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Орієнтовний план 

проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік  

Міністерства молоді та спорту України 

  

 

№ 

з/с 

Питання або проект  

нормативно-правового акта 

Захід, що 

проводитиметь-

ся у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія рішення, що 

буде прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій  

(телефон, e-mail) 

1 Проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження переліків баз 

олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки, об'єкти нежитлової нерухомості 

яких не є об'єктом оподаткування, що 

звільняються від сплати земельного податку та 

розмір орендної плати земельного податку яких 

не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної 

грошової оцінки” 

 

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодь-

спорту 

Січень Громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування, 

спортсмени, тренери 

Рішко Діана Михайлівна — 

заступник начальника відділу 

інвестицій та розвитку 

спортивної інфраструктури,  

тел. 289-15-00 



2 Проект наказу Мінмолодьспорту "Про внесення 

змін до наказу Мінмолодьспорту від 26.06.2014 

р. № 2094 “Про затвердження Нормативів 

обладнання та інвентарю, що рекомендуються 

для оснащення спортивних споруд, на яких 

здійснюється підготовка національних збірних 

команд”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 17.07.2014 р. № 831/25608 в частині 

неолімпійських видів спорту 

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодь-

спорту 

І квартал Громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування, 

спортсмени, тренери, 

з неолімпійських 

видів спорту видів 

спорту 

Анастасьєва Оксана Сергіївна -  

заступник директора 

департаменту фізичної культури 

та неолімпійських видів спорту – 

начальник відділу пріоритетних 

неолімпійських видів спорту, тел. 

246-64-25; 

Гавриленко Олена Анатоліївна -  

головний спеціаліст відділу 

пріоритетних неолімпійських 

видів спорту, тел. 289-14-30 

3 Проект постанови Кабінету Міністрів України 

"Про внесення змін до деяких актів  Кабінету 

Міністрів України" 

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодь-

спорту, наради, 

зустрічі, 

електронні 

консультації  

 

I квартал  Громадяни України  Ляхович Микола Петрович  – 

начальник відділу національно-

патріотичного виховання, 

тел.: 248-74-81 

 

4 Формування та реалізація державної  

молодіжної політики, розвиток фізичної 

культури і спорту, актуальні питання 

національно-патріотичного виховання 

 

Засідання колегії 

Мінмолодь-

спорту  за 

окремим планом  

I квартал   Суб'єкти сфери 

молодіжної політики, 

національно-

патріотичного 

виховання, фізичної 

культури та спорту 

Фірстенко Олексій Васильович -   

начальник управління 

стратегічного планування та 

комунікацій, тел. 289-09-00 

5 Презентація та обговорення результатів 

соціологічного дослідження думок молоді 

“Один мільйон голосів”, що проводиться у 40 

країнах світу Міжнародною молодіжною  

Громадські 

слухання 

Квітень Громадська  рада при 

Мінмолодьспорту, 

молодіжні 

громадські 

Сербулов Віктор Андрійович — 

член правління Громадської ради 

при Мінмолодьспорту, 

генеральний секретар ВСМГО 



організацією YMCA у партнерстві з 

Мінмолодьспортом України стосовно 

актуальних проблем молоді в Україні та світі. 

організації,  

молодь України 

 

“Християнська Асоціація 

Молодих Людей України”; 

 

 

6 Формування та реалізація державної  

молодіжної політики, розвиток фізичної 

культури і спорту, актуальні питання 

національно-патріотичного виховання 

 

Засідання колегії 

Мінмолодь-

спорту  за 

окремим планом  

ІІ квартал   Суб'єкти сфери 

молодіжної політики, 

національно-

патріотичного 

виховання, фізичної 

культури та спорту 

Фірстенко Олексій Васильович -   

начальник управління 

стратегічного планування та 

комунікацій, тел. 289-09-00 

7 Заслуховування звітів головних,  старших 

тренерів про участь національних збірних 

команд з видів спорту у ХХІІІ зимових 

Олімпійських іграх 2018 року та планів 

підготовки національних збірних команд  

на сезон 2018 – 2019 р.р. 

