
СЛАВУТИЧ -  У НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Інтерв'ю з міським головою Володимиром Удовиченком

—  Володимире Петровичу, 
яку підсумкову оцінку життє
діяльності міста ви можете 
дати напередодні святкуван
ня 18-ї річниці Славутича?

—  У складній суспільно-пол
ітичній трансформації Славу
тич з достроково зупиненою 
Чорнобильською  атомною 
електростанцією  є сьогодні 
містом конкурентним. Це визна
но як в економічному, так і соц
іальному плані Інститутом ре
форм за сприянням програми 
USAID і підтверджується пере
могою славутчан у багатьох 
конкурсах, участь в яких брало 
місто. Назву лише один унікаль
ний проект, реалізований у рам
ках міжнародної програми “Ос
віта — Ресурси —  Технологія”, 
— це відкриття Центру інфор
маційних технологій.

Вся історія міста, розбудо
ва його соціальної інфраструк
тури завжди проходили з го
ловним пріоритетом —  ство
ренням найкращих умов для 
юного покоління. Наразі Сла
вутич може претендувати ще 
на одне звання —  “Місто, спри
ятливе до дитини’’. На мій по
гляд, це і є головним підсумком 
роботи за всі ці роки.

—  Вашу місію і зусилля в 
напрямку розвитку м ісцево
го самоврядування визнано 
не тільки славутчанами, а й 
міжнародними інституціями.

— Так, у Славутичі на сьо
годнішній день нам вдалось 
реалізувати на достатньо висо

кому рівні модель місцевого роз
витку, становлення м ісцевого 
самоврядування, і це дійсно виз
нано експертами, причому не 
тільки українськими, а й зарубі
жними, у тому числі Сполучених 
Штатів Америки.

Нещодавно проходила велика 
конференція партнерських громад. 
На ній були відпрацьовані заходи 
щодо продовження співпраці 
місцевого самоврядування США і 
України на наступні роки.

Дуже важливою складовою, 
на наш погляд, у розвитку місце
вого самоврядування є станов
лення і розвиток самоврядуван
ня в освітянських навчальних 
закладах. Ця тема, яку нам тре
ба розглядати, сьогодні актуаль
на, особливо в перехідний пері
од трансформації державності 
до рівня сучасних європейських 
країн, а це означає —  до сучас
ного законодавства, до того пра
вового поля, яке на сьогоднішній 
день існує й дає результати. 
Особливо в нашій країні, яка зна
ходиться у перехідному періоді, 
де не вистачає робочих місць, 