
БЛАНК-ВІДОМІСТЬ  № 1/2014

Керівник (МОН, ДОН, УОН,УО, ВО, РВО
або ДНЗ, ЗНЗ, ПНТЗ, ВНЗ)

1.  Участь у заході на користь дітей - конкретного колективу освітньої галузі

Ми всі разом за 
щасливе майбутнє 

всіх дітей 
України 

Наш колектив ________________
__________________________ органу 
управління освітою (МОН, ДОН, УОН, УО, 
ВО, РВО), навчального закладу освіти (ДНЗ, ЗНЗ, 
ПТНЗ, ВНЗ) в __________________ регіоні України. 
Станом на «___» ___________2014 року СПРИЯЄ 
єднанню України конкретними ділами на благо дітей. 
Кожен працівник зробив внесок у сумі – 10 гривен, щоб 
через механізм  передплатити газети «ЧЗ» спільно 
з іншими на користь дітей - здійснити два ПОДАРУНКИ

а від всіх працівників нашого колективу діти отримають в ПОДАРУНОК всього:

                                       (підпис)                                    ПІБ

Показники участі всіх колективів освітньої галузі в 27-ми регіонах України 
у Всеукраїнській акції – 2014 «ВСІ РАЗОМ ЗА МАЙБУТНЄ ДІТЕЙ УКРАЇНИ».

МИ ПРОТИ РОЗКОЛУ
НАШОЇ ДЕРЖАВИ! 

всі 2788 дітей-інвалідів України отримали 
один «український» - 5 гривневий грант 

(допомогу)  з вартості передплаченої 
газети «ЧЗ»

всі МОН, ДОН, УОН, УО, ВО, РВО або 
дошкільнята ДНЗ, учні ЗОШ, студенти  

отримали дві газети «ДАІШКА» замість 
передплати однієї газети «ЧЗ»

Шановні працівники освіти! Знайомтесь з показниками від участі нашого колективу у заході
Всього
працівників в 
колективі

Загальна кількість зібраних 
внесків по 10 грн. від 
працівників освіти

Загальна сума всіх зібраних 
внесків від працівників
освіти

МГО створила умови, щоб кожен в колективі мав можливість допомогти 
дітям-інвалідам скористатись своєю платіжної картою (Visa, Mastercard)
 
або перерахувати внески одним платежем на р/р МГО  №26000709240803, 
МФО 380805, ЄДРПОУ 26459049 для централізованої передплати газети “ЧЗ” 

всі перераховані внески від нашого колективу віддзеркалені на рахунку 
(рахунках) у розділі «Актуальна інформація» на сайті МГО: savechildren.org.ua 

загальна кількість 
перерахованих внесків 
по 10 грн. становить:
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наш колектив (ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ) на загальну суму всіх внесків здійснив 
самостійну передплату газети «ЧЗ» для колективу через поштове 
відділення “Укрпошта”: Індекс – 91392, вартість – 10 грн.,  
стор. 104 «Каталог видань України на 2014 рік”дл
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З кількість газет:

у кількості
“українських” грантів 

по 5 грн.

«українських» грантів всім 2788 дітям України, які 
стали інвалідами внаслідок вибуху на ЧАЕС

у кількості
примірників газет

“ДАІШКА”

для свого колективу або ДНЗ чи учням ЗОШ замість 
однієї газети «ЧЗ» - по дві газети ДАІШКА

для подальшої добровільної участі всіх у Всеукраїнській СВЯТКОВІЙ щомісячній акції “Життю - ТАК, 
Смерті від ДТП на автошляхах України - НІ!” (календар усіх дат проведення акцій розміщений в газеті 
“ДАІШКА” та на сайті МГО: savechildren.org.ua) 


