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УКРАЇНА 

КОЛОМИЙСЬКА  РАЙОННА  РАДА 
сьоме демократичне скликання 

(чотирнадцята сесія) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 01 червня 2017 року  № 300-ХІV/17 
 м. Коломия 
 
                 

Про хід виконання рішення районної  
ради від 24.03.2016 р. № 82-ІІІ/16   
«Про районну цільову  соціальну  
програму «Молодь Коломийщини» 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання рішення 

районної ради від 24.03.2016 р. № 82-ІІІ/16  «Про районну цільову  соціальну 
програму «Молодь Коломийщини», враховуючи висновок постійної комісії 
районної ради з питань духовності, культури, туризму, молоді та спорту від 
18.05.2017 року, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада   
 

вирішила: 
 

1. Інформацію про хід виконання рішення районної ради від 24.03.2016 р. № 
82-ІІІ/16  «Про районну цільову  соціальну програму «Молодь Коломийщини» 
взяти до відома (додається). 
2. Управлінню освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації 
забезпечити виконання заходів передбачених Програмою. 
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Г.Кравчук), 
виходячи з можливостей дохідної частини районного бюджету, передбачати 
кошти на виконання заходів Програми. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань духовності, культури, туризму, молоді та спорту (Л.Андрійчук). 
 

 
Голова районної ради                                                      Роман Дячук 
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Інформація 

про хід виконання рішення районної ради від 24.03.2016р.  
№82-ІІІ/16 «Про району цільову соціальну програму 

«Молодь Коломийщини» на 2016-2020 роки» 
 

На виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Коломийському районі на 2011-2016 роки затвердженої 
рішенням сесії районної ради від 30 грудня 2010 року №28-ІІ/10, Національної 
доктрини розвитку фізичної культури і спорту в районі проводилась відповідна робота з 
розвитку фізичної культури і спорту, зміцнення матеріально-технічної бази, підготовки 
резерву спорту вищих досягнень. 

Під керівництвом управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у 
районі функціонують: фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс 
«Прикарпаття», фізкультурно-спортивне товариство «Колос», ДЮСШ управління 
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, ДЮСШ ФСТ «Колос», 
федерації футболу та волейболу. 

В Коломийській районній ДЮСШ в 2016 році на відділеннях боксу, вільної 
боротьби, гандболу, лижних перегонів, плавання та футболу займається 632 учнів, з 
якими працюють 21 тренер-викладач, з яких 1 - заслужений тренер України, 6 - 
першої категорії та 13 - другої категорії. 

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації спільно з 
адміністрацією ДЮСШ при сприянні Коломийської райдержадміністрації постійно 
дбають про покращення матеріально-технічної бази школи. ДЮСШ передано на 
баланс споруд утеперішнього офісного центру в с. Корнич, а саме: спортзал 
розміром 9х18 м, де встановлений стандартний боксерський ринг, є роздягалки з 
душевими, тренерськими, методичним кабінетам та гуртожитком для спортсменів 
на 25 осіб. В с.Корнич було побудовано в 2004 році спортивний майданчик з 
синтетичним покриттям розміром 42х22м, у с. Турка працює плавальний басейн 
ДЮСШ на три доріжки, де працюють два тренери-викладачі із п’ятьма навчально-
тренувальними групами. 

 У басейні мають змогу займатися плаванням не тільки учні ДЮСШ, а й учні 
всіх загальноосвітніх шкіл району.  

У с. Підгайчики працює два спортивні міні-зали: зал вільної боротьби та зал 
ЗФП, розмірами 6х11м,кожний, де щорічно проводиться капітальний ремонт.   

У 2017 році плануються роботи по реконструкції та оснащенню новітнім 
інвентарем та обладнанням спортивних об’єктів школи, зокрема, заміна вікон у 
приміщенні спортивного залу ДЮСШ в с.Корнич. Дирекція ДЮСШ та тренерсько-
викладацький склад працює над покращенням матеріально-технічної бази та 
вдосконаленням навчально-тренувального процесу згідно вимог нового Положення 
про ДЮСШ.  

