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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ, ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ...

НІ ДНЯ БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
НЕХАЙ НАШІ ДІТИ БУДУТЬ ЖИВІ, ЗДОРОВІ ТА ЩАСЛИВІ!

5 грудня 2016 року

дистанція для учасників МАРАФОНУ «Смерті від ДТП – НІ!
скоротилась вдвічі, щоб всі встигли створити

«Український інформаційний Збірник-2017»

З А П РО Ш У Є М О

всіх керівників влади регіонів, районів і міст

(голів 23 ОДА і КМДА, 439 РДА і 134 МВК, 44 РВК і ДА в районах міст)

всіх керівників освіти регіонів, районів і міст
(23 ДОН і УОН, 617 відділів і управлінь освіти РДА і МВК)

всіляко сприяти проведенню в колективах всіх навчальних закладів у
районах і містах на всій території нашої країни обговоренню зі створення
українського Збірника-2017 разом з батьками, скориставшись досвідом
участі 5292 (майже п’ятої частини) всіх батьківських колективів
в регіонах України щодо створення Збірника-2016 року.
Шановні батьківські колективи всіх шкіл і ДНЗ в Україні!
Звертаємось до Вас з великим проханням, будь ласка, надайте невеличку допомогу у сумі по 10 грн. на кожний місяць
(січень, лютий, березень, квітень, травень та вересень, жовтень листопад, грудень), окрім літніх канікул.
Ваша своєчасна допомога – до 20 грудня ц.р. дасть можливість за цю суму коштів здійснити 2 заходи на користь дітей:
створити умови для їх участі у 9-ти Акціях з БДР № 30-38, а директору школи або завідувачу ДНЗ засвідчити в шкільній
таблиці для українського Збірника-2017 поєднання свого колективу до реалізації світової програми Асамблеї ООН.
Дякуємо всім Вам за спільну турботу за здоров’я і щасливе життя Ваших дітей без ДТП!
Тільки Ви - всі разом спроможні до 20 грудня ц.р. завершити Всеукраїнський МАРАФОН
«Життю - ТАК! Смерті від ДТП – НІ!» з високими показниками у виконанні 2 заходів.

Даішка - це ЗАСІБ за 10 грн. приймати участь у двох заходах на користь дітей
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Пропонуємо всім батьківським колективам скористатись простим та
зручним засобом приєднання своєї школи (ДНЗ) до світової програми
Асамблеї ООН та участі у 9-ти Акціях з БДР “Життю - ТАК!...”

ІНФОРМУЄМО СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ!
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