
Проект 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

 
створення системи моніторингу  

та оцінки якості соціальних послуг 

 

І. Загальні положення 

 

Стратегією реформування системи надання соціальних послуг, 

схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. 

№556-р, з метою впровадження в Україні європейських стандартів життя та 

забезпечення доступності осіб до соціальних послуг, підвищення якості і 

ефективності їх надання передбачено заходи щодо: 

- профілактики виникнення складних життєвих обставин у осіб, які не 

в змозі їх самостійно подолати; 

- модернізації діючої інфраструктури надання соціальних послуг та 

створення конкурентного ринку послуг, шляхом стимулювання суб’єктів, 

що надають соціальні послуги до постійного підвищення якості таких 

послуг; 

- вдосконалення здійснення моніторингу та оцінки якості соціальних 

послуг із запровадженням механізму визначення потреб адміністративно-

територіальної одиниці у соціальних послугах; 

- створення системи незалежного інспектування та громадського 

моніторингу якості надання соціальних послуг; 

- розроблення та запровадження механізму фінансування соціальних 

послуг за принципом “гроші ходять за отримувачем послуг”; 

- забезпечення утворення інформаційної бази соціальних послуг, що 

дасть можливість забезпечити комплексний підхід в подоланні складних 

життєвих обставин осіб, які не в змозі їх самостійно подолати. 

Розробка Концепції створення Національної системи моніторингу та 

оцінки якості надання соціальних послуг в Україні зумовлена необхідністю 

застосування механізмів підвищення якості соціальних послуг відповідно до 

потреб клієнта та державних вимог визначених стандартами соціальних 

послуг.  

Особливої важливості необхідність створення системи моніторингу та 

оцінки якості надання соціальних послуг в Україні набуває у зв’язку із 

зростанням в останні роки загальної потреби населення у соціальних 

послугах. Так за результатами дослідження аналізу визначення потреб у 

соціальних послугах адміністративно-територіальних одиниць: 

 -  потреба перевищує 5 млн. послуг різних видів, з яких, 

 - фактично надано 4,476 тис. послуг у 2015 році , при цьому, 

 -  ріст потреби за рік -  складає 6% соціальних послуг. 

Безумовно, держава та суспільне середовище України не можуть не 

реагувати на цей виклик. 



 

ІІ. Проблема, яка потребує розв’язання 

 

Під час впровадження Стратегії реформування системи надання 

соціальних послуг, державна система соціальних послуг засвідчила низьку 

ефективність і нездатність самостійно забезпечити розвиток системи в у 

мовах децентралізації державного управління, реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Недосконала та інертна щодо змін система державного управління 

сферою соціального захисту призвела до відсутності істотного прогресу у 

впровадженні реформ надання соціальних послуг. 

Відсутність ефективних інструментів реформування сфери соціальних 

послуг веде до погіршення якості та доступності соціальних послуг 

внаслідок ресурсної неспроможності переважної більшості органів 

місцевого самоврядування здійснювати власні і делеговані повноваження; 

неузгодженості місцевої соціальної політики з реальними інтересами 

територіальних громад; нерозвиненості форм прямого народовладдя, 

неспроможність членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист 

своїх прав та інтересів, у співпраці з органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади та досягнення спільних цілей 

розвитку громади;  

Корпоратизація органів місцевого самоврядування та соціального 

захисту, закритість і непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції 

призводить до зниження ефективності використання ресурсів, зростання 

соціальної напруги надмірної централізації повноважень органів виконавчої 

влади, та фінансово-матеріальних ресурсів; 

Існуюча система надання соціальних послуг не передбачає 

ефективного механізму комунікації проблем отримувачів соціальних 

послуг, пов’язаних з рівнем їх якості, захисту порушених прав та перевірки 

їх скарг.  

Незважаючи на певний прогрес в реалізації Стратегії, зокрема 

затвердження переліку та впровадження стандартизації соціальних послуг, 

визначення критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, 

залишається нереалізованими заходи, спрямовані на підвищення якості 

надання соціальних послуг. 

