
Підсумки роботи територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Олександрії за 2017 рік 

 
На виконання рішення міської ради від 16.12.2016 № 218 про затвердження 

Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Олександрії проведено  реорганізацію : 

- відділення соціально побутової адаптації , у відділення організації надання адресної 
натуральної та грошової допомоги; 

- відділення соціально медичних послуг, у відділення денного перебування. 
До складу територіального центру у 2018 році входять такі структурні підрозділи: 

- відділення соціальної допомоги вдома; 
- відділення денного перебування; 
- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. 

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2018 року  в територіальному центрі 
складає 59 чол., із них 34 соціальних робітника, які обслуговують громадян похилого віку та 
інвалідів безпосередньо на дому, фахівець з обліку бездомних громадян. 

Станом на 01.01.2018 року територіальним центром виявлено 1757 громадян,  
обслуговано 1757 громадян різних категорій, що становить 100 % охоплення громадян 
різними видами соціальних послуг.  

Відділенням соціальної допомоги вдома за 12 місяців 2017 року виявлено та 
обслуговано  418 громадян, що становить 100% охоплення, яким надано 104011 заходів.  

З початку 2017 року відділенням згідно Державного стандарту догляду вдома 
проведено комплексне визначення ступеню індивідуальних потреб громадян, які 
перебувають на обслуговуванні, узгоджено та затверджено індивідуальні плани, укладено 
договори на надання соціальної послуги догляду вдома. Протягом звітного періоду 
проводиться перегляд  індивідуальних планів. 

Із загальної кількості осіб, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціальної 
допомоги вдома 215 осіб мають вік понад 80 років, в тому числі 53 особи мають вік понад                
90 років. Особи, які мають вік понад 100 років – 1. 

За 2017 рік відділенням обслуговано громадян з  ІІІ групою рухової активності – 306 , 
з ІV групою - 112. 

За звітний період виявлено 115 громадян похилого віку, із них 110 громадян взято на 
обслуговування згідно заяв, медичних висновків, первинного комплексного визначення 
індивідуальних потреб, складено індивідуальні плани та на взятих громадян сформовано 
особові справи. 

Відділенням також здійснюється обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, 
які нездатні до самообслуговування але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд та 
допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на 
платні соціальні послуги. З початку 2017 року відділенням обслуговано 56 громадян, що 
проживають самостійно. 

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають: 
- закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів;  
- допомогу у прибиранні житла; 
- внесення платежів; 
- допомога в оформленні документів. 

Продовжує свою роботу «Пункт прокату» технічних засобів реабілітації. Всього 
налічується засобів пересування пункту прокату в кількості 36 одиниць (інвалідні візки, 
підлокітники, ходунки, ціпки, милиці). Згідно укладених договорів та на підставі медичних 
довідок лікувального закладу допоміжними засобами пересування скористалися 24 
громадянина похилого віку.  

Постійно ведеться робота щодо надання допомоги з оформлення та отримання 
субсидій на відшкодування витрат для оплати комунальних послуг підопічним відділення.  



Здійснено весняні роботи по впорядкуванню присадибних ділянок та обробки городів. 
З вересня місяця розпочата робота по забезпеченню підопічних громадян овочами, 

фруктами, твердим паливом та дровами. 
Всього за кошти громадян придбано: 

- овочів - 7718 (картопля, буряк, морква); 
- фруктів – 1368; 
- дров – 34 м ; 
- вугілля – 6 тон. 

Щомісяця здійснювалися виїзди мультидисциплінарної команди у віддалені райони 
міста, надано послуги з прибирання дворів, обрізки кущів та дерев, рубання дров для 
громадян з пічним опаленням, косіння бур’яну, перукарські послуги. Всього упорядковано 
присадибних ділянок для 88 громадян відділення. 

Протягом звітного періоду 2017 року мультидисциплінарною командою здійснено                         
50 виїздів, надано 398 послуг для 88 громадян. 

Згідно затвердженого графіку проводяться перевірки роботи якості надання послуг 
соціальними робітниками безпосередньо вдома у підопічних. З кожним підопічним 
індивідуально ведуться бесіди з метою отримання відгуків і пропозицій для підвищення 
якості обслуговування. 

