
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
к I р ов огрмс ьк oi оБ^Асн оi дЕр?IrАвн oI АдмIнI стрАцIi

Ne

на Ne вiд Керiвнпкам органiв управлiпня
освiтою мiських, сепищнпх,
сiльських рад

Керiвникам закладiв впщоi освiти

Керiвникам закладiв фахово[
передвищоi освiти

Керiвникам закпадiв професiйноi
(професiйно-технiчноi) освiти

fIро проведення нацiонального
кOнкyрсу <<Молодiжна столиця Украiни>>

За iнiцiативи MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраIни, Украiнського
iнституту мiжнародноТ полiтики та Наiiiональноi молодiжноТ ради УкраiЪи,
починаючи з 2017 року проводиться нацiональний конкурс <молодiжна столиця
укратrrи>>, вiдзначаючи найкраще MicTo краiни для проживання та розвитку
молодi.

Метою конкурсу е активiзацiя спiвпрацi мiж молоддю та мiсцевим
СаМОВРяДУванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку
молодi в MicTax УкраТни.

Заявки приймаються до 25 листопада 202l року за посиланням:
ЛiЬrФl'ОдtЬсарitаl. та у друкованому виглядi на адресу: MiHicTepcTBo
мtlлолi ,га спорту Украiни, м. Киiв, вул. Еспланадна,42)

f]етальна iнформацiя про конкурс на сайтi: http://youthcapita1.org.ua/.
ПРОСИМО Поширити iнформацiю про конкурс серед зацiкавлених осiб та

сприяти lx участi.

ffолат,ок: на I арк в 1 прим.

Щиректор департаменту

I lат'аля Коваль ЕбФO6ф4Фl,Фа державй адмiнiстрацiя
Дёпартамёнт освiти i науки
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