Недосконалою залишається система контролю. Відсутні механізми 

контролю за якістю соціальних послуг та дієві санкції за порушення їх 

якості (обов'язковому контролю підлягає лише використання фінансових 

ресурсів надавачами соціальних послуг державної форми власності 

відповідно до встановлених нормативів), а також механізми державного та 

незалежного моніторингу, оцінки ефективності діяльності соціальних служб 

та їх працівників.  

Стаття 3 «Про соціальні послуги» містить гарантії щодо дотримання 

стандартів якості суб'єктами, які надають соціальні послуги. Залишається 

незадоволеною потреба у створенні системи управління якістю соціальних 



послуг  на державному, місцевому рівні та на рівні соціальних служб. А з 

метою більш прозорої і неупередженої оцінки якості соціальних послуг, 

уникнення конфлікту інтересів, система управління якістю соціальних 

послуг має функціонувати із залученням всіх учасників ринку соціальних 

послуг. 

Відсутній належний зворотній зв'язок від клієнта до органу 

покликаного контролювати якість надання послуг, оскільки левова часка 

установ, що надають соціальні послуги є державними і опосередковано 

перебувають в конфлікті інтересів оцінюючи роботу підпорядкованих 

установ та організацій. 

Водночас відповідно до результатів аналізу визначення потреб у 

соціальних послугах, відслідковується тенденція збільшення частки 

недержавних надавачів послуг, зокрема лише за 2015 рік вже до 7 % в 

загальній чисельності зросла кількість недержавних суб’єктів – надавачів 

послуг. 

Наявна потреба гнучкої соціальної політики держави, як реакції на 

спроможність незалежного надавача соціальних послуг запропонувати 

якісні послуги. З цією метою мають запроваджуватися нові механізми 

надання соціальних послуг.  

Критерієм залучення державного фінансування до надання соціальних 

послуг повинна стати якість надання послуг. Саме створення системи 

незалежного моніторингу визначить індикативні показники якості. 

При цьому надавачі соціальних послуг приватної форми власності з 

високою результативністю працюють над запровадженням нових підходів у 

наданні послуг. Таким чином, громадські, благодійні та релігійні організації 

демонструють готовність впроваджувати інноваційні підходи до надання 

соціальних послуг та можливість бути рівноправними партнерами 

державних та комунальних закладів, які надають соціальні послуги, що в 

свою чергу стимулює здорову конкуренцію та підвищення якості надання 

послуг усіма суб’єктами. 

Такий підхід безумовного дотримання вимог Стратегії 

реформування надання соціальних послуг, повною мірою враховує світовий 

досвід у наданні соціальних послуг та дає змогу створити дієву державну 

систему контролю впровадження реформування системи надання 

соціальних послуг в Україні та забезпечити повне, узгоджене та ефективне 

функціонування національної інноваційної системи моніторингу та 

контролю якості надання соціальних послуг надавачами, незалежно від 

форми власності та господарювання. Застосування єдиного інформаційного 

простору, повинно допомогти реалізувати автоматизацію процесів 

організації надання соціальних послуг та контролю за якістю їх надання. 

Аналіз стану і тенденцій фінансування соціальних послуг, зокрема 

державних надавачів, свідчить про необхідність перегляду існуючих 

механізмів фінансування. Центр уваги має бути перенесений з фінансування 

закладів на задоволення потреб отримувачів соціальних послуг, підвищення 

ефективності та якості цих послуг, розширення їх діапазону, формування 



ринку соціальних послуг. В умовах переорієнтації системи фінансування 

соціальних послуг з процесу на результат, націленості на більш широке 

використання ринкових механізмів, важливим є використання можливостей  

механізму «гроші ходять за клієнтом» як ефективного ринкового 

інструменту. З урахуванням зарубіжного досвіду даний механізм є 

доцільним для застосування в Україні персональних споживчих бюджетів у 

системі соціальних послуг. Основною метою програми персональних 

споживчих бюджетів, що формується принципом «гроші ходять за 

клієнтом», є максимальна адаптація системи соціального обслуговування до 

потреб кожного, посилення його впливу на процес надання послуг і права 

отримувача на вибір як видів соціальних послуг, так і організації-надавача. 