Так з початку року здійснено 71 перевірку роботи соціальних робітників, відвідано                         
320  підопічних громадян.  

Відповідно актів перевірок щотижня підсумовуються результати перевірок, 
виділяються кращі робітники та опрацьовуються виявлені недоліки. 

Для щойно прийнятих соціальних робітників фахівцями з соціальної роботи 
проводиться стажування в місячний термін. 

Згідно  робочих планів, для працівників відділення, один раз на місяць проводяться 
навчання.  

Виконуються норми навантаження. Станом на 01.01.2018 року навантаження в 
середньому склало 10 громадян. 

Соціальні робітники забезпечені спецодягом (фартухами, капцями), велосипедами в 
кількості 7 штук. 

 
Відділенням денного перебування за 2017 рік  виявлено  та обслуговано                     

683 громадянина похилого віку та інвалідів, яким надано 12729 послуг, що становить  
100 % охоплення. 

У відділенні працює оздоровча кімната, де з  метою відпочинку підопічних після 
прийняття оздоровчих процедур,  отримання послуг  з особистої гігієни (купання в душовій 
кімнаті), в разі погіршення стану здоров’я в кімнаті обладнано 4 ліжкомісця. Кожен з 
бажаючих громадян, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі, мають 
змогу відпочити, послухати класичну музику відомих композиторів. Ліжкомісцями 
скористалися 103 громадянина. 

Підопічні з задоволенням відвідують територіальний центр, щоб отримати послуги з  
оздоровчого масажу, які надає висококваліфікований спеціаліст з багаторічним досвідом 
роботи. 

За призначенням лікаря сестрою медичною з лікувальної фізкультури територіального 
центру надано 3071 послугу 308 громадянам. 
 

В зберіганні та укріпленні здоров’я кожного підопічного важливу роль відіграє 
лікувальна фізкультура, яка позитивно впливає на організм людини. 

За звітний період  надано 422 послуги з лікувальної фізкультури. 



Не в кожного підопічного вдома є апарат з вимірювання артеріального тиску, тому 
бажаючі громадяни похилого віку та інваліди завжди мають змогу в оздоровчій кімнаті 
виміряти тиск, вагу тіла, отримати консультації щодо збереження здоров’я. 

З метою підвищення імунітету, запобігання ускладнення основного захворювання  та 
з ціллю оздоровлення підопічні користуються послугами апарату «АЛІМП», який 
призначений для надання терапевтичного впливу на організм людини імпульсним біжучим 
магнітним полем.  Громадяни завжди отримають від сестри медичної корисні поради щодо 
здорового способу життя. На теперішній час фізіотерапевтичні послуги апаратом «АЛІМП» 
користуються значним  попитом у підопічних територіального центру. Фізіотерапевтичні 
процедури апаратом «АЛІМП»  отримали 73  громадянина. 

За звітний період  на платній основі надано 2451 послуги з оздоровчого масажу та 
апаратом «АЛІМП» 

 На початку 2011 року, за сприянням мера міста Олександрії виділено приміщення та  
обладнано  тренажерний зал з устаткуванням спортивного обладнання. Придбано  
тренажери: шведську стінку, вібромасажер, велотренажер,  дві   бігових  доріжки, 2 
гімнастичні м’ячі фітболи, тренажер для преса та ін.  
    Сформовано 6 груп «Здоров’я» з 39 громадян. Підопічні разом із соціальним 
працівником відділення денного перебування виконують комплекс фізично-розвиваючих  
вправ та займаються на тренажерах з метою покращення фізичного стану, щоб завжди бути в 
гарній формі  та з ціллю укріплення здоров’я, адже здоров’я - це найбільший скарб людини.  

Після занять всі громадяни можуть випити вітамінного чаю. Протягом  2017 року 
надано 1443 послуги. 

 В вересні місяці 2012 року відкрито та працює «Кімната психологічного 
розвантаження» для надання соціально-психологічних послуг громадянам похилого віку та 
інвалідам, які знаходяться на обслуговуванні територіального центру з метою швидкого та 
ефективного зняття емоційного перевантаження. 