 

Засідання комісії ІІ квартал Федерації із зимових 

видів спорту 

Бейко Наталія Миколаївна - 

головний спеціаліст відділу 

зимових олімпійських видів 

спорту департаменту 

олімпійського спорту ,  

тел. 289-02-54 

8 Проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження плану заходів на 

2019 рік щодо реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року "Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація"  

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодь-

спорту 

 

ІІ квартал  Громадяни України Карась Олег Петрович- 

начальник відділу фізичного 

виховання різних верств 

населення департаменту фізичної 

культури та неолімпійських видів 

спорту, тел. 289-06-44 

 

9 Конкурсний відбір серед претендентів на 

призначення стипендій Кабінету Міністрів 

України для видатних спортсменів, тренерів та 

діячів фізичної культури і спорту 

Засідання комісії І півріччя 

2018 року 

Спортсмени із 

складу збірних 

команд  України  та  

їх тренери, які 

зайняли 1-6 місця на 

Олімпійських іграх, 

Гуджил Олена Олексіївна - 

головний спеціаліст відділу 

аналітичного, науково-

методичного та медичного 

забезпечення збірних команд 

департаменту олімпійського 



1-3 місця на 

Паралімпійських, 

Дефлімпійських 

іграх, чемпіонатах 

світу та Європи 

серед дорослих з 

олімпійських 

номерів програми, а 

діячі фізичної 

культури і спорту - за 

вагомий внесок у 

розвиток галузі. 

 

спорту , тел. 289-02-65 

 

10 Конкурсний відбір претендентів на призначення 

стипендій Кабінету Міністрів України для 

видатних тренерів, які забезпечують підготовку 

спортсменів до участі в Олімпійських та 

Паралімпійських іграх 

Засідання комісії І півріччя 

2018 року або 

у разі 

позбавлення 

за 

відповідним 

клопотанням 

національних 

спортивних 

федерацій з 

видів спорту, 

НКСІУ 

 

Тренери, що 

забезпечують 

підготовку 

спортсменів до 

участі в 

Олімпійських та 

Паралімпійських 

іграх 

Гуджил Олена Олексіївна - 

головний спеціаліст відділу 

аналітичного, науково-

методичного та медичного 

забезпечення збірних команд 

департаменту олімпійського 

спорту , тел. 289-02-65 

 

11 Проект наказу Мінмолодьспорту "Про 

затвердження критеріїв пріоритетності 

неолімпійських видів спорту, визнаних в 

Україні" 

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті Мін-

молодьспорту 

ІІ – ІІІ 

квартал 

Громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування, 

спортсмени, тренери, 

з неолімпійських 

Анастасьєва Оксана Сергіївна -  

заступник директора 

департаменту фізичної культури 

та неолімпійських видів спорту – 

начальник відділу пріоритетних 

неолімпійських видів спорту, тел. 

246-64-25; 



видів спорту видів 

спорту 

Гавриленко Олена Анатоліївна -  

головний спеціаліст відділу 

пріоритетних неолімпійських 

видів спорту, тел. 289-14-30 

 

12 Проект наказу Мінмолодьспорту "Про 

затвердження категорійності неолімпійських 

видів спорту, визнаних в Україні" 

 

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодспорту 

ІІ – ІІІ 

квартал 

Громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування, 

спортсмени, тренери, 

з неолімпійських 

видів спорту видів 

спорту 

Анастасьєва Оксана Сергіївна -  

заступник директора 

департаменту фізичної культури 

та неолімпійських видів спорту – 

начальник відділу пріоритетних 

неолімпійських видів спорту, тел. 