Цьому сприятиме стимулювання залучення в систему надання соціальних 

послуг недержавних структур, у тому числі соціально-орієнтованих 

неприбуткових організацій, благодійників і волонтерів. Перехід на нову 

систему фінансування має відбуватися з впровадженням незалежної 

системи оцінки якості роботи надавачів соціальних послуг, що 

включатимуть визначення критеріїв ефективності роботи таких організацій, 

зокрема введення публічних рейтингів їх діяльності. 

Водночас, подальшій конкретизації та визначенню підлягають 

цільові показники ефективності діяльності установ, що надають соціальні 

послуги, та критерії оцінки ефективності та результативності діяльності 

працівників і керівників, включаючи механізм прив’язки розміру оплати 

праці персоналу установ до конкретних показників якості та кількості 

наданих послуг. 

 

ІІІ. Мета і основні завдання Концепції 

 

Метою Концепції є визначення засад створення та розвитку системи 

оптимального, якісного та ефективного моніторингу та контролю надання 

соціальних послуг. 

Основними пріоритетами є: забезпечення отримувачів та надавачів 

соціальних послуг інструментами контролю якості соціальних послуг, 

доступу до інформації про якість соціальних послуг та інструментами 

управління ефективністю використання публічних коштів; забезпечення 

керівництва та спеціалістів різних рівнів Міністерства соціальної політики, 

інших державних органів та органів місцевого самоврядування, що беруть 

участь в прийнятті управлінських рішень, інформацією стосовно якості 

надання соціальних послуг, їх кількості та ефективності використання 

публічних коштів. 

Для створення оптимальної, якісної та ефективної системи 

соціального захисту здатної сформувати та реалізувати прозору публічну 

модель подолання існуючих викликів та ризиків у наданні соціальних 

послуг, Концепцією передбачається запропонувати дієві інструменти 

стимулювання підвищення якості соціальних послуг, як стимули для 

розвитку споріднених економічних та суспільних чинників. Сучасні 



технології завдяки запровадженню Єдиного державного реєстру надавачів 

соціальних послуг через створення інформаційної системи надання 

соціальних послуг слугуватимуть базовою платформою для впровадження 

нової системи фінансування надання соціальних послуг. 

Орган моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг 

необхідний для раціоналізації надання соціальних послуг, своєчасного 

реагування на порушення прав одержувачів та надавачів, виявлення 

зловживань з боку надавачів та одержувачів соціальних послуг.  

Важливими завданнями створення органу моніторингу та оцінки є: 

- задоволення прав отримувачів та інших учасників ринку 

соціальних послуг на якісні соціальні послуги та отримання інформації про 

якість послуг того чи іншого надавача послуг; 

- забезпечення громадян України інструментами доступу до 

інформації про: якість соціальних послуг, організаційно-функціональні 

структури/відповідальні державні органи, базу даних 

формування/використання публічних коштів; 

- забезпечення удосконалення процесів управління  

використанням публічних коштів для закупівлі якісних соціальних послуг; 

- створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в 

ході прийняття рішень щодо ефективного використання публічних коштів 

для закупівлі якісних соціальних послуг; 

- створення умов для залучення громадян та інститутів 

громадянського суспільства до процесу контролю ефективності та цільового 

використання публічних коштів, які використовуються для закупівлі 

соціальних послуг; 

- представлення об’єктивної інформації про надавачів соціальних 

послуг на державному та місцевому рівні з метою забезпечення розуміння 

громадськістю відмінностей у якості соціальних послуг, що надаються; 

- сприяння створенню системи ключових показників 

ефективності надання соціальних послуг та забезпечення проведення 

регулярного моніторингу та здійснення контролю за їх виконанням; 

- скорочення часу опрацювання заяв, скарг і запитів отримувачів 

та надавачів послуг не залежно від форми власності стосовно якості 

соціальних послуг, що надаються; 

- створення інструменту моделювання, прогнозування ситуацій у 

соціальній сфері, перевірки ефективності прийняття управлінських рішень 

щодо соціальної політики; 

- автоматизація процесів формування звітності та сприяння 

прийняттю управлінських рішень; 

