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За життя молодого покоління України без ДТП
Запрошуємо керівників шкіл і ДНЗ всіх регіонів до участі у МАРАФОНІ
з 10.11.16 до 10.12.16 щодо створення Збірника-2017 «Україна ЗВІТУЄ Асамблеї ООН»

D

Увага! Керівникам всіх 29610
колективів шкіл і ДНЗ в регіонах
України, ЗАПРОПОНОВАНО разом з
батьками дітей-вихованців, сприяти
реалізації Всеукраїнської виховної
програми «Молоде покоління
України - за щасливе життя без ДТП»
міжнародного проекту «Країни світу
ЗВІТУЮТЬ Асамблеї ООН», який
спрямований на виконання
report to UN Assembly
державної політики України
протягом останніх п’яти років (2016,
2010, 2010, 2019, 2020), презентованої в країні світової програми
«Десятиліття дій з БДР (2011-2020)». Виховний ПРОЕКТ «Ні дня без правил
дорожнього руху», передбачає масову участь багатомільйонного
молодого покоління нашої європейської країни у заходах зі зниження
показника коефіцієнта смертності (k=13,5), найбільшого серед всіх 25
країн в Європі.

155 countries
of the World

Наприклад, пропонувалось
завершити до друку український
Збірник-2016 «Україна ЗВІТУЄ

ЗБІРНИК

Україна

Ми дякуємо всім керівникам влади
місцевого рівня (РДА, МВК, РВК і РА),
звітують Асамблеї ООН що допомогли розповсюдити
ЗАПРОШЕННЯ серед всіх керівників
навчальних закладів України, щоб в I-й декаді листопада з 1 листопада по
10 листопада всі вони отримали можливість визначити своє ставлення до
процесу зниження коефіцієнту смертності в нашій країні та скористатись
вище наданим ЗАСОБОМ, який за мізерні кошти у – 7,18 грн. надає всім
керівникам шкіл і ДНЗ у районах і містах всіх регіонів України рівні права і
можливості отримати Абонемент «Укрпошта», щоб засвідчити в таблиці
(гр.15) та у Збірнику-2016, приєднання у грудні ц.р. свого колективу до
вищевказаної світової програми ООН, а дітям-вихованцям свого закладу
за ці мізерні кошти у – 7,18 грн.,
одночасно стати учасниками
останньої в ц.р. Всеукраїнської
виховної, наступної Акції № 29 з БДР.
Країни світу

ЗБІРНИК

Ми впевнені, що залучення батьків
дітей щодо обговорення надання
невеличкої щомісячної допомоги у
сумі всього - 10,00 грн., дасть
ІЙ ПО ЗАБ
Д
Я дорожнь
можливість всім громадам всіх
2017
районів і міст всієї України
ОБ’ЄДНАТИСЬ та спільними
зусиллями всіх педагогічних
колективів і батьків всіх дітей стати
справжніми колективними
учасниками створення вже в
січні-місяці наступного року другого,
повноцінного українського
звітують Асамблеї ООН національного Збірника-2017, де
керівники всіх 29610 колективів шкіл
в ДНЗ протягом одного місяця (з 10 листопада до 10 грудня) ц.р. засвідчать
у нижче доданій, новій форми та зразку таблиці – 2017, факт приєднання
на дев’ять (I II III IV V та IX X XI XII) вказаних місяців, шляхом отримання у
поштовому відділенні «Укрпошта» Абонементу про передплату для свого
закладу всього однієї газети «ДАІШКА» (індекс – 49367) та одночасної
участі за ці кошти дітей-вихованців у дев’яти річних Всеукраїнських
виховних щомісячних Акціях № 30, 31, 32, 33, 34 і 35, 36, 37, 38 з БДР,
відповідно – січня, лютого, березня, квітня, травня і вересня, жовтня,
листопада, грудня-місяця 2017 року.
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До уваги! Для щорічної підготовки
до друку Збірника «Україна ЗВІТУЄ
Асамблеї ООН», Міністром Юстиції
України – Павлом Петренко
зареєстроване Свідоцтво (Серія КВ
№ 22259-12159 Р від 29.08.16 року),
де буде розміщено 640
інформаційних таблиць (439 РДА,
134 МВК, 15 РВК, 29 РА районів в м.
Київ, Львова, Одеси, Харкова і
національна) про висвітлення участі
керівників всіх колективів шкіл в
ДНЗ у заходах щодо зниження
кількості смертей від ДТП в регіонах
України, як приклад та зразок участі
всіх шкіл і ДНЗ для 154 країн світу.