 В травні місяці поточного року  придбано акустичну систему та введено  додаткову  
послугу з музикотерапії, адже  музикотерапія - як оздоровча дисципліна -  поширена в 
усьому світі та впливає на емоційне здоров’я людини. Сеанси відвідали  29 чоловік. 

З березня місяця 2011 року впроваджено соціальну послугу з особистої гігієни, яка 
надається в душовій кімнаті територіального центру. Підопічні установи  мають змогу 
прийняти душ та відпочити на ліжках  в  оздоровчій кімнаті. За звітний період надано 36 
послуг для  9 громадян. 

З метою надання соціальних послуг, підтримання соціальної незалежності, 
відновлення знань, умінь, сприяння розвитку різнобічних інтересів, організації дозвілля та 
відпочинку при відділенні денного перебування працює «Університет ІІІ віку» в якому 
організовано 12 факультетів, на яких мають змогу займатись бажаючі   громадяни похилого 
віку та інваліди:  

 Факультети: 
«Здоров’я», «Основи медицини і здорового способу життя», «Історико-краєзнавчий», 

«Здоров’я і здоровий спосіб життя», «Краса та здоров’я», «Долікарська допомога»,  
юридичний «Правова обізнаність». 

- «Здорового способу життя», 
Проводиться щомісячно, на якому викладач-волонтер проводить практичні заняття зі 

спеціальними вправами для здоров’я людини, омолодження організму, знайомить з 
правилами медитації.   

- літературний – клуб поезії «Червона калина», 
Створено в 2011 році, проводяться заняття двічі на місяць. Слухачі знайомляться з 

творчістю та  біографією вітчизняних, світових письменників та поетів. Поети міста читають 
та презентують власні вірші, запрошуються нові літератори. Заняття завжди проходять в 
дружній, домашній атмосфері.   

 



- прикладного мистецтва - «Народні промисли», 
Викладачі проводять заняття щотижня. Слухачі факультету вчаться в’язати крючком, 

вишивати стрічками, хрестиком, бісером. Проводять майстер-класи по освоєнню різних 
видів прикладного мистецтва, зокрема – ляльок-мотанок, діляться особистим досвідом. На 
всіх заходах, які проводяться в територіальному центрі завжди виставляються вироби 
слухачів факультету  «Народні промисли». 

- філософський - «Еволюція життя», 
   Двічі на місяць слухачі  на заняттях даного факультету  пізнають сенс життя, 
причинно–наслідковий зв’язок в нашому житті, взаємодію Всесвіту і людини. 

- православний «Основи православної культури» 
  На  факультеті зі слухачами проводить бесіди отець Анатолій Олександро-Невської 
церкви. Отець Анатолій надає змістовні відповіді на запитання відвідувачів -  про роль 
релігії в житті суспільства,  релігія та віра та ін. 

Всі слухачі «Університету третього віку»  крокують в ногу з часом, тренують пам‘ять, 
розвивають інтелект і відкривають в собі нові таланти. 

- хор ради ветеранів «Мелодії життя», відвідують  близько  25 співаків. Учасники 
хору - ветерани, двічі переможці Міжнародного пісенного фестивалю. В складі хору – творчі 
люди, які не втрачають оптимізму, ведуть активний спосіб життя. Слід відзначити талант 
співаків, їх рівень виконання є надзвичайно високим. Хор «Мелодії життя» завжди приймає 
участь в загальноміських заходах та святах в територіальному центрі.  

З  початку 2017 року  факультети відвідали 85 громадян. Проведено 192 заняття, 
слухачами отримано 2218 послуг. Заняття в Університеті ІІІ віку проводяться згідно  
навчальних програм та затверджених планів. В червні місяці на заключному занятті 
слухачам факультетів вручено дипломи, які свідчать про здобуті знання в 2016-2017 роках. 

Для підопічних-читачів з  2001 року  працює бібліотека, фонд якої складає 1730 
примірників зібраних за допомогою мешканців міста. Тематика художніх примірників 
різноманітна. Особливо підопічні цікавляться детективними романами,  книгами про грізні 
роки Великої Вітчизняної війни та романами. З початку року бібліотеку відвідало  47 
громадян, які отримали 306 послуг.  

