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Керівникам органів управління 
освітою, інтернатних навчальних 
закладів

Про проведення VII Всеукраїнського 
конкурсу „Моральний вчинок“

На виконання доручення заступника голови облдержадміністрації 
Овчаренка С.М. від 13,02.2017 № 989/01/01-40 до листа Українського фонду 
культури, Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра та Всеукраїнської 
громадської організації „Асоціація українських правників“ від 12.01.2017 
№ 5/3-138 щодо проведення у 2017 році VII Всеукраїнського конкурсу 
„Моральний вчинок“, просимо розглянути можливість участі учнівських 
колективів в означеному конкурсі.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник начальника О. І. Сімушіна

Кононенко 64 з  1 40
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-Асоціація українських правників 
VKpViHCbKHji фонд культури 

Київський інститут музики імені P.M. Глісра

№5/3-138 від 12.01 2017 р.
Голові Черкаської 
обласної державної 
адміністрації 
Ткаченку Ю.О.

Шановний Юрію Олеговичу!

Користую чись пагодою , засвідчусмо Вам свою  високу повагу та 
звертаємось із надією  поєднати наші зусилля у сприянні розвитку морально- 
духовних засад у дітей та  молоді, формуванні у них здорового способу 
життя, підвищ енні пріоритету загальнолю дських цінностей. Адже творення 
соціально-моральної культури починається від формування кращих 
людських якостей, які допомагаю ть лю дині стати гідною  особистістю . Цей 
тривалий ш лях розпочинається в сім’ї і продовж ується в освітньо-виховних 
закладах. Від того, що сьогодні ми дамо своїм дітям, залежатиме не тільки 
їхнє майбутнє, а  й майбутнє наш ої держави.

З огляду на це. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 
українських правників». Київський інститут музики ім. P.M. Глієра та 
Український ф онд культури, за підтримки М іж народної громадської 
організації «Асоціація милосердя «Еммапуїл» та Громадської організації 
«Громадський форум суспільної етики» з метою  популяризації духовних і 
моральних надбань, консолідації зусиль, спрямованих на моральний 
саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у 
цивілізованому світі, сприяння формуванню  громадянської позиції та 
соціально-правової активності учнів і студентів, створення належних умов 
д,ія прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуггя любові до 
багатоетнічної та толерантної України, готовності до захисту України, 
забезпечення її  суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості 
проводять VII В сеу к р а їн ськи й  ко н к у р с  « М о р ал ьн и й  вчи нок» , в 
організації якого у попередніх роках брали участь департаменти та інші 
державні органи управління в галузі освіти.

VII В сеукраїнський конкурс «М оральний вчинок» проводиться з 20 
лютого по 20 квіїїія  2017 року. Робота журі щ одо визначення переможців і 
лауреаіїв Конкурсу -  з 20 квітня по 10 травня 2017 року. Церемонія 
нагородження перемож ців пройде у м. Києві у другій декаді травня 
поточного року.

И Для участі у Конкурсі запрош уються учні загальноосвіпііх , нрофесійно- 
хнічних та студен ій  вищ их навчальних зак.іадів.
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Умови Конкурсу розміщені на оф іційних Інтернет-сайтах: 
В сеукраїнської іром адсько ї ор іан ізац ії «А соціація українських нравників» 
(aup.org.ua), К иївського інституїу  музики ім. P.M . Глісра (glierinstitute.org).

Просимо Вас, ш ановний Ю рію Олеговичу, сприяти проведенню  УИ 
В сеукраїнського конкурсу «М оральний вчинок» та впевнені, що спільними 
зусиллями ми забезпечимо гідне його проведення в цьому навчальному році, 
чим сприятимемо вихованню  підростаю чого покоління і підвищ енню  
моральності суспільства в цілому.

Ча додатковою  інформацією  просимо звертатись за телефонами;
• ЗК 067-37-37-600 -  Костицький Василь Васильович, 
t 38 097-968-53-34 -  Сердю к Наталія А ркадіївна,
+ 38 067-734-02-40 -  І Іовицька Паталія Борисівна,
+38 063-106-85-81 -  С уходольська Анастасія Андріївна.
Додаток: Положення про Вссукрашський конкурс «Моральний вчинок».

Зі щирою повагою 

Голова Фонду

Б. 1. Ол^яик О. Й. Злотинк

Президент Асоціації
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