
Додаток 1 
Інформація головного розпорядника  про бюджет 

за бюджетними програмами за КВКВ 030 «Державне управління справами» 
за 2016 рік 

 
Державне управління справами є допоміжним органом, створеним Президентом України. Його діяльність 

регламентується Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від              
17 грудня 2002 року № 1180. 

 

Основна мета діяльності Державного управління справами – матеріально-технічне, соціально-побутове та інше 
забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента 
України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб. 
 

У 2016 році Державним управлінням справами забезпечено виконання повноважень головного розпорядника 
бюджетних коштів за 13 бюджетними програмами.  

 

За КВКВ 030 «Державне управління справами» для виконання 13 бюджетних програм було визначено двох 
відповідальних виконавців: Державне управління справами – за 12 бюджетними програмами, Національна служба 
посередництва і примирення – за 1 бюджетною програмою. 

 

           Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах бюджетних установ (планах використання бюджетних 
коштів організацій та державних підприємств – одержувачів бюджетних коштів), що перебувають в управлінні 
Державного управління справами та тих, для яких Державне управління справами є головним розпорядником 
коштів, на 2016 рік становить 1 422 880,0 тис. гривень, з них використано 1 394 179,6 тис. гривень, або 98,0 відсотків, 
в тому числі:  

 
за загальним фондом державного бюджету: 
 

затверджено кошторисом –  1 197 057,6 тис. гривень, з них за рахунок резервного фонду державного бюджету –  
27 887,4 тис. гривень; 
 

використано (касові видатки) – 1 188 346,9 тис. гривень, або 99,3 відсотка, з них за рахунок резервного фонду 
державного бюджету – 26 664,7 тис. гривень, або  95,6 відсотка; 
 



 

 

2 
за спеціальним фондом державного бюджету: 
 
затверджено кошторисом –  225 822,4 тис. гривень; 
 

 використано (касові видатки) –  205 832,7 тис. гривень, або 91,1 відсотка. 
 
До мережі установ та організацій Державного управління справами, які отримували у 2016 році кошти з Державного 

бюджету України (з урахуванням внесених змін), крім головного розпорядника коштів було включено 32 розпорядники та 
одержувачі бюджетних коштів, у тому числі: 

 

розпорядників коштів нижчого рівня, що перебувають в управлінні Державного управління справами – 12 (Державна 
організація «Автобаза Державного управління справами», Управління адміністративними будинками Державного 
управління справами, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Державна наукова установа 
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Державний 
заклад «Поліклініка № 2» Державного управління справами, Центр превентивної медицини Державного управління 
справами,  Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами, Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» 
Державного управління справами, Азово-Сиваський національний природний парк, Державна організація «Лісове 
господарство «Білоозерське», Державна організація «Резиденція «Залісся», Державна організація «Резиденція 
«Синьогора»);  
 

розпорядників коштів нижчого рівня, для яких Державне управління справами є головним розпорядником коштів – 13 
(Представництво Президента України в АР Крим (м. Херсон), Комітет з Національної премії України імені Тараса 
Шевченка, Національна академія державного управління при Президентові України з 4 регіональними інститутами, 
Національний інститут стратегічних досліджень з 2 регіональними філіалами, Державний фонд сприяння місцевому 
самоврядуванню в Україні, Національна служба посередництва і примирення, Секретаріат Національної тристоронньої 
соціально-економічної ради);   
 

підприємств - одержувачів бюджетних коштів – 7 (Державне авіаційне підприємство «Україна», Державне підприємство 
Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс», Національний камерний 
ансамбль «Київські солісти», Державне підприємство «Науково-виробничий центр «Пріоритети», Державне 
підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», Державне 
підприємство «Технобуд», Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»). 

 



загальний фонд спеціальний 
фонд разом загальний фонд спеціальний 

фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

Кількість офіційних заходів за участю Президента України шт. 280 280 261 261 -19 -19
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю 
Президента України тис. грн 37.4 39.2 1.8

Кількість візитів Президента України за кордон шт. 27 27 25 25 -2 -2

Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за 
кордон чол. 420 420 402 402 -18 -18

Середні витрати, пов’язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) тис. грн 1,252.8 1,320.6 67.8

Гранична чисельність працівників АПУ, ДУС та інших органів од. 638 638 553 553 -85 -85
Опрацьовано та випущено Адміністрацією Президента України 
нормативних документів од. 2,553 2,553 1,248 1,248 -1,305 -1,305