 З 2005 року в територіальному центрі діє Кімната духовності, всі ікони для Кімнати 
духовності  громадяни міста надали благодійно. Священиками Олександро-Невської церкви 
проводяться служби та індивідуальні бесіди до релігійних свят. Для підопічних 20 січня 2017 
року отцем Анатолієм було проведено службу до свята Водохреща.  

 «Кімнату духовності» відвідують всі бажаючі громадяни, які потребують духовної 
опіки, любові і поваги до близького. З початку року  відвідало  206 громадян. 

 За звітний період в територіальному центрі  проведено такі заходи, а саме: 
- 14 березня 2017 року   спільно з Організацією Ради ветеранів міста Олександрії  в 

приміщенні територіального центру було проведено свято з нагоди 30-річчя заснування 
Організації ради ветеранів України; 

 - 5 травня 2017 року було проведено день відкритих дверей з нагоди відзначення               
72-ої річниці Перемоги над фашизмом у Другій Світовій війні;  

-  27 вересня - до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана; 
-  29 листопада – присвячений Міжнародному дню інвалідів. 
В урочистих заходах приймали участь представники органів місцевого 

самоврядування, керівники громадських установ, ветерани та гості міста.  Спеціалістами  
Олександрійського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській 
області, управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради, 
Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги   
надавались консультації бажаючим громадянам поважного віку та інвалідам.  

Організовано та проведено привітальні концерти за участю студентів Комунального 
вищого навчального закладу «Олександрійське медичне училище»,  хору ради ветеранів 
«Мелодії життя»,  творчих колективів Міського Палацу культури міста.



       До свята Перемоги за підтримки ПП «Лукомська» ветеранів та гостей заходу пригостили 
«фронтовою кашею», чаєм та солодощами. 

 Завдяки спонсорам та благодійникам міста  з нагоди Міжнародного дня людей 
похилого віку,  Міжнародного дня інвалідів всім підопічним  та гостям заходу було також  
організовано солодкий стіл. 

З нагоди 21 річниці Конституції України  в  територіальному центрі організовано 
виставку робіт «Українські вишиванки та рушники» у виконанні майстрині міста 
Л.Антоненко та читання віршів поетесою міста А.Жарко на тему: «Одна єдина Україна».  

 До Дня відзначення 26-ої річниці Незалежності України, Дня Захисника України,  
Дня працівника соціальної сфери, Дня Гідності та Свободи було поздоровлено трудовий 
колектив установи від адміністрації та профспілкового комітету, нагороджено  Грамотами 
від імені міського голови, а також відзначено Подяками директора територіального центру   
кращих працівників. 

 Представлено виставки робіт «Вишиванка – національна святиня» у виконанні  
слухачів «Університету ІІІ третього віку. 

Проведено привітальний концерт  «Ти у серці нашім -  Україно»  за участю співака 
міста Олександрії В.Корнієнка. 

Працівники територіального центру прийняли участь в урочистій церемонії підняття 
Державного Прапору України та у покладанні квітів до пам’ятника видатного українського 
поета Т.Г.Шевченка, Братської могили з нагоди 74-ої річниці визволення міста Олександрії. 

Для покращення якості надання соціальних послуг відділення денного перебування 
співпрацює з медичними закладами, установами соціального спрямування, громадськими 
організаціями, закладами культури. 

Інформації щодо роботи  відділення  неодноразово висвітлювались на сторінках газет 
«Вільне слово», «Олександрійський тиждень» та ТРК « КТМ». 
 
У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги за 2017 рік 
виявлено та обслуговано 656 громадян похилого віку та інвалідів, що становить 100% . 

Протягом зазначеного періоду надано 10613 послуги для 994 громадян, які 
перебувають на обліку у відділеннях територіального центру.  

