БIЛОВОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БIловодського рАЙону лугАнсъкоi оБлАстI
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСIЯ

РIШЕння
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В|д21.02.2019 року
смт. Бiловодськ

Про затвердження положення про

ВIДДЛ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ВИКОНАВЧОГО KOMITETY

БIловодськоi сЕлищноi

РАДИ БIЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЪКОi ОБЛАСТI у новiй редакцii

З метою приведення положення про ВIДДЛ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕНFUI ВИКОНАВЧОГО KOMITETY БIЛОВОДСЪКОi СЕЛИIЦНОi РАДИ
БIЛОВОДСЪКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОТ ОБЛАСТI у вiдповiднiсть до виконуваних
вiддiлом задач та функцiй, керуючись рiшенням cecii Бiловодськоi селищноi рали вiл

22.I|.20118 року J\b |91116 <Про затвердження положення про ВIЩЩIЛ СОЦIАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННlI ВИКОНАВЧОГО KOMITETY БIЛОВОДСЪКОi СЕЛИЩНОТ
РАДИ БIЛОВОДСЬКого рАЙону лугАнСькоi оБлАСтI), статтями 26, 54 Закону
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, селищна рада

ВИРIШИЛА:

1.

Внести змiни до Положення про ВI!ЩIЛ СОЦIДЛЬНОГО ЗДХИСТУ
НАСЕЛЕННrI ВИКОНАВЧОГО KOMITETY БIЛОВОДСЬКОi СВЛИЩНОi РАДИ
БIЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI, затвердженого рiшенням cecii
вiд 22,1,1.20|8 року J\Ъ 19116 <Про затвердження положення гrро ВIДЛЛ
СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННrI ВИКОНАВЧОГО KOMITETY
,

БIловодськоi сЕ,лищноi рАди БIловодського рАЙону лугАнськоi
оБлАстI>.

2. Затвердити Положення про ВIДДЛ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНIUI
ВИКОНАВЧОГО KOMITETY БIЛОВОДСЬКОi СЕЛИЩНОi РАДИ БIЛОВОДСЬКОГО
РАЙОНУ ЛУГДНСЬКОi ОБЛАСТI у новiй редакцii, що додасться.
З.
Начальнику вiддiлу соцiального захисту населення виконавчого KoMiTeTy
Бiловодськоi селищноi ради подати вiдповiднi доку]!{енти державному ресстратору для
проведення необхiдних ресстрацiйних дii у встановленому законодавством УкраiЪи порядку.

4.

Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю селищноi
iHaHciB, бюджету, планування соцiально-економiчного розвитку,
ради з питань план
/
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ПРО ВIДДIЛ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНtIЯ
ВИКОНАВЧОГО KOMITETY БIЛОВОДСЬКОi СЕЛИIЦНОi

рАди БIловодського рАЙону лугАнськоi оьлдстI
в новiй редакцii

смт" Бiловодськ
2019 piK

а
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1.

зАгАлънI положЕння

1.1 ВIДДЛ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВИКОНДВЧОГО KOMITETY
БIЛОВОДСЬКОi СЕлищноi рАди БIловодського рАйону лугднськоi оБлдстI
(далi - вiддiл) е неприбутковою установою соцiального захисту населення та керуеться

норIvативНо-правовИми актамИ, що регуЛюютЬ дiяльнiсть неприбуткових органiзацiй.
ЗасновниКом вiддiлУ е БiловодСька селиЩна рада Бiловодського району Луганськоi
областi.
tsiддiл пiдпорядковусться виконавчому KoMiTeTy селищноi ради, селищному головi.
ВiДДiЛ ПiДЗВiтний та пiдконтрольний Засновнику, виконавчому KoMiTeTy селищноi
ради,
селищному головi.
ВiддiЛ утворюетЬся длЯ забезпечення в межах визначених законодавством прав членiв
територiаЛьноi громади В сферi надання соцiальних послуг населенню шляхом здiйснення
нагляду за додержанням на територii громади вимог законодавства у цiй сферi, виконання
вiдповiдних державних i мiсцевих програм соцiального захисту, надання населенню якiсних
соцiальниХ послуГ череЗ закладИ соцiальноГо обслугоВування, для забезпечення
реалiзацii
дерхсавноТ полiтики у сферi соцiально-трудових вiдносин, оплати i належних умов працi,
зайнятостi населення,

