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● 
Відбулося засідання колегії                                                                   

Запорізької обласної державної адміністрації  

12 травня 2021 року голова Запорізької обласної ради профспілок Віталій КАПЛІЙ 

прийняв участь у засіданні колегії обласної державної адміністрації.  

На засіданні колегії розглядались наступні питання: 

1. Про результати оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України за 

2020 рік та основні завдання на 2021 рік щодо усунення негативних тенденцій в 

окремих сферах розвитку Запорізької області. 

Пандемія COVID-19 серйозно вплинула на соціально-економічне становище 

Запорізького краю, але економіка поступово відновлюється. Про це говорили на 

засіданні колегії облдержадміністрації.  

Як доповіла директорка Департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Оксана 

Матвіїшина,  минулого року ми посіли 8 місце серед усіх регіонів України. Це  на шість 

сходинок вище, ніж у 2019 році. При цьому за 11 з 26 рейтингових показників 

Запорізька область  увійшла до першої десятки. За обсягом промислової продукції 

область посідає 3 місце; за експортом – 4 місце; за доходами місцевих бюджетів – 5-6 

місце; за прямими  іноземними інвестиціями – 6 місце. 

Вже за підсумками І кварталу 2021 року запорізька промисловість зросла на 4,3%, а 

експорт -  на 27,5%%. Однак соціально-економічна ситуація залишається непростою. 

Для ефективних управлінських рішень потрібна повна та оперативна статистика 

соціально-економічного розвитку по нових районах та громадах. 

https://www.zoda.gov.ua/news/55407/ekonomika-regionu-pishla-vgoru 

За доходами від експорту Запорізька область – третя в Україні, а за обсягами бюджетів 

- лише шоста. Чому ми повністю не використовуємо свій потенціал? Це питання 

необхідно розглянути у кожній громаді, визначити об’єктивні та суб’єктивні чинники 

наповнюваності місцевих скарбниць, скоординувати дії з усіма структурами, від яких 

залежать бюджетні надходження, забезпечити ефективне використання державних 

субвенцій, - наголосив очільник регіону Олександр Старух. 

 

https://www.zoda.gov.ua/news/55407/ekonomika-regionu-pishla-vgoru


https://www.zoda.gov.ua/news/55406/oleksandr-staruh--pershochergove-zavdannya--

zbilshiti-nadhodzhennya-do-mistsevih-bjudzhetiv.html 

2. Про виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів державного самоврядування» та 

підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2020 році. 

Спілкуватися з людьми – це обов’язок представників влади. Не треба ховатися чи 

мовчати. Має бути створена єдина прозора система даних щодо звернень громадян та 

ходу їх опрацювання, - зазначив голова облдержадміністрації Олександр Старух. 

https://www.zoda.gov.ua/news/55411/oleksandr-staruh-spilkuvatisya-z-ljudmi--tse-

obovyazok--vladi.html 

3. Про організацію роботи та взаємодію з питань управління територіями. 

         Успішний розвиток районів і громад можливий тільки за умов    налагодження 

взаємодії між всіма органами влади та розумінням стратегічних перспектив тієї чи 

іншої території, - підкреслила Зінаїда Бойко. 

Наразі Стратегії розвитку затвердили тільки у 23 громадах, а 20 громад ще навіть не 

починали розробляти ці документи.  Логічне продовження стратегій  -  це генеральні 

плани. Саме вони визначають призначення різних земельних ділянок, фіксують, де і 

що можна будувати, визначають обличчя міст і сіл на найближчі роки. На сьогодні із 

950 населених пунктів області генплани мають лише 591.  

Наше головне завдання - це навчити громади, надати їм необхідну методичну 

підтримку. Вже від роботи на місцях залежить розвиток Запорізького регіону в цілому. 

Кожна громада та район повинні мати власну Стратегію розвитку, Генеральний план 

та Центр надання адміністративних послуг. Починати працювати потрібно вже 

сьогодні, - наголосив Олександр Старух. https://www.zoda.gov.ua/news/55410/strategiji-

ta-genplani--zaporuka-rozvitku-gromad.html 

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Світлана 

Абдурахманова повідомила, що наш регіон посідає 3 місце у державі щодо 

впровадження програми «Соціальна громада», до якої підключено 63 із 67 існуючих в 

області громад. Ця інформаційна система дозволяє швидко збирати, аналізувати та 

передавати дані про пільговиків та отримувачів субсидій.  

