Херсонська
обласна
рада
підтримує ініціативи молоді
Молодь – це майбутнє нашої держави. Херсонська обласна рада
чітко усвідомлює, що майбутнє Херсонщини та України залежить
саме від молодого покоління, яке здатне підняти нашу країну на
новий рівень і дати їй поштовх у нове велике майбутнє. Тому
підтримка ініціатив молоді Херсонщини, створення умов для її
творчого та духовного розвитку, інтелектуального вдосконалення
є пріоритетним завданням обласної програми
Херсонщини», розрахованої на 2017-2021 роки.

«Молодь

Зокрема, у 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету в
області було проведено ряд молодіжних заходів, а саме:
15 березня 2018 року на базі Херсонського державного
аграрного університету проведено конкурсну програму
«Містер вищий навчальний заклад», у якій взяли участь 15
конкурсантів від закладів вищої освіти Херсонщини;
29 березня 2018 року на базі Херсонського державного

університету проведено обласну студентську акцію
«Студентська молодь за здоровий спосіб життя». В акції
взяли участь 110 студентів із закладів вищої, фахової
передвищої освіти області. Акція проведена спільно з
Громадською організацією «Молодіжний центр НІКА». У
рамкам заходу організовано та проведено спортивні
майстер-класи, спортивні змагання «Молодь FEST: зроби до
здоров’я крок»;
з 27 квітня по 03 травня 2018 року на базі Херсонського
державного університету спільно з Громадською
організацією «Громада «ЮА» проведено творчий
регіональний мультифестиваль «Молода хвиля». Серед
учасників – творчі колективи, окремі виконавці від ВНЗ
Херсонщини;
08 червня 2018 року на гідрологічній станції
Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського
державного
екологічного
університету
проведено
національно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт». У
змаганнях взяли участь 8 команд від закладів вищої,
фахової передвищої освіти Херсонської області.
з 01 липня по 04 липня 2018 року проведено молодіжний
форум «Student Education Wave Forum TAVRIA» 2018 на базі
пансіонату «Прибій», в с.Залізний Порт, направлений на
розвиток лідерського потенціалу та самовдосконалення
молоді. Урочисте відкриття форуму відбулося 01 липня
2018 року у Херсонському державному університеті. Форум
проведено спільно зі Студентською радою при Херсонській
обласній
державній
адміністрації,
Громадською
організацією «Південна Аграрна Молодь». У рамках Форуму
відбулася спортивно-розважальна програма, присвячена
Всеукраїнському Дню Молоді;
19 грудня 2018 року у головному корпусі Херсонського
державного аграрного університету відбулося відкриття
арт-фестивалю «Мальовнича Україна». У 2018 році відбувся
перший етап «Туристична Херсонщина», в якому взяли

участь представники від закладів вищої, фахової
передвищої освіти області. У рамках фестивалю учасники
виконували завдання в одному із сучасних стилів, таких
як пейзаж, колаж-комікс (використання фото),
урбаністичному (творча ідея). Головна тема фестивалю –
зображення Херсонщини, показ визначних та яскравих
місць, що зможуть зацікавити туристів відвідати
мальовничу Херсонщину;
з 20 грудня 2018 року до 31 січня 2019 року на базі
Херсонського
державного
аграрного
університету
стартувала студентська акція «Разом переможемо». Зібрані
кошти
передано
Центру
допомоги
учасникам
антитерористичної
адміністрації;
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21 грудня 2018 року на базі Херсонського державного
аграрного університету спільно з Громадською
організацією «Південна Аграрна Молодь» проведено захід
для молоді «День кар’єри». У рамках заходу відбулися
зустрічі з представниками потенційних роботодавців
державних, приватних підприємств та установ області.
Загалом на організацію та проведення вищезазначених заходів з
обласного бюджету спрямовано 265,0 тис. грн.