Фінансується спортивна школа з районного бюджету. У 2016 році на 
відрядження та тренувально-навчальні збори було виділено 90 тис.грн., на 
придбання спортивного інвентаря та обладнання 35 тис.грн. У 2017 році на 
відрядження та навчально-тренувальнізбори - 80 тис.грн., на придбання спортивного 
інвентаря та обладнання - 50 тис. грн.., з них: 10 тис.грн. заплановано на придбання 
інвентаря з зимових видів спорту. 
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В ДЮСШ проводяться засідання тренерських рад, де розглядаються питання 
стану навчально-тренувальної, методичної та виховної роботи на відділеннях з видів 
спорту. У 2015-16 н.р. проведено 6такихзасідань: відкриті навчально-тренувальні 
заняття, зокрема,  проведено заняття тренером відділення гандболу Дикун М. В., 
вільної боротьби - тренер Ільчишин В.І. та плавання - Хімка В.В.  

У 2016 році спортивною школою підготовлено 138 спортсменів ІІ, ІІІ та 
юнацьких розрядів, 7 спортсменів - І розряду, 3 спортсмени КМС з боксу серед 
дівчат. 

В рейтингу спортивних шкіл Коломийська районна ДЮСШ щороку входить в 
десятку кращих шкіл області, у 2016 році посіла 6 місце серед шкіл відділення 
Комітету фізичного виховання та спорту МОН України (у 2015 році – І місце). 

Спортсмени ДЮСШ у продовж 2016 року брали участь у змаганнях як під 
егідою Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України так і Департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики ОДА в складі збірних команд області та 
України на Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях.  

Вихованці відділення боксу в складі збірної області стали чемпіонами та 
призерами на чемпіонаті України з боксу серед жінок, молоді та юніорок, який 
відбувся в Кривому Розі з 18 по 23 січня 2016 року. За підсумками змагань серед 
юніорок Ороховська Христина стала чемпіонкою України у ваговій категорії            
(57 кг); срібними призерами серед молоді стали, а саме: Федорчук Ірина- (75 кг), 
Ковальська Наталія - (80 кг), Болетенюк Вікторія - (54 кг) та Григорів Софія -             
(60 кг). Трушик Юлія серед молоді посіла ІІ місце - (75 кг), серед жінок: І місце - 
Винник Ірина у ваговій категорії + 80 кг, ІІІ місце - Максимів Мар'яна - (64 кг) та 
Маринчук Ярослава - (50 кг). 
        Відділення вільної боротьби пишається досягненнями Марійки Ільчишин 
(тренер Василь Ільчишин), чемпіонки України серед молоді, срібної призерки 
чемпіонату України серед дорослих, учасниця чемпіонату Європи (Туреччина) – V 
місце та чемпіонату світу (Бразилія) – VII місце. У 2016 році Ільчишин Марія посіла 
ІІ місце на чемпіонаті України з вільної боротьби. 

 Вихованці ДЮСШ брали активну участь в V Спортивних іграх області з боксу, 
гандболу, вільної боротьби, плавання та футболу. В загальнокомандному заліку 
команди посіли такі місця: 

- ІІ місце – бокс; 
- І місце – гандбол (юнаки); 
- ІІ місце – гандбол (дівчата); 
- Vмісце – вільнаборотьба; 
- Vмісце – плавання. 
- ІVмісце - в зональних змаганняхVСпортивнихіграхшколярівУкраїни з 

гандболу середюнаків. 
ІІ загальнокоманднемісце з плавання на обласномуетапіВсеукраїнськихзмагань 
«Діти-ОлімпійськанадіяУкраїни». 

