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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 

Скорочення Повна назва 

ГУП група управління проєктом “Модернізація системи 

соціальної підтримки населення України”, що 

забезпечує керування і його поточну реалізацію 

(включає персонал Мінсоцполітики та консультантів – 

фізичних осіб – підприємців, за винятком обов’язків, 

що їх виконуватиме Український фонд соціальних 

інвестицій) 

ДКТ документація з конкурсих торгів 

E-SOCIAL Єдина інформаційно-аналітична система управління 

соціальною підтримкою населення України 

Закон № 294 Закон України від 14.11.2019 № 294 “Про Державний 

бюджет України на 2020 рік”  

Закон № 996 Закон України від 16.07.99 № 996 “Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні” 

звітність до МБРР 

 

 

Інструкція № 333 

фінансова звітність спеціального призначення, що 

подається МБРР 

 

Інструкція щодо застосування економічної 

класифікації видатків бюджету, затверджена наказом 

Мінфіну від 12.03.2012 № 333, зареєстрованим в 

Мін’юсті 27.03.2012 за № 456/20769 

ІПВ індикатори, пов’язані з виплатами за частиною 1 

проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки 

населення України” (за результатами їх виконання 

кошти позики спрямовуються до загального фонду 

державного бюджету) 

Казначейство, ДКСУ Державна казначейська служба України 

Керівництво МБРР із 

закупівлі товарів  

Керівництво із закупівлі товарів, робіт і 

неконсультаційних послуг позичальниками Світового 

банку за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР, 

затверджене у січні 2011 року (переглянуте у липні  

2014 року) 

Керівництво МБРР із 

закупівлі послуг  

Керівництво з відбору та залучення консультантів 

позичальниками Світового банку за позиками МБРР, 

кредитами та грантами МАР, затверджене в січні               

2011 року (переглянуте у липні 2014 року) 
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Скорочення Повна назва 

ККТ комітет з конкурсних торгів 

КПКВК 2501630 бюджетна програма за КПКВК 2501630 “Модернізація 

системи соціальної  підтримки населення України”  

Лист МБРР лист МБРР “Додаткові інструкції: вибірка коштів” від 

09.07.2014 (зі змінами від 14.03.2018) 

Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України 

Методичні рекомендації 

№ 11 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для 

суб'єктів державного сектору, затверджені наказом 

Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (зі змінами) 

МБРР, Світовий банк Міжнародний банк реконструкції та розвитку 

Наказ № 41 наказ Мінфіну від 30.01.2018 № 41 “Про організацію 

роботи зі складання Державною казначейською 

службою України бюджетної звітності про виконання 

Зведеного бюджету України, Державного бюджету 

України і місцевих бюджетів Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя” 

Наказ № 755 наказ Мінфіну від 08.09.2017 № 755 “Про 

затвердження типових форм меморіальних ордерів, 

інших облікових регістрів суб'єктів державного 

сектору та порядку їх складання”, зареєстрований в 

Мін’юсті 20.11.2017 за № 1416/31284 

об’єкти Проєкту  управління праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрацій, об’єднані територіальні 

громади, Пенсійний фонд України, які отримують 

матеріальні цінності за проєктом “Модернізація 

системи соціальної підтримки населення України” 

Положення про облікову 

політику 

 

 

 

Положення про 

організацію бухобліку 

Положення про облікову політику апарату 

Міністерства соціальної політики України, 

затверджене наказом Мінсоцполітики від 06.03.2017  

№ 346 

 

Положення про організацію бухгалтерського обліку  та 

звітності в апараті Міністерства соціальної політики 

України, затверджене наказом Мінсоцполітики від 

06.03.2017 № 347 
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Скорочення Повна назва 

Положення № 88 Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну 

від 24.05.1995 № 88, зареєстрованим у Мін’юсті 

05.06.1995 за  № 168/704 

Положення № 879 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879, 

зареєстрованим в Мін’юсті 30.10.2014 за № 1365/26142 

Порядок № 44 Порядок складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 

звітності фондами загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування, затверджений 

наказом Мінфіну від 24.01.2012 № 44, зареєстрованим 

у Мін’юсті 09.02.2012 за  № 196/20509 

Порядок № 70 Порядок підготовки, реалізації, проведення 

моніторингу та завершення реалізації проектів 

економічного і соціального розвитку України, що 

підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.01.2016 № 70  

Порядок № 228 Порядок складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 № 228  

