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ВСТУП 
 

Фінансове право 

     Мета: формування системи теоретичних і практичних знань у галузі    
фінансового права як окремої ланки правознавства, про законодавчі та інші 
нормативно-правові акти, що стосуються цієї сфери суспільних відносин. 

     Завдання: вивчення теорії фінансового права, набуття вмінь аналізу      
практики застосування фінансового законодавства, законодавчого регулювання 
захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів фінансових 
правовідносин. 

     Предмет: правове регулювання фінансових відносин у суспільстві. 
 

Зміст дисципліни 
 

1. Предмет, метод і джерела фінансового права. 
2. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти,, 
3. Фінансово-правові норми фінансово правові відносини. 

4. Правові основи фінансового контролю в Україні. 
5. Бюджетне право і бюджетний устрій України. 
6. Бюджетний процес в Україні. 
7. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки. 
8. Податок на прибуток підприємств. 
9. Правове регулювання податків з населення. 
10. Податки що сплачують юридичні й фізичні  особи. 
11. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
12. Правові засади держаного кредиту. 
13. Правові основи страхування. 
14. Система державних видатків в Україні. 
15. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування. 
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Тема 1 Предмет, метод, джерела і система фінансового права 
 

План 
 

     1. Предмет і метод фінансового права. 
     2. Місце фінансового права в системі права України. 
     3. Джерела фінансового права. 
     4. Система фінансового права. 
     5. Співвідношення фінансового права як науки, як галузі права навчальної 
дисципліни. 

Ключові поняття: предмет фінансового права, методи фінансового права, 
фінансове право, система фінансового права, фінансове законодавство, 
джерела фінансового права. 

Теми рефератів 

1. Предмет, метод та джерела фінансового права. 
2. Співвідношення фінансового права як науки, галузі права і як навчальної 

дисципліни. 

Завдання для самостійної підготовки 

     1. Що розуміють під предметом фінансового права? 
     2. Які групи відносин складають предмет фінансового права? 

3. Як можна визначити поняття фінансового права? 
 

4. Які характерні ознаки методу фінансового права чим він відрізняється від 
методу регулювання інших галузей?  

5. З якими галузями права тісно межує фінансове право? 
6. Яка система фінансового права як галузі права? 
7. Яка система фінансового права як навчальної дисципліни? 
8. Що таке джерела фінансового права? 

     9. Чому Конституція України є основним джерелом фінансового права? 
    10. Що вивчає фінансово-правова наука? 
    11. Як розвивалась наука фінансового права? 
  

Тема 2 Поняття фінансів. Фінансова діяльність держави 
 

План 
 

1. Поняття фінансів, їх ознаки  і функції. 
2. Зміст фінансової діяльності держави. 
3. Фінансова система та її структура. 

     Ключові поняття: фінансова діяльність держави, державні фінанси, 
централізовані державні фінанси, децентралізовані державні фінанси, дотація, 
субвенція, субсидія, фінансово-правові акти, фінансова політика. 
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Теми рефератів 

1. Фінансова діяльність держави. 
2. Фінансова система і її структура. 

Контрольні запитання і завдання для самостійної роботи 

1. Дайте визначення поняття фінансової діяльності держави. 
2. Чим відрізняються державні фінанси від приватних? 
3. Чи одне і теж фінанси та гроші? 
4. Дайте визначення понять централізованих і децентралізованих фінансів. 
5. Назвіть відомі Вам методи мобілізації грошових коштів держави. 
6. Що таке фінансова політика? 
7. Дайте характеристику державних органів які безпосередньо управляють 

фінансами в Україні. 
 
 

Тема 3 Фінансово-правові норми  й фінансово-правові відносини 
 

План 
 

     1. Поняття, структура і види фінансово-правових норм. 
     2. Зміст і особливості фінансово-правових відносин. 
     3. Специфіка суб’єктного складу фінансових правовідносин. 
     4. Об’єкт фінансових правовідносин. 