     За сприяння обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту 
МОН України, управління   освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та  
управління  молоді та спорту ОДА вшосте проводились    традиційні змагання 
Всеукраїнського турніру з гандболу пам’яті Олімпійського чемпіона, коломиянина - 
Валерія Гассія. Команда юнаків з гандболу   посіла І місце (тренер Данило І.І. та 
Дикун М.В.)  
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Вихованці тренера Василя Горука вибороли І місце в І етапі та ІІ місце у ІІ 
етапі фінальних змагань Шкільного турніру з футзалу «Кубок НФК «Ураган» і 
нагороджені премією - 40 000 гривень.  

Тренери-викладачі залучаються до проведення обласних, районних змагань 
з видів спорту та  районної спартакіади школярів в якості організаторів та суддів. 
Дирекція школи тісно співпрацює з методичним центром управління освіти, молоді 
та спорту райдержадміністрації та беруть участь в роботі районних методичних 
об’єднань вчителів фізичної культури. 

У ДЮСШ «Колос» працює 5 відділень спорту. Тренери-викладачі 
відділення футболу працюють в селах Турка, П’ядики, Лісний Хлібичин та селищі 
Гвіздець, відділення волейболу в селах - Великий Ключів, Сопів, відділення боксу - 
с. Ворона, відділення легкої атлетики - с. Ценява, відділення настільного тенісу - с. 
Підгайчики та вільної боротьби - м. Коломия.  
        Організацією «Колос» у 2016 році в коллективах фізичної культури району 
було проведено ряд спортивно-масових заходів:  

- весняний та осінній кубок району з футболу; 
- турнір з футзалу серед ветеранів «Зустріч на Стрітення» (взяло участь 14 

команд); 
- фінальний етап відкритого чемпіонату Коломийської районної організації 

ВФСТ «Колос» з волейболу серед жіночих команд; 
- турнір з волейболу, присвячений пам’яті Героїв Майдану і  відзначенню Дня 

Гідності та Свободи серед чоловічих команд; 
- районна спартакіада серед сільських та селищних рад «Краще спортивне село 

району 2016» з нагоди Дня фізичної культури та спорту.( 26 команд прийняли 
участь)в  шести видах спорту волейболу (чоловіки, жінки), міні-футболу, 
перетягування канату, гирьового спорту, шахів та шашок. 

- змагання та культурно-спортивні свята з нагоди свята молоді, Дня 
незалежності України. 
При сільських та селищних радах працюють 9 інструкторів спорту. За їх ініціативи та 

сприяння було проведено: 
- турнір з футзалу «В єдності сила!»  с. Велика Кам’янка; 
- Кубок села Турка з волейболу; 
- першість с. Турка з настільного тенісу; 
- турнір серед ветеранів з футболус.Дебеславці; 
- турнір з міні футболу присвячений Героям «Небесної сотні»  с. Воскресинці. 

Команда ДЮСШ «Колос» посіла ІІ місце в обласному чемпіонаті з волейболу серед 
жінок, команда смт. Гвіздця брала участь в ІІ-лізі чемпіонату області з волейболу серед 
чоловіків. 

В І півріччі 2016 року ФОСК «Прикарпаття» розроблено план роботи організації на 
2016 рік, погоджено та затверджено графіки роботи, наповненість груп тренерів. 
Щопонеділка проводились виробничі наради з інструкторами по спорту при сільських та 
селищних радах, щодо організації та розвитку фізичної культури і спорту в районі. 

На даний час у ФОСК «Прикарпаття» працюють 3 тренери, які забезпечують 
функціонування 3-ох секцій з видів спорту: великий теніс, футзал, важка атлетика.                 
На базі ФОСК «Прикарпаття» функціонує волейбольна команда, яка представляє район в 
змаганнях обласного рівня і в 2016 році посіла V місце в  чемпіонаті області з волейболу. В 
районі є жіноча флорбольна команда «Надія-Прикарпаття», яка виступає у вищій лізі 
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чемпіонату України. Тренерами ФОСК «Прикарпаття»  та їхніми вихованцями взято участь 
в ряді змагань різних рівнів: 

- дитячий турнір з футзалу «Дружба » ; 
- відкритий Всеукраїнський юнацький турнір з великого тенісу; 
- Всеукраїнський турнір з дзюдо присвячений річниці виводу військ  Афганістану;  
- Чемпіонат області серед юніорів та юніорок до 20 років з важкої атлетики м. 

