
 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Протокол  
засідання постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 

соціального захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, 

регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року     м.  Рожище                             № 8 

 

Присутні та запрошені: 

Голова постійної комісії: Максимюк М.М. 

Секретар постійної комісії: Басалик Л.І. 

Члени комісії: Бондарук О.В., Кметюк О.М., Куденчук В.М., Басалик Л.І. 

 

Алієва Л.Є. – депутат Рожищенської міської ради; 

Демчук М.В. – начальник юридичного відділу Рожищенської міської ради;  

Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради; 

Карпюк Т.О. – депутат Рожищенської міської ради; 

Клімчук А.С. –  депутат Рожищенської міської ради; 

Ковальчук В.В. – депутат Рожищенської міської ради; 

Кривов'язюк А.В. – депутат Рожищенської міської ради; 

Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради; 

Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради; 

Матишнюк О.Ф. – юрист гуманітарного відділу Рожищенської міської ради; 

Поліщук В.А. – міський голова; 

Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської ради; 

Шварцкоп О.Ю. – директор комунальної установи «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Інформує: Максимюк М.М. –  голова постійної комісії. 

2. Про клопотання депутатів Рожищенської міської ради щодо скликання 

позачергової сесії 10 червня 2021 року у зв'язку з порушенням норми 

законодавства при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад 

директорів Пожарківської гімназії, Дубищенського ліцею, Рожищенського 

ліцею №2 та Рожищенського ліцею №3. 

Інформує: Максимюк М.М. –  голова постійної комісії. 

3. Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської ради від 

01.06.2021 року № 35101-10/2-21 щодо розгляду питання "Про 

перейменування закладів дошкільної освіти та затвердження статутів цих 

закладів у новій редакції". 



Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

4. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

Інформує: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради. 

5. Про припинення діяльності Комунальної установи «Центр соціальних 

служб» Рожищенської міської ради шляхом ліквідації. 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

6. Про дострокове припинення дії Програми розвитку фізичної культури та 

спорту Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

Інформує: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

7. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на ІІ півріччя 

2021 року. 

                    Інформує: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради. 

8.  Різне.  

8.1. Про лист-відповідь гуманітарного відділу Рожищенської міської ради на 

рекомендацію постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального 

захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

від 18.03.2021 року № 6/2 щодо використання шкільного автобуса 

Комунального опорного закладу загальної середньої освіти "Рожищенський 

ліцей № 3"; 

8.2. Про розпорядження міського голови від 04.06.2021 року № 114-рв "Про 

відтермінування святкування Дня міста Рожище". 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про порядок денний засідання постійної комісії. 

ВИСТУПИВ: Максимюк М.М. - голова постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про клопотання депутатів Рожищенської міської ради щодо скликання 

позачергової сесії 10 червня 2021 року у зв'язку з порушенням норми 

законодавства при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад 

директорів Пожарківської гімназії, Дубищенського ліцею, Рожищенського 

ліцею №2 та Рожищенського ліцею №3. 

ВИСТУПИЛИ: Сидорук В.А. – депутат Рожищенської міської ради,         

Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської міської ради, 

депутат Рожищенської міської ради. 

ОБГОВОРЕННЯ: Куденчук В.М., Нечипорук  О.М., Поліщук  В.А.,  

Максимюк М.М., Зінгель Н.В., Кметюк О.М., Бондарук О.В., Алієва Л.Є., 

Клімчук А.С., Карпюк Т.О., Ковальчук В.В. 

ВИРІШИЛИ:  



1. Зобов'язати гуманітарний відділ Рожищенської міської ради внести 

зміни до кількісного та персонального складу конкурсної комісії на заміщення 

вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Рожищенської 

міської ради, а саме: 

 1.1. Змінити кількісний склад конкурсної комісії з шести осіб на дев'ять 

осіб; 

 1.2. Змінити персональний склад конкурсної комісії: 

- вивести зі складу конкурсної комісії Масюка Василя Сергійовича; 

- ввести до складу конкурсної комісії депутатів Рожищенської міської ради  

Куденчука Валерія Миколайовича, Сидорука Вячеслава Андроновича, 

директора комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський 

ліцей №1» Рожищенської міської ради Максимюка Мирослава Миколайовича 

та одного представника з управління Державної служби якості освіти у 

Волинській області.   