Порядок № 309 Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 

бюджетних коштів в органах Державної казначейської 

служби України, затверджений наказом Мінфіну від 

02.03.2012 № 309, зареєстрованим у Мін’юсті 

20.03.2012 за  № 419/2073 

Порядок № 818 Наказ Мінфіну від 13.09.2016 № 818 «Про 

затвердження типових форм з обліку та списання 

основних засобів суб’єктами державного сектора та 

порядку їх складання» зареєстрований у Мін’юсті 

07.10.2016 за № 1336/29466 

Порядок № 1090 Порядок казначейського обслуговування коштів, 

передбачених у спеціальному фонді державного 

бюджету для виконання бюджетних програм, 

спрямованих на реалізацію проектів економічного та 

соціального розвитку, які підтримуються 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку, 
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Скорочення Повна назва 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 05.09.2007 № 1090  

Порядок № 1314 Порядок списання об’єктів державної власності, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 08.11.2007 № 1314 

Порядок № 1407 Порядок казначейського обслуговування державного 

бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну 

від 24.12.2012  № 1407, зареєстрованим у Мін’юсті 

17.01.2013 за № 130/22662  

Посібник Операційний посібник проєкту “Модернізація системи 

соціальної підтримки населення України”, 

затверджений наказом Мінсоцполітики від 08.09.2014 

№ 631 (зі змінами) 

Правила закупівель Правила закупівель для позичальників у рамках 

фінансування інвестиційних проєктів МБРР від липня 

2016 року зі змінами від листопада 2017 року та серпня 

2018 року 

програмне забезпечення 

«IС-ПРО» 

система автоматизації обліку та управління 

підприємств та бюджетних організацій «IС-ПРО» 

Проєкт проєкт “Модернізація системи соціальної підтримки 

населення України” 

рахунок відкритих 

асигнувань  

рахунок відкритих асигнувань Мінсоцполітики за 

узагальненими показниками спеціального фонду 

державного бюджету, відкритий в Казначействі  

рахунок відкритих 

асигнувань  № 9076 

рахунок відкритих асигнувань спеціального фонду 

державного бюджету Мінсоцполітики, відкритий в 

Казначействі 

Спецрахунок спеціальний рахунок проєкту “Модернізація системи 

соціальної підтримки населення України”, відкритий 

на ім’я Казначейства в ПАТ “Укрексімбанк” 

Стандарт 121 Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», 

затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202, 

зареєстрованим у Мін’юсті 01.11.2010 за № 1017/18312 

Стандарт 123 Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 123 «Запаси», 

затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202, 

зареєстрованим у Мін’юсті 01.11.2010 за № 1019/18314 



 
 

7 
 

Скорочення Повна назва 

Стандарт 130 Національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 130 «Вплив змін 

валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 

11.08.2011 № 1022, зареєстрованим у Мін’юсті 

02.09.2011 за № 1040/19778 

Угода про позику                   

№ 8404, позика № 8404 

Угода про позику від 09.07.2014 № 8404-UA. Проєкт 

“Модернізація системи соціальної підтримки 

населення України” між Україною та МБРР  

Угода про позику                   

№ 9107, позика № 9107 

Угода про позику від 05.05.2020 № 9107-UA. 

Додаткове фінансування для Проєкту “Модернізація 

системи соціальної підтримки населення України” 

Угода про позику                   

№ 9196, позика № 9196 

Угода про позику від 14.12.2020 № 9196-UA. Друге 

додаткове фінансування, спрямоване на подолання 

наслідків пандемії COVID-19, для Проєкту 

“Модернізація системи соціальної підтримки 

населення України” 

УФСІ Український фонд соціальних інвестицій 

типова кореспонденція 

субрахунків  

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського 

обліку для відображення операцій з активами, 

капіталом та зобов'язаннями розпорядниками 

бюджетних коштів та державними цільовими фондами, 

затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219, 

зареєстрованим у Мін’юсті 16.01.2016 за № 86/28216 



ВИСНОВКИ 
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Відповідно до Закону України “Про Рахункову 

палату”, Плану роботи Рахункової палати на 

2021 рік, на виконання доручення члена 

Рахункової палати Невідомого В. І. від 

08.07.2021 № 05-303, 20.08.2021 № 05-399,  

07.10.2021 № 05-521, а також згідно з 

Технічним завданням на фінансовий аудит 
проєкту “Модернізація системи соціальної 

підтримки населення України” за період з 

01.01.2019 по 31.12.2020, погодженим МБРР, 

проведено аудит звітності до МБРР за 2019, 

2020 роки (відповідальний виконавець – 

Мінсоцполітики), що складається зі звітів 

“Джерела коштів та їх використання”, 

“Використання коштів за статтями”, 

видаткових відомостей та акта звіряння 

Спецрахунку.  

