ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" 

Зміст положення чинного законодавства
Зміст відповідного положення проекту акта
Стаття 1. Визначити на 2014 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 372.931.772,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 314.957.840,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 57.973.931,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;
видатки Державного бюджету України у сумі 436.762.003,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 377.626.383,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 59.135.620,1 тис. гривень;
...
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.177.124,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.307.241,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.869.883,2 тис. гривень;
…
Стаття 1. Визначити на 2014 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 
378.865.749,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 323.037.697,2 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 
55.828.052,6 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;
видатки Державного бюджету України у сумі 
442.631.280,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 
385.641.539,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 
56.989.741,3 тис. гривень;
…
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.241.824,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.371.941,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.869.883,2 тис. гривень;
…
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумі 664.008.825,5 тис. гривень.
Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу в сумі 814.279.884,6 тис. гривень.
Стаття 6. Установити, що у 2014 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 25.000.000 тис. гривень за такими напрямами:
1) за рішенням Кабінету Міністрів України:
а) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних, інноваційних, національних проектів та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України;
б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками) Державного агентства автомобільних доріг України, а також головних розпорядників бюджетних коштів, що залучаються ними для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень;
в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками) суб'єктів господарювання, утворених Аграрним фондом, для виплати дотацій, відшкодувань та компенсацій витрат сільськогосподарським виробникам.
Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту "Створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", звільняються від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними гарантіями.
Державне агентство автомобільних доріг України, суб'єкти господарювання, утворені Аграрним фондом, звільняються від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання.
Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за наданими у 2014 році державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;
2) на підставі міжнародних договорів України для фінансування інвестиційних, інноваційних, національних проектів та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України.
Стаття 6. Установити, що у 2014 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 25.000.000 тис. гривень за такими напрямами:
	за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення  часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів.













Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.






Державне агентство автомобільних доріг України, суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для реалізації інвестиційного проекту "Створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", звільняються від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за наданими у 2014 році державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;



2) на підставі міжнародних договорів України для фінансування інвестиційних, інноваційних, національних проектів та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України.
Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2014 рік:
до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, 31,6 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 статті 11 цього Закону), надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;
Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2014 рік:
до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, кошти екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк у сумі 37.749,8 тис. гривень, 53,5 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України), надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, а з 1 серпня 2014 року плата за одержання інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
2) 33,4 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 цієї статті);
2) 11,5 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України);
10) екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
Виключити.
Стаття 14. Установити, що у 2014 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
Стаття 14. Установити, що у 2014 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
2) фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку (за рахунок 39,4 відсотка джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);
Виключити.
3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, реалізацію Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" (за рахунок 60,6 відсотка джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);
3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);
19) компенсацію витрат, пов'язаних з утилізацією транспортних засобів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);
Виключити.
Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики:
1) в межах обсягів, встановлених у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 33.337.300 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики:
1) в межах обсягів, встановлених у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 103.927.300 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";
Доповнити новою статтею.
Стаття 26. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати часткову компенсацію процентних ставок за запозиченнями, залученими на внутрішньому ринку:
суб’єктами господарювання – резидентами України для реалізації інвестиційних проектів;
публічним акціонерним товариством "Укргідроенерго" для завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів;
національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" для рефінансування боргових зобов’язань, строк погашення яких наступає у 2014 році;
суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління Державної адміністрації залізничного транспорту України для  забезпечення фінансування оновлення та модернізації рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту;
казенним науково-виробничим об’єднанням "Форт" Міністерства внутрішніх справ України для забезпечення виробничої діяльності;
публічним акціонерним товариством "Аграрний фонд"  для закупівлі зерна у вітчизняних виробників.
Порядок здійснення часткової компенсації процентних ставок за такими запозиченнями, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Доповнити новою статтею.
Стаття 27. Установити у 2014 році видатки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 10.180.781 тис. гривень, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування   України  на випадок безробіття у сумі 9.668.493 тис. гривень.
Державній казначейській службі щодекадно в рівних частинах до кінця 2014 року вилучити у Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 600.000 тис. гривень, у Фонду соціального страхування на випадок безробіття 1.400.000 тис. гривень та зараховувати ці кошти на рахунок Пенсійного фонду України.
Доповнити новою статтею.
Стаття 28.  Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків  та кредитування Державного бюджету України та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави.
Доповнити новою статтею.
Стаття 29. Установити, що у 2014 році в умовах воєнного стану дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" не поширюється на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів з метою виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканості державного кордону та захисту держави.
Доповнити новою статтею.
Стаття 30. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану норми статей 7 - 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", а також норми і положення актів законодавства, які стосуються інших державних соціальних стандартів та гарантій, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік.
Доповнити новою статтею.
Стаття 31. Установити, що перевірки підприємств, установ та організацій контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби) здійснюються протягом серпня-грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
61. Зупинити дію абзацу четвертого підпункту 1 пункту 51 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.
61. Зупинити дію:
абзацу четвертого підпункту 1 пункту 51 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України;
частини сьомої статті 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014, №  20-21, ст.  719);
Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 551)", передбачивши особливий порядок індексації грошових доходів населення, що визначається Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних видатків.
Доповнити новим пунктом.
64. Установити, що:
надходження екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, зараховуються до загального фонду державного бюджету;
надходження екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів), що надійшли з початку року, зараховуються до загального та спеціального фондів державного бюджету у пропорціях, визначених абзацом другим статті 10 та пунктом 2 статті 11 цього Закону;
положення статті 26 Закону України "Про відпустки" та статей 32, 56, та 84 Кодексу законів про працю України (в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовуються; 
до працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати відповідно до цього Закону, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлені статтею 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не застосовуються;
максимальний місячний розмір суддівської винагороди обмежується 15 розмірами мінімальної заробітної плати.

65. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану не застосовуються норми Бюджетного кодексу України:
абзацу третього частини другої статті 4 в частині визначення виключно законом про Державний бюджет України витрат державного бюджету;
частини восьмої статті 23 в частині обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішення Кабінету Міністрів України про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету;
частини третьою статті 24;
частини першої статті 52; 
статті 54;
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 55.
Äîïîâíèòè íîâèì ïóíêòîì.
66. Êåð³âíèêàì öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, à òàêîæ êåð³âíèêàì ³íøèõ áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿê³ îòðèìóþòü ï³äòðèìêó ç áþäæåòó,  ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñêîðî÷åííÿ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíîãî öèì Çàêîíîì, çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî îïòèì³çàö³¿ øòàòíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â, íàäàííÿ ïðàö³âíèêàì â³äïóñòîê áåç çáåðåæåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåííÿ äëÿ ïðàö³âíèê³â ðåæèìó ðîáîòè íà óìîâàõ íåïîâíîãî ðîáî÷îãî ÷àñó, çìåíøåííÿ  àáî ñêàñóâàííÿ ñòèìóëþþ÷èõ âèïëàò, ï³äâèùåíü ïîñàäîâèõ îêëàä³â, çìåíøåííÿ íàäáàâîê ³ äîïëàò, ÿê³ âñòàíîâëåí³ ó ãðàíè÷íèõ ðîçì³ðàõ,  ïåðåãëÿíóòè óêëàäåí³ äîãîâîðè íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã.
Äîïîâíèòè íîâèì ïóíêòîì.
67. Íàäàòè ïðàâî êåð³âíèêàì áþäæåòíèõ óñòàíîâ ó ìåæàõ áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü áåç çãîäè òà ïîïåðåäæåííÿ ïðàö³âíèê³â âñòàíîâëþâàòè äëÿ íèõ ðåæèì ðîáîòè íà óìîâàõ íåïîâíîãî ðîáî÷îãî ÷àñó òà íàäàâàòè â³äïóñòêè áåç çáåðåæåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà âèçíà÷åíèé öèìè êåð³âíèêàìè òåðì³í.
Äîïîâíèòè íîâèì ïóíêòîì.
68. Óñòàíîâèòè, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó íîðìè ³ ïîëîæåííÿ ñòàòåé 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 òà 54 HYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/796-12" \t "_blank" Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1992 ð., ¹ 13, ñò. 178 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), ñòàòåé 5 òà 6 HYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2195-15" \t "_blank" Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò ä³òåé â³éíè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2005 ð., ¹ 4, ñò. 94 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), ñòàòåé 14, 22, 37 òà 43 HYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2262-12" \t "_blank" Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ ³íøèõ îñ³á" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1992 ð., ¹ 29, ñò. 399 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), ïóíêòó "æ" ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 77 HYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12" \t "_blank" Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ’ÿ (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1993 ð., ¹ 4, ñò. 19 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), ñòàòåé 12, 13, 14, 15 òà 16 HYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12" \t "_blank" Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1993 ð., ¹ 45, ñò. 425 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), ñòàòò³ 43 HYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1127-14" \t "_blank" Ã³ðíè÷îãî çàêîíó Óêðà¿íè (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1999 ð., ¹ 50, ñò. 433 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), ñòàòåé 6-1, 6-2, 6-3 òà 6-4 HYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1584-14" \t "_blank" Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî æåðòâè íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2000 ð., ¹ 24, ñò. 182 ³ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), çàñòîñîâóþòüñÿ ó ïîðÿäêó òà ðîçì³ðàõ, âñòàíîâëåíèõ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè òà áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè íà 2014 ð³ê.
Äîïîâíèòè íîâèì ïóíêòîì.
69. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè äî 1 æîâòíÿ 2014 ðîêó íàäàòè Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ïðîåêòè çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî ïåðåãëÿäó ôóíêö³é òà ïîâíîâàæåíü êîíòðîëþþ÷èõ òà äîçâ³ëüíèõ îðãàí³â ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ¿õ äî ñòàíäàðò³â ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó, òà âíåñòè çì³íè ó âëàñí³ íîðìàòèâíî ïðàâîâ³ àêòè ç ìåòîþ óñóíåííÿ äóáëþâàííÿ ôóíêö³¿, ñêîðî÷åííÿ îáñÿãó ôóíêö³é òà îáñÿãó êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâî¿ ðîáîòè òà â³äïîâ³äíîãî ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³.