Надаємо стислу інформацію про суть цього вагомого досвіду для втілення
в життя у всіх 616 районах і містах нашої країни, де керівнику відділу
освіти Ізюмської міської ради вдалося об’єднати керівників 19 навчальних
закладів, яким у свою чергу вдалося об’єднати керівників 150 класів 9 шкіл
і вихователів 41 групи 10 ДНЗ, щоб вони спромоглися інформувати батьків
дітей щодо їх спільної допомоги у придбанні всього однієї газети для
кожного з 19 навчальних закладів, за мізерні кошти, вартістю у – 7,18 грн.,
як зручний і прозорий ЗАСІБ засвідчення в таблиці приєднання їх 9 шкіл і
10 ДНЗ до вищевказаної світової
програми ООН, де батьки всього
міста вирішили передплатити не
одну газету для кожного з 19
Країни світу
навчальних закладів, як просимо ми,
а навпаки, щомісячно 107 - на
вересень, жовтень, листопад і
грудень-місяць ц.р., щоб крім
ІЙ ПО ЗА
висвітлення у Збірнику-2016 «Україна
Я Ддорожнь Б
звітує Асамблеї ООН» приєднання до
2016
програми ООН, всі діти ДНЗ і молодь
шкіл мали можливість отримати
більше газет, щоб взяти участь у
чотирьох вищевказаних щомісячних
Акціях № 26, 27, 28, 29 ц.р.
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Увага! Для втілення в
життя
вищевказаного
виховного ПРОЕКТУ
з БДР всім
керівникам 29610
колективів шкіл і
ДНЗ в регіонах
України разом з
батьками
дітей-вихованців
було
ЗАПРОПОНОВАНО
стати активними учасниками у колективному створенні першого в світі
українського національного Збірника-2016 «Україна ЗВІТУЄ Асамблеї ООН
(за грудень ц.р.) та сьогодні пропонується провести МАРАФОН серед всіх
керівників шкіл і ДНЗ з 10 листопада до 10 грудня ц.р., щоб протягом
місячних змагань керівників навчальних закладів створити аналогічний
Збірник-2017 «Україна ЗВІТУЄ Асамблеї ООН» про факт їх участі разом з
батьками дітей у зазначених заходах щодо зниження смертних випадків в
Україні протягом дев’яти (I II III IV V та IX X XI XII) вказаних місяців 2017 року,
шляхом отримання у поштовому відділення «Укрпошта» Абонементу про
передплату для свого закладу всього однієї газети «ДАІШКА» (індекс –
49367, вартістю 10 грн.), що дозволить за ці витрачені кошти у 10 грн.
вихованцям шкіл і ДНЗ скористатись, додатковою виховною послугою
щодо їх одночасної та масової участі у всіх дев’яти річних Всеукраїнських
виховних щомісячних Акціях № 30, 31, 32, 33, 34 і 35, 36, 37, 38 з БДР,
відповідно – у січні, лютому, березні, квітні, травні та вересні, жовтні,
листопаді, грудні-місяці 2017 року.

Але згідно наданої інформації 24922 керівника 24922 шкіл і ДНЗ, що
становить 84,2 % від всіх навчальних закладів України з невідомих причин
«спізнились» до участі у вказаних програмах та виховному проекті з БДР,
відмовившись скористатись розповсюдженим досвідом участі у
зазначеному заході всієї освітньої і батьківської громади міста на користь
всього молодого покоління міста Ізюм на Одещині, а шкода, бо він
заслуговує увагу всіх 616 керівників шкіл і ДНЗ у 23 регіонах України.
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Асамблеї ООН» до 1 вересня, де була б висвітлена участь всіх керівників
всіх 29610 шкіл і ДНЗ всієї України, а багатомільйонна аудиторія їх
вихованців могли б стати активними учасниками у 4-х останніх
щомісячних Всеукраїнських Акціях № 26, 27, 28, 29 з БДР у (IX, X, XI, XII)
місяці ц.р.
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Увага! Українське державне підприємство поштового зв’язку (далі УДППЗ)
«Укрпошта» щомісячно, як незалежний арбітр, засвідчує кількість
керівників всіх шкіл і ДНЗ в регіонах
України, щоб висвітлили у таблицях
своїх районів та міст факт
приєднання свого та в цілому всіх
Countries of the World
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смертності (k=13,5) від ДТП в Україні.
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