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Керівникам закладів загальної 
середньої освіти

Для врахування в роботі

Управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради доводить до відома лист департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від.31.01.2018 № 562/0/211-18 (вх. № 9/339 від 31.01.2018) 

щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Просимо до 07.02.2018 забезпечити розміщення інформаційних матеріалів, 

що стосуються реалізації правопоросвітницького проекту «Я маю право!», на 

офіційних сайтах та інформаційних стендах закладів загальної середньої освіти.

Додаток: на 15 арк. у 1 прим.

В. о. начальника управління О. В. Салогуб
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Керівникам органів управління освітою 
райдержадміністрацій міських рад та 
об’єднаних територіальних громад, 
закладів освіти Дніпропетровської 
обласної ради

Для врахування в роботі

Департамент освіти і науки облдержадміністрації (далі -  департамент) 
надсилає для врахування в роботі телефонограму Дніпропетровської 
облдержадміністрації від 17.01.2018 № 34 щодо реалізації
правопросвітницького проекту “Я маю право!”, що додається.

Просимо розмістити інформаційні матеріали зазначеного вище проекту 
“Я маю право!” в закладах освіти та на офіційних сайтах.

Відповідно до листа департаменту від 12.01.2018 №211/0/211-18 “Для 
врахування в роботі” нагадуємо, що узагальнену інформацію надавати 
щоквартально до сектору позашкільної освіти та виховної роботи (e-mail: 
petlya@adm.dp.gov.ua, fedorchenko@adm.dp.gov.ua).

Додаток: інформаційні матеріали в електронному вигляді.

Директор департаменту О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

Федорченко Катерина Євгенівна 770 82 59
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17.01.2018 Головам райдержадміністрацій

Міським головам (за згодою)

Головам об’єднаних територіальних 
громад області (за згодою)

Керівникам структурних підрозділів 
облдержадмін істрації

ТЕЛЕФОНОГРАМА

На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 
“Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького 
проекту “Я маю право!”, відповідно до розпорядження голови 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 12.01.2018 
№ Р-7/0/3-18 “Про затвердження регіонального плану заходів щодо реалізації 
на території Дніпропетровської області право просвітницького проекту 
“Я маю право!”, з метою здійснення заходів, спрямованих на формування у 
суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню 
рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх 
прав, гарантованих Конституцією та законами України, у різних сферах 
життя, прошу вжити заходів щодо розміщення на офіційних веб-сайтах 
інформації про правопросвітницький проект «Я маю право!», а також 
розміщення цієї інформації на інформаційних стендах у власних 
приміщеннях, місцях масового перебування громадян, в транспорті, 
приміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального 
захисту населення тощо.

Інформацію про проведену роботу прошу до 15.02.2018 надати до 
управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 
облдержадміністрації.

Додатки: інформаційні матеріали про правопросвітницький проект 
«Я маю право!» в електронному вигляді.

Заступник голови
облдержадміністрації В.О.ЮРЧЕНКО

Федорчук 742 70 27
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