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ІДЕЯ ТА ОРГАНІЗАТОР: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАШ РІД», nasharodynka@gmail.com  

Голові Товариства угорської  

культури Закарпаття  

пану Брензовичу В.І. 
 

Шановний Василю Івановичу! 
 

Згідно домовленостей з Вашим референтом, письмово інформую Вас про 

другу зустріч (зібрання), ужгородського Гайд Парку, яка відбудеться 22 серпня, 

2014 року, о 16:00, в приміщенні Закарпатської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Ф. Потушняка, за адресою: м. Ужгород, пр. Свободи 16.  

 Тема зустрічі: «Ідея та мета, завдання й першочергові кроки (дії) та 

організаційно-практична реалізація ідеї-проекту «Перевідники», яку 

планується реалізувати силами громадян-пенсіонерів міста Ужгороду, через 

дотримання правил дорожнього руху на пішохідних переходах, біля 

навчальних закладів, на період навчального року». 

 Мета зустрічі – організація  реалізації міської ідеї-проекту «Перевідники» 

та погодження пунктів й можливе підписання Меморандуму про співпрацю між 

зацікавленими учасниками та сторонами.  

До обговорення цього питання на Гайд Парку та роботи над ідеєю-проектом 

«Переводчики», запрошуються: 

- пенсіонери, ветерани праці та їх організації; 

- представники місцевого органу освіти; 

- службові особи зі складу органів місцевої Державтоінспекції; 

- уповноважені представники органів місцевої влади та управляння;  

- інші зацікавлені особи та організації (ТСО України, батьківські комітети, 

громадські ради), та всі небайдужі й активні громадяни нашого краю та Ужгороду: 

суспільно-громадські лідери, діячі культури та мистецтва, підприємці, 

представники молодіжних організацій, політики, чиновники. 
 

Просили б, прийняти участь у в роботі Гайд Парку, шляхом відрядження 

представника, очолюваного Вами Товариства (до участі в заході). Крім того, 

будемо вдячні за активність та пропозиції щодо участі членів, очолюваної Вами 

організації, до проекту «Перевідники», а саме - для чергування на пішохідних 

переходах біля того чи іншого, конкретного, учбового закладу, з урахуванням 

автомобільно-пішохідної ситуації навколо нього, з метою знизити дані статистики 

нещасних випадків за участі дітей шкільного віку (включаючи летальні випадки).  

 В додатку, знайдете підготовлену нами «Інформацію про ідею, мету, 

завдання, першочергові кроки (дії) та організаційно-практична реалізація ідеї, 

силами громадян-пенсіонерів міста Ужгороду, з дотримання правил дорожнього 

руху на пішохідних переходах, біля навчальних закладів, на період навчального 

року». 

 

Про Ваше рішення участі в роботі Гайд Парку, просимо повідомити.  
 

З повагою, 

Голова громадської організації «Наш Рід»      підписано                 Ю. Ключівський 
+380-954545540 

mailto:nasharodynka@gmail.com

