
                               

 
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

 

     23 жовтня  2020 року                                                    15 сесія 7  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 327 
 

Про внесення змін до рішення  6 сесії селищної ради 

7 скликання від  20.12.2019 р. №  101 

«Про бюджет Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік»  

 

У зв’язку з передачею закладів освіти до комунальної власності Літинської 

селищної об’єднаної територіальної громади, відповідно до ст. ст. 23, 78 

Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії селищної 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись п. 23 ч.1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Літинська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 6 сесії селищної ради 7 скликання від 20.12.2019 

р. № 101 «Про бюджет Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік» (далі – рішення): 

 

1.1 Внести зміни до кошторисних призначень Літинської селищної ради, 

а саме: 

1.1.1 зменшити обсяг дотацій та субвенцій, наданих Літинському районному 

бюджету  на утримання закладів освіти, на загальну суму 8400995,50 грн., в тому 

числі: 

-  по КПК 0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» загального 

фонду на суму 113568 грн.; 

-  по КПК 0119310 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» КЕКВ 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

загального фонду на суму 5 740 373 грн.; 

-  по КПК 0119350 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні 



трансферти органам державного управління інших рівнів» загального фонду на 

суму 10571,50 грн.; 

- по КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» загального 

фонду на суму 2 440 788 грн. та КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» спеціального фонду на суму 95 695 грн. 

 

1.1.2 та збільшити видатки:  

1.1.2.1 головному розпоряднику коштів - Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Літинської селищної ради  (код за ЄДРПОУ 43863849 ) по: 

- КПК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» загального 

фонду на загальну суму 140410 грн., в тому числі: КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 

108860 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 23950 грн.,  КЕКВ 2210 

«Предмети. матеріали, обладнання та інвентар» - 7000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 600 грн.; 

 

- КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» загального фонду на загальну суму 7 685 146,50 грн. , в 

тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  -  5557663 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» -  1222688 грн., КЕКВ 2210 «Предмети. матеріали, 

обладнання та інвентар» - 125571,5 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» - 4000 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

320000 грн., 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 113484 грн., 2250 

«Видатки на відрядження» - 4000 грн., 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 4000 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 113740 грн., 

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 220000 грн. та спеціального фонду по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

на суму 95695 грн., з них 51054 грн. - кошти, що передаються із загального до 

спеціального фонду (бюджету розвитку); 

 

- КПК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

загального фонду на загальну суму 166744  грн., в тому числі КЕКВ 2111 

«Заробітна плата»  - 89625 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

19719 грн., КЕКВ 2210 «Предмети. матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 

грн., 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 37400 грн. та спеціального 

фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 53000 грн., джерелом яких є кошти, що передаються із 

загального до спеціального фонду (бюджету розвитку; 

 

1.1.2.2 селищній раді: 

- на виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

по КПК 0116017  «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства» на суму 60000 грн. для одержувача бюджетних 

коштів КП «Комунсервіс» (код ЄДРПОУ 32263161); 

 - на здійснення непередбачених видатків створити резервний фонд  в обсязі 

200000 грн., збільшивши видатки по КПК 0118700 «Резервний фонд». 



 

1.1.3 затвердити додаткові угоди до договорів про передачу міжбюджетних 

трансфертів згідно з додатками 5-10 та доручити селищному голові їх підписання 

 

1.1.4 збільшити обсяг видатків по КПК 0114030 «Забезпечення діяльності 

бібліотек» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» загального фонду на 

суму 3 500 грн. за рахунок зменшення видатків по КПК 0110150 «Організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної  ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

загального фонду на аналогічну суму; 

 

1.2 За рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом 

на 01.01.2020 року по спеціальному фонду (бюджету розвитку), збільшити 

видатки відділу освіти, культури, молоді та спорту по КПК 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» спеціального фонду по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

на суму 26500 грн. 

 

1.3. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 53000 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).  

Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 53000 грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду). 

 

2. Внести зміни до додатків 2-5 рішення відповідно до додатків 1-4 до цього 

рішення. 

3. Внести дані зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік. 

4. Додатки  1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                            Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 

 

 

 
Виконавець:______________Л.В.Афанасьєва 

Погоджено:______________ І.Г.Ткачук 

 

 

 

 



 



 
             Додаток  5 

до рішення  15 сесії селищної ради 7  7 

скликання  від  23 жовтня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 5 

до Договору № 3-2020 від 11.12.2019 року  

про передачу міжбюджетного трансферту  
 

смт Літин                             23 жовтня 2020 року 

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, та Літинська районна рада, в особі голови районної 

ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 5 до Договору № 3-2020 від 11.12.2019 року про 

передачу міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне:  

 

1. Сторони домовились зменшити загальну суму по Договору на 

2439613 (два мільйони чотириста тридцять дев’ять тисяч шістсот 

тринадцять.) грн., в тому числі  

- на утримання та поточні видатки Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 1, 

Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2, КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище – 2 382 645 грн.; 

- на бухгалтерське обслуговування Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 1, 

Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2, КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище – 39 888 грн.; 

- на господарське обслуговування Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 1, 

Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2, КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище – 17 080 грн. 

2.       Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 3-2020 від 

11.12.2019 року. 
 

 

                                        Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

         



Додаток  6 

до рішення  15 сесії селищної ради 7 скликання 

від  23 жовтня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 1 

до Договору № 8-2020 від 02.01.2020 року  

про передачу міжбюджетного трансферту  
 

смт Літин                             23 жовтня 2020 року 

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, та Літинська районна рада, в особі голови районної 

ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 1 до Договору № 8-2020 від 02.01.2020 року про 

передачу міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне: 

 

1. Сторони домовились зменшити загальну суму по Договору на 113568  

(Сто тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят вісім) грн. 