- надання інструменту гнучкої та оперативної реакції на зміни 

якості соціальних послуг; 

- удосконалення процедури утворення органів самоорганізації 

населення, визначення чіткого порядку надання їм частини повноважень 

органів місцевого самоврядування, а також надання коштів для здійснення 



зазначених повноважень, витрачання ними таких коштів, звітування про їх 

використання; 

 

ІV. Основні шляхи і способи реалізації 

 

Основними напрямами реалізації Концепції є: 

Запровадження прозорої дворівневої структури державної системи 

моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг, в рамках якої: 

- На загальнодержавному рівні запроваджується Агенція моніторингу 

та оцінки якості надання соціальних послуг, як національний орган 

моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг в складі 

Мінсоцполітики, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг. 

- На місцевому рівні, керуючись принципом «гроші ходять за 

клієнтом», запроваджується колегіальний орган моніторингу та оцінки 

якості надання соціальних послуг територіальної громади, що виконує 

функції з реалізації політики у зазначеній сфері шляхом безпосереднього 

моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг; 

Органи моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг 

територіальної громади формуються із обов’язковим залученням 

представників надавачів соціальних послуг всіх форм власності, 

представників клієнтських організацій, органів місцевого самоврядування 

та діє на основі типового положення про Орган моніторингу та оцінки 

якості надання соціальних послуг територіальної громади, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України. 

Розподіл повноважень між Агенцією моніторингу та оцінки якості 

надання соціальних послуг та Органами моніторингу та оцінки якості 

надання соціальних послуг територіальних громад здійснюється із 

застосуванням принципу субсидіарності.  

Формування органів моніторингу та оцінки якості надання послуг 

вимагатиме розробки та затвердження Положення про національну Агенцію 

моніторингу та оцінки якості соціальних послуг та затвердження взірцевого 

положення про місцевий орган моніторингу та оцінки, внесення змін та 

доповнень до ряду діючих нормативних актів.  

Універсальність запровадження системи моніторингу та оцінки якості 

надання соціальних послуг полягає в тому, що воно однаково ефективно 

може бути застосовано як в сучасних умовах, так і після початку дієвого 

реформування ринку соціальних послуг із запровадженням конкурентних 

ринкових механізмів між державним та незалежним надавачем соціальних 

послуг із застосуванням фінансового механізму за принципом «гроші 

ходять за клієнтом»; 

Прискорення процесів реформування системи соціальних послуг 

завдяки створенню Централізованої WEB-орієнтованої системи, сприятиме 

забезпеченню моніторингу, аналізу та прогнозування розвитку надання 

соціальних послуг на місцевому, регіональному та центральному рівнях. 



При цьому об’єктивна оперативність інформації щодо стану 

організації надання соціальних послуг до місцевого рівня буде 

забезпечуватись створенням Національної інформаційно-аналітичної 

платформи оцінки якості надання соціальних послуг. 

Централізована WEB-орієнтована система, призначена для 

забезпечення моніторингу, аналізу та прогнозування даних щодо процесів 

реєстрації та забезпечення громадян соціальними послугами.  

Як елемент процесу моніторингу та оцінки якості соціальних послуг 

система повинна реалізувати автоматизацію наступних процесів: 

- створення єдиного інформаційного простору щодо комунікації 

та координації діяльності організацій для забезпечення ефективного 

забезпечення громадян; 

- ведення, облік та зберігання в режимі он-лайн реєстраційних 

даних громадян-отримувачів соціальних послуг та всіх видів послуг, що 

надаються; 

- аналіз, моніторинг та прогнозування процесів реєстрації та 

забезпечення вирішення проблем в частині забезпечення громадян 

соціальними послугами. 

Ефективна реалізація ділових процесів системи досягається за умови її 

інтеграції: 

- з інформаційною системою «Сховище даних Мінсоцполітики» в 

частині взяття громадян на облік в управліннях праці та соціального захисту 

населення України та надання громадянам соціальних послуг та допомоги;  

- з Централізованим банком даних з проблем інвалідності в 

частині взяття громадян на облік в управліннях праці та соціального захисту 

населення України та забезпечення громадян технічними засобами 

реабілітації. 