Фінансова звітність спеціального 

призначення, що подається МБРР, за 2019, 

2020 роки, сформована у валюті позики за 

касовим методом на підставі даних 

бухгалтерського обліку відповідно до 

застосованої концептуальної основи 

фінансової звітності в межах звітування з 

дотриманням вимог, встановлених Угодами 

про позику  № 8404, 9107, 9196, Посібником, 

Листом МБРР, і забезпечує достовірність 

даних в усіх суттєвих аспектах щодо 

надходжень коштів позики і проведених за 

рахунок неї видатків, а також фінансового 

стану за рахунками, відкритими в межах 

Проєкту. 

Аудит засвідчив: кошти позики визначалися 

джерелом фінансування Проєкту в день їх 

списання з рахунку позики. Усі операції з 

використання коштів позики в межах Проєкту 

проведено на дату здійснення платежів. Наявна 

вся документація, що підтверджує надіслані 

МБРР заявки на поповнення Спецрахунку, у 

т. ч. на відшкодування витрат, що дійсно мали 

місце, а зазначені в заявках витрати 

відповідали напрямам використання коштів та 

категоріям за Проєктом. Між даними 

бухгалтерського обліку та звітами, які 

щокварталу надавалися МБРР протягом 2019, 

2020 років, розбіжностей не встановлено.  

Використання коштів Проєкту у 2019,           

2020 роках здійснювалося Мінсоцполітики  та 

УФСІ. Кошти позики використано за цільовим 

призначенням. 

Водночас недостатній рівень внутрішнього 

контролю спричинив випадки недотримання 

термінів проходження заявок на поповнення 

Спецрахунку, завчасного та необґрунтованого 

замовлення коштів на поповнення 

Спецрахунку, що призводило до їх 

накопичення та використання на мету, 

відмінну від заявленої.  

 

  

 

Відповідно до Закону України «Про Рахункову 

палату», Плану роботи Рахункової палати на 

2021 рік і на виконання доручення члена 

Рахункової палати Невідомого В. І. від  

08.07.2021 № 05-303, 20.08.2021 № 05-399,  

07.10.2021 № 05-521 проведено аудит 

бюджетної звітності Мінсоцполітики за 

КПКВК 2501630 за 2019, 2020 роки, що 

складається зі Звіту про надходження і 

використання інших надходжень спеціального 

фонду (ф. 4-3д), Звіту про надходження і 

використання інших надходжень спеціального 

фонду (позики міжнародних фінансових 

організацій (ф. 4-3 д. 1), Звіту про 

заборгованість за бюджетними коштами                 

(ф. 7д), облікової політики та пояснювальної 

записки. 

Бюджетна звітність Мінсоцполітики за 

КПКВК 2501630 за 2019, 2020 роки складена 

на підставі даних бухгалтерського обліку 

відповідно до Бюджетного кодексу України з 

дотриманням вимог Порядку № 44 і забезпечує 

достовірність даних в усіх суттєвих аспектах  
щодо надходжень і видатків бюджетних 

коштів, а також фінансового стану за 

рахунками, відкритими в межах Проєкту.  

Кошти за КПКВК 2501630 використано за 

цільовим призначенням. 

Водночас аудитом встановлено неоднозначні 

підходи до відображення сум позик, що 

залучаються в межах Проєкту.  

Так, за однакових умов надання та 

використання за Проєктом двох позик № 9107 

ІІ. Думка щодо бюджетної звітності 

Проєкту за 2019, 2020 роки 

І. Думка щодо фінансової звітності 

спеціального призначення, що подається 

МБРР, за 2019, 2020 роки 

за 2019 та 2020 роки 
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і 9196, які не потребували ратифікації, позику 

№ 9196 на суму 300 млн дол. США у 

Державному бюджеті України на 2020 рік не 

виокремлено та віднесено до загальної суми 

зовнішніх запозичень. Такий стан не дає 

об’єктивного уявлення користувачам звітності 

про обсяги залучених за Проєктом позик                                

(750 млн дол. США проти відображених                     

450 млн дол. США) і є випадком, що підлягає 

повідомленню як суспільний інтерес. 

 

На думку Рахункової палати, за винятком 

впливу питань, висвітлених у розділі 
“Підстава для надання думки із 

застереженнями щодо дотримання вимог 

законодавства при здійсненні витрат”: 

• кошти державного бюджету за            

КПКВК 2501630 використано 

Мінсоцполітики в усіх суттєвих 

аспектах на цілі, визначені Угодою про 

позику, законами України “Про 

Державний бюджет України на 

2019 рік” і “Про Державний бюджет 

України на 2020 рік”, Посібником, а 

також з урахуванням керівних 

положень МБРР із закупівель та 

використання коштів;   

•  фінансово-господарські операції 

проведено відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, які 

регулюють використання бюджетних 

коштів, і керівних положень МБРР.  