У 47 громадах вже  створили комунальні соціальні служби, а на шести територіях до 

штату місцевих рад взяли соціальних працівників. Проте, є і винятки. Так, керівництво 

Воздвижівської громади Пологівського району стверджує, що у мешканців потреби в 

соціальних послугах немає. Хоча старі, самотні та немічні люди є всюди. 

Маємо детально проаналізувати цю ситуацію. Не може бути такого, що 63 громади вже 

активно надають соціальні послуги, ще кілька – активно готуються і лише одна  немає 

такої потреби, - прокоментував Олександр Старух. 

https://www.zoda.gov.ua/news/55412/do-1-lipnya-sotsialni-sluzhbi-majut-pratsjuvati-u-

vsih-gromadah.html 

 З розглянутих питань колегія прийняла відповідні рішення. 

Детальніше >>> 

https://www.facebook.com/ 
 

● Відбулося засідання Ради Федерації профспілок України 

https://www.zoda.gov.ua/news/55406/oleksandr-staruh--pershochergove-zavdannya--zbilshiti-nadhodzhennya-do-mistsevih-bjudzhetiv.html
https://www.zoda.gov.ua/news/55406/oleksandr-staruh--pershochergove-zavdannya--zbilshiti-nadhodzhennya-do-mistsevih-bjudzhetiv.html
https://www.zoda.gov.ua/news/55411/oleksandr-staruh-spilkuvatisya-z-ljudmi--tse-obovyazok--vladi.html
https://www.zoda.gov.ua/news/55411/oleksandr-staruh-spilkuvatisya-z-ljudmi--tse-obovyazok--vladi.html
https://www.zoda.gov.ua/news/55410/strategiji-ta-genplani--zaporuka-rozvitku-gromad.html
https://www.zoda.gov.ua/news/55410/strategiji-ta-genplani--zaporuka-rozvitku-gromad.html
https://www.zoda.gov.ua/news/55412/do-1-lipnya-sotsialni-sluzhbi-majut-pratsjuvati-u-vsih-gromadah.html
https://www.zoda.gov.ua/news/55412/do-1-lipnya-sotsialni-sluzhbi-majut-pratsjuvati-u-vsih-gromadah.html
https://www.facebook.com/groups/potencia.linform.zp/permalink/1398292980547901/


 Чергове дев’яте засідання Ради Федерації професійних спілок України   відбулося 13 

травня 2021 року в режимі відеоконференції (онлайн), в якому взяли участь Каплій 

В.М., Голова Запорізької обласної ради профспілок, та голови 8 членських 

профспілкових організацій Запорізької облпрофради, які є членами Ради ФПУ.  

На засіданні були одноголосно прийняті постанови Ради ФПУ з питань: „Про 

повноваження членів Ради ФПУ”, узв’язку з кадровими змінами, що відбулися, і 

„Про дату проведення VIII З’їзду Федерації профспілок України” та заслухані 

актуальні інформації: 

- про стан реалізації апаратом Федерації профспілок України заходів, визначених 

постановою Президії ФПУ від 20.04.2021  № П-34-19 „Про схвалення Заяви Президії 

Федерації профспілок України щодо зареєстрованих у Верховній Раді України 

законодавчих ініціатив влади, спрямованих на „дерегуляцію” трудових відносин” та 

рішенням СПО від 21.04.2021 № 22-1 „Про позицію СПО об’єднань профспілок до 

законодавчих ініціатив влади у сфері трудових відносин”; 

- про роботу постійних комісій Ради ФПУ в період після VII З’їзду ФПУ; 

- Про Бюджет ФПУ на 2021 рік.  