Коломия СК Локомотив; 
- Чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів до 20 років  СК Локомотив; 
- Чемпіонат області серед юніорів та юніорок до 17 років з важкої атлетики  СК 

Локомотив; 
В залі ФОСК «Прикарпаття» проводяться змагання з різних видів спорту районного, 

обласного та всеукраїнського значення: 
- відкрита першість з міні - футболу ДЮСШ управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації; 
    - турнір з футзалу серед 2002р.н.2003 р.н.; 
    - зональні змагання з міні –футзалу «Граємо за Україну разом»; 
    - турнір серед ветеранів з футзалу «Зустріч на Стрітення»; 
    - відкрита першість ДЮСШ «Колос» з міні –футболу серед дітей 10-11 років; 
    - 51-ий відкритий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби памяті Олекси Довбуша; 
    - відкрита першість ДЮСШ «Колос» з міні –футболу серед дітей; 
    - чемпіонат області серед учнів ДЮСШ 1999-2000р.н. з гандболу; 
    - Шкільний турнір з футзалу «Кубок НФК  «Ураган»; 
    - Чемпіонат району з футболу; 
    - Чемпіонати першості району з футболу; 
    - районній змагання з гандболу серед школярів ЗОШ І-ІІІ ст.; 

Підкерівництвом ФФКР у 2016 році проводились чемпіонат (I-ліга) Коломийського 
району з футболу де приймало участь 12 команд, а також Першість (II-ліга) Коломийського 
району з футболу-13 команд. Призерами 2016 року стали команди Угорники -1 місце, 
Дебеславці -2 місце, Струпків - 3 місце. 
    В обласному чемпіонаті з футболу виступає футбольна команда ФК Турка, яка зайняла 
в сезоні 2016 року-5 місце, а в обласній першості від Коломийщини виступало 2 команди 
ФК П’ядики - 4 місце, та ФК Гвіздець-5 місце. 

   В I півріччі 2016 року ФОСК «Прикарпаття» спільно з ФФКР проведено фінальну 
частину міжрайонного чемпіонату Прикапаття з футзалу сезону 2015-2016 років та спільно 
з НФК «Ураган» шкільний турнір з футзалу серед школярів, в якому взяло участь 20 
команд (11 місто та 9 район). 

   В II півріччі 2016 року розпочато міжрайонний чемпіонат Прикапаття з футзалу 
сезону 2016-2017 років в змаганнях беруть участь команди з Коломийського, 
Косівського, Снятинського, Городенківського, Тлумацького, Надвірнянського 
районів та м.Коломия). Всього 57 команд (Суперліга-10, I-ліга-12, II-ліга-35) 

В листопаді 2016 року було проведено Кубок Коломийського району з футболу 
серед ветеранських команд, переможцем стала команда с. ЛіснийХлібичин. 

  В Коломийському районі успішно реалізується цільова програма «Спортивний 
майданчик». Відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту в 
Коломийському районі на 2011-2016 роки було встановлено 14 спортивних 
майданчиків із синтетичним покриттям в селах Ценява, Корнич, СтарийГвіздець, 



37 

 

Угорники, Ковалівка, Воскресинці, Іванівці, Спас, смт. Гвіздець (школа-іртернат), 
П’ядики, Турка, Велика Кам’янка, Мала Кам’янка, Матеївці. 

Виконано роботи по підготовці основи для встановлення синтетичного покриття в 
селах Коршів, Підгайчики, Пилипи, Дебеславці. 

В смт. Отинія, Гвіздець та селі Сідлище розпочато роботи по підготовці основи 
для встановлення  синтетичного покриття. 

У 2016 році в селі Корнич Коломийською районною ДЮСШ проведено  часткову 
замінупо шкодженого синтетичного покриття на спортивному майданчику. 