 5. Суб’єкти фінансового права і фінансових правовідносин. 

     Ключові поняття: фінансово-правова норма, гіпотеза, диспозиція, санкція, 
матеріальні  фінансово-правові норми, процесуальні фінансово-правові норми, 
фінансово-правові відносини, суб’єкти фінансових правовідносин, юридичні 
факти. 

Теми рефератів 

1. Фінансово-правові норми й фінансово-правові відносини. 
2. Суб’єкти фінансового права і фінансових правовідносин. 

Контрольні запитання і завдання для самостійної роботи 

     1. Дайте поняття фінансово-правової норми. 
     2. Які особливості властиві фінансово-правовим нормам. 

3. Як класифікуються норми фінансового права за способом впливу на 
норм виявляються в кожному виді? 
4. Що таке матеріальні фінансово-правові норми? 
5. Що розуміють під процесуальними фінансово-правовими нормами? 
6. Яка структура фінансово-правової норми? 
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7. У чому полягає особливість санкцій фінансово-правових норм? 
8. Дайте поняття фінансово-правових відносин. 
9. Які особливості властиві фінансово-правовим нормам? 

    10. Назвіть підстави виникнення зміни і припинення фінансово-правових  
норм. 

    11. Які види фінансово-правових відносин Ви можете назвати?  
    12. Дайте поняття суб’єктів фінансового права і фінансових правовідносин. 
 
 

Тема 4  Правові основи фінансового контролю в Україні 
 

План 

    1. Поняття, зміст і значення фінансового контролю. 
     2. Види фінансового контролю та підстави класифікації. 
    3. Система органів, які здійснюють фінансовий контроль. 
    4. Методи фінансового контролю. 
    5. Порядок проведення ревізій та перевірок, 
    6. Незалежний фінансовий контроль. 

     Ключові поняття: фінансовий контроль, об’єкт фінансового контролю, ревізія, 
перевірка, обстеження, інспекція, спостереження, аудиторський фінансовий 
контроль. 

Теми рефератів 

     1. Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 
     2. Правові засади організації фінансового контролю в Україні. 
     3. Організація та органи проведення фінансового контролю в Україні. 

Контрольні запитання і завдання для самостійної роботи 

    1. Що таке фінансовий контроль? 
    2. Назвіть об’єкт фінансового контролю. 
    3. Які види фінансового контролю Ви знаєте? 
    4. Охарактеризуйте методи фінансового контролю. 
    5. Назвіть органи які  здійснюють фінансовий контроль в Україні. 
    6. Що таке аудит? 
    7. Що таке аудиторський висновок? 
    8. На підставі яких нормативних актів здійснюється фінансовий контроль 
в Україні? 
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Тема 5 Бюджетне право та бюджетний устрій 
 

План 
 

    1. Поняття і значення бюджету для функціонування держави. 
    2. Поняття бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. 
    3. Бюджетний устрій в Україні. 
    4. Склад доходів і видатків бюджетів в Україні. 
    5. Правові засади розподілу доходів і видатків між окремими видами 
бюджетів України. 

    Ключові поняття: основний фінансовий план, бюджетний період, бюджетне 
право, суб’єкти бюджетно-правових відносин, матеріальні норми бюджетного 
права, процесуальні норми бюджетного права, бюджетна система, бюджетний 
устрій, поточні видатки. 

Контрольні запитання і завдання для самостійної роботи 

 
1. Сутність загального і спеціального фондів бюджету 
2. Сутність бюджетного регулювання  
3. Основні види трансфертів.  
4. Дотація вирівнювання та її сутність 
5. В яких випадках у місцеві бюджети можуть залучатися позичені кошти? 
6. Принципи розподілу видатків бюджетів. 
7.  Принципи розподілу доходів місцевих бюджетів.  
8. Порядок розподілу доходів місцевих бюджетів при фінансуванні     
спільних соціально-економічних і культурних програм. 