1,2

1.З

|.4

1.5

ЩiяльнiстЬ вiддiлУ вiдповiдас критерiям дiяльностi суб'ектiв, що надають соцiальнi
послуги.
ВiддiЛ у своiй дiяльностi керуетьсЯ Конституцiею та законами Украiни, указайи
Президента Украiни та постановами BepxoBHoi Ради УкраiЪи, прийнятими вiдповiдно до
конституцii
законiв Украiни, актами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, накiвами
Мiнсоцполiтики, актами Бiловодськоi селищноi ради, та цим Положенням.
основними принципами дiяльностi е законнiсть, дотримання i захист прав людини,
системнiсТь, комплеКснiсть, адреснiстЬ та iндивiДуа-гlьний пiдхiд, досryпнiсть та вiдкритiсть,
добровiльнiсть вибору отримання
вiдмови
надання соцiальних послуг,
конфiденцiйнiсть, вiдповiдальнiсть за дотримання етичних та правових норм пiд час надання
послуг, дотримання державних стандартiв соцiаrrьних послуг, недопущення негуманних i
дисIсримiнацiйних дiй щодо соцiально незахищених категорiй населення, якi перебувають у
складних життевих обставинах.
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2.

оргАнIзАцIЙно

вiд

_

прАвовI зАсАди.

2.|

Вiддiл € юридичною особою, веде самостiйний баланс, мае право вiдкривати бюджетнi
реестрацiйнi рахунки в установах !ержавного казначейства Украiни, у межах cBoix
повноважень укладати вiД свогО iMeHi угоДи з юриДичними i фiзичними особами, мати
майновi i немайновi права, нести зобов'язання, бути trозивачем i вiдповiдачем у судах. Вiддiл
мае печатку iз зобрах(енням Щержавного герба Украiни i власним найменуванням, штамп,
вiдповiднi бланки та iншi атрибути юридичноi особи.
2.2 Повне найменування юридичноi особи украТнською мовою: вIддл соцIАльного

ЗАХI4СТУ НАСЕЛЕННЯ ВИконАВЧого KOMITETУ БIловодськоi сЕлищноi
рАди БIловодського рАЙону лугАнськоi оБлАстI.
Скорочене: ВСЗн

2,З

Вк БIловоДСькоi сЕЛищНоi РАди.

Мiсцезнаходження вiдцiлу: 92800, Луганська область, Бiловодський район, селище
мiського типу Бiловодськ, вул. Щентрzulьна, будинок 103.
2,4' Вiддiл фiнансусться з мiсцевого бюджету Бiловодськоi селищноi Ради.
2.5. Положення про вiддiл, його структуру та граничну чисельнiсть працiвникiв
затвердкуеться сесiею Бiловодськоi селищнот Ради. Працiвники вiддiлу € посадовими
особами органу мiсцевого самоврядування.

s

2.6, У

-

пiдпорядкування вiддiлу перебувае:

Територiальний центр соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)