   

 
Запорізька облпрофрада 

 

● 
Підписано оновлену Угоду про співпрацю                                                               

між соціальними партнерами  

На робочій зустрічі, яка відбулась 19 травня у «малій залі» Запорізької облпрофради під 

головуванням голови обласної ради профспілок Віталія Каплія та начальника 

Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області Світлани 

Жмурко були розглянуті актуальні питання пенсійного забезпечення в області. 

У вирішенні всіх завдань дотримання соціальних прав і гарантій найманих працівників 

в пенсійному страхуванні, формуванні громадської думки дуже важливою є співпраця 

органів пенсійного фонду та профспілок. 

З 2003 року ця взаємодія має системний характер і спирається на укладену Угоду між 

Головним управлінням Пенсійного фонду в області та обласною радою профспілок.  

Але час йде вперед і вимагає її оновлення відповідно до вимог часу з метою подальшого 

розвитку співпраці у досягненні спільних цілей. 
 19 травня поточного року відбулась робоча зустріч представників Головного 

управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області та Запорізької обласної 

ради професійних спілок під головуванням начальника Головного управління Світлани 

Жмурко та голови обласної ради профспілок Віталія Каплія. 



Керівник Фонду в області розповіла соціальним партнерам про пріоритетні напрямки у 

роботі Головного управління, новини пенсійного законодавства, форми обслуговування 

громадян, сучасні онлайн-сервіси Пенсійного фонду України.  

Після виступу Світлана Олексіївна відповіла на численні запитання присутніх. 

На завершення очільники сторін соціального партнерства підсумували результати 

спільної діяльності, визначили основні напрямки подальшої роботи та підписали 

Регіональну Угоду про співпрацю. 

   

 

 Запорізька облпрофрада 
 

● 
Відбувся пленум Запорізької обласної організації профспілки 

трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України  

20 травня  голова Запорізької обласної ради профспілок Віталій Каплій прийняв участь 

в роботі 1V пленуму Запорізької обласної ради Профспілки  металургів та гірняків 

України. Головне питання пленуму – Про підсумки колективно-договірної компанії 

ГМК Запорізької області в 2020-2021 роках. 

Звертаючись до учасників пленуму Віталій Каплій зазначив, що Колективний договір 

– це мала Конституція для підприємства 

Соціальна значущість колективного договору полягає в тому, що цей нормативно-

правовий договір забезпечує регулювання трудових відносин у сфері застосування 

найманої праці і укладається з метою узгодження інтересів найманих працівників і 

власника або уповноваженого ним органу. 

Запорізька обласна рада профспілок  вважає колективний договір  найважливішим 

інструментом захисту трудових прав і гарантій працівників.  

 Пандемія COVID-19 змінила уявлення про працю багатьох людей, призвела до деякої 

трансформації трудового законодавства України. Тому, колективний договір 

залишається не тільки правовим актом, але й актом свідомого партнерства 

працівників і роботодавця конкретної організації, а в нормативної його частини і 

джерелом локальних норм трудового права. 

Згідно  профспілкової статистики  - у нас укладено та діє – 1889 колдоговорів. Там де 

діє профспілкова організація там безумовно укладений колективний договір.) 

На допомогу первинним профспілковим організаціям фахівцями облпрофради 

розроблялися Методичні рекомендації щодо проведення колдоговірної кампанії, в 

яких враховувалися внесені до законодавства зміни, акцентувалася увага на основні 

тенденції майбутнього періоду, надавалася консультативна допомога по розділах 

колдоговорів, проводилося навчання профактиву, а також щорічний моніторинг стану 

укладання колдоговорів як в області, так і в членських організаціях з подальшим 

обговоренням на президіях. Фахівцями облпрофради проводяться вибіркові 

 



експертизи змісту колективних договорів та необхідності додатків, які визначають 

умови формування тарифних ставок та посадових окладів з оплати праці, преміювання, 

надання додаткових відпусток, комплексних заходів з охорони праці. 

 Сьогодні є проблеми з соціальним діалогом, процесом укладання колдоговорів, 

реєстрацією та інш. в зв’язку з децентралізацією та створенням територіальних громад. 

