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За життя молодого покоління України без ДТП
Шановні всі керівники виконавчої влади і освітньої галузі місцевого рівня у всіх 23 регіонах нашої країни!
Надається інформація про зміст листа Дергачівської РДА від 15.07.2016 № 01-63/2923, який готувала начальник відділу освіти Дергачівської РДА – Колесникова Оксана
Володимирівна, який може стати найкращим проектом для всіх РДА і МВК щодо активної участі всіх навчальних закладів у районах і містах нашої країни в українському та
міжнародному проектах реалізації світової програми Асамблеї ООН.
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Міжнародній Громадській організації
«Врятуймо дітей Європи» (чорнобильців)

На Ваш лист від 21.06.2016 р. № 05/5-2016 щодо підготовки та друкування таблиць
ДОВІДНИКА-ЗВІТУ з безпеки дорожнього руху України для Генеральної асамблеї ООН
Дергачівська районна державна адміністрація повідомляє, що по даному питанню в закладах
освіти виконується певна робота, а саме:
- зміст листа та зразки таблиць доведено до відома керівників закладів освіти
Дергачівського району;
- проведено додаткову інформаційну роботу серед педагогічних працівників щодо
необхідності передплати щомісячного друкованого видання «ДАІшка» ;
- заповнену таблицю з інформацією про навчальні заклади району та відсоток
підписки газети «ДАІшка» надіслано до Міжнародної громадської організації «Врятуймо дітей
Європи» за вказаною електронною адресою.
Відділ освіти тримає під контролем виконання даного листа та приєднання всіх
освітніх закладів до вказаної благодійної акції до вересня 2016 року.
Перший заступник голови
Дергачівської районної державної адміністрації

І.Б. Гаплєвська

Лист-приклад від
Дергачівської РДА
Харківської області

Пропонуємо всім керівникам відділів (управлінь) освіти 61 РДА, 38 МВК, 3 РВК в районах м. Кривий Ріг та 17 РА міських рад в районах м. Львів, м. Одеса, м. Харків, хто зірвав своєчасний
випуск ЗБІРНИКА-2016 «Україна ЗВІТУЄ Асамблеї ООН» (розміщені у I і II-частині доданої таблиці № 6 на стор. 3 і 7 цієї газети), скористатись доданим ЗРАЗКОМ (таблиця № 5) стор.3, щоб
надіслати електронну версію створеної таблиці керівникам всіх закладів освіти (ЗНЗ, НВК, ДНЗ) свого району, міста, району в місті, а також на e-mail нашої МГО: info@savechildren.org.ua.

Таблиця №5

(зразок таблиці, який мали надати
начальники ВО (УО) всіх 440
районів, 130 міст та 44 районів у 6
містах в регіонах для
ЗБІРНИКА-2016)
Якщо Ви не отримували цю
таблицю в електронній версії,
повідомте на на e-mail:
info@savechildren.org.ua.

Загальна таблиця № 6 (про 121 керівників ВО (УО), які «спізнились» протягом ЧОТИРЬОХ місяців (квітень-липень) надіслати електронну

версію створеної таблиці всім керівникам навчальних закладів свого
району, міста, району в місті). Станом на 02.08.2016 року.
продовження (I-частина таблиці)

про 72 керівників освіти у 14 регіонах України (I-частина таблиці)

До уваги! ІI частину таблиці №6 дивіться на стор.7