Бiловодськоi селищноТ ради Луганськоi областi;
Бiловодський центр соцiальних служб, ciM'i та молодi.
2,]. Вiддiл е головним розпорядником бюджетних коштiв.
.Щля забезпечення реалiзацii соцiальноi полiтики щодо надання соцiальних послуг
вiддiл взаемодiе зi структурними пiдроздiлами органу виконавчоi влади або органу мiсцевого
СаМОВРяДУВання, пiдприсмствами, установами та органiзацiями Bcix форм власностi.
2.9. Вiддiл утримуеться за рахунок коштiв, якi вiдповiдно до Бюджетного кодексу УкраiЪи
видiляються з мiсцевого бюджету на соцiальний захист населення та соцiальне забезпечення,
iнших надходжень, у тому числi вiд дiяльностi його структурних пiдроздiлiв, вiд надання
ПЛаТНИх соцiальних послуг, а також благодiЙних коштiв громадян, пiдприемств, установ та
органiзацiй.
2.10. Кошториси та штатнi розписи вiддiлу, Територiального центру соцiального
обслуговування (надання соцiальних послуг) Бiловодськоi селищноi ради Луганськоi областi
Бiловодського центру соцiальних слуясб, ciM'i та молодi затверджуються керiвником
вiддiлу.
ПоСади, не передбаченi нормативами, та ix чисельнiсть вводяться заJIежно вiд вимог
ДержаВних стандартiв соцiальних послуг та умов надання соцiальних послуг працiвниками
Вiддiлу за погодженням iз засновником.
2,|l, Вiддiл ма€ право в установленому порядку отримувати гуманiтарну та благодiйну
допомогу, яка використовуеться для надання населенню соцiальних послуг та полiпшення
матерiально -технiчноi бази.
2.I2. Перевiрка роботи та контроль за органiзачiею дiяльностi, пов'язаноi iз наданням
соцiыIьних послуг, структурних пiдроздiлiв вiддiлу, ревiзiя фiнансово-господарськоi
дiяльностi проводяться вiдповiдно до законодавства Украiни.
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3.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВIДДIЛУ

3.1

Метою вiддiлу е забезпечення в межах визначених законодавством прав членiв
територiа;rьноi громади в сферi надання соцiальних послуг населенню шляхом здiйснення
нагляду за додержанням на територii громади вимог законодавства у цiй сферi, виконання
вiдповiдних державних i мiсцевих програм соцiального захисту, надання населенню якiсних

соцiальних послуг через заклади соцiального обслуговування, забезпечення реалiзацii
державноi полiтики у сферi соцiальнр-трудових вiдносин, оплати i належних умов працi,
зайнятостi населення.
OcHoBHi завдання вiддiлу у сферi соцiального захисту с:
З.2,| Забезпечення у межах своiх повноважень додержання законодавства про працю,
зайняtтiсть, соцiальний захист та соцiальне обслуговування населення.
З,2.2 Забезпечення, за рахунок коштiв субвенцii
дерх(авного бюджету мiсцевим
бюдlкетам, випJIати призначених державних соцiальних допомог, компенсацiйних виплат,
пiльг та субсидiй та надання звiтностi;
З.2.З Забезпечення, за рахунок коштiв територiальноi громади надання пiльг з оплати
послуг зв'язку, iнших передбачених законодавством пiльг, зокрема санаторно-курортного
лiкУвання, компенсацii за пiльговий проiЪд окремим категорiям громадян та trроведення
капiтального ремонту ветеранам вiйни, якi мають на це право згiдно дiючого законодавства;
З.2.4 Надання пропозицiй щодо розвитку соцiальноi сфери громади, визначеннi соцiальних
прiоритетiв, розробцi та забезпеченнi реалiзацiТ вiдповiдних мiсцевих цiльових програм;
З.2.5 Визначення потреб громади у наданнi соцiальних та реабiлiтацiйних lrослуг,
забезпе.rення проведення соцiальноi роботи, монiторингу та оцiнки якостi;
З.2.6 Надання пропозицiй до проекту бюджету об'еднаноТ територiальноi громади в частинi
врахування видаткiв на соцiальний захист та соцiальне забезпечення.