З метою підвищення ефективності колективно-договірної роботи, також виявлення та 

широкого розповсюдження  кращого досвіду цієї роботи, мотивації профспілкового 

членства, щорічно разом із соціальними партнерами облпрофрада проводить обласний 

Конкурс на кращий Колективний договір. Найбільш успішні підприємства та 

організації щорічно беруть участь в обласному конкурсі на кращий колективний 

договір. 

Участь у конкурсі мотивує роботодавця, профспілковий комітет до суперництва в 

питаннях підвищення заробітної плати,  покращання умов праці, проведення 

оздоровчої роботи та інше. 

Сьогодні облпрофрада розпочала роботу над проектом нової Територіальної Угоди.  

Голова облпрофради, Віталій Каплій звернувся до учасників зібрання з проханням 

прийняти активну   участь в розробці  проекту Територіальної угоди. 

 

Каплій В.М., Голова привітав представників профспілки з 55-річчям від дня створення 

Запорізької обласної організації профспілки металургів і гірників України, побажав 

подальших успіхів у профспілковій роботі та вручив Почесні грамоти Запорізької 

облпрофради кращим активістам профспілки.  

   

Запорізька облпрофрада 
Детальніше >>> 

https://www.facebook.com/ 
 

 

● Готуємося до відкриття оздоровчого сезону 2021 року 
 

У Запорізькій обласній раді професійних спілок 21 травня 2021 року в режимі 

відеоконференції (онлайн) відбулося засідання інформаційно-консультативного круглого 

столу із питань щодо особливостей організації в Запорізькій області оздоровлення та 

відпочинку членів профспілок та членів їх сімей у 2012 році в умовах адаптивного 

карантину. 

У роботі круглого столу взяли участь Каплій Віталій Миколайович, Голова Запорізької 

облпрофради, голови її членських організацій та запрошені представники місцевих органів 

виконавчої влади та органів міcцевого самоврядування: 

Волошко Ольга Василівна – головний спеціаліст відділу з питань оздоровлення дітей 

Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації; 

Жолобов Дмитро Валерійович – начальник відділу по роботі із стратегічними 

вибухопожаронебезпечними об’єктами та застосування санкцій Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області; 

 
 

https://www.facebook.com/groups/potencia.linform.zp/permalink/1398292980547901/


Ткач Василь Анатолійович - заступник начальника заступник начальника аварійно-

рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області; 

Бичкова Оксана Іванівна – завідувач сектору курортно-готельної діяльності Бердянської 

міської ради;  

Захаров Микола Іванович – начальник служби у справах дітей Якимівської селищної ради. 

В ході засідання Бичкова О.І та Захаров М.І. поінформували учасників круглого столу про 

хід підготовки та стан готовності закладів оздоровлення та відпочинку, у тому числі дитячих 

таборів відпочинку до прийому населення Запорізької області у поточному році.  

Волошко О.В., Жолобов Д.В. і Ткач В.А. детально поінформували присутніх та звернули їх 

увагу на обов’язковість виконання і дотримання оздоровчими закладами й особами 

відповідальними за організацію та дозвіл їх роботи вимог, визначених чинним 

законодавством та нормативно-правовими актами для забезпечення повноцінного та 

безпечного відпочинку населення.  

Каплій В.М. звернув увагу голів обласних членських організацій Облпрофради на те, що з 

метою забезпечення безпечного оздоровлення та відпочинку населення області у поточному 

році, необхідно вважати неприпустимою відправку членів профспілок та членів їх сімей до 

тих оздоровчих закладів, які перед їх відправкою не пред’являть належним чином 

оформлений повний комплект дозвільних актів. 

   

 Запорізька облпрофрада 

Детальніше >>> 

https://www.facebook.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

● 
Відбувся VIIІ-й З’їзд Федерації професійних спілок України 

Черговий VIIІ З’їзд Федерації профспілок України відбувся 25 травня 2021 року у Києві у 
Міжнародному центрі культури та мистецтв профспілок України «Жовтневий палац».  
У роботі VIIІ З’їзду ФПУ взяли участь делегати від Запорізької обласної ради професійних 
спілок КАПЛІЙ В.М., Голова Запорізької обласної ради профспілок, і                      Сєдов В.М., 
голова Запорізької обласної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної 
промисловості України, та 15 делегатів від 8 членських організацій Запорізької Облпрофради.  
З’їзду обрав Головою Федерації профспілок України Осового Г.В. та прийняв постанови згідно 
з Порядком денним. 
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Запорізька облпрофрада 
Детальніше >>> 

https://fpsu.org.ua/materialy/20596-vidbuvsya-viii-j-z-jizd-fpu-2.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Місцеві органи самоврядування позбавлені повноважень                                