Кількість звернень, заяв, скарг громадян України, поданих до 
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. 
Херсон)

шт. 1,300 1,300 1,660 1,660 360 360

Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж Адміністрації 
Президента України відс. 100.0 100.0

Рівень впровадження ліцензійних комп’ютерних програм в Адміністрації 
Президента України відс. 34.5 56.0 21.5

Рівень впровадження комплектуючих матеріалів для серверного 
обладнання Адміністрації Президента України відс. 100.0 100.0

Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним 
транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України од. 38 38 39 39 1 1

Завдання 1. Здійснення організаційного, матеріально-технічного,  медичного забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України 
(КПКВ 0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Президента України та Адміністрації Президента України»)

Завдання 2. Забезпечення виконання Президентом України повноважень щодо представництва держави у міжнародних відносинах 
(КПКВ 0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Президента України та Адміністрації Президента України»)

Завдання 3. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених 
Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб 

(КПКВ 0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Адміністрації Президента України»)

Інформація
про виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм

Державного управління справами
за 2016 рік

Показники Одиниця 
виміру

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період Виконано за звітний період Відхилення



Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об’єктів, 
прилеглої території кв.м 152,764.2 152,764.2 152,764.2 152,764.2

Середні витрати на утримання одного кв. м  державних резиденцій, 
адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території грн. 343.5 5.6 346.0 11.0 2.5 5.4

Загальний пробіг транспортних засобів ДО «Автобаза ДУС» на рік тис. км 5,741.1 13.3 5,754.4 6,711.9 2.8 6,714.7 970.8 -10.5 960.3
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспортних 
засобів ДО "Автобаза ДУС" літр 5,025.1 21.4 6,123.8 5.0 1,098.7 -16.4

Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" од. 174 95 269 176 88 264 2 -7 -5

Кількість повітряних суден ДАП "Україна" на кінець року од. 9 9 7 7 -2 -2
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних 
суден тонн 64.0 64.0 44.0 44.0 -20.0 -20.0

Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами од. 180 180 152 152 -28 -28

Рівень справності повітряних суден відс. 88.1 83.2 -4.9

Кількість виготовлених державних нагород, пам’ятних знаків та атрибутів 
до них од. 157,698 157,698 157,693 157,693 -5 -5

Середня вартість виготовлення державних нагород, пам’ятних знаків та 
атрибутів до них грн. 100.9 100.9

Присуджено Національних премій України імені Тараса Шевченка од. 5 5 5 5

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка тис. грн. 192.0 192.0 192.0 192.0

Завдання 6.Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна"
(КПКВ 0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Президента України та Адміністрації Президента України»)

Завдання 7. Виготовлення державних нагород, відзнака та нагородження громадян за найвидатніші твори літератури і мистецтва 
(КПКВ 0301050 «Виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків», 

КПКВ 0301460 «Виплата Державних премій України»)

Завдання 8. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного 
потенціалу України, поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів

(КПКВ 0301080 «Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні 
колективних трудових спорів (конфліктів)»)

Завдання 4. Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об’єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших 
державних органів, утворених для здійснення його повноважень 

(КПКВ 0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Президента України та Адміністрації Президента України»)

Завдання 5. Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Глави Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги 
(КПКВ 0301010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Президента України та Адміністрації Президента України»)



Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, 
всього од. 21 21 25 1 26 4 1 5

Середня вартість виконання 1 прикладної наукової роботи у сфері 
державного управління тис. грн. 81.3 83.6 5.9 2.3 5.9

Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, 
всього од. 15 15 15 15

Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері 
державного управління тис. грн. 86.9 77.7 -9.2

Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і 
зовнішньої політики (враховуючи і підготовку щорічного Послання 
Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 
становище України), всього

од. 16 1 17 16 3 19 2 2

Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження НІСД із 
стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики тис.грн. 1,936.4 119.5 1,934.6 585.7 -1.8 466.2

Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при 
вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), всього од. 1 1 1 1

Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів) од. 120 120 106 106 -14 -14
Гранична чисельність працівників Національної служби посередництва і 
примирення та її регіональних відділень од. 147 147 114 114 -33 -33

Гранична чисельність працівників Секретаріату Національної 
тристоронньої соціально-економічної ради од. 12 12 7 7 -5 -5

Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками Секретаріату 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради осіб 1,700 1,700 1,800 1,800 100 100