З.2

з

l1

з.2.7

ВжиттЯ заходiВ реагуванНя на вчинення насиЛьства в ciM'T, торгiвлi людьми, заходiв
ЩОДО УСУНеННЯ ДиСкримiнацii за ознакою cTaTi вiдповiдно до законодавства про забезпечення
рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв та протидii дискримiнацii.
з,2.8 Розроблення, органiзацiя виконання та монiторинг мiсцевих цiльових програм i
ЗаХОДiВ ЩоДо полiпшення становища соцiально вразливих верств населення, осiб, сiмей, якi
опинилися в складних життевих обставинах;
з.2.9 Органiзацiя в межах повноважень забезпечення прав та iHTepeciB повнолiтнiх осiб, якi
потребують опiки та пiклування.

з,З

OcHoBHi завдання вilцiлУ у сферi працi та зайнятостi населення €:
Забезпечення реалiзацii державноi полiтики у сферi соцiально-трудових вiдносин,
оплати i належних умов працi, зайнятостi населення;
з.з.2 Здiйснення державного контролю за дотриманням пiдприемствами, установами та
органiзацiями правил, норм, стандартiв у межах визначених повноважень,
з'.з.З РозроблЙня теритОрiальноI програмИ зайнятостi населення та реалiзацiя заходiв
щодо полiпшення ситуацii на ринку працi;
з.з.4 Забезпечення спiвробiтництва органiв мiсцевого самоврядування, органiв виконавчоi
влади з профспiлками та ik об'еднаннями, органiзацiями роботодавцiв та ix об'сднаннями;
З.З.5 ЗДiйСнення повiдомноi реестрацii колективних договорiв, ik перевiрка на вiдповiднiсть
чинному законодавству та забезпечення зберiгання копiй;
з.з.6 Здiйснення монiторингу покiвникiв заробiтноi плати та своечаснiсть ik виплъти
працiвникам пiдприсмств, установ, органiзацiй Bcix фор, власностi, а також фiзичних осiбпiдприемцiв;
з.з,] Забезпечення у межах своiх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони
праui;
3.3.8 Забезпечення соцiального захисту працiвникiв, зайнятих на роботах зi шкiдливимита
важкимИ умовамИ працi, вжиттЯ заходiВ щодО якiсного проведення атестацii робочих мiсць
за умовами працi;
з,з.9 Здiйснення контролю за додержанням законодавства про працю юридичними
особаlии, ,у тому числi
структурними та вiдокремленими пiдроздiлами, якi не €
юридичнИми особаМи, та фiзИчнимИ особами, якi викорИстовуютЬ найманУ працю, у формi
проведення iнспекцiйних вiдвiдувань та невиiъних iнспектувань особою на яку покладено
повноваження iнспектора з працi.
3.3.10 Здiйснення iнформацiйно-роз'яснювальноi роботи серед роботодавцiв та працiвникiв
щодо необхiдностi додержання вимог законодавства про працю,
3.3.11 Звiтування про виконання покладених завдань за формою та у 0троки, визначенi
,Щерхсавною службою УкраiЪи з питань працi.
Органiзацiя розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенцii.
ЗабезпечеНня доступу до публiчноi iнформацii , що перебувае у його володiннi.
Органiзацiя роботи
укомплектування, зберiгання, облiку та використання
документiв, створених у ходi здiйснення cBoik повноважень.
з.7. Забезпечення у межах cBoix повноважень реалiзацii державнот полiтики стосовно
захисту iнформацii з обмеженим доступом.
3.8, ЗдiйсненНя представництво У встановленому законодавством порядку iHTepeciB
вiддiлу та селищноi ради в судах, правоохоронних, контролюючих та iнших op.u"u* .
питань, вiднесених до його компетенцii.

з.з.1

ik

з.4.
з.5.
з.6,

з

{.