по контролю за виконанням законодавства про працю 
 

 З 27.04.2021 виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних 

територіальних громад не мають права на здійснення державного контролю за 

виконанням законодавства про працю і зайнятість, в тому числі з питань неоформлених 

трудових відносин. Вступив в дію Закон України № 1320, яким передбачено зміни до 

КЗпП України (ст. 259), Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 18.34), 

«Про основні засади державного нагляду» (ст. 6). 

 



 В той же час органи місцевого самоврядування отримали право звертатися до 

Держпраці щодо порушень законодавства про працю і таке звернення є підставою для 

проведення заходів державного контролю. 

Запорізька облпрофрада 

Детальніше >>> 

https://www.facebook.com/ 

 

● Облпрофрада звернулася до народних депутатів від Запорізької області 

Запорізька обласна рада профспілок направила звернення кожному народному 

депутату від Запорізької області щодо не підтримки анти трудових законопроектів 

№5371 та №5388. 

Нагадаємо, 

-  що у разі прийняття  законопроекту №5371 від 13.04.2021р «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання у сфері малого та 

середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на 

підприємницьку діяльність»,  роботодавець зможе перевести трудові відносини на 

договірний режим, що дозволить вносити індивідуально до трудового договору 

працівника положення, які, зокрема, будуть встановлювати додаткові обов'язки 

працівника, його робочий час та час відпочинку, підстави для його звільнення та 

відповідальності.  

- законопроєкт №5388 від 16.04.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо дерегуляції трудових відносин», запроваджує необґрунтоване 

звільнення працівників та позбавляє їх профспілкового захисту. Викладені пропозиції 

«дерегулюють» трудові відносини в основному на користь роботодавців, а 

найманим працівникам доведеться забути про більшість гарантій, які вони мають 

сьогодні згідно з діючим трудовим законодавством. 

Отримали відповідь від народного депутата Павла Мельника, який зазначив: 

«наполегливо працюватиму над захистом прав та інтересів працівників при розгляді 

зазначених проектів Законів України. 

  (Відповідь додається)  

Запорізька облпрофрада 

 

Детальніше >>> 

https://www.facebook.com/ 
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● Інформація для членських організацій та АТ «Укрпротур» 

«Про дитяче оздоровлення 2021» 
 

Інформуємо, що 27 травня ц.р. відбулася Всеукраїнська онлайн-нарада з питань 

дитячого оздоровлення, на яку було запрошено Федерацію профспілок України в особі 

заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого. 

Нарада проводилася Національною соціальною сервісною службою України, яка з 

цього року є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері оздоровлення та відпочинку дітей. 

У нараді брали участь представники зацікавлених міністерств та відомств, державних 

служб України: з надзвичайних ситуацій (питання пожежної безпеки); з питань праці 

(упередження нещасних випадків у дітей); безпечності харчових продуктів та захисту 

прав споживачів; Національної поліції України, а також АТ «Українська залізниця». 

 



Доповідали про готовність до оздоровчого сезону представники обласних та Київської 

міської державних адміністрацій. 

На нараді виступив також і Євген Драп’ятий, який акцентував увагу на проблемних 

питаннях, про які профспілкові організації інформували Федерацію профспілок 

України напередодні наради. Євген Михайлович висловив також заперечення 

тендерним умовам Мінсоцполітики України щодо закупівлі путівок у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані у гірській місцевості. 

Вони є несправедливими для профспілкових закладів АТ «Укрпрофтур». 

Міністерство охорони здоров’я України інформувало, що у цьому році дітей будуть 

оздоровлювати за раніше встановленими нормами та вимогами, але лише ті дитячі 

заклади, які перебувають у жовтій чи помаранчевій зоні стосовно ковідної інфекції. 