 
Тема 6  Бюджетний процес в Україні 

 
План 

 
     1. Поняття і зміст бюджетного процесу. 
     2. Порядок складання проекту бюджету.  
     3. Порядок розгляду проекту бюджету.  
     4. Порядок затвердження бюджету.  
     5. Порядок виконання бюджету. 
     6. Звітність про виконання бюджету. 

   Ключові поняття: проект державного бюджету, цикл бюджетного процесу, 
бюджетний процес, державне казначейство, розпорядники бюджетних 
коштів, бюджетна резолюція. 
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Теми рефератів 

 
     1. Бюджетний процес в Україні.  

   2. Правові засади регулювання державних доходів. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

       1. Що таке бюджетний процес? Чим відрізняється бюджетний процес від 
цивільного й кримінального? 

     2. Що таке бюджетний цикл? 
        3. На яких матеріалах і документах базується проект державного і місцевого 

бюджетів? 
        4. Що таке бюджетна резолюція, її основний зміст, процедура прийняття? 
        5. Який порядок складання проекту бюджету в Україні? 
        6. Порядок розгляду проекту бюджету за  регламентом Верховної Ради 

України. 
       7. Зміст актів про бюджет. 
        8. Які органи керують виконанням бюджету? 
        9. Роль Державного казначейства у виконанні бюджету. 
     10. Яким банкам довірено касове виконання бюджету? Що таке касове 

виконання бюджету? 
     11. Що таке фактичне виконання бюджету?  
     12. Хто належить до розпорядників бюджетних коштів? Як вони 

класифікуються? 
     13. Який порядок витрачання резервних фондів?  
     14. Як заключається бюджет і кошик?   

15. Звітність про виконання бюджету. 
 

Тема 7 Система оподаткування в Україні. Непрямі податки 
 

План 
 

1. Особливості податкового права як інституту фінансового права. 
2. Поняття і ознаки податку. 
3. Принципи оподаткування. 
4. Поняття податкової системи України та її структура. Співвідношення 

податку, збору і мита. 
5. Система податкових органів в Україні та їх компетенція. 
6. Непрямі податки з юридичних осіб. 

     Ключові поняття: податок, предмет оподаткування, резиденти, нерезиденти, 
система податкових органів, безпосередньо податкові органи, умовно податкові 
органи. 
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Теми рефератів 

1. Правові засади справляння податків з фізичних і юридичних осіб. 
2. Непрямі податки в податковій системі України. 

Завдання для самостійної роботи 

 1. Поняття податків , їх роль у формуванні доходної частини бюджету. 
2. На яких принципах будується оподаткування? 

     3. Податкова система в Україні. 
     4. Елементи податкового механізму. 
     5. Порядок установлення податків. 
     6. Податкове право. 
     7. Особливості податкових правовідносин. 
     8. Суб’єкти податкових правовідносин. 
     9. Повноваження податкових адміністрацій.  
    10. Права і обов’язки платників податків. 
    11. Податок на додану вартість.  
    12. Акцизний збір. 
 

Тема 8 Податок з прибутку підприємств 

План 
 

    1. Поняття податку з прибутку підприємств. 
    2. Суб’єкт оподаткування. 
    3. Об’єкт оподаткування. 
    4. Особливості сплати податку на прибуток підприємств. 

    Ключові поняття: податок з прибутку підприємств, об’єкт оподаткування, 
консолідований податок, валові витрати виробництва. 

 

Теми рефератів 

    1. Правові засади сплати податку з прибутку підприємств. 

Завдання для самостійної роботи 

     1. Поняття податку з прибутку підприємства. 
     2. Назвіть суб’єкт оподаткування. 
     3. Назвіть об’єкт оподаткування. 
     4. Які ставки податку з прибутку підприємств. 
     5. Пільги, що застосовуються при сплаті податку з прибутку   підприємств. 
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Тема 9  Правове регулювання податків з населення 

План 

     1. Податок на доходи фізичних осіб. 
     2. Податок на промисел. 

