Звіт по обласній програмі
«Молодь Миколаївщини»
за 2016-2017 роки

Видатки на реалізацію молодіжної
політики
в тис. грн.
Загальна сума

Кошти на конкурс
проектів програм

2016

274,60

100,00

2017

617,40

300,00

Видатки на реалізацію національнопатріотичного виховання молоді
в тис. грн.
Кошти
обласного бюджету

Кошти
Мінмолодьспорту

2016

50,00

0

2017

200,00

379,00

Заходи з національно-патріотичного
виховання молоді
Прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 10.03.2017 № 72-р «Про
координаційну
раду
з
питань
національно-патріотичного
виховання
при
облдержадміністрації»
1. Культурно-мистецька акція присвячена 80-річчю Миколаївської області «Минула
пам’ятати – майбутнє будувати».
2. Міжнародна акція, спрямована на формування ціннісних орієнтирів та утвердження
національно-патріотичної свідомості дітей та молоді «Нащадки вільних».
3. Фестиваль «Свято Покрови».
4. Фестиваль «День Гідності та Свободи» .
5. Воєнно-патріотичний збір «Поклик серця».
6. Проект «Школа вихідного дня».
7. 9-й військово-реконструкторський потяг Всеукраїнської акції «Потяг Єднання України
«Труханівська Січ».
8. патріотично-спортивний фестиваль “Звитяга”.

Заходи з популяризації здорового
способу життя
2016
2017
Аматорська велогонка «Бугські скали»
Програма «Фітнес марафон» до Дня молоді
Команда молодіжного велоруху
Миколаївщини прийняла участь у ХІІ
міжнародному аматорському
велосипедному марафоні «Куяльник».

Молодіжний фестиваль «Спортивна дитина,
здорова країна – свято для дітей та молоді
Миколаївщини».
Велофестиваль «Миколесо».
Фестиваль «Молодь - за Олімпійське майбутнє!»
Команда молодіжного велоруху Миколаївщини
прийняла участь у ХІІІ міжнародному
аматорському велосипедному марафоні
«Куяльник».
Спортивний фестиваль «Обери спорт для себе» у
с. Степове.
Спортивний фестиваль «Обери спорт для себе» у
с. Дорошівка.
Презентація проекту «Студентська ліга боксу».

Інші заходи з молодіжної політики
2016
2017

Інтерактивний студентський шоу-конкурс «Яблуко
спокуси 2016».
Нагородження переможців обласного конкурсу
гуртожитків вищих навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації «Оселя затишку і тепла»
ІХ молодіжний Джазовий фестиваль
«Джубіле2016»
Студентський танцювальний конкурс «PRO –
движение VOICE 2016».
Регіональний етап Всеукраїнської конкурсної
програми «кращий студент України»
Конкурсна програма «Добрі серця» до
Міжнародного дня волонтерів
Молодіжна екологічна виставка «Чорне море-наша
спільна спадщина»

ХІІ Всеукраїнський пленер з питань активного
громадянства, студентського самоврядування, фізичного
виховання та здоров’я студентської молоді
Базові тренінги Програми «Молодіжний працівник»
Інтерактивний студентський шоу-конкурс «Яблуко
спокуси 2017».
Нагородження переможців обласного конкурсу
гуртожитків вищих навчальних закладів І-ІV рівнів
акредитації «Оселя затишку і тепла»;
Обласний етап молодіжного конкурсу талантів «Зірка
року - 2017»
Студентський танцювальний конкурс «PRO – движение
VOICE 2017».
Конкурсна програма «Добрі серця» до Міжнародного
дня волонтерів

