
 

 

ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

вул. Незалежності, 30, м. Тячів; 90500, тел.: (03134) 3-25-97, 3-26-43  факс 3-25-57,  

web -cайт: www.rvo-tyachiv.in.ua, e-mail: rvo@tyachiv.net.ua, код ЄДРПОУ 39543119 

 

19.11.2018  №1913               На  № 01-15/4950  від  19.11.2018   

 

Керівникам закладів  

освіти району 

 

Про пропозиції до обласного Плану заходів 

з національно-патріотичного виховання на 2019 рік 

 

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України 14.11.2018 № 

1/9-702 щодо планування у 2019 році заходів Міністерства освіти і науки 

України з національно-патріотичного виховання дітей та молоді та їх 

відповідності Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 

2015 року № 580/2015, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної 

державної адміністрації 19.11.2018 № 01-15/4950 «Про пропозиції до 

обласного Плану заходів з національно-патріотичного виховання на 2019 

рік»,  з метою належного виконання у 2019 році Плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 

2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

18.10.2017 № 743-р управління освіти Тячівської районної державної 

адміністрації просить надіслати пропозиції до обласного плану заходів, які 

реалізовуватимуться на виконання зазначених документів в галузі освіти. 

Пропозиції до Плану заходів з національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, які проводитимуться у закладах освіти району відповідно до 

Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 

2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року 

№ 580/2015, у 2019 році просимо надіслати на електронні адреси: 

rvo@tyachiv.net.ua, tan4inez@i.ua до 22 листопада 2018 року згідно з 

формою, що додається. 

Додаток: на 1 арк. 

Начальник управління освіти          М. Думнич            

Танчинець  
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Додаток  

до листа управління освіти 

райдержадміністрації 

19.11.2018 №1913 

Пропозиції 

до Плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

які проводитимуться у ___________________________________________ 

відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України 

від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, у 2019 році 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 
Назва закладу відповідального 

за проведення 
    

 

Керівник  

Виконавець (контактний телефон) 