     Ключові поняття: платники податку на доходи фізичних осіб, статки податку, 
податковий кредит, податковий агент, пільговий режим. 

Теми рефератів 

    1. Правові засади сплати податку на доходи фізичних осіб. 
  2. Правові засади сплати податку на промисел. 

Завдання для самостійної роботи 

 
     1. Хто є резидентом в Україні?  
     2. Хто є платником податку на доходи з фізичних осіб? 
     3. Об’єкти оподаткування резидентів і нерезидентів.     
     4. Які доходи фізичних осіб України не оподатковуються? 
     5. Хто такий податковий агент? 
     6. Порядок надання соціальної пільги платникам податку. 
     7. Порядок надання податкового кредиту. 
     8. Які витрати можна включити платнику до податкового кредиту? 
     9. Ставки податку з доходів фізичних осіб. 
    10. Порядок оподаткування іноземних доходів резидентів. 
    11. Обов’язки платників податків на доходи. 
    12. Платники податку на промисел, об’єкт оподаткування і ставки податку. 

 

Тема 10 Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи 

План 

1. Податок з власників транспортних засобів. 
2. Земельний податок. 
3. Місцеві податки і збори. 
Ключові поняття: платники податку, об’єкт оподаткування, земельний 

податок, податки, збори. 
 

Теми рефератів 
     1. Правові засади сплати податків з фізичних і юридичних осіб. 
     2. Змішані податки в податковій системі України. 
     3. Спрощена система оподаткування. 
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Завдання для самостійної роботи 

1. У чому полягає особливість місцевих податків. 
2. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі місцевих 

податків. 
3. Порядок справляння (сплати) місцевих податків. 
4. Порядок справляння (сплати) місцевих зборів. 
5. Податок з власників транспортних засобів. 
6. Плата за землю. Види платежів за землю. Суб’єкт платежів. Особливості 
становлення ставок податку на землю. 

 
Тема 11 Відповідальність за порушення податкового законодавства 

 
План 

 
1. Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових 

норм. 
2. Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Класифікація податкових правопорушень. 
3. Види відповідальності за порушення податкових норм. 

Ключові поняття: податкове правопорушення, безпосереднє покарання, 
опосередковане оподаткування, кримінальна відповідальність, адміністративна 
відповідальність, фінансові санкції, дисциплінарні санкції. 

Теми рефератів 

1. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
2. Класифікація податкових правопорушень, підстави притягнення до 

відповідальності. 

Завдання для самостійної роботи 

      1. Назвіть підстави для притягнення до відповідальності за порушення 
податкового законодавства. 
 

Тема 12  Правові засади державного кредиту 
 

План 
 

     1. Поняття і функції державного кредиту. 
     2. Форми державного внутрішнього кредиту. 

3. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними       
фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту. 
4. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту. 
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Ключові поняття: державний кредит, внутрішній державний борг, державна 
позика, облігація, казначейські зобов’язання, казначейські позики. 

Теми рефератів 

    1. Правові основи державного кредиту. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Визначити показники державного кредиту. 
2. Назвіть особливості правовідносин з державного кредиту 
3. Назвіть принципи держаного кредиту, розкрийте сутність кожного з 

них. 
4. Що таке державний борг? 
5. У чому полягає фіскальна функція державного кредиту 
6. Що таке рефінансування державного боргу? 
7. В чому суть регулюючої функції державного кредиту? 
8. Назвіть суб’єктів правовідносин державного кредиту. 
9. Якими нормативними актами регулюються відносини в галузі 

державного кредиту? 
10. Чим відрізняться державний кредит від банківського кредиту? 

 
 

Тема 13 Правові основи страхування 
 

План 
 

1. Поняття і функції страхування. 
2. Основні галузі й види  страхування. 
3. Організація страхування в Україні і відносини у цій сфері, що 

регулюються фінансовим правом. 

