
Українська молодь – майбутнє держави 
( 28 червня – День молоді) 

День молоді відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до 

Указу Президента України від 22 червня 1994 року N 323/94 «Про День 

молоді». 

Свято встановлене «на підтримку 

ініціативи молодіжних об'єднань і 

організацій України»  

У 2020 році це свято  – 28 червня і в 

цей день  буде відзначатися ще одне 

важливе для українців свято – День 

Конституції України. 

День молоді України –  свято дуже 

важливе для нашої держави. Адже саме 

молодь є основною рушійною силою 

позитивних змін та перетворень, які відбуваються сьогодні в Україні. Молодь 

приймала найактивнішу участь у Революції Гідності. Молоді волонтери та 

військові з великим почуттям патріотизму та гідності захищають нашу рідну землю 

на передовій. 

Ми вдячні за героїзм, відвагу, самовідданість 

нашим героям, учасникам  АТО / ООС на сході 

країни, які ціною власного 

життя та здоров’я  стоять на 

сторожі нашого мирного 

сьогодення, захищають  

рубежі та територіальну 

цілісність нашої країни.  

Ми пишаємося  молоддю 

нашого району, їх досягненнями в різних напрямках 

професійної діяльності. Сучасні й освічені, вони – творці 

сьогодення та майбутнього, їх енергія і завзяття, оптимізм і 

наполегливість знаходять втілення у бізнесі, політиці, в науці, на виробництві, у 

спорті та мистецтві. 

Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, 

любові і романтики.  

Юність і молодість - це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але 

ще й особливий стан душі. Це час дерзань, пошуків, відкриттів і реалізації 

найсміливіших сподівань. 

Це неповторна та відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне життя, 

ухвалює свої перші власні рішення. Це та пора, коли маленька перемога стає 

запорукою життєвого успіху. 

Турбота про молоде покоління є важливою частиною соціальної роботи. 

Розроблена і здійснюється молодіжна політика. Держава підтримує молоді сім’ї, 

розширюються можливості для отримання середньої, вищої, спеціальної освіти, 

розвиваються юнацькі , молодіжні клуби та центри.   

Вітаємо нашу  молодь , бажаємо творчої енергії, незалежних думок та сил, щоб 

утілити всі прагнення. Щиро зичимо великого особистого щастя, творчого 

натхнення, оптимізму та прихильності долі на всіх ваших життєвих дорогах! 
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День молоді 28 червня – знаменні дати поточного року 
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