Підстава для думки із застереженнями 

щодо дотримання вимог законодавства при 

здійсненні витрат 

Аудит засвідчив, що неналежне виконання 

рекомендацій Рахункової палати за 

результатами попереднього аудиту призвело 

до недотримання вимог Бюджетного кодексу 

України, Закону № 996, Порядку № 228, 

Інструкції № 333, Посібника, керівних 

положень МБРР із закупівель та неврахування 

вимог Методичних рекомендацій № 11. 

Через неналежне реагування на 

рекомендації Рахункової палати і надалі не 

дотримуються вимоги Інструкції № 333 
щодо застосування бюджетної класифікації як 

на етапі планування, так і використання 

коштів спеціального фонду державного 

бюджету за КПКВК 2501630, що згідно 

з пунктом 31 статті 116 Бюджетного кодексу 

України є порушенням бюджетного 

законодавства. 

Так, у розрахунках до проєкту кошторису 

Мінсоцполітики за КПКВК 2501630 на                  

2019 рік поточні видатки на оплату 

консультаційних послуг за 10 договорами у 

сумі  31437,7 тис. грн і на 2020 рік – за                             

9 договорами у сумі 50925,2 тис. грн 

некоректно віднесено на капітальні                    

(КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування») 

замість КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)». 

Це спричинено, зокрема, відсутністю 

достатньо деталізованих та обґрунтованих 

розрахунків до показників кошторису на 2019 

(559 984 тис. грн) і 2020 (1150000 тис. грн) 

роки, чим не дотримано пункти 29, 37 

Порядку № 228.  

У 2019 році видатки з поліпшення 

(реконструкції) адміністративної будівлі 

Мінсоцполітики в сумі 133,9 тис. грн 

віднесено на поточні видатки (КЕКВ 2240) 

замість капітальних (КЕКВ 3142 
«Реконструкція та реставрація інших 

об'єктів»), що призвело до викривлення 

бюджетної звітності за КПКВК 2501630                     

(ф. 4-3 д) за 2019 рік у розрізі КЕКВ та 

показників фінансової звітності центрального 

апарату Мінсоцполітики. 

Недоліки облікової політики 

Мінсоцполітики, складання первинних 

документів з порушенням Положень № 88, 

879, Порядків № 818, 1314 внаслідок 

нездійснення керівництвом повноцінного 

внутрішнього контролю негативно вплинули 

на прозорість обліку за операціями Проєкту та 

призвели до застосування нетипової 

кореспонденції субрахунків, некоректного 

проведення операцій за окремими сферами 

обліку доходів і видатків, окремі з яких, 

ІІІ. Думка із застереженнями щодо 

дотримання вимог законодавства при 

здійсненні витрат за 2019, 2020 роки 

за 2019 та 2020 роки 
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зокрема, потребуватимуть коригування у 

наступному звітному періоді. 

Порушення вимог Посібника у частині 

закупівель (зокрема, непогодження з МБРР 

окремих етапів закупівель, недотримання 

орієнтовних термінів їх проведення) 

встановлено майже за кожною закупівлею, 

що проводилася у 2019, 2020 роках.  

У всіх охоплених аудитом об’єктах Проєкту  
комп'ютерне обладнання та меблі, отримані в 

межах Проєкту, в обліку відображалися 

несвоєчасно або взагалі не відображалися, 

що є порушенням низки нормативно-

правових актів у сфері бухгалтерського 

обліку, зокрема Закону № 996,                            

Положення № 88 тощо, і призвело до 

неналежного використання цих 

матеріальних цінностей.  

Зазначене вище дає підстави для надання 

думки із застереженнями щодо дотримання 

вимог законодавства при здійсненні витрат 

Проєкту за 2019, 2020 роки. 

Підстава для аудиту 

Рахункова палата провела фінансовий аудит 

Проєкту за 2019, 2020 роки відповідно до 

Методичного посібника з питань фінансового 

аудиту, затвердженого рішенням Рахункової 

палати від 17.12.2019 № 37-9, що ґрунтується 

на фундаментальних принципах здійснення 

фінансового аудиту ISSAI та інших стандартах 

фінансового аудиту, у частині, що не 

суперечить Конституції України та 

законодавству України. Про відповідальність 

Рахункової палати згідно з ISSAI йдеться в 

розділі “Відповідальність Рахункової палати за 

аудит бюджетної звітності та фінансової 

звітності спеціального призначення, що 

подається до МБРР”. 

