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Керівникам органів управління освіти
райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад

Надсилаємо спільний лист Асоціації українських правників, Українського
фонд],1 культури, Київського інституту музики імені Р.М.Глісра від 12 січня
2017 року № 5/3-138 для відома та сприяння проведенню VII Всеукраїнського
конкурсу “Моральний вчинок”, який відбудеться з 20 лютого по 20 квітня
2017 року.
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Асоціація українських т равників
Український фонд культури
Київський інститут музики імені P.M. Глієра
№ 5/3-138 від 12.01 2017 р.

Голові Кіровоградської
обласної державної
адміністрації
Кузьменку С.А.
Шановний Сергію Анатолійовичу!
Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою високу повагу та
звертаємось із надією поєднати наші зусилля у сприянні розвитку моральнодуховних засад у дітей та молоді, формуванні у них здорового способу
життя, підвищенні пріоритету загальнолюдських цінностей. Адже творення
соціально-моральної культури починається від формування кращих
людських якостей, які допомагають людині стати гідною особистістю. Цей
тривалий шлях розпочинається в сім'ї і продовжується в освітньо-виховних
закладах. Від того, що сьогодні ми дамо своїм дітям, залежатиме не тільки
їхнє майбутнє, а й майбутнє нашої держави.
З огляду на це, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація
українських правників», Київський інститут музики ім. P.M. Глієра та
Український фонд культури, за підтримки Міжнародної громадської
організації «Асоціація милосердя «Еммануїл» 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
для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до
багатоетнічної та толерантної України, готовності до захисту України,
забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості
проводять VII Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок», в
організації якого у попередніх роках брали участь департаменти та інші
державні органи управління в галузі освіти.
VII Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» проводиться з 20
лютого по 20 квітня 2017 року. Робота журі щодо визначення переможців і
лауреатів Конкурсу - з 20 квітня по 10 травня 2017 року. Церемонія
нагородження переможців пройде у м. Києві у другій декаді травня
поточного року.
Для участі у Конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, професійнотехнічних та студенти вищих навчальних закладів.
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Інтернет-сайтах:
Всеукраїнської громадської організації «Асоціації українських правників»
(aup.org.ua), Київського інституту музики ім. P.M. Глієра (glierinstitute.org).
Просимо Вас, шановний Сергію Анатолійовичу, сприяти проведенню
VII Всеукраїнського конкурсу «Моргльний вчинок» та впевнені, що
спільними зусиллями ми забезпечимо гідне його проведення в цьому
навчальному році, чим сприятимемо вихованню підростаючого покоління і
підвищенню моральності суспільства в цілому.
За додатковою інформацією просимо звертатись за телефонами:
+38 067-37-37-600 - Костицький Василь Васильович,
+38 097-968-53-34 - Сердюк Наталія Аркадіївна,
+38 067-734-02-40 - Новицька Наталія Борисівна,
+38 063-106-85-81 - Суходольська Анастасія Андріївна.
Додаток: Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок».
Зі щирою повагою,