246-64-25; 

Гавриленко Олена Анатоліївна -  

головний спеціаліст відділу 

пріоритетних неолімпійських 

видів спорту, тел. 289-14-30 

 

13 Формування та реалізація державної  

молодіжної політики, розвиток фізичної 

культури і спорту, актуальні питання 

національно-патріотичного виховання 

 

Засідання колегії 

Мінмолодь-

спорту  за 

окремим планом  

Ш квартал   Суб'єкти сфери 

молодіжної політики, 

національно-

патріотичного 

виховання, фізичної 

культури та спорту 

Фірстенко Олексій Васильович -   

начальник управління 

стратегічного планування та 

комунікацій, тел. 289-09-00 

14 Проект наказу Мінмолодьспорту "Про 

затвердження порядку здійснення контролю за 

дотриманням суб’єктами сфери фізичної 

культури і спорту Державного стандарту із 

забезпечення населення руховою активністю"  

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодь-

спорту 

 

ІІІ квартал  Громадяни України - 

отримувачі 

соціальних послуг у 

сфері 

обслуговування 

закладами фізичної 

культури і спорту  

Довгодько Валентина Дмитрівна 

-  начальник відділу спортивно-

технічних та прикладних видів 

спорту департаменту фізичної 

культури та неолімпійських видів 

спорту,  

тел. 289-09-98 



15 Проект наказу Мінмолодьспорту "Про 

затвердження державних соціальних нормативів 

у сфері обслуговування закладами фізичної 

культури та спорту із забезпечення населення 

руховою активністю"  

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодь-

спорту 

 

 

ІІІ квартал  Громадяни України - 

отримувачі 

соціальних послуг у 

сфері 

обслуговування 

закладами фізичної 

культури і спорту  

Довгодько Валентина Дмитрівна 

- начальник відділу спортивно-

технічних та прикладних видів 

спорту департаменту фізичної 

культури та неолімпійських видів 

спорту, тел. 289-09-98 

16 Проведення добору кандидатів на призначення 

державних стипендій Президента України 

чемпіонам і призерам Олімпійських, 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор 

Засідання комісії До 15 

вересня, або у 

разі 

припинення/ 

позбавлення, 

за 

надходження

м заяв  

Чемпіони та призери 

Олімпійських, 

Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор, 

які виступали у 

складі національних 

збірних команд 

України та за станом 

здоров'я не можуть 

брати участь у 

змаганнях 

найвищого світового 

рівня. 

 

Гуджил Олена Олексіївна - 

головний спеціаліст відділу 

аналітичного, науково-

методичного та медичного 

забезпечення збірних команд 

департаменту олімпійського 

спорту , тел. 289-02-65 

 

 

 

 

17 Про розвиток учнівського та студентського 

самоврядування (спільне засідання колегії 

Міністерств освіти і науки й молоді та 

спорту). 

Позапланове 

засідання колегії 

(спільне 

засідання колегії 

Міністерств 

освіти і науки й 

молоді та спорту) 

Листопад  

 

Суб'єкти сфери 

молодіжної політики, 

національно-

патріотичного 

виховання, фізичної 

культури та спорту 

Фірстенко Олексій Васильович,  

начальник управління 

стратегічного планування та 

комунікацій, тел. 289-09-00 

18 Підведення підсумків за результатами участі 

національних збірних команд з олімпійських 

Засідання комісії Листопад, 

грудень             

Національні збірні 

команди з видів 

Цигиця  Олена Леонідівна - 

головний спеціаліст cектору 



видів спорту в офіційних міжнародних 

спортивних заходах та плани підготовки на 

наступний рік 

спорту, федерації з 

олімпійських видів 

спорту 

олімпійської підготовки  

департаменту олімпійського 

спорту , тел. 289-10-88 

 

19 Формування та реалізація державної  

молодіжної політики, розвиток фізичної 

культури і спорту, актуальні питання 

національно-патріотичного виховання 

 

Засідання колегії 

Мінмолодь-

спорту  за 

окремим планом  

IV квартал   Суб'єкти сфери 

молодіжної політики, 

національно-

патріотичного 

виховання, фізичної 

культури та спорту 

Фірстенко  

Олексій Васильович -   

начальник управління 

стратегічного планування та 

комунікацій, тел. 289-09-00 

20 Конкурсний відбір серед кандидатів на 

призначення стипендій Президента України для 

талановитих перспективних спортсменів України 

Засідання комісії Грудень  Спортсмени зі 

складу збірних 

команд України.  

