
  

 

  
 

 

 
Починаючи з 2022 р. в Україні День молоді буде щороку відзначатися 

12 серпня в Міжнародний день молоді. Минулого року Президент України 
підписав відповідний указ "з метою підтримки прагнення української молоді до 
інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та 

свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів". Це 
свято творчості й натхнення, енергії та оптимізму, пізнання і самоствердження, 

любові і романтики. Цей день наголошує на важливості участі молоді в 
суспільному житті, залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення 
рішень, підкреслює роль молодих людей у розвитку та побудові світу. 

Відповідно до Закону України "Про основні засади молодіжної політики"  
від 27.04.2021 № 1414-IX, до молоді відносяться люди віком від 14 до 35 років.  

На 1 січня 2022 р. чисельність постійного населення Харківської області 
(за оцінкою) складала 2583,3 тис. осіб, з них молоді – 675,9 тис. осіб, або 
26,2% до загальної чисельності населення області. У сільській місцевості 

нашого регіону проживало 121,4 тис. молодих осіб, а у м. Харкові – 386,2 тис. 
осіб. Серед молоді Харківщини на 100 дівчат припадало 108 юнаків. 

На кінець 2021 р. професійну (професійно-технічну) освіту здобували 
13867 учнів. На початок 2021/22 навчального року в закладах фахової 

передвищої освіти області навчалося 9666 студентів, у закладах вищої освіти – 
122386 осіб.  

Одним із завдань Цілей сталого розвитку є скорочення частки молоді, яка 

не працює, не навчається і не набуває професійних навичок. За результатами 
обстеження робочої сили кількість зайнятого населення у віці 15–34 роки у 

2021 р. становила 344,1 тис. осіб. 
У 2021 р. у віці до 34 років одружилося 9,9 тис. чоловіків та 10,8 тис. 

жінок. У матерів цього віку народилося 12277 дітей. 

Вітаємо молоде покоління зі святом та бажаємо мирного світлого 
майбутнього, творчої енергії та запалу, драйву, успіхів у навчанні та роботі, 

впевнених прагнень до великих перемог. Нехай найяскравіші роки життя 
будуть наповнені безмежними можливостями, успіхом і щастям! 

До Дня молоді 
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