Загальна площа природно-заповідного фонду га 85,299.2 85,299.2 85,299.3 85,299.3 0.1 0.1
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду грн. 260.4 156.3 260.4 173.4 17.1
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги од. 41 41 64 64 23 23
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги од. 23 23 32 32 9 9

Кількість ліжок у стаціонарі КЛ «Феофанія» од. 550 550 550 550

Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ «Феофанія» тис. од. 176.0 176.0 135.9 135.9 -40.1 -40.1

Кількість пролікованих хворих у КЛ «Феофанія» осіб 10,000 4,000 14,000 8,452 5,726 14,178 -1,548 1,726 178

Середня тривалість перебування в стаціонарі КЛ «Феофанія» днів 12.6 9.6 -3.0

Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ «НПЦ ПКМ» од. 92 92 92 92

Завдання 9. Сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів
(КПКВ 0304010 «Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів»)

Завдання 10. Збереження території природно-заповідного фонду, охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу
(КПКВ 0301140 «Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках»)

Завдання 11. Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян
(КПКВ 0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами»)



Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-
поліклінічні установи) осіб 48,981 48,981 48,981 48,981

Кількість лікарських відвідувань у амбулаторно-поліклінічних установах тис. од. 895.0 20.0 915.0 594.0 40.8 634.8 -301.0 20.8 -280.2

Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги од. 1,428.6 1,628.3 199.7

Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ «НПЦ ПКМ» осіб 3,600 1,500 5,100 1,965 2,821 4,786 -1,635 1,321 -314

Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється 
ДУС відс. 100.0 100.0

Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної 
медицини од. 3 3 3 3

Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та 
клінічної медицини тис.грн. 2,307.2 2,305.8 -1.4

Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію осіб 421 400 821 495 76 571 74 -324 -250
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію грн. 1,061.3 443.7 902.6 1,239.5 -158.7 795.8
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі осіб 2 1 3 1 1 2 -1 -1
Середньомісячні витрати на 1 особу, яка підвищує кваліфікацію у клінічній 
ординатурі грн. 3,317.7 2,045.0 1,892.4 2,045.0 -1,425.3

Кількість аспірантів з відривом від виробництва осіб 4 4 2 2 -2 -2
Середньомісячні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва грн. 3,317.7 2,200.3 -1,117.4

Кількість об’єктів нагляду Центру превентивної медицини од. 281 281 281 281

Кількість лабораторних досліджень Центру превентивної медицини од. 10,600 2,000 12,600 25,690 54,153 79,843 15,090 52,153 67,243

Охоплення профілактичними щепленнями відс. 99.0 24.3 -74.7

Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому 
центрі «Артек» осіб 4,735 4,735 4,383 4,383 -352 -352

Завдання 12. Здійснення прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
(КПКВ 0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами»)

Завдання 13. Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з медичною освітою та підготовка аспірантів
(КПКВ 0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами»)

Завдання 14. Забезпечення належного рівня санітарного та епідеміологічного благополуччя
(КПКВ 0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами»)

Завдання 15. Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки у Міжнародному дитячому центрі «Артек»
(КПКВ 0301060 «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення»)



Площа капітально відремонтованих об’єктів Міжнародного дитячого 
центру «Артек» кв. м. 23,823.1 23,823.1 20,809.1 20,809.1 -3,014.0 -3,014.0

Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для 
об'єктів Міжнародного дитячого центру «Артек» шт. 81 81 91 91 10 10

Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом «Артек» шт. 16,874 16,874 18,576 18,576 1,702 1,702
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого 
центру «Артек» шт. 3,420 3,420 3,318 3,318 -102 -102

Кількість придбаних комплектів постільної білизни для  облаштування 
дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру «Артек» шт. 8,450 8,450 12,650 12,650 4,200 4,200

Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для 
їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному 
дитячому центрі «Артек»

шт. 11,428 11,428 11,189 11,189 -239 -239

Загальна площа державної резиденції та державної дачі кв.м 4,006.1 4,006.1 4,006.1 4,006.1
Середні витрати на утримання 1 кв. м державної резиденції та державної 
дачі грн. 862.5 861.9 -0.6

Кількість концертів НКА «Київські солісти» од. 50 50 47 47 -3 -3
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу 
НКА «Київські солісти» відс. 96.4 91.0 -5.4

Кількість виставок, проведених у  ДП «НКММК «Мистецький арсенал» од. 13 13 13 13

Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі валового доходу 
(без урахування коштів на утримання служби замовника) ДП  НКММК 
«Мистецький арсенал» 