- з іншими базами даних Мінсоцполітики, які централізовано 

функціонуватимуть на момент запровадження системи. 

З метою всебічної реалізації завдань моніторингу та оцінки якості 

соціальних послуг передбачається надання доступу до баз даних системи 

для надавачів всіх форм власності, які надають соціальні послуги в межах 

відповідної територіальної громади.  

Система покликана забезпечити отримання актуальної аналітичної 

інформації щодо реєстрації та забезпечення громадян в розрізі будь-яких 

пошукових показників (за періодом часу; за регіонами України; за віком; за 

кількістю неповнолітніх дітей; за категоріями; за організаціям, що 

допомагають тощо) з можливістю зручної відображення результатів цього 

аналізу (таблиця, діаграма, кругова діаграма тощо).  

Для зручного подальшого використання аналітичної інформації звітів 

передбачено можливість її вивантаження в формати (Excel, html, хml, txt, 

doc, тощо). 

Розширення ринку послуг на надавачів всіх форм власності та 

колегіальний аудит із застосуванням сучасних технологій дозволить 

вплинути на якість послуг, зменшить витрати і звільнить ринок від 



недобросовісних або неефективних надавачів соціальних послуг. 

Поступове розширення ринку і різноманітності надавачів соціальних 

послуг призведе до зростання культури споживання таких послуг, 

зростання конкуренції, підвищення якості.  

 

Трансформуючи систему фінансування соціальних послуг слід 

пам’ятати, що пряме бюджетне фінансування, на основі нормативів на 

душу населення, у сучасних соціально-економічних умовах, залишається 

домінуючим методом фінансування соціальної сфери. В перехідний період, 

для покращення дії нормативного фінансування соціальних послуг 

важливим є поряд з впровадженням державних стандартів якості надання 

соціальних послуг, забезпечити формування мінімальних соціальних 

стандартів як державного компоненту стандартизованого фінансування 

соціальної сфери. 

Основним критерієм отримання бюджетного фінансування, 

державною чи приватною установою-надавачем повинна стати якість 

надання соціальних послуг. Основоположним у визначенні якості повинен 

стати висновок органу моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, що 

ґрунтується на аналізі дотримання надавачем соціальних послуг державних 

стандартів надання соціальних послуг, та задоволенні потреб отримувача. 

 

V. Принципи реалізації Концепції 

 

Основні принципи практичного реформування системи надання 

соціальних послуг мають включати в себе:  

Принцип відкритості, прозорості та громадської участі завдяки 

впровадженню централізованої WEB-орієнтованої системи, яка призначена 

для забезпечення моніторингу, аналізу та прогнозування даних щодо 

процесів реєстрації та забезпечення громадян соціальними послугами.  

Принцип «гроші ходять за отримувачем», що передбачає 

фінансування конкретної послуги, що надається для задоволення потреб 

конкретного отримувача послуг, замість нині діючого розподілу 

бюджетного фінансування на установи без прив'язки до фактично наданої 

кількості соціальних послуг. 

Принцип рівності надавачів послуг (у доступі до бюджетного 

фінансування, у доступі потребуючих до інформації про надавачів послуг, 

доступі до інформації про клієнта). 

Принцип субсидіарності надання соціальних послуг при якому 

надавачі державної форми власності залучаються в процес надання 

соціальних послуг в межах конкретної територіальної громади на 

конкурентних засадах лише за відсутності або неналежної якості надавача 

відповідної соціальної послуги приватної форми власності. 

Принцип солідарності, при якому фінансування конкретної 

послуги/послуг здійснюється солідарно з різних джерел (бюджет, 

страхування, кошти надавача послуг, внесок отримувача послуги, тощо). 



Принцип повної кількісної визначеності потреби у наданні соціальних 

послуг адміністративно-територіальної одиниці, при якому за основу для 

розподілу коштів бюджету для надання соціальних послуг береться точна 

кількість і види послуг, що вимагаються, точна кількість потребуючих в 

межах території відповідної громади, точна кількість надавачів та видів 

послуг на яких кожен з них межах конкретної території спеціалізується. 

Використання методів усередненого розрахунку при цьому має бути 

зведено до мінімуму (лише що стосується частки вперше виявлених 

протягом звітного періоду потребуючих). 

Принцип відсутності конфлікту інтересів, при якому оцінка якості 

наданих послуг не може бути передана тому, хто надавав послуги. 

Принцип гласності і повного доступу до інформації про надавачів 

послуг, оцінки якості їх послуг, рейтинг, недоліки в роботі, порівняльний 

аналіз по конкретному надавачу послуг за декілька звітних періодів.  

Принцип паритетності відносин до незалежних надавачів соціальних 

послуг з боку місцевих органів влади з безумовним дотриманням 

встановлених державою вимог. 

Принцип децентралізації при якому відбувається скорочення 

повноважень місцевих органів влади в частині втручання в роботу по 

наданню соціальних послуг, звуження можливостей для одноосібного 

централізованого визначення обсягів фінансування, пріоритетів. Перехід до 

електронного урядування та автоматизованого фінансування. 

Принцип оплатності, тобто скорочення кількості пільг, та викорінення 

поняття «безкоштовної послуги», надання якої гарантовано державою, 

проте під яку не виділяється фінансування. 

 

 VI. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів 

 

Реалізація Концепції потребує фінансових, матеріально-технічних та 

трудових ресурсів. Обсяги будуть визначені планом заходів щодо реалізації 

Концепції, деталізованим технічним завданням та відповідним розрахунком 

бюджету. 

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюється з 

державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються 

у бюджетах відповідних територіальних громад на відповідний рік, а також 

за рахунок міжнародної технічної та фінансової допомоги. 

 

 VIІ. Очікувані результати 

 

Реалізація Концепції  дасть можливість: 

- збільшити доступність соціальних послуг, підвищити їх якість 

та конкурентоспроможність надавачів соціальних послуг всіх форм 

власності; 

- створити прозору та ефективну структуру управління 

моніторингом та оцінки якості надання соціальних послуг; 



-  поліпшити якість надання соціальних послуг відповідно до 

законодавчих вимог суб’єктами, що надають соціальні послуги 

незалежно від форми власності та господарювання; 

- відкрити недержавним надавачам соціальних послуг нові 

можливості та доступ до бюджетного фінансування, в той же час 

впроваджуючи механізми контролю якості наданих послуг, згідно 

стандартів дотримання яких обов’язкове для всіх; 

- державним надавачам соціальних послуг вийти на ринок послуг 

на рівних. Нові вимоги конкуренції встановлюють більш жорсткі 

критерії якості керування ресурсами, якості послуг, кваліфікації 

персоналу.  

- перевести задоволення потреб отримувача послуг у категорію 

пріоритетних цілей в зв’язку посиленням конкуренції для традиційних 

державних надавачів соціальних послуг. 

- забезпечити запровадження ведення Єдиного державного 

реєстру надавачів соціальних послуг; 

- створити умови для розбудови інформаційної системи надання 

соціальних послуг як базової платформи для впровадження нової 

системи фінансування надання соціальних послуг. 

- підвищити рівень грамотності, обізнаності громадян щодо 

гарантій, обсягів та рівнів якості соціальних послуг; 

- підвищити рівень відкритості процесів відбору надавачів 

соціальних послуг, фінансування соціальних послуг за бюджетні кошти; 

- підвищити рівень доступності, якості та оперативності 

інформування громадськості про наявний ринок соціальних послуг; 

- збільшити ефективність використання публічних коштів; 

- створити умови для громадського обговорення, реалізації права 

громадян на інформацію та участь у процесі прийняття рішень; 

- посилити контроль громадськості за якістю, використанням і 

звітуванням про публічні кошти; 

- зменшити вірогідність зловживань та вчинення корупційних дій 

на всіх етапах планування та використання публічних коштів. 

- покращити соціально-економічний розвиток територіальних 

громад і регіонів; 

- подолати інертне відношення на місцях до виконання вимог 

ст.14 Закону України «Про соціальні послуги» щодо планування у 

місцевих бюджетах коштів для фінансування надання соціальних послуг 

та посилити відповідальність за дотримання законодавства. 

 

__________________________ 
 