Гуджил Олена Олексіївна - 

головний спеціаліст відділу 

аналітичного, науково-

методичного та медичного 

забезпечення збірних команд 

департаменту олімпійського 

спорту , тел. 289-02-65 

 

21 Проект Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2018 рік  

Обговорення 

проекту 

нормативно-

правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодь-

спорту та на 

засіданні 

Громадської ради 

Грудень Громадська рада при 

Мінмолодьспорту 

України, 

громадськість 

Кушніренко Стелла Анатоліївна 

— головний спеціаліст відділу 

взаємодії з громадськістю та 

засобами масової інформації, тел. 

289-02-00 

Молоканова Тетяна Альбертівна 

- головний спеціаліст відділу 

взаємодії з громадськістю та 

засобами масової інформації, тел. 

289-02-00 

 

22 Проект Закону України "Про внесення змін до 

Закону України про громадські об'єднання" 

Обговорення 

проекту 

нормативно-

Протягом 

року 

Суб’єкти сфери 

фізичної культури і 

спорту 

Цигиця  Олена Леонідівна - 

головний спеціаліст cектору 

олімпійської підготовки  



правового акта 

на офіційному 

веб-сайті 

Мінмолодь-

спорту 

 

департаменту олімпійського 

спорту , тел. 289-10-88 

23 Проведення конкурсу з визначення проектів, 

розроблених молодіжними та дитячими 

громадськими організаціями, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка 

Зустріч з 

громадськістю, 

електронні та 

телефонні 

консультації.  

Протягом 

року 

Молодіжні та дитячі 

громадські 

організації 

Білий Анатолій Іванович - 

заступник директора 

департаменту молодіжної 

політики – начальник відділу 

роботи з молодіжними та 

дитячими громадськими 

об’єднаннями, тел. 246-62-36  

 

24 Моніторинг реалізації проектів переможців 

конкурсу з визначення проектів, розроблених 

молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для реалізації яких надається 

фінансова підтримка 

 

Зустріч з 

громадськістю, 

електронні та 

телефонні 

консультації  

Протягом 

року 

Молодіжні та дитячі 

громадські 

організації 

Білий Анатолій Іванович - 

заступник директора 

департаменту молодіжної 

політики – начальник відділу 

роботи з молодіжними та 

дитячими громадськими 

об’єднаннями, тел. 246-62-36  

 

25 Актуальні питання формування та реалізації 

державної молодіжної політики 

Зустріч з 

громадськістю, 

електронні та 

телефонні 

консультації  

Протягом 

року 

Молодь України,  

інститути 

громадянського 

суспільства 

Білий Анатолій Іванович - 

заступник директора 

департаменту молодіжної 

політики – начальник відділу 

роботи з молодіжними та 

дитячими громадськими 

об’єднаннями, тел. 246-62-36 ; 

Кравченко Олеся Вікторівна — 

заступник директора 

департаменту молодіжної 

політики - начальник відділу 



сприяння розвитку молоді та 

регіональної молодіжної 

політики, тел. 287-24-57; 

Коляда Валентина Север”янівна - 

начальник відділу залучення 

молоді до здорового способу 

життя департаменту молодіжної 

політики, тел. 246-69-34; 

Карчевич Марія Володимирівна - 

начальник відділу регіональної 

молодіжної політики та 

підтримки ініціатив молоді 

департаменту молодіжної 

політики,  

тел. 284-30-26 

 

