
 

                                                                                 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО  

                      рішенням виконавчого комітету селищної  ради  

                                                                    від 07.04. 2021 року № 96 

 
 
ПЛАН 
 

заходів з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи 

1.Забезпечити реалізацію державних, місцевих програм, спрямованих на 

системну підтримку та медичну допомогу особам, постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

                                                      Відділ  охорони  зодоров’я та  соціального    

                                                      захиту населення . Упродовж 2021 року. 

          

 2.Забезпечити надання учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС якісної медичної допомоги та консультацій медичними закладами, 

розташованими на території  Вороновицької  ТГ 

Заклади первинної медико-санітарної допомоги (за 

згодою.)  Упродовж 2021 року        

 

3.Проводити просвітницьку роботу  щодо профілактики захворювань і 

дбайливого ставлення до свого здоров'я учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи. 

 Заклади первинної медико-санітарної допомоги (за 

згодою).Упродовж 2021 року. 

4. Забезпечити організацію та проведення (за необхідності, з урахуванням 

епідемічної ситуації, дистанційно або у форматі онлайн): 

- у закладах освіти, розташованих в населених пунктах Вороновицької  

селищної ради, - годин спілкування, бесід, уроків мужності «Чорнобильська 

трагедія: як це було», «Мужність і біль Чорнобиля», «За межами можливого», 

«Чорнобильська катастрофа - глобальна проблема людства», присвячених 35-м 

роковинам Чорнобильської трагедії; перегляд  тематичних кінофільмів, 

документальних фільмів; 

- оформлення у бібліотеках тематичних виставок, періодичної, науково-

популярної, інформаційно-довідкової та художньої літератури, виставок 

фотоматеріалів, що висвітлюють події Чорнобильської катастрофи «35~й 

Чорнобильський квітень», «Чорнобиль в пам'яті і книгах», «Закурликали 

востаннє журавлі й залишились на Чорнобильській землі»; огляду поеми Івана 

Драча «Чорнобильська Мадонна»,   

- зустрічі-спогаду  з ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

«Твій біль, Україно - Чорнобиль», літературно-музичного монтажу «Дзвони 

Чорнобиля»; 



 

         - «Чорнобильського тижня» для  здобувачів освіти, молоді, 

інтелектуального конкурсу «Чорнобиль. Минуле. Майбутнє».  

Відділ освіти, культури, туризму і спорту. 

       Упродовж 2021 року. 

 5. Залучити представників релігійних громад до участі в проведенні спеціальних 

богослужінь та панахид за жертвами Чорнобильської трагедії.  

         Квітень 2021 року. 

6. Взяти участь у міжнародній акції «Запали свічку пам'яті». 

         Квітень 2021 року.  

7.Забезпечити висвітлення заходів, присвячених 35-м роковинам Чорнобильської 

трагедії,  зокрема з інформаційного висвітлення теми подвигу учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на сайті  Вороновицької  

селищної ради. 

                                              Радзиховська  Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий  справами (секретар)   

виконавчого комітету                                                                               Н.А.Мороз 

 