4.1

прАвА вIддIлу

./

Отримувати в Установленому законодавством порядку вiд пiдприемств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форм власностi. iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для
виконання покладених на нього завдань;

,

4.2

Залучати дО участi у вивченнi окремих питань спецiалiстiв,
фахiвцiв структурних
пiдроздiлiв селищноi ради, пiдприемств, установ та органiзацiй (за пъгодженням з iхнiми
керiвниками), представникiв громадських об'еднань (заЪгодою);
4.з Вносити в установленому порядку пропозицii щодо удоскон€}лення роботи з питань
соцiального захисту населення;
4.4
Користуватись в установленому порядку даними iнформацiйних баз органiв
виконавчоi влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережамII\ спецiального зв'язку та
iншипли технiчними засобами;
4.5
СкликатИ в установленому порядку наради, проводити семiнари та конференцii з
питань, що нt}лежать до його компетенцii.
4.6 Накладати штрафи за порушення законодавства про працю у порядку, встановленому

законодавством.
СкладатИ у випадках, передбачених законодавством, акти, приписи, довiдки, вимоги,
протоколи про адмiнiстративнi правопорушення.

4.7

4.8 У

разi виявлення обставин, що можуть свiдчити про вчинення кримiнального
правопорушення, направляти до правоохоронних органiв вiдповiдну iнформацiю з метою

здiйснення передбачених законом заходiв.
5.

5.1

КЕРIВНИЦТВО ВIЛЛIЛОМ

Вiддiл очолюе начальник, який призначаеться на посаду та звiльняеться з посади

в

установленому порядку селищним головою,
працiвники вiддiлу призначаються на посаду начальником вiддiлу вiдповiдно до
чинного законодавства.
Призначення на посадУ здiйснюсться на конкурснiй ocHoBi.
5.2 Начальник вiддiлу:
5.2.1. Здiйснюе керiвництво вiддiлом, несе персончrльну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та
результати його дiяльностi, сприяс створенню наJIежних умов працi у вiддiлi, несе
персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань, забезпечуе проведення
монlторингу та оцiнку якостi соцiальних послуг, визначае ступiнь вiдповiдальностi
працiвникiв;
5.2.2, Подас на затвердження селищноi ради положення про вiддiл, його структуру та
граничну чисельнiсть працiвникiв;
5.2.3. Затверджус положення про cTpyкTypнi пiдроздiли вiддiлу;
5.2.4. Затверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв вiддiлу та
розподiляе обов'язки мiж ними;
5.2.5. ПлаНус роботУ вiддiлу, вносить пропозицii щодо
формування планiв роботи селищноi
ради у сферi соцiального захисту населення;
5.2.6. Звiтуе перед Засновником, виконавчим KoMiTeToM селищноI
ради, селищним головою
про викоНання покЛадениХ на вiддiЛ завданЬ та затверДжениХ планiв
роботи;
5.2.7. ВiдповiдаС за виконання покладениХ на вiддiЛ завданЬ з
реа_гriзацii полiтики у сферi
соцiального захисту населення;
5.2.8. Бере участь у засiданнях органiв мiсцевого самоврядування;
5.2.9. ПреДставля€ iнтересИ вiддiлу у взасмовiдносинах з iншими структурними пiдроздiлами
селищноi ради, iншими центрi}льними органами виконавчоi влади, органами мiсцевого
самоврядУвання, пiдприемСтвами, установами та органiзацiями Bcix
форм власностi;
5.2.10. Видае у межаХ cBoix повноважень накzви, органiзовуе контроль за ix виконанням;
5.2.|1. ЗатверджУе кошториС та штатний розписУ вiддiлу, Територiального центру
соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) Бiловодськоi с,ёлищноi
рuд"
Луганськоi областi Бiловодського центру соцiальних служб, ciM'i та молодi
*Б*u*
"
визначеноi граничноi чисельностi та фонду оплати працi його працiвникiв;

