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За життя молодого покоління України без ДТП
Одночасне ЗВЕРНЕННЯ нашої МГО до всіх учасників створення ПЕРШОГО серед країн світу ЗБІРНИКА для Асамблеї ООН.
Шановні керівники 614 органів виконавчої влади місцевого рівня 23 регіонів України!
Таблиця № 1 (про кількість ЗНЗ, НВК, ДНЗ,
які скористались ЗАСОБОМ приєднання)

Надсилаємо всім Вам цей випуск газети «ДАІшка" для продовження плідної співпраці щодо проведення ЗВІРКИ
надісланих таблиць в електронній версії на e-mail МГО для завершення і підготовки до друку першого в світі
ЗБІРНИКА для Асамблеї ООН від України.
По-перше, ми знайомимо всіх з таблицею №1, яка сьогодні - є найкращим дзеркалом і віддзеркалює, як на
долоні, реальний стан речей у Вашій області та в цілому у всіх регіонах України, байдуже відношення і
ставлення, прагнення і відсутність у директорів ЗНЗ і ДНЗ та завідувачів ДНЗ будь-якого справжнього бажання
змінювати високий показник ВОЗ смертності та каліцтва в Україні від скоєних ДТП з тяжкими наслідками для
життя і здоров’я громадян нашої країни, на краще під гаслом «Життя молодого покоління України без ДТП
(надрукований плакат МГО про цілеспрямовані щомісячні заходи з БДР щодо реалізації світової програми
Асамблеї ООН в Україні, розміщений на стор. 4-5).
Значну більшість (біля 27 тисяч) керівників навчальних закладів в Україні зовсім не турбує, що актуальне гасло
сьогодення та плакат для проведення 19 вересня чергової, щомісячної Акції з БДР знову, як кожний попередній
місяць, мільйони дітей-вихованців у різних куточках нашої країни, будуть знову позбавлені о 12 годині дня стати
активними учасниками цієї Акції та виховного процесу, щоб впливати на зниження найвищого серед всіх країн
Європи показника смертності та каліцтва від скоєних щорічних ДТП в нашій Державі – Україні.
По-друге, ми просимо кожного з Вас запропонувати начальнику відділу (управління) освіти, підпорядкованого
Вашій РДА і МВК, скористатись таблицею № 2, з метою надання стислої інформації про всі навчальні заклади
Вашого району або міста для їх спільної участі в українському проекті, одночасного приєднання, на
добровільних засадах до світової програми Асамблеї ООН, а також, що він до 1 вересня ц.р має отримати та
розмістити інформацію у Ваших обласних таблицях та разом зі всіма іншими обласними таблицями завершити
процес формування Загальної таблиці № 1 - «Україна ЗВІТУЄ Асамблеї ООН» для ЗБІРНИКА, українською мовою,
щоб разом зі всіма керівниками навчальних закладів України розпочати міжнародний проект приєднання 155
країн світу до світової програми Асамблеї ООН.
Крім того, просимо надіслати до таблиць № 2 Вашого району або міста невеличкий додаток про кількість
учнів та дошкільнят всього Вашого району, міста або ОТГ:
Додаткова інформація про кількість учнів та дошкільнят у відділі (управлінні) освіти РДА або МВК: ___________,
_______________________________________________________________________________________ .
Додаткова інформація про кількість учнів та дошкільнят у відділі освіти ОТГ: ___________, _________ .
Дякуємо всім РДА, МВК, ОТГ за надану стислу інформацію.

Таблиця № 2
(про надання
стислої
інформації для
ЗВІРКИ для
Збірника-2016
Генеральної
Асамблеї
ООН)

Ми вдячні начальнику відділу
освіти Новоушицької РДА –
Бурдельній Тетяні Михайлівні,
яка, за дорученням Голови
Новоушинської РДА –
Танасійчука Юрія Сергійовича,
не тільки створила електронну
версію двох таблиць (№ 3-а і
№ 3-б), але й розповсюдила їх
серед всіх колишніх начальників
всіх ЗНЗ і ДНЗ (таблиця № 3-б),
які до реорганізації входили
до складу відділу освіти
Новоушинської РДА.
Для їх добровільного приєднання
до реалізації світової програми
Асамблеї ООН щодо зниження
високого показника ВОЗ
(смертності та каліцтва) серед їх
одноліток, а також серед батьків і
рідних багатомільйонної
аудиторії всіх 29 610 навчальних
закладів нашої країни.

Таблиця № 3 (про кількість діючих ЗНЗ і ДНЗ у ВО Новоушицької РДА до реорганізації)

Ця загальна таблиця є найкращим
зразком та прикладом, наданим для
Голів П’ЯТИ міських рад: м. Кривий
Ріг, м. Львів, м. Одеса, м Харків,
м. Києва щодо створення таблиць
про навчальні заклади у
конкретному районі у вказаних
містах для ЗБІРНИКА.

Загальна таблиця № 4 (пропонує всім 337 керівникам ЗНЗ, НВК, ДНЗ у м. Дніпро засвідчити приєднання до
світової програми Асамблеї ООН)

Звертаємо увагу, що 9 таблиць для
всіх 337 навчальних закладів в місті
були створені В.о. начальника УО
міськради – Яковенко Оленою
Костянтинівною та головним
спеціалістом цього УО Васильєвої
Інною Анатоліївною, на підставі
доручення, наданого Головою
Дніпропетровської міської ради –
Філатова Бориса Альбертовича.

Таблиця № 3-а (про кількість діючих ЗНЗ і ДНЗ у ВО Новоушицької РДА після реорганізації)

Таблиця № 3-а (про кількість діючих ЗНЗ і ДНЗ у ВО Новоушицької селищної ради ОТГ після реорганізації)

Продовження на стор.7