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 8-2020 від 

02.01.2020 року. 
 

 

                                        Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 Додаток  7 

до рішення  15 сесії селищної ради 7 скликання  

від  23 жовтня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 2 

до Договору № 2-2020 від 11.12.2019 року  

про передачу міжбюджетного трансферту  
 

смт Літин                             23 жовтня 2020 року 

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, та Літинська районна рада, в особі голови районної 

ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 2 до Договору № 2-2020 від 11.12.2019 року про 

передачу міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне: 

 

1. Сторони домовились зменшити загальну суму по Договору на 5 740 373  

(П’ять мільйонів сімсот сорок тисяч триста сімдесят три) грн. 

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 2-2020 від 

11.12.2019 року. 
 

 

                                        Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Додаток  8 

до рішення  15 сесії селищної ради 7 скликання 

від  23 жовтня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 1 

до Договору № 18-2020 від 07.08.2020 року  

про передачу міжбюджетного трансферту  
 

смт Літин                             23 жовтня 2020 року 

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, та Літинська районна рада, в особі голови районної 

ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 1 до Договору № 18-2020 від 07.08.2020 року про 

передачу міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне:  

 

1. Сторони домовились зменшити загальну суму по Договору на 10571,5  

(Десять тисяч п’ятсот сімдесят одна грн. 50 коп.), в тому числі на 

закупівлю засобів навчання (крім комп’ютерного). 

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 18-2020 від 

07.08.2020 року. 
 

 

                                        Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  9 

до рішення  15 сесії селищної ради 7 скликання 

від  23 жовтня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 1 

до Договору № 19-2020 від 07.08.2020 року  

про передачу міжбюджетного трансферту  
 

смт Літин                                 23 жовтня 2020 року 

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, та Літинська районна рада, в особі голови районної 

ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 1 до Договору № 19-2020 від 07.08.2019 року про 

передачу міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне: 

 

1. Сторони домовились збільшити загальну суму по Договору на 13883 

(Тринадцять тисяч вісімсот вісімдесят три грн.), в тому числі на: 

- закупівлю засобів навчання (крім комп’ютерного) зменшити на 1175 

грн. по загальному фонду; 

- закупівлю комп’ютерного обладнання збільшити на 15059 грн. по 

спеціальному фонду. 

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 20-2020 від 

07.08.2020 року. 
 

 

                                        Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 



            Додаток  10 

до рішення  15 сесії селищної ради 7 скликання 

                   від  23 жовтня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 2 

до Договору № 22-2020 від 07.08.2020 року  

про передачу міжбюджетного трансферту  
 

смт Літин                             23 жовтня 2020 року 

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з однієї сторони, та Літинська районна рада, в особі голови районної 

ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 2 до Договору № 22-2020 від 07.08.2020 року про 

передачу міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне:  

 

1. Сторони домовились зменшити загальну суму по Договору на 110 754  

(Сто десять тисяч сімсот п’ятдесят чотри грн.). 

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 18-2020 від 

07.08.2020 року. 
 

 

                                        Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

Додаток №1 
 

    

            до рішення Літинської селищної ради 
 

    

                від 23 жовтня 2020 ркоу № 327 
 

         

 

ФІНАНСУВАННЯ 
 

 

місцевого бюджету на 2020 рік 
 

         

 

02541000000 
      

 

(код бюджету) 
      

       

(грн.) 
 

 

Код Найменування згідно 

з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
 

 

усього 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Фінансування за типом кредитора 
 

 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 
 

 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 
 

 

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 
 

 

X Загальне фінансування 0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 
 

 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 
 

 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 
 

 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 
 

 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 
0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 

 

 

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

X Загальне фінансування 0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 
 

         

  

Секретар селищної ради 
 

Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 
 

 

 

 



         

    

Додаток №1 
 

                   

до рішення 15 сесії селищної ради 
 

   ві д  

від 23.10.2020 року № 327 
 

         

 

Зміни до додатку 2 «ФІНАНСУВАННЯ 
 

 

місцевого бюджету на 2020 рік» 
 

         

 

02541000000 
      

 

(код бюджету) 
      

       

(грн.) 
 

 

Код Найменування згідно 

з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
 

 

усього 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Фінансування за типом кредитора 
 

 

200000 Внутрішнє фінансування 26 500,00 -53 000,00 79 500,00 79 500,00 
 

 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 26 500,00 -53 000,00 79 500,00 79 500,00 
 

 

208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

208200 На кінець періоду -26 500,00 0,00 -26 500,00 -26 500,00 
 

 

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 
0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 

 

 

X Загальне фінансування 26 500,00 -53 000,00 79 500,00 79 500,00 
 

 

Фінансування за типом боргового зобов’язання 
 

 

600000 Фінансування за активними операціями 26 500,00 -53 000,00 79 500,00 79 500,00 
 

 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 26 500,00 -53 000,00 79 500,00 79 500,00 
 

 

602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

602200 На кінець періоду -26 500,00 0,00 -26 500,00 -26 500,00 
 

 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 -53 000,00 53 000,00 53 000,00 
 

 

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

X Загальне фінансування 26 500,00 -53 000,00 79 500,00 79 500,00 
 

         

  

Секретар селищної ради 
 

Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 
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	1. Сторони домовились зменшити загальну суму по Договору на 10571,5  (Десять тисяч п’ятсот сімдесят одна грн. 50 коп.), в тому числі на закупівлю засобів навчання (крім комп’ютерного).
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	- закупівлю засобів навчання (крім комп’ютерного) зменшити на 1175 грн. по загальному фонду;
	- закупівлю комп’ютерного обладнання збільшити на 15059 грн. по спеціальному фонду.
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