i
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5.2.12. Розпоряджаеться коштами у межах затвердженого кошторису. УповноважениЙ на
отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здiйснення витрат
бюджету;
5.2.|З, Призначас на посади та звiльняе з посад у порядку, передбаченому законодавством,
заохочення та притягнення до дисциплiнарноi
працiвникiв вiддiлу, здiйснюе
вiдповiдальностi;
5.2.|4. Здiйснюе добiр та розстановку кадрiв;
5.2.|5. Органiзовуе роботу з пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi працiвникiв
вiддiлу;
5,2.|6, Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень
вiддiлу;
5.2.17. Забезпечуе дотримання працiвниками вiддiлу правил внутрiшнього трудового
розпорядку та виконавськоi дисциплiни;
5.2,18. Забезпечус в межах cBoix повноважень збереження у вiддiлi iнформацiiз обмеженим
доступом;
5,2.19. Вiдкривас рахунки у банках УкраiЪи, мае право першого пiдпису;
5.2.20. Укладае договори, дiе вiд iMeHi вiддiлу i представляе його iнтереси;
5.2.2|. Подас органу, що утворив вiддiл, пропозицii щодо внесення змiн до Положення про
вiддiл. його структури та граничноi чисельностi працiвникiв;
5.2,22. Здiйснюе iншi повноваження, визначенi законЬм.
5.3 Працiвники вiддiлу:
5.3.1. fliють в межах повноважень, визначених посадовими iнструкцiями;
5.З,2. В окремих випадках, у разi службовоi необхiдностi, за дорученням начальника вiддiлу
межах
викон)тоть повноваження, не передбаченнi посадовими iнструкцiями, €}ле
самоврядування.
особи
органiв
мiсцевого
повноважень посадовоi

iх

в

6.

ФIНАНСОВЕ ТА МАТЕРIАЛЬНО_ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI

вIддIлу

6.1. Фiнансування вiддiлу здiйснюеться згiдно з чинним законодавством.
6.2, .Щжерелом формування кошторису вiддiлу е:
- кошти мiсцевого бюджету;
- благодiйнi внески, гранти та дарунки;
- кошти вiд пiдприемств, органiзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних устаIIов для
виконання цiльових заходiв;
- iншi доходи, незабороненi для неприбуткових органiзацiй.
6.3. Доходи (прибутки) вiддiлу (неприбутковоi органiзацii) використовуються виключно дJuI
фiнансування видаткiв на утримання вiддiлу, реалiзацii мети (uiлей, завдань) та напрямiв
дiяльностi визначених цим Положенням.
6.4. Оплата працi працiвникiв Вiддiлу здiйснюоться вiдповiдно до чинного законодавства.
6.5. Ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та статистичноi звiтностi здiйснюеться
вiдповiдно до чинного законодавства.
7.

ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ВIДДIЛУ

7.1 Реорганiзацiя (злиття, подiл, видiлення, перетворення) або лiквiдацiя вiддiлу
здiйснюеться за рiшенням Бiловодськоi селищноi ради вiдповiдно до вимог чинного
законолавства.

7.2 Лiквiдацiя

вiддiлу здiйснюеться лiквiдацiйною комiсiсю, яка

уповноtsаженим органом або органом, який прийняв рiшення про лiквiдацiю.

утворюсться

у

3-

1,з У разi лiквiДацii, злиття, подiлу, при€днання

--

або реорганiзацii майно та активи вiддiлу,

за рiшённям ceciT Бiловодськот селищноi ради мае бути передано однiй або декiльком iншим
неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зараховано до доходу бюджету.

7,4 При реорганiзацii i лiквiдацii вiддiлу працiвникам, якi звiльняються, гарантусться
додержанНя ix праВ та iHTepeciB вiдповiДно до чинного законодавства Украiни.
Z.S Ёiддiл втрачае право юридичноi особи i визначасться таким, що rrрипинив iснування, з
моменту внесення до Сдиного державного ре€стру запису про його припинення.
7.6 У разi реорганiзацii вiддiлу права i обов'язки переходять правонаступникам.

8.

зАключнI положЕння

8.1. Це Положення набирас чинностi з моменту його ДеРжавноi реестрацii вiдповiдно до
чинного законодавства Украiни.
8.2. ЗмiнИ та доповНення дО ПолоrкенНя вносяться зi рiшенням БiловодськоТ селищноi ради в
порядку, визначеному чинним законодавством УкраIни, та набувають юридичноi сили з
моменту iх державноi реестрацii.
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