової
статутної діяльності
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№
з/п

Термін
виконання

V. Інформаційно-методичне
забезпечення, навчання
профактиву

Відповідальні

1.

протягом року

Провести Дні обкому в РО, МО
Профспілки з метою інформування
про діяльність ФПУ, ЦК, обкому
Профспілки, надання методичної,
юридичної допомоги, бухгалтерських
консультацій:
- Василівська РО
- Веселівська РО
- Гуляйпільська РО
- Кам’янсько-Дніпровська РО
- Пологівська РО
- Розівська РО
- Якимівська РО
- Мелітопольська РО, МО

Гринь Н.І.,
працівники
виконавчого апарату
обкому

2.

протягом року

Участь профспілкових кадрів та
активу в роботі семінарів, навчань,
профкурсів ФПУ, ЦК галузевої
Профспілки, Запорізької
облпрофради; міжнародних заходах

Юдін Ю.І.
постійна комісія з
питань статутної
діяльності, голови
РОП, МОП

Семінари для профактиву:

3.
квітень

Навчання для новообраних голів
РОП, ППО ВНЗ

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.

березень

Семінар для новообраних голів ППО

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,

вересень

Семінар для голів РО, МО
Профспілки, ППО ВНЗ

Гринь Н.І.,
працівники
виконавчого апарату
ЗОО ППОНУ

4.

протягом року

Надання методичної допомоги з
напрямків статутної діяльності
виборним профспілковим органам
РО, МО Профспілки, ППО ВНЗ,
закладів та установ освіти

Виконавчий апарат
ЗОО ППОНУ

5.

протягом року

Участь штатних працівників обкому

Гринь Н.І.
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Профспілки в роботі семінарів,
навчань для профспілкового активу в
районних, міських організаціях
Профспілки, ППО ВНЗ
6.

протягом року

Підготовка методичних
рекомендацій, пам’яток з актуальних
питань діючого законодавства,
статутної діяльності
Профспілки, розміщення їх на сайті
обласної організації Профспілки

Юдін Ю.І.,
Петрашина Л.Г.,
Князєв А.А.,
Піскун О.Я.

7.

раз в 3 місяці

Випуск інформаційно - методичного
збірника обкому Профспілки

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
працівники
виконавчого апарату
обкому

8.

протягом року

Проведення обласних етапів
Всеукраїнських конкурсів:

січень-лютий

Огляду-конкурсу стану умов охорони
праці в установах, закладах,
підприємствах та організаціях МОН
України

Князєв А.А.,
постійна комісія з
питань охорони
праці

січень-лютий

Конкурсу на кращий колективний
договір

Юдін Ю.І.,
Петрашина Л.Г.,
постійна комісія з
питань колективнодоговірного
регулювання

9.

протягом року

Вивчення та узагальнення
перспективного профспілкового
досвіду роботи

Юдін Ю.І.,
профільні постійні
комісії обкому

№
з/п

Термін
виконання

1.

березень

Прийняти участь у:
- підведенні підсумків обласного етапу
Всеукраїнських конкурсів «Вчитель
року», «Класний керівник року»,
«Методист року», «Вихователь року»

Гринь Н.І.,
голови РОП,
МОП

травень

- мітингу до Дня Міжнародної

Гринь Н.І.,

VІ. Загальні заходи
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Відповідальні

солідарності трудящих

голови РОП,
ППО ВНЗ
м. Запоріжжя

- заходах до 75 річниці Перемоги

Гринь Н.І.,
голови РОП,
МОП, ППО ВНЗ

серпень

- роботі обласної, міських, районних
підсумкових колегій до нового 2020-2021
н.р.

Гринь Н.І.
Юдін Ю.І.,
голови РОП,
МОП, ППО ВНЗ

вересень

- проведенні обласної спартакіади серед
працівників загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів

Департамент
освіти і науки,
обком
Профспілки,
комісія по
спортивно –
масовій,
туристичній
роботі

жовтень

- обласних, міських, районних заходах до
Дня працівників освіти, дошкілля, Дня
науки

Гринь Н.І.,
постійна комісія
обкому з питань
культурномасової роботи

- заходах до Всесвітнього Дня дій за
гідну працю

Гринь Н.І.,
постійна комісія
з питань
колективнодоговірного
регулювання
трудових,
соціальноекономічних
відносин, голови
РОП, МОП, ППО
ВНЗ

- заходах до Всесвітнього Дня людей

Гринь Н.І.,
голови РОП,
МОП, ППО ВНЗ

похилого віку та Дня ветерана в Україні
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- заходах до Всесвітнього Дня боротьби
з бідністю

Гринь Н.І.,
голови РОП,
МОП, ППО ВНЗ

листопад

- обласних заходах до Міжнародного
Дня студентів

Гринь Н.І.,
комісія по роботі
з молоддю та
студентами

2.

Протягом року
за планом
роботи ЦК
ППОНУ

Культурно-масових та спортивних
заходах ЦК ППОНУ

Гринь Н.І.,
Юдін Ю.І.,
постійна комісія
з питань
культурномасової, спортивнотуристичної
роботи

3.

квітень

Проведення тижня та Дня охорони праці

Князєв А.А.,
комісія з
охорони праці,
голови РОП,
МОП,ППО ВНЗ

4.

грудень

Координація проведення новорічноріздвяних заходів для дітей членів
Профспілки

Піскун О.Я.,
постійна комісія
обкому з питань
культурномасової роботи

5.

протягом року

Привітання РО, МО Профспілки, ППО
ВНЗ та закладів освіти з державними та
професійними святами.

Гринь Н.І.
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