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Н ачальникам  відділів, управлінь освіти
райдерж адм іністрацій ,
виконком ів рад м іст обласного значення
Ректорам  (директорам ) вищ их та професійно-
технічних навчальних закладів
Д иректорам  інтернатних закладів обласного
підпорядкування

У правління освіти і науки Р івненської обласної держ авної адм іністрації 
надсилає для використання у роботі лист М іністерства освіти і науки У країни від 
20.01.2017 № 1/9-18 «П ро використання на сайтах навчальних закладів та установ 
системи освіти інф орм аційних банерів щ одо захисту прав дитини» (копія листа 
додається).

П росимо інф орм ацію  довести до відома керівників  навчальних закладів.

Додаток: лист М іністерства освіти і науки У країни від 20.01.2017 № 1/9-18 
«Про використання на сайтах навчальних закладів  та установ системи освіти 
інформаційних банерів щ одо захисту прав дитини» на 1 аркуш і.

Заступник начальника управління - 
начальник відділу виховної роботи 
та соціального захисту дітей

Ровкач Ангеліна Василівна 
26 - 75-35
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Департаменти ( управління ) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Про використання на сайтах навчальних 
закладів та установ системи освіти 
інформаційних банерів щодо захисту 
прав дитини

Міністерство інформує, що на виконання завдання 2 Плану наказу 
Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 р. № 405 «Про 
затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року», ГО «Ла Страда-Україна» розробила 
для розміщення на сайтах навчальних закладів, органів та установ 
департаментів (управлінь) освіти і науки інформаційні баиери з питань 
убезпечення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми шляхом поширення 
інформації про роботу Національної дитячої гарячої лінії та Національної 
гарячої лінії, з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми 
та тендерної дискримінації.

Просимо довести код банерів для їх розміщення на сайтах навчальних 
закладів та установ освіти:

1) Національна дитяча «гаряча лінія» - <а Ьге1="Ішр://1а-5ігас1а.оі-&.щ\" 
1аі£еІ="Ь1апк"> <іігш 8гс="Ьцр://1а-5ігаба.оге.иа/Па Бігаба 2 2.gif1 
а] інонаціональна дитяча гаряча лінія"></а>

2) Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, 
торгівлі людьми та тендерної дискримінації - <а ЫчЛ-'Ьнр://1а- 
strada.om.ua" іаг£еі="Ь1апк"> < іп^ бтс- ' ІШр://їа-
strada.oro.ua/La зітаба 1 З.аіГ' ак= "Національна гаряча лінія"></а>

За більш детальною інформацією звертатися до ГО "Ла Страда- 
У країна": т/ф (044) 205-37-36, 205-36-94. Контактна особа: Криву ляк Альона.

Заступник Міністра Павло Хобзей
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