Якщо при цьому регіон буде віднесено до червоної зони, діти продовжать 

оздоровлення до кінця своєї зміни, але на нову зміну дітей не прийматимуть. 

Представниця АТ «Укрзалізниця» запевнила, що у такій ситуації вони повернуть 

кошти за раніше придбані квитки. Але у вагонах діти мають бути у масках. 

На засіданні Уряду, що відбувся напередодні цієї наради було прийнято Концепцію 

державної політики з питань оздоровлення дітей. Нею передбачено розробку та 

затвердження Державної програми оздоровлення та відпочинку дітей, яка  дозволить 

надавати державну підтримку дитячим закладам оздоровлення та відпочинку усіх 

форм власності. Без такої програми ми ризикуємо втратити існуючу мережу таких 

закладів, що призведе до порушення прав дітей на оздоровлення та відпочинок. 

Нині готується відповідне доручення Прем’єр-міністра України керівникам місцевих 

органів влади, про що профспілкові організації будуть інформовані  додатково. 

На нараді найперше акцентувалась увага на заходах щодо гарантування   безпечності 

перебування дітей. Якщо дитячий табір нині не має можливості обладнати належним 

чином свої приміщення усіма засобами пожежної безпеки, то там мають бути 

принаймні заряджені та справні вогнегасники. А персонал навчений ними 

користуватися. Дітей потрібно також навчати у ігровій формі, запрошувати до 

спілкування з ними пожежників зі своїм обладнанням та машиною, що надзвичайно 

цікаво для дітей. 

Незважаючи на затвердження нових норм щодо харчування дітей влітку цього року, 

воно буде здійснюватися по старим нормам, бо нові вступають у дію з 1 січня 

наступного року. Проект санітарного регламенту дитячих оздоровчих закладів 

розміщений на сайті Міністерства охорони здоров’я України. До нього можна вносити 

зміни і доповнення. 

Щодо вимог, встановлених у постанові Головного державного санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 року № 43 стосовно організації роботи працівників дитячих 

оздоровчих закладів вахтовим методом, обмеження у 15 дітей у загонах, розміщення 

ліжок з дотриманням дистанції поміж ними у 1,5 метри, то народний депутат України 

Тетяна Рябуха, голова підкомітету у справах сім’ї та дітей  Комітету Верховної Ради 

України з питань гуманітарної та інформаційної політики інформувала присутніх про 

те, що вона звернулася до Головного санітарного лікаря з пропозицією щодо 

обмеження чи зняття таких вимог. У відповіді їй було повідомлено, що Міністерство 

охорони здоров’я уважно розгляне ці пропозиції. Крім того, Тетяна Рябуха вважає 

вкрай шкідливим у цих умовах, коли дитячі оздоровчі заклади перебувають на межі 

закриття через обмеженість фінансових ресурсів, застосовувати до них штрафні 

санкції. Тому намагається відмінити ці норми. 

Отже, чекаємо результату. 



Дитячим оздоровчим закладам варто узяти до уваги, що практика попередніх років 

щодо розслідування спалахів харчових отруєнь та кишкових інфекцій засвідчила, що у 

85% випадків їхніми причинами були не погана якість продуктів харчування, а носії 

інфекції в особі співробітників харчоблоків, які не проходять медичне обстеження. 

Щодо роботи пришкільних таборів, то вони плануються до відкриття не у всіх регіонах 

України через продовження навчального року у деяких із них чи незгоду на це органів 

місцевого самоврядування.  

Федерація профспілок України планує проведення найближчим часом наради з 

представниками членських організацій та АТ «Укрпрофтур» щодо особливостей 

дитячого оздоровлення та відпочинку у 2021 році, про що буде повідомлено додатково. 
 

Департамент профспілкового руху та 

зв’язків з громадськими організаціями 
 

 

 

 

 

З повагою 

Голова ЗОРПС 

Віталій Миколайович Каплій  
 

233-04-10 

 

Читайте наші новини на ФЕЙСБУК: 
https://www.facebook.com/    
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