На платній основі 1890 послуги отримали 537 громадян (виключно відділенням 
отримали 969 послуг 330 громадян). 
           Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надає 18 
видів послуг: лагодження одягу; шиття предметів домашнього вжитку; послуги перукаря; 
лагодження сан.технічного обладнання; лагодження побутових приладів; розпилювання дров 
бензопилою; пиляння, рубання, складування дров; лагодження житла та госп.будівель; 
косіння бур’янів бензокосою; косіння бур’янів косою; обрізка дерев; прибирання сміття, 
лисття, відкидання снігу; копання, волочіння городів; лагодження парканів; занесення 
вугілля; лагодження інвалідних візків; точіння ножів та ножиць; автоперевезення (соц.таксі, 
легковий автомобіль) 

Відділення надає грошову та натуральну допомогу в межах своїх можливостей у вигляді: 
благодійного хліба; благодійних обідів; продуктових наборів; промислових наборів; у 
вигляді одягу б/в; пригощання.   



Робітниками відділення надаються наступні послуги:                                                    
- побутові, що виконують робітники з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків -в 2017 році надано 6132 послуги для 491 громадянина, в т.ч. по точінню ножів та 
ножиць – 3055 послуг; 

- Точіння ножів та ножиць.  
- Обрізка дерев   
- Лагодження парканів     
- Косіння трави бензокосою 

 
- перукарські послуги – в 2017 році надано 1991 послугу  738 громадянам; 
- шиття предметів домашнього вжитку та лагодження одягу – в 2017 році надано 777 
швейних послуг 186 громадянам; 
- прання та прасування білизни. В травні 2017 року за численними зверненнями 
підопічних територіального центру в штат установи було введено 0,5 шт.одиниці машиніста 
з прання білизни, якою було надано в 2017 році 592 послуги з прання та прасування білизни 
89 громадянам; 
- транспортні послуги та послуги з автоперевезення громадян, що надаються службою 
«Соціальне таксі» 

За звітний період надано 1108 транспортних послуг для 179 громадян. В тому числі 
для 37 громадян похилого віку та інвалідів, що перебувають на платній основі, надано                        
493 послуги (порівняно з періодом 2016 роком надано на 113 послуг більше та обслужено на 
31 громадян менше). Перевезення здійснюються автомобілем ВАЗ 21043 та мікроавтобусом 
Volkswagen «соціальне таксі», які відповідно до Положення про організацію роботи служби 
«соціальне таксі» надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам в т.ч. інвалідам-
спинальникам, ветеранам акції «Зірка пам’яті». 

  З початку 2017 року інваліди, які відвідують громадську організацію інвалідів «ВІРА» 
в кількості 31 громадянина, отримали 644 послуги з автоперевезення.  
           За рахунок спонсорської допомоги, яка надходить від приватних підприємців, 
благодійних фондів, населення міста відділенням надається грошова та натуральна допомога 
громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації та підлягають обслуговуванню 
територіальним центром. 

Протягом 2017 року надано натуральної допомоги 517 громадянам:  
- одяг, взуття б/в, який надійшов від благодійної організації «Служба Самарянина», ГО 

«Асоціація інвалідів праці«Зірка Надії» та населення міста 180 громадянам;                
- промислові товари 27 громадянам; 
- благодійний хліб від ПП «В’ялих», ПП КСИМ «Славяночка»,  ПНВП «Уран»,  харчові 

набори, пригощання від ПП Лукомська О.В. ( кафе «На Садовій») та спонсорів міста              
- 276 громадянам; 
          благодійні комплексні обіди, які складаються із перших та других страв від кафе «Риф», 
кафе «Колиба», кафе «Ітака» 34 громадянам. Найбільше гарячих обідів в 2017 році отримано 
від кафе «Риф». Малозабезпечені громадяни завжди вдячні за допомогу та висловлюють 
свою подяку в письмовій, усній формі та в телефонному режимі. 

Грошову допомогу, яку надали приватні підприємці та підприємства міста,  надано 
139 громадянам.          

Натуральна допомога роздана малозабезпеченим громадянам, які обслуговуються 
відділенням соціальної допомоги вдома, до свята Різдва Хрестового, свята Великодня, 
ветеранам Великої Вітчизняної війни та учасникам акції «Зірка пам’яті», які обслуговуються 



відділенням соціальної допомоги вдома до Дня Перемоги, Міжнародного дня людей 
похилого віку та дня Ветерана, Міжнародного дня інвалідів.  