відс. 41.5 35.7 -5.8

Загальний тираж інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента 
України» тис.шт. 120.0 120.0 50.7 50.7 -69.3 -69.3

Обсяг фінансової підтримки на випуск 100 примірників інформаційного 
бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» грн. 1,154.4 2,732.3 1,577.9

Частка бюджетних коштів у собівартості випуску  100 примірників 
інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України» відс. 54.7 56.1 1.4

Завдання 18. Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 

(КПКВ 0301130 «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і 
зовнішньої політики»)

Завдання 16. Забезпечення функціонування державної резиденції  та державної дачі 
(КПКВ 0301060 «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення»)

Завдання 17. Збереження та розвиток музичних, культурних цінностей, оприлюднення актуальних питань соціально-економічного життя суспільства
(КПКВ 0301360 «Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю «Київські солісти», Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», інформаційного бюлетеня 

«Офіційний вісник Президента України»)



Середньорічна кількість слухачів денної, вечірньої та заочної форми 
навчання осіб 2,506.9 2,665.4 5,172.3 2,443.8 2743.3 5,187.1 -63.1 77.9 14.8

Середньорічна кількість слухачів денної та заочної форми навчання за 
спеціальністю «Державне управління» (за угодою Нацдержслужбою) осіб 317.5 317.5 303.6 303.6 -13.9 -13.9

Середньорічна кількість слухачів денної та заочної форми навчання за за 
спеціальністю «Державна служба» (за угодою Нацдержслужбою) осіб 57.5 57.5 55.8 55.8 -1.7 -1.7

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від 
виробництва осіб 233.7 197.1 430.8 238.0 199.2 437.2 4.3 2.1 6.4

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від 
виробництва осіб 177.2 48.2 225.4 147.8 39.1 186.9 -29.4 -9.1 -38.5

Середньорічна кількість докторантів осіб 58.5 9.1 67.6 54.3 9.4 63.7 -4.2 0.3 -3.9

Середні витрати на одного слухача (приведене середньорічне число 
слухачів) грн. 104,724.5 38,903.0 106,551.3 36,885.5 1,826.8 -2,017.5

Середні витрати на одного слухача за спеціальністю «Державне 
управління» (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з 
Нацдержслужбою)

грн. 72,000.0 70,858.3 -1,141.7

Середні витрати на одного слухача за спеціальністю «Державна служба» 
(приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою) грн. 72,000.0 76,273.5 4,273.5

Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва  грн. 11,198.9 4,334.6 14,060.2 5,007.3 2,861.3 672.7

Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  грн. 111,989.3 43,345.7 129,276.6 49,773.4 17,287.3 6,427.7

Середні витрати на одного докторанта  грн. 132,386.3 18,307.7 142,442.0 19,287.2 10,055.7 979.5

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від 
виробництва осіб 29.9 0.7 30.6 27.1 27.1 -2.8 -0.7 -3.5

Завдання 19. Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і 
консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної  влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень

(КПКВ 0301130 «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і 
зовнішньої політики»)



Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від 
виробництва осіб 24.6 0.7 25.3 20.9 20.9 -3.7 -0.7 -4.4

Середньорічна кількість докторантів осіб 6.6 0.4 7.0 6.3 6.3 -0.3 -0.4 -0.7

Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва  грн. 6,206.7 13,071.4 9,417.0 3,210.3 -13,071.4

Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  грн. 34,110.6 13,071.4 35,689.0 1,578.4 -13,071.4

Середні витрати на одного докторанта  грн. 53,272.7 15,250.0 59,174.7 5,902.0 -15,250.0

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту  "Реставрація та 
пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а" відс. 41.8 43.3 1.5

Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського 
палацу (будівельні роботи та інші витрати) відс. 49.7 51.8 2.1

Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського 
палацу (устаткування, меблі та інвентар) відс. 14.8 14.8

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Створення 
Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у 
м. Києві"

відс. 25.9 25.8 -0.1

Рівень виконання  робіт  зі створення  першої черги Культурно-
мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (будівельні 
роботи та інші витрати)

відс. 29.6 29.5 -0.1

Керівник
Державного управління справами 

(підпис)
Керівник Управління 
бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н. Є. ЛЕМІШКО
(ініціали та прізвище)

Завдання 20. Реалізація державних інвестиційних проектів
КПКВ 0301840 «Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу  «Мистецький арсенал», 

КПКВ 0301860 «Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві»)

І. М. КУЦИК