         2.  Клопотання депутатів Рожищенської міської ради щодо скликання 

позачергової сесії 10 червня 2021 року у зв'язку з порушенням норми 

законодавства при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад 

директорів Пожарківської гімназії, Дубищенського ліцею, Рожищенського 

ліцею № 2 та Рожищенського ліцею № 3 взяти до відома. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської ради від 

01.06.2021 року № 35101-10/2-21 щодо розгляду питання "Про 

перейменування закладів дошкільної освіти та затвердження статутів цих 

закладів у новій редакції". 

ВИСТУПИВ: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради (додається). 

ОБГОВОРЕННЯ: Максимюк М.М., Нечипорук О.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради перейменувати заклади дошкільної освіти 

та затвердити  статути цих закладів у новій редакції на черговому засіданні. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про внесення змін до Цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

ВИСТУПИВ: Кузава І.Б. – начальник гуманітарного відділу Рожищенської 

міської ради (додається). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 



СЛУХАЛИ: 

5. Про припинення діяльності Комунальної установи «Центр соціальних 

служб» Рожищенської міської ради шляхом ліквідації. 

ВИСТУПИЛИ: Лясковський С.Ю. - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради, Шварцкоп О.Ю. – директор 

комунальної установи «Центр соціальних служб» Рожищенської міської ради. 

ОБГОВОРЕННЯ: Максимюк М.М., Нечипорук О.М., Басалик Л.І., Куденчук 

В.М., Поліщук В.А. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути проект рішення "Про 

припинення діяльності Комунальної установи «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради шляхом ліквідації на черговому засіданні. 

Голосування: «за» - 0, «проти» - 0, «утримався» - 6, «не голосував» - 0. 

(дана рекомендація не прийнята) 

ОБГОВОРЕННЯ: Лясковський С.Ю., Максимюк М.М., Нечипорук О.М., 

Куденчук В.М. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти дане питання на довивчення. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про дострокове припинення дії Програми розвитку фізичної культури та 

спорту Рожищенської територіальної громади на 2021 рік. 

ВИСТУПИВ: Лясковський С.Ю. –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради проінформував щодо даного 

питання. 

ОБГОВОРЕННЯ: Максимюк М.М., Куденчук В.М. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні та достроково припинити дію Програми розвитку фізичної культури 

та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021, затверджену 

рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 3/4. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про затвердження плану роботи Рожищенської міської ради на ІІ півріччя 

2021 року. 

ВИСТУПИЛА: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради. 

ОБГОВОРЕННЯ: Куденчук В.М. запропонував включити до плану роботи 

Рожищенської міської ради на ІІ півріччя 2021 року на ІІІ квартал на розгляд 

постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, 

здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики питання 

"Про стан розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на території 

громади". 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію секретаря Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні та затвердити план роботи Рожищенської міської ради на ІІ півріччя 

2021 року з урахуванням змін. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Різне. 

8.1. Про лист-відповідь гуманітарного відділу Рожищенської міської ради на 

рекомендацію постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, соціального 

захисту, здоров’я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

від 18.03.2021 року № 6/2 щодо використання шкільного автобуса 

Комунального опорного закладу загальної середньої освіти "Рожищенський 

ліцей № 3". 

ВИСТУПИВ: Максимюк М.М. - голова постійної комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію голови постійної комісії Максимюка М.М. взяти до відома. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Різне. 

8.2. Про розпорядження міського голови від 04.06.2021 року № 114-рв "Про 

відтермінування святкування Дня міста Рожище". 

ВИСТУПИЛА: Зінгель Н.В. – секретар Рожищенської міської ради 

проінформувала, що відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 

з 19.12.2020 року до 30 червня 2021 року з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби СOVID-19 на території України встановлено 

карантин. Враховуючи вищевказану Постанову та рекомендації організаційного 

комітету з підготовки і відзначення Дня міста, видано розпорядження міського 

голови "Про відтермінування святкування Дня міста Рожище" на невизначений 

термін (можливо на День Незалежності 24 серпня 2021 року). 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію секретаря Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. взяти до відома. 

Голосування: «за» - 6, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосував» - 0. 

 

 

Голова постійної комісії                                                             М.М. Максимюк 

 

Секретар постійної комісії                                                         Л.І. Басалик 

 

 

 



 
РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 

 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                              № 8/1 

 

Про порядок денний  

засідання постійної комісії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюка М.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Схвалити порядок денний постійної комісії. 