Проведені заходи висвітлено в засобах масової інформації: ТОВ ТРК «КТМ», газетах 
«Вільне слово», «Олександрійський тиждень» та на сайті Олександрійської міської ради. 
Всього протягом 2017 року подано 70 інформацій. 

Фахівцем з обліку бездомних громадян проводиться робота по виявленню бездомних 
громадян. З початку 2017р. на обліку перебувало 27 осіб, знято 19 осіб, станом на 01.01.2018 
року на обліку перебуває 8 осіб. Даній категорії громадян надаються послуги: 
консультування, видача посвідчення про взяття на облік, надання тимчасової адреси 
реєстрації, допомога у відновленні паспорта громадянина України, отриманні групи 
інвалідності, оформленні до геріатричного пансіонату, оформленні пенсії. 

 З початку 2017 року надано допомогу: 
- в отриманні паспорта – 2 особам; 
- в тимчасовій реєстрації місця перебування – 17 особам; 
- в оформленні пакету документів для отримання групи інвалідності – 1 особі; 
- отриманні медичного лікування – 2 особам.   
- в оформленні пакету документів для відновлення пенсійних виплат – 2 особам. 
- в оформленні пакету документів для оформлення соціальної допомоги – 3 особам. 
- в оформленні пакету документів з метою  направлення у геріатричний пансіонат – 5 особам. 

На виконання  розпорядження міського голови від 28 липня 2016  року № р-122-з «Про 
соціальний захист громадян в зимовий період 2016-2017 років» Державним пожежно-
рятувальним загоном № 2 територіального управління Міністерства з надзвичайних ситуацій 
в Кіровоградській області, з метою запобігання людським втратам та випадкам 
переохолодження людей під час морозів в зимовий період 2016-2017 років з 29 листопада 
2016 року по 17 січня 2017 року працював «мобільний пункт обігріву» за адресою м. 
Олександрія, вул. Бульварна, 27. Згідно затвердженого графіку здійснювалося цілодобове 
чергування представниками МНС, соціальних служб, територіального центру, медичних 
працівників міської лікарні. Під час функціонування  «мобільного пункту обігріву» його 
відвідало 40 осіб, з них 10 бездомних.  

Державним пожежно-рятувальним загоном № 2 територіального управління 
Міністерства з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області, з метою запобігання 
людським втратам та випадкам переохолодження людей під час значного зниження 
температури повітря в зимовий період 2017-2018 років, встановлено намет та під час 
зниження середньо- добової температури до -10 буде відкрито цілодобовий «мобільний 
пункт обігріву». Згідно затвердженого графіку буде здійснюватися цілодобове чергування 
представниками МНС, соціальних служб, територіального центру, медичних працівників 
міської лікарні. 

При Свято-Покровському чоловічому монастирі протягом зимового періоду під час 
значного зниження температури повітря буде діяти «стаціонарний пункт обігріву», де в 
окремій кімнаті громадяни із категорії бездомних та малозахищених матимуть змогу 
отримати, за необхідності, послуги з обігріву, харчування, медичної допомоги. 

 
Для малозахищених  громадян міста християнська Божа церква «Джерело життя» 

здійснює двічі на тиждень гаряче харчування. Обіди відвідує близько 20 осіб, з них - 5 
бездомних. Присутнім особам надаються консультації фахівцем територіального центру про 
облік бездомних громадян та можливість відновлення документів. При територіальному 
центрі та Організації Товариства Червоного Хреста створено банки одягу сезонного 
асортименту, який  постійно поповнюється за рахунок спонсорської допомоги від 
благодійних фондів та населення міста.  

З метою здійснення патрулювання місць можливого перебування безпритульних осіб 
та оперативного реагування на виклики щодо надання допомоги вразливим верствам 
населення протягом зимового періоду створено оперативну група «соціальний патруль». За 



звітний період 2017 року проведено 10 перевірок в різних районах міста. Місць скупчення 
бездомних громадян не виявлено. 

 

 
 


