
                                                                                                               Додаток 

                                                                                до рішення   виконавчого комітету 
                                                                                 від 16.12.2020 року  № 370 

 

ПЛАН 

заходів з національно-патріотичного виховання молоді на 2021 рік 

 

І. З метою залучення молоді до вивчення культури, історії України, 

пропагування кращих здобутків національної спадщини: 

1.1. Проводити в  бібліотеках,   закладах  культури, освіти   Вороновицької  
ОТГ заходи, присвячені відзначенню пам'ятних та святкових дат: 

- День  Соборності – 22 січня 

- День Голокосту – 27 січня 

- День пам’яті Крут – 29  січня 

- День  вшанування  учасників  бойових дій  на території  інших  держав -15  
лютого   

- День героїв  Небесної  Сотні – 20  лютого 

-Дня  памяті  та  примирення  і 76 річниці Перемоги  над нацизмом у Другій  
світовій  війні  –8- 9 травня; 

- День пам’яті жертв  політичних  репресій – 16  травня 

- День  вишиванки – 20 травня 

-Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні – 22 червня; 

-Дня Конституції – 28 червня, 25   років від дня  прийняття  Конституції. 

-Дня  Державного Прапора  України – 23 серпня  

-Дня Незалежності України – 24 серпня; 

-День  партизанської слави – 22 вересня 

-Дня захисника України – 14 жовтня; 

-Дня українського козацтва – 14 жовтня; 

-День визволення  України  - 28 жовтня з  окремими  заходами до  дня  
визволення кожного  населеного пункту Вороновицької  ОТГ. 

-Дня української писемності та мови – 9 листопада; 

- День пам’яті  жертв  голодомору -  

-Дня Гідності та Свободи – 21 листопада; 

-Дня Збройних Сил України – 6 грудня. 



- День  ліквідатора   ЧАЕС – 14  грудня 

1.2. Проводити волонтерські акції «Пам'ятай» з упорядкування місць, 
пов'язаних з історією та культурою українського народу та пам'ятників 
загиблим воїнам, місць бойової слави. 

ІІ. З метою формування розвитку у молоді мотивації, спрямованої на 

підготовку до захисту держави, покращення допризовної підготовки та 

військово-професійної орієнтації молоді: 

Проводити  наступні заходи: 

-  військово-патріотичні  ігри ; 

- змагання серед допризивної та призовної молоді з військово-прикладних 
видів спорту  

Відповідальні:  Директор  ПТУ-№14 смт Вороновиця, військово-обліковий 
стіл. 

ІІІ. З метою популяризації національно-патріотичного виховання: 

3.1. Оформити стенд «Наші герої», в якому розміщувати матеріали 
історичного, краєзнавчого змісту, біографії видатних особистостей, які 
проживали на території селищної ради, матеріали про військовослужбовців 
селищної ради, які брали участь в антитерористичній операції на сході 
країни, загиблих військовослужбовців. 

3.2. Сприяти у проведенні турніру пам`яті воїна батальйону АЙДАР, 
молодшого сержанта Корабльова А.В.,  який був  започаткований  23.07.2016 
року у смт. Вороновиця 

 Військово-обліковий стіл,  ветеранська організація смт  Вороновиця. 

4. Залучати  до  участі  в проведенні  заходів громадські організації, 
інвесторів – приватиних підприємців, фермерські господарства. 

 

 

 Секретар  виконкому                                     Н.А.Мороз 

  

  

 

 