     Ключові поняття: страхування, об’єкти майнового страхування, соціальне 
страхування, особисте страхування, відповідальності, страхування 
підприємницьких ризиків. 

Теми рефератів 

     1. Правові основи страхування. 
     2. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів. 
 

Контрольні запитання і завдання для самостійної роботи 
 

1. Дайте поняття страхування як економічної і правової  категорії 
2. Якими галузями права регулюються страхові відносини? 
3. Які види страхування здійснюються в Україні? 
4. Поясніть сутність обов’язкового державного страхування. 
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5. Розкрийте повноваження Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг в галузі страхування. 

6. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі страхування 
 

Тема 14 Система державних видатків в Україні 

План 

     1. Поняття державних видатків. 
     2. Особливості відносин галузі видатків . 
     3. Принципи фінансування. 
     4. Поняття та принципи бюджетного фінансування. 

    Ключові поняття: державні витрати, фінансування державних видатків, 
бюджетне фінансування. 

Теми рефератів 

    1. Правове регулювання державних видатків та кошторисно-бюджетного 
фінансування. 
    2. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю. 

Завдання для самостійної роботи 
    1. Що таке державні витрати? 
     2. Сутність принципів фінансування державних видатків. 
     3. Як можна визначити поняття фінансування державних видатків/ 

4. Принципи кошторисно-бюджетного фінансування. 
 
 

Тема 15 Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування 
 

План 
 

     1. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування. 
     2. Кошторис як будівельно-плановий акт, його зміст і правове значення 
кошторисних підрозділів. 
     3. Порядок складання і  затвердження кошторисів. 
     4. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. 
     5. Порядок фінансування соціально-культурних заходів. 
     6. Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. 
     7. Порядок фінансування видатків на національну оборону. 
     8. Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, виконавчої 
влади та правоохоронних органів. 
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Теми рефератів 

    1. Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування. 
    2. Поняття банківської системи України та її елементи. 

Завдання для самостійної роботи 

     1. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування. 
     2. Поняття кошторису та його види. 
     3. Зміст кошторису. 
     4. Поняття кошторисного процесу. 
     5. Порядок затвердження кошторисів. 
     6. Види фінансових норм та нормативів. 
     7. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. 
     8. Дайте характеристику складу видатків на соціальний захист населення. 
     9. Поясніть порядок фінансування освітніх установ. 
    10. Поясніть порядок фінансування на культуру та мистецтво. 
    1І. Розкажіть про порядок фінансування охорони здорові та фізичної 
культури. 
    12. Який порядок встановлено для фінансування державного управління. 
    13. Що таке позабюджетні кошти бюджетних установ? Дайте визначення їх 
видів та охарактеризуйте порядок їх використання.                  
    14.Охарактеризуйте джерела одержання коштів бюджетними установами. 
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Питання 
 