Фізична культура  у сфері освіти 
Над реалізацією програми з «Фізичної культури і здоров’я» в 42-ох ЗНЗ  району 

працює 72 вчителі фізичної культури, з яких з вищою освітою - 66, середньо-
спеціальною освітою - 6, вищою кваліфікаційною категорією - 32, І кваліфікаційною 
категорією - 24, ІІ кваліфікаційною категорією - 10, спеціалістів - 6, не фахівці з 
предмета - 3, звання «Старший вчитель» - 21, звання «Вчитель методист» - 2, молоді 
вчителі зі стажем роботи до 3-х років - 3. 

Учителі фізичної культури підвищують свій професійний рівень на курсах 
підвищення кваліфікації при ОІППО.У 2016 році проатестовано 16 учителів 
фізичної культури. Курсову підготовку при ОІППО пройшли 18 учителів.  

У 2016 році було проведено 4 РМО вчителів фізичної культури на базі 
Шепарівцівської ЗОШ І-ІІ ст., Раківчицької ЗОШ І-ІІІ ст., Корницької ЗОШ І-ІІІ 
ст.таДжурківському НВК та два засідання школи молодого вчителя фізичної 
культури (ШМВ) на базі Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Спаського НВК. Налагоджена 
співпраця з Коломийською районною ДЮСШ, районною федерацією футболу, 
волейболу, а також з відділенням НОК України в Івано-Франківській області. 

У загальноосвітніх навчальних закладах району працюють 73 спортивних секції з 
5-ти літніх олімпійських видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, настільний 
теніс, легка атлетика) та одного неолімпійського виду спорту (туризм) де залучено 
1348 учнів. 

ЗНЗ району постійно надають спортив ніоб’єкти в орендудитячо-юнацьким 
спортивним школам для організації навчально-тренувальної та спортивної роботи 
згідно укладених угод між керівниками ЗНЗ та дирекцією ДЮСШ.  

Одним з важливих питань сьогодення є навчання учнів плаванню. На 
сьогоднішній день лише невелика кількість дітей уміє плавати. Управлінням освіти, 
молоді та спорту Коломийської РДА створені оптимальні умови, щодо навчання 
учнів ЗНЗ плаванню. Так, на базі Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. є басейн, який належить 
районній ДЮСШ, підвіз дітей до басейну здійснюється шкільним або громадським 
транспортом. Складено графік відвідувань учнями району даного басейну. Особливу 
увагу приділяється навчанню плаванням учням 4-их класів. 

Щорічно проводиться районна спартакіада школярів серед учнів ЗОШ І-ІІст. та 
ЗОШ І-ІІІст. з 7 видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настільний 
теніс, лижні перегони, легка атлетик, а також змагання з футболу на призи клубу 
«Шкіряний м’яч» в трьох вікових групах, ІІ (районний) етап фізкультурно-
оздоровчого патріотичного фестивалю школярів області «Козацький гарт»,                 
ІІ (районний) етап дитячих спортивних ігор школярів області «Старти надій» серед 
учнів ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ етап спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське 
лелеченя», І етап Шкільного турніру з футзалу «Кубок НФК «Ураган». Всього в 
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районних зональних та фінальних змаганнях спартакіади школярів з видів спорту 
було залучено 3777 учнів. 

 
За підсумками районної спартакіади школярів з видів спорту переможцями та 
призерами визнано: 
 
серед ЗОШ І-ІІ ст. 
І - Шепарівцівська ЗОШ І-ІІст. 
ІІ - Джурківський НВК 
ІІІ - Голосківська ЗОШ І-ІІ ст. 
 
серед ЗОШ І-ІІІ ст. 
І - Корницька ЗОШ І-ІІІ ст. 
ІІ - П’ядицька ЗОШ І-ІІІст. 
ІІІ - Отинійська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Учні ЗНЗ району брали активну участь у зональних та фінальних змаганнях 
турніру з міні-футболу на кубок «Коломийщини». Переможці та призери турніру 
були нагороджені кубками, медалями, комплектами футбольної форми, а також 
відзначено кращих гравцівтурніру. Турнір з міні-футболу на кубок «Коломийщини» 
проводиться щорічно управлінням освіти, молоді та спорту Коломийської РДА за 
підтримки Коломийської РДА та Коломийської районної ради. 

