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За життя молодого покоління України без ДТП
Про реальну допомогу від батьківських колективів шкіл і ДНЗ у 2016 році
Надана таблиця, як дзеркало засвідчує спільну участь 639 керівників виконавчої
влади та 639 керівників освітньої галузі, де тільки 18 % з них сприяли
обговоренню та інформуванню батьків дітей-вихованців у школах і ДНЗ в
регіонах України.
Всі інші 82 % були тільки спостерігачами, отримуючи щомісячно інформаційні
листи, з ЗАСОБОМ (у вигляді газети ДАІшка), який за 7,18 грн. давав рівні
можливості всім керівникам шкіл і ДНЗ, шляхом участі батьків та через
заповнення таблиці, засвідчити у Збірнику-2016, факт приєднання до
презентованої в нашій ДЕРЖАВІ, для реалізації світової програми Асамблеї ООН
щодо одночасного зниження коефіцієнту смертності серед всіх 186 країн світу, у
т.ч. і в нашій країні, де цей коефіцієнт смертності (k=13,5), найвищий серед 25
країн Європи.

Таблиця - 2016

(про керівників виконавчої влади і освітньої галузі регіонального рівня та їх
показники щодо результатів у сприянні налагодження інформування всіх 29 610
батьківських громад на всій території України щодо отримання допомоги у
7,18 грн. для створення Збірника-2016 та участі дітей у грудневій Акції № 29)

В той же час нам приємно констатувати про:
- п’ять регіонів-лідерів (Запорізька, Дніпропетровська, Чернівецька,
Одеська, Сумська область), де показник єдності їх громад у боротьбі за
зниження коефіцієнту становить 46-27 відсотків, наш низький уклін громадам
цих регіонів;
- три регіони-аутсайдер (Чернігівська, Тернопільська, Львівська
область), де вказаний показник становить 2-4 відсотки.
Ми будемо вдячні всім 23 регіонам, якщо всі вони стануть лідерами у створенні
до 20 грудня 2016 року наступного українського Збірника-2017 «Всі 29 610 шкіл і
ДНЗ України ЗВІТУЮТЬ Асамблеї ООН», про приєднання до світової програми
«Десятиліття дій з БДР (2011-2020)» щодо створення батьківськими колективами
шкіл і ДНЗ належних умов для одночасної, щомісячно-масової участі
багатомільйонної аудиторії молодого покоління нашої країни у 9-ти
Всеукраїнських Акціях з БДР № 30-38 під гаслом «Життю-ТАК! Смерті від ДТП-НІ!».

Про очікувану допомогу від батьківських колективів шкіл і ДНЗ на 2017 рік
Про очікувану до 20 грудня 2016 року одночасну допомогу від батьківських колективів
всіх 29 610 шкіл і ДНЗ по 10 грн. на 9-ть місяців спрямовану на створення українського інформаційного
Збірника-2017 та створення за ці кошти належних умов для щомісячно-масової участі багатомільйонної
аудиторії молодого покоління нашої країни у 9-ти Всеукраїнських Акціях з БДР № 30-38.

Даішка - це ЗАСІБ за 10 грн.

Приклад, де батьківські колективи встигли до 20 грудня надати допомогу по 10 грн., щоб:
- а) засвідчити в таблиці і Збірника-2017 приєднання до світової програми;
Інформаційна таблиця від Криворізької ЗОШ №101 для Збірника - 2017

Інформаційна таблиця від Шульгівського НВК для Збірника - 2017

приймати участь у двох
заходах на користь дітей

Інформаційна таблиця від ДНЗ №13 м. Новоград-Волинський для Збірника - 2017

Шановні батьківські колективи
всіх шкіл і ДНЗ в Україні!

Дякуємо всім Вам за спільну турботу за здоров’я
і щасливе життя Ваших дітей від 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.
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Ваша своєчасна допомога – до 20 грудня ц.р.
дасть можливість за цю суму коштів здійснити
2 заходи на користь дітей:
а) створити умови для їх участі у 9-ти Акціях з БДР
№ 30-38;
б) директору школи або завідувачу ДНЗ
засвідчити в шкільній таблиці для українського
Збірника-2017 поєднання свого колективу до
реалізації світової програми Асамблеї ООН.

- б) щодо створення умов для участі дітей у Акціях з БДР № 30-38 у 2017 році під гаслом «Життю-ТАК!
Смерті від ДТП-НІ!» (детальніше, стор. 4-5)

СЯТИЛІТТ
ДЕбезпеки

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.
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Україна
звітують Асамблеї ООН