    1. Поняття, принципи, правові методи й форми фінансової діяльності держави. 
    2. Органи управління державними фінансами. 
    3. Поняття фінансового права. 
    4. Місце фінансового права в системі права України.  
    5. Фінансове право і наука фінансового права. 
    6. Фінансово-правові норми відносини, їх зміст, особливості й види. 
    7. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. 
    8. Суб’єкти фінансового права і фінансових правовідносин. 
    9. Суть і призначення фінансового контролю. 
   10. Види і методи фінансового контролю.  
   11. Організація і органи фінансового контролю. 
   12. Поняття і значення бюджету для функціонування держави. 
   13. Поняття бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. 
   14. Бюджетний устрій в Україні. 
   15. Склад доходів і видатків бюджетів України. 
   16. Правові засади розподілу доходів і видатків між окремими видами 
бюджетів України. 
    17. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних 
повноважень. 
   18. Бюджетні повноваження України. 
   19. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування та їх 
виконавчих органів. 
    20. Поняття і зміст бюджетного процесу. 
    21. Порядок складання проекту бюджету. 
    22. Порядок розгляду проекту бюджету. 
    23. Порядок затвердження бюджету. 
    24. Порядок виконання бюджету. 
    25. Звітність про виконання бюджетів. 
    26. Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових 
державних і місцевих фондів. 
    27. Правовий режим цільовий бюджетних фондів. 
    28. Правовий режим цільовий позабюджетних фондів. 
    29. Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування. 
    30. Поняття і система державних доходів. Основи правового регулювання 
державних доходів. 
    31. Поняття податку, принципи оподаткування. 
    32. Податкове право, податкові правовідносини. 
    33. Оподаткування прибутку юридичних осіб. 
    34. Непрямі податки з юридичних осіб. 
    35. Прибутковий податок з громадян. 
    36. Податок на промисел. 
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    37. Податок з власників транспортних засобів. 
    38. Земельний податок. 
    39. Місцеві податки і збори. 
    40. Митні платежі. 
    41. Ресурсні платежі в податковій системі України. 
    42. Співвідношення переконання і примусу при реалізації податкових 
норм. 
    43. Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового 

законодавства. Класифікація податкових порушень. 
    44. Види відповідальності за порушення податкових норм. 
    45. Поняття і функції державного кредиту. 
    46. Форми державного внутрішнього кредиту.  
    47. Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними 
фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту. 
    48. Нормативно-правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту. 
    49. Поняття і функції страхування. 
    50. Основні галузі і види страхування. 
    51. Організація страхування в Україні і відносини у цій сфері, що 
регулюються фінансовим правом. 
    52. Правове регулювання державних видатків в Україні. 
    53. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків у 
період перехідної економіці. Принципи фінансування. 
    54. Поняття та принципи бюджетного фінансування. 
    55. Поняття кошторисно-бюджетного фінансуванні, принципи, об’єкти 
фінансування. 
    56. Кошторис як Індивідуально-плановий акт, його зміст та правове 
значення кошторисних підрозділів. Порядок складання та затвердження 
кошторисів. 
    57. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. 
    58. Порядок фінансування соціально культурних заходів. 
    59. Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. 
    60. Порядок фінансування видатків на утримання законодавчої, 
виконавчої влади та правоохоронних органів. 
    61. Правове регулювання видатків на утримання законодавчої, виконавчої 
влади та правоохоронних органів. 
    62. Позабюджетні кошти установ, їх види та порядок використання. 
    63. Особливості фінансування державних підприємств. 
    64. Порядок фінансування промисловості та капіталовкладень. 
    65. Особливості фінансування агропромислового комплексу та охорони 
природи. 
    66. Порядок фінансування житлово-комунального господарства. 
    67. Правові основи й особливості фінансування видатків енергетики та 
транспорту. 
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    68. Банківська система України та роль у ній Національного банку України. 
    69. Правові засади контролю НБУ за діяльністю комерційних банків. 
    70. Правове регулювання грошового обігу в Україні. 
    71. Контроль НБУ за веденням касових операцій. 
    72. Порядок регулювання відносин при відкритті рахунків у банківських 
установах. 
    73. Правові засади безготівкового грошового обігу. 
    74. Правовий режим валютних операцій. 
    75. Операції з іноземною валютою, що дозволяються законодавством 
України. 
    76. Валютний контроль. 
    77. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 
    78. Бюджетний кодекс України. 
    79. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу України». 
    80. Закон України «Про рахункову палату». 
    81. Указ президента України «Про державне казначейство України». 
    82. Закон України «Про аудиторську діяльність». 
    83. Закон України «Про систему оподаткування». 
    84. Закон України «Про державну податкову службу в Україні». 
    85. Закон України «Про Національний банк України». 
    86. Закон України «Про банки і банківську діяльність». 
    87. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю».  
    88. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами». 
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11. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР із 

змінами та доповненнями. 
12. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.  

№ 586-ХІУ. 
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