Відповідальність керівництва 

Мінсоцполітики як відповідального 

виконавця Проєкту за бюджетну звітність 

та фінансову звітність спеціального 

призначення, що подається МБРР 

Міністр соціальної політики України і 

начальник управління бухгалтерського 

забезпечення – головний бухгалтер відповідно 

до Бюджетного кодексу України,                       

Закону № 996 є відповідальними за організацію 

бухгалтерського обліку та звітності, а також за 

цільове використання бюджетних коштів, 

дотримання законодавства при здійсненні 

операцій з бюджетними коштами та 

внутрішній контроль, здійснення якого вважає 

необхідним для забезпечення складання 

фінансової та бюджетної звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства та помилок.  

Відповідальність Рахункової палати за 

аудит бюджетної звітності та фінансової 

звітності спеціального призначення, що 

подається до МБРР 

Відповідальність Рахункової палати при 

наданні висновку щодо фінансової звітності 

спеціального призначення та бюджетної 

звітності визначена Законом України “Про 

Рахункову палату”. Згідно із Законом України 

“Про Рахункову палату” член Рахункової 

палати забезпечує здійснення заходів 

державного зовнішнього фінансового 

контролю (аудиту) відповідно до рішення 

Рахункової палати і несе персональну 

відповідальність за результати своєї роботи. 

Планом роботи Рахункової палати на 2021 рік 

відповідальним за фінансовий аудит Проєкту 

визначено члена Рахункової палати  

Невідомого В. І.  

Під час проведення аудиту отримано 

прийнятні докази щодо сум та інформації, 

відображених у бюджетній звітності та 

фінансовій звітності спеціального 

призначення, в обсязі, достатньому для 

отримання обґрунтованої впевненості, що вони 

не містять суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилок. Хоча обґрунтована 

впевненість означає високий рівень 

впевненості, це не є гарантією, що аудит 

завжди дає змогу виявити суттєві викривлення, 

якщо такі існують. Викривлення, спричинені 

шахрайством або помилками, можуть 

вважатися суттєвими, якщо, взяті окремо або в 

сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, 

можуть достатньо впливати на економічні 

рішення користувачів, прийняті на основі цієї 

фінансової та бюджетної звітності. 

Рахункова палата згідно з міжнародними 

стандартами вищих органів фінансового 

контролю (ISSAI) під час проведення аудиту 

застосовує професійні судження та 
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дотримується принципів сумніву і 

професійного скептицизму, а також: 

• ідентифікує та оцінює ризики суттєвих 

викривлень фінансової звітності 

спеціального призначення та 

бюджетної звітності внаслідок 

шахрайства чи помилок, розробляє та 

виконує аудиторські процедури як 

відповідь на ці ризики; отримує 

аудиторські докази, достатні та 

прийнятні для використання їх як 

підстави для надання висновку. Ризик 

невиявлення суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлень внаслідок помилок, 

оскільки шахрайство може містити 

змову, підробку, навмисні пропуски, 

неправильні твердження або 

нехтування засобами внутрішнього 

контролю; 

• отримує розуміння заходів 

внутрішнього контролю, що стосуються 

аудиту, для розроблення відповідних 

аудиторських процедур, а не для 

надання висновку щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 

• оцінює прийнятність застосованої 

облікової політики; 

• оцінює загальне подання, структуру та 

зміст фінансової звітності спеціального 

призначення та бюджетної звітності, у 

т. ч. розкриття інформації, та чи 

відображено операції і події, на підставі 

яких складено звітність, у спосіб, що 

забезпечує достовірне подання. 

Рахункова палата повідомляє тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, 

інформацію про запланований обсяг і час 

проведення аудиту, значні аудиторські 

знахідки, виявлені під час аудиту, зокрема 

будь-які виявлені значні недоліки системи 

внутрішнього контролю.  

Рахункова палата також повинна отримати 

належні докази для обґрунтованої впевненості, 

що надходження і витрати, відображені у 

фінансовій та бюджетній звітності, 

відповідають цілям, визначеним Угодами про 

позику № 8404, 9106, 9197, законами України 

“Про Державний бюджет України на 2019 рік”, 

“Про Державний бюджет України на  2020 рік”, 

Посібником і керівним положенням МБРР, а 

фінансово-господарські операції проведено 

згідно з вимогами нормативно-правових актів і 

керівних положень МБРР. 
  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 


