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Керівникам 
закладів освіти
Деснянського району міста Києва

Щодо поширення інформації

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 
№ 6/482-20 щодо розроблення мобільного додатку «Твоє право» для людей, що 
залишились на тимчасово окупованих територіях та внутрішньо переміщених 
осіб просимо сприяти розповсюдженню інформації про мобільний додаток.

Заступник начальника Олена ШУРКО
7 Г Х _

Наталія Макаревич 546 08 38



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481 -32-39, е-гпаіі: тсіи5Іоп@топ,|»оу.иа

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Копія: Поклонська В. 
іпГо@<іопЬа55505.ог§

Шановні колеги!

Направляємо для ознайомлення лист громадської організації «Донбас 
СОЄ» від 26.02.2020 № 18-20 (вх. №8338/0/1-20 від 12.03.2020) про розроблення 
мобільного додатку «Твоє право».

В безкоштовному мобільному додатку висвітлені питання освіти, які 
актуальні для людей, що залишилися на тимчасово окупованих територіях та 
внутрішньо переміщених осіб.

Для покращення інформування громадян, які зазнали негативного впливу 
збройного конфлікту, щодо реалізації та захисту їх прав на освіту, просимо 
сприяти в розповсюдженні інформації про мобільний додаток «Твоє право» в 
закладах освіти.

Копія листа ГО «Донбас СОС» додається.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Новосад В. Є. 4814764

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ІР6/482-20 від 2Є.03.202Є

Департамент освіти і науки 
31.03.2020 № 063/3993

1391813543



КОЖЮУЕКЇМЕОТАЬ ОКСАМІ5АТІОК ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГЮМВА5 805» | Р Я  «ДОНБАС СОС»

ЦЗНЕОи 39348218 К і * К І  ЄДРПОУ 39348218
Цкшм, 03150, Куіу, йг. Кіота, 5 ,10А ^ Н Н г  Угряна, 03150, м. Кіеі, зул-Ділога, 5 ,13А

№18-20 від 26.02.2020
Міністру освіти і науки України 
Г. НОВОСАД

Шановна пані Ганно,

Від імені ГО «Донбас СОС» висловлюю Вам свою повагу та вдячність за 
співробітництво.

ГО «Донбас СОС» вже шостий рік допомагає постраждалому від конфлікту на 
сході України населенню. Основними напрямками діяльності є захист та адвокація 
прав та свобод внутрішньо переміщених осіб, мешканців тимчасово окупованих 
територій (ГОТ) Луганської та Донецької областей, а також поселень поблизу лінії 
зіткнення.

При підтримці Програми ООН із відновлення та розбудови миру, Донбас 803 
розробив мобільний додаток «Твоє право». Це універсальний безкоштовний 
юридичний довідник для людей, що постраждали від конфлікту на сході України; 
осіб, які стали жертвами сексуального і тендерно зумовленого насильства; осіб, що 
постраждали від торгівлі людьми; ветеранів АТО/ООС та членів родин загиблих. 
Застосунок містить перелік основних тем із відповідями для користувачів. Крім 
визначень та загальної інформації , містить посилання на відповідні нормативно- 
правові акти та зразки заяв.

У мобільному додатку «Твоє право» висвітлені питання освіти, які актуальні 
для людей, що залишились на тимчасово окупованих територіях та внутрішньо 
переміщених осіб. Додаток містить інформацію:

- про дошкільну освіту;
- повну загальну середню освіту (перелік шкіл де організовано дистанційне 

навчання, дистанційне навчання для жителів ТОТ та особливості отримання 
атестату);

- про особливості професійно-технічної освіти;
- про вищу освіту (проходження ЗНО, порядок зарахування для жителів ТОТ, 

спрощена процедура вступу через центри «Донбас-Україна», соціальна стипендія);
- про відновлення документів про освіту (атестат про повну загальну освіту, 

диплом про закінчення закладів вищої освіти).

Для покращення інформування громадян, що зазнали негативного впливу 
збройного конфлікту, щодо реалізації та захисту їх прав на освіту, просимо 
сприяння в розповсюдженні інформації: пво мобіаью»»-додаток “Твоє право” у
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ї ї  _школах, ПТУ, ЗВО та інших навчальних закладах. Просимо також рекомендувг 
розмістити посилання на додаток на інтернет-ресурсах закладів освіти та місцев 
департаментів освіти. Впевнені, це стане додатковим кроком інформуван 
населення, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту', а також підвищи 
кількість молоді з ТОТ, що вступлять до закладів освіти на підконтрольній Украі 
території, а також сприятиме захисту їх прав та свобод.

У разі виникнення питань прошу звертатися до менеджера проекту «Тв< 
право» Голодної Олени: +380997674575, шїо@(іопЬа55зо5.огс

Користуючись нагодою, ще раз дякую за співробітництво.
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