26 Розроблення та затвердження в установленому 

порядку: процедури присудження Національного 

знаку якості для молодіжних центрів; примірних 

штатних нормативів для молодіжних центрів; 

умови оплати праці працівників молодіжних 

центрів  

Зустріч з 

громадськістю, 

електронні та 

телефонні 

консультації  

Протягом 

року 

Молодь України,  

інститути 

громадянського 

суспільства 

Карчевич Марія Володимирівна - 

начальник відділу регіональної 

молодіжної політики та 

підтримки ініціатив молоді 

департаменту молодіжної 

політики,  

тел. 284-30-26 

 

27 Конкурсний відбір серед претендентів на 

призначення стипендій Президента України для 

видатних спортсменів та тренерів України з 

олімпійських видів спорту 

Засідання комісії Протягом 

року за 

надходження

м клопотань 

від 

національних 

спортивних 

федерацій з 

видів спорту 

Спортсмени  зі  

складу  збірних 

команд України,  які 

зайняли в поточному  

році перше - третє 

місце  на  

Олімпійських іграх, 

чемпіонатах світу,  

чемпіонатах Європи 

Гуджил Олена Олексіївна - 

головний спеціаліст відділу 

аналітичного, науково-

методичного та медичного 

забезпечення збірних команд 

департаменту олімпійського 

спорту , тел. 289-02-65 



в  олімпійських 

номерах програми з 

додержанням умов  

проведення  змагань  

на Олімпійських 

іграх, та їх тренери 

 

28 Комісія з розподілу бюджетних коштів між 

олімпійськими видами спорту 

Засідання комісії Протягом 

року (за 

потребою) 

Національні збірні 

команди з видів 

спорту, федерації з 

олімпійських видів 

спорту 

Ганська Оксана Степанівна -  

головний спеціаліст відділу 

циклічних та швидкісно-силових 

літніх олімпійських видів спорту 

департаменту олімпійського 

спорту,  

тел. 287-35-76 

 

29 Комісія з конкурсного відбору претендентів на 

посади державних та головних тренерів штатної 

команди національних збірних команд України з 

видів спорту 

Засідання комісії Протягом 

року (за 

потребою) 

Національні збірні 

команди з видів 

спорту, федерації з 

олімпійських видів 

спорту 

 

Вірастюк  Роман Ярославович - 

директор департаменту 

олімпійського спорту ,  

 тел.287-51-35 

30 Визнання видів спорту в Україні Засідання комісії, 

електронні та 

телефонні 

консультації 

Протягом 

року  

(за потребою) 

Громадські 

організації 

фізкультурно-

спортивного 

спрямування, 

спортсмени, тренери, 

організатори видів 

спорту, що 

планується до 

визнання 

Довгодько Валентина Дмитрівна 

-  начальник відділу спортивно-

технічних та прикладних видів 

спорту департаменту фізичної 

культури та неолімпійських видів 

спорту,  

тел. 289-09-98, 

Осецький Олег Петрович -   

головний спеціаліст відділу  

спортивно-технічних та 

прикладних видів спорту, 

тел. 289-09-98 



31 Надання спортивній федерації статусу 

національної спортивної федерації та 

позбавлення такого статусу 

Засідання комісії, 

електронні та 

телефонні 

консультації  

Протягом 

року 

(за потребою) 

Президенти, 

виконавчі 

директори,члени 

виконкомів, юристи 

федерацій 

Довгодько Валентина Дмитрівна 

- начальник відділу спортивно-

технічних та прикладних видів 

спорту департаменту фізичної 

культури та неолімпійських видів 

спорту,  

тел. 289-09-98, 

Душинська  

Олеся Вікторівна - головний 

спеціаліст відділу спортивно-

технічних та прикладних видів 

спорту, 

тел. 289-09-98 

 

32 Надання організаційної підтримки діяльності 

Громадської ради при Мінмолодьспорту України 

Зустрічі з 

членами 

Громадської 

ради, електронні 

та телефонні 

консультації   

Протягом 

року 

Громадська рада при 

Мінмолодьспорту 

України 

Кушніренко Стелла Анатоліївна 

— головний спеціаліст відділу 

взаємодії з громадськістю та 

засобами масової інформації, тел. 

289-02-00 

Молоканова Тетяна Альбертівна 

- головний спеціаліст відділу 

взаємодії з громадськістю та 

засобами масової інформації, тел. 

289-02-00 

 

33 Обговорення актуальних питань діяльності  

Громадської ради при Мінмолодьспорту України 

Зустрічі з 

членами 

Громадської 

ради, електронні 

та телефонні 

консультації 

Протягом 

року 

Громадська рада при 

Мінмолодьспорту 

України 

Кушніренко Стелла Анатоліївна 

— головний спеціаліст відділу 

взаємодії з громадськістю та 

засобами масової інформації, тел. 

289-02-00 

Молоканова Тетяна Альбертівна 

- головний спеціаліст відділу 

взаємодії з громадськістю та 



засобами масової інформації, тел. 

289-02-00 

34 Обговорення проектів нормативно-правових 

актів Мінмолодьспорту України 

Засідання 

Громадської 

ради, електронні 

консультації 

Протягом 

року 

Громадська рада при 

Мінмолодьспорту 

України 

Кушніренко Стелла Анатоліївна 

— головний спеціаліст відділу 

взаємодії з громадськістю та 

засобами масової інформації, тел. 

289-02-00 

Молоканова Тетяна Альбертівна 

- головний спеціаліст відділу 

взаємодії з громадськістю та 

засобами масової інформації, тел. 

289-02-00 

 

35 Поширення інформації про роботу Громадської 

ради при Мінмолодьспорту України 

Розміщення на 

офіційному веб-

сайті Мінмолодь-

спорту 

Протягом 

року 

Громадськість Вернигора Наталія 

Олександрівна — начальник 

відділу взаємодії з громадськістю 

та засобами масової інформації, 

тел. 289-95-05 

 

36 Обговорення актуальних питань формування та 

реалізації державної політики з питань 

національно-патріотичного виховання 

Зустрічі з 

громадськістю,ел

ектронні та 

телефонні 

консультації  

 

Протягом 

року 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Ляхович Микола Петрович  – 

начальник відділу національно-

патріотичного виховання, 

тел.: 248-74-81 

 

37 Моніторинг заходів, які реалізуються 

посадовими особами місцевих державних 

адміністрацій, відповідальними за координацію 

напряму національно-патріотичного виховання  

Електронні та 

телефонні 

консультації 

Протягом 

року 

Громадськість Ляхович Микола Петрович  – 

начальник відділу національно-

патріотичного виховання, 

тел.: 248-74-81 

 

38 Проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів) розроблених  інститутами 

Зустріч з 

громадськістю, 

Протягом  

року 

Інститути 

громадянського 

Ляхович Микола Петрович  – 

начальник відділу національно-



громадського суспільства, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка на реалізацію 

проектів, заходів національно-патріотичного 

виховання 

електронні та 

телефонні 

консультації.  

суспільства патріотичного виховання, 

тел.: 248-74-81 

 

39 Моніторинг реалізації проектів переможців 

конкурсу з визначення проектів, розроблених 

інститутами громадського суспільства, для 

реалізації яких надається фінансова підтримка 

на реалізацію проектів, заходів національно-

патріотичного виховання 

Зустріч з 

громадськістю, 

електронні та 

телефонні 

консультації  

Протягом 

року 

Інститути 

громадянського 

суспільства 

Ляхович Микола Петрович  – 

начальник відділу національно-

патріотичного виховання, 

тел.: 248-74-81 

 

 

Начальник відділу  взаємодії з громадськістю  

та засобами масової інформації                                                                                                                 Н. О. Вернигора 

                

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. У плані можливі зміни та уточнення. 
 