 

                                   

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                              № 8/2 

 

Про клопотання депутатів Рожищенської міської ради 

щодо скликання позачергової сесії 10 червня 2021 року у 

зв'язку з порушенням норми законодавства при 

проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад 

директорів Пожарківської гімназії, Дубищенського ліцею, 

Рожищенського ліцею № 2 та Рожищенського ліцею № 3 

 

 

Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Зобов'язати гуманітарний відділ Рожищенської міської ради внести 

зміни до кількісного та персонального складу конкурсної комісії на заміщення 

вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Рожищенської 

міської ради, а саме: 

 1.1. Змінити кількісний склад конкурсної комісії з шести осіб на дев'ять 

осіб; 

 1.2. Змінити персональний склад конкурсної комісії: 

- вивести зі складу конкурсної комісії Масюка Василя Сергійовича; 

- ввести до складу конкурсної комісії депутатів Рожищенської міської ради  

Куденчука Валерія Миколайовича, Сидорука Вячеслава Андроновича, 

директора комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський 

ліцей №1» Рожищенської міської ради Максимюка Мирослава Миколайовича 

та одного представника з управління Державної служби якості освіти у 

Волинській області.   

          2.  Клопотання депутатів Рожищенської міської ради щодо скликання 

позачергової сесії 10 червня 2021 року у зв'язку з порушенням норми 

законодавства при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад 

директорів Пожарківської гімназії, Дубищенського ліцею, Рожищенського 

ліцею № 2 та Рожищенського ліцею № 3 взяти до відома. 
 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                              № 8/3 

 

Про клопотання гуманітарного відділу Рожищенської міської 

ради від 01.06.2021 року № 35101-10/2-21 щодо розгляду питання 

"Про перейменування закладів дошкільної освіти та 

затвердження статутів цих закладів у новій редакції" 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради перейменувати заклади дошкільної освіти 

та затвердити  статути цих закладів у новій редакції на черговому засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                              № 8/4 

 

Про внесення змін до Цільової соціальної програми 

розвитку фізичної культури та спорту Рожищенської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника гуманітарного 

відділу Рожищенської міської ради Кузави І.Б., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника гуманітарного відділу Рожищенської міської ради 

Кузави І.Б. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути дане питання на черговому 

засіданні. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                              № 8/5 

 

Про припинення діяльності Комунальної 

установи «Центр соціальних служб» 

Рожищенської міської ради шляхом ліквідації 

 

Заслухавши інформацію та обговоривши дане питання, постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Відкласти дане питання на довивчення. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                              № 8/6 

 

Про дострокове припинення дії Програми розвитку 

фізичної культури та спорту Рожищенської 

територіальної громади на 2021 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Лясковського С.Ю., 

постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Лясковського С.Ю. взяти до відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні та достроково припинити дію Програми розвитку фізичної культури 

та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021, затверджену 

рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 3/4. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                              № 8/7 

 

Про затвердження плану роботи Рожищенської 

міської ради на ІІ півріччя 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Рожищенської 

міської ради Зінгель Н.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію секретаря Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути даний проект рішення на 

засіданні та затвердити план роботи Рожищенської міської ради на ІІ півріччя 

2021 року з урахуванням змін. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                            № 8/8.1. 

 

Різне 

Про лист-відповідь гуманітарного відділу 

Рожищенської міської ради на рекомендацію 

постійної комісії з питань освіти, культури, 

спорту, соціального захисту, здоров’я, у 

справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової 

політики від 18.03.2021 року № 6/2 щодо 

використання шкільного автобуса 

Комунального опорного закладу загальної 

середньої освіти "Рожищенський ліцей № 3" 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії 

Максимюка М.М., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Інформацію голови постійної комісії Максимюка М.М. взяти до відома. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
  

Постійної комісії  

з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту, здоров’я, у справах 

сім’ї та молоді, регламенту та кадрової політики 
 

«08» червня 2021 року м. Рожище                           № 8/8.2. 

 

Про розпорядження міського голови від 04.06.2021 року № 114-рв 

"Про відтермінування святкування Дня міста Рожище" 

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Рожищенської міської 

ради Зінгель Н.В., постійна комісія  

ВИРІШИЛА: 

Інформацію секретаря Рожищенської міської ради Зінгель Н.В. взяти до відома. 

 

 

Голова постійної комісії                                                                М.М. Максимюк  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