У 2016 році відбулися V Спортивні ігри школярів області.  
V Спортивні ігри школярі в області проводились з 21 виду спорту. Учні ЗНЗ 

району взяли участь в 10 видах спорту (команди юнаків та дівчат): футбол, 
баскетбол, волейбол, гандбол, пляжний волейбол, легка атлетика, настільний теніс, 
бокс, вільна боротьба, дзюдо. В загальнокомандному заліку V Спортивних ігор 
школярі в області команда Коломийського району посіла ІV місце. 

Учителі фізичної культури, за підготовку переможців та призерів районної 
спартакіади школярів та обласних змагань (згідно підсумкового наказу) нагороджені 
грамотами управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації, 
а результати праці за здобуті досягнення враховані директорами шкіл при черговій 
атестації. Всі призери та переможці районної спартакіади школярів у 2015-2016 н. р. 
з видів спорту були нагороджені як в особистому, так і в командному заліку 
грамотами та дипломами різних ступенів управління освіти, молоді та спорту 
Коломийської райдержадміністрації.   

Всі заходи з фізичної культури були проведені на високому організаційному 
рівні, згідно положення «Про проведення районної спартакіади школярів», 
календаря змагань районної  спартакіади школярів на 2015-2016 навчальний  рік та 
заходів управління освіти, молоді та спорту Коломийської районної державної 
адміністрації у 2016 році, а також широко висвітлені в редакції газети «Вільний 
голос» та місцевому телебаченні НТК.  

Особливе значення в ЗНЗ відводиться шкільному предмету «Захист 
Вітчизни». Військово-патріотичне виховання охоплює всіх учасників навчально-
виховного процесу та сприяє формуванню в учнів та утвердженню у педагогів, 
батьків національних та загальнолюдських цінностей, що притаманні громадянину 
України. З метою виховання громадянина – патріота України, шанобливого його 
ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 
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прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України серед 
учнів 10-11 класів було проведено ряд заходів національно-патріотичного 
виховання: 

- Района спартакіада з військово-прикладних видів спорту, присвячена 
відзначенню Дня захисникаУкраїни та 74-ої річниці створення УПА; 

- районний конкурс пісні і строю присвячений Дню захисника України та           
74-ої річниці створення УПА; 

- І (районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»)». 

- Районний етап та участь в обласному етапівійськово-патріотичної гри  
«Чорний ліс». 

Переможці та призери районних змагань та конкурсів були нагороджені 
грамотами управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації 
та висвітлені в місцевих ЗМІ. 

Відділом молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Коломийської 
райдержадміністрації щорічно проводяться спортивні спартакіади та змагання 
(волейбол, міні-футбол, настільний теніс, шашки, шахмати тощо) до пам’ятних 
дат та державних свят. 

13 жовтня 2016 року в Івано-Франківську проводився обласний конкурс 
«Патріотичної пісні» в якому брали участь колективи Коломийського району. 

У Виноградському НВК та Загайпільській ЗОШ І-ІІ ст. діє програма 
«Сімейна розмова» щодо шкідливості вживання алкоголю та наркотиків, 
тютюнопаління. Також при кожній школі проводяться бесіди та роз’яснювальні 
роботі на вище вказану тему за участю педколективу та психологів. 

Щорічно у квітні-травні із залученням учнів та молоді району проводяться 
такі заходи як: 

-  Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну 
«Квітуча Україна»; 

- Всеукраїнський заочний тематичний конкурс «День рослин»; 
У жовтні-листопаді Всеукраїнські трудові акції: 
- «Парад квітів біля школи» 
- «Дослідницький марафон» 
- «Юннатівський зеленбуд» 
- «Плекаємо сад». 

 
В.о. начальника управління освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації                                     Олег Дем’янюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


