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Вих. №  13/5-2016 від 18.10.2016 року Керівникам
Про поширення досвіду ВО м. Ізюм серед всіх ВО (УО) РДА і МВК, 25  ВО (УО ) РДА і МВК 
щодо внесення інформації до (гр. 15) 25 таблиць місцевого рівня, Запооізької області 
обл. таб. № 06 і нац. таб. № 1 для українського Збірника-2016 ^

Ш АНОВНІ КЕРІВНИКИ ОСВІТИ, ШКІЛ ІД Н З  РАЙОНУ В  ОБЛАСТІ!
Пропонуємо Вам і керівникам всіх шкіл і ДНЗ скористатись досвідом ВО Ізюмської міської ради, де 

завдяки налагодженню спілкування з батьками учнів шкіл і дошкільнят ДНЗ, всі 19 навчальних закладів 
спромоглись засвідчити їх приєднання до світової програми Асамблеї ООН в міській таблиці навпроти 
своїх закладів у (гр. 12-15), а дітям-вихованцям створили умови для участі у щомісячних виховних Акціях.

Участь кожної колективу школи і ДНЗ в реалізації Українського проекту, який сприяє і передбачає 
допомогти висвітлювати спільну участь всіх ЗНЗ, НВК і ДНЗ всього району (міста) в таблиці з назвою 
району (міста), який ЗВІТУЄ Асамблеї ООН про приєднання своїх шкіл і ДНЗ до світової програми ООН 
«Десятиліття дій з БДР (2011-2020)», за невеличку суму коштів у 7,18 грн. у листопаді і грудні-місяці ц.р.

Таблиці про всі діючі школи і ДНЗ в районах і містах області, розміщуються у Збірнику-2016 «Україна 
ЗВІТУЄ Асамблеї ООН», зареєстрованому Мін’юстом України -  КВ № 22259-12159 Р від 29 серпня 2016.

Витрата коштів по 7,18 грн. -  зручний і простий ЗАСІБ придбати у відділенні «Укрпошта» Абонемент 
про передплату всього однієї газети «ДАІШКА» з БДР всього для одної школи, ДНЗ на один місяць.

Додана таблиця міста Ізюм, як на долоні, засвідчує високі результати налагодження керівниками 
150 класів і 41 групи ДНЗ плідного спілкування і інформування батьків дітей на пряму або через їх дітей.

Міська таблиця № 17.28 «Місто ізюм ЗВІТУЄ Асамблеї ООН»
про звіт керівника-лідера освіти щодо приєднання 19 ЗНЗ, НВК, ДНЗ м. Ізюм до програми Асамблеї ООН «Десятиліття дій з БДР {2011-2020)»

№
п/п

Назва ЗНЗ, НВК, ДНЗ 
всього району (міста) 
Х а р к ів с ь ко ї о бласті

П.І.Б. керівників 
(ЗНЗ, НВК і ДНЗ) 

району (міста)

Інф орм ація  про всі д ію чи ЗНЗ, НВК і ДН З у районі (місті) 
Харківської області в них класів і груп учнів і дошкільнят

В сього
З Н З -
ДНЗ

Абонемент «Укрпошта» засвідчує бажання керівника 
знижувати (к=13,5) смертності від ДТП в Україні

ЗНЗ ДНЗ клас ів груп учн ів до ш кіль н . дата  (1)* ІХ X XI XII
гр.1 ____________ го2_____________ _________ гр.4 гр.5 гр.в гр.7 гр.8 гр 9 гр Ю гр.11 гр.12 гр.13 г р і4 гр. 75

Голова м ісько ї ради м. Ізюм -  М арченко  Валерій  В італ ійович Отримання газети «ДАІшка" -  ЗАСІБ (інструмент) 
щодо приєднання д о  св ітово ї програми Генеральної 
Асамблеї ООН через участь у  Акціях з БДР № 26-29Н ачальник ВО Ізю м сько ї м іськради  -  П есик О лена Петрівна учасників

Всього -  19 9 10 150 41 3933 914 19 107 107 107 107
О чікувана к ільк ість  уча сни ків -кол екти в ів  ЗНЗ, НВК, Д Н З  щ одо приєднання  до  програм и ООН 19 19 19 19 19

Батьківська громада всього м. ізюм відреагувала на прохання таким чином: замість передплати 
всім 19 школам і ДНЗ -  всього 19 газет (по однієї') на 4-місяці (IX, X, -XI, XII), батьки вирішили 
передплатити та подарувати дітям 19 шкіл і ДНЗ -107 газет, у п’ять разів більше, а ніж очікувалось.

Тепер одну газету зможуть отримувати не 255 (4847:19) дітей, а 45 (4847:107), в 5 раз менше, 
Дякуючи батькам, всі керівники 19 шкіл і ДНЗ засвідчили приєднання до програми, а діти стали 

учасниками 4-х Всеукраїнських виховних Акцій № 26-29, де масові заходи спрямовані на зниження 
найвищого коефіцієнту показника смертності (к=13,5) в Україні серед всіх 25 країн Європи, наданого ВОЗ.

Нагадуємо індекс газети «ДАІшка» - 49387 і, що її вартість становить всього - 7,18 грн.
Просимо поширити електронну версію ДОСВІДУ серед всіх керівників шкіл і ДНЗ Ваших ВО (УО) 

РДА і МВК для вивчення та втілення в життя наданого ДОСВІДУ, який дозволить ВСІМ класним керівникам 
та вихователям ВСІХ груп налагодити плідне спілкування з батьками щодо створення якісних виховних 
послуг з БДР для своїх дітей, а також до 18 листопада надати інформацію про приєднання до заходів у 
грудні на е-таіі: Іпїо@5ауесІііІбгеп.огд.иа та поштову адресу МГО вул. Баллінська, 13, м. Дніпро, 49068.

Дякуємо за плідну співпрацю на користь всього молодого покоління Вашої області та всієї України.

З повагою.
Президент МГО «Врятуймо дітей Євро г УС  £ 0 /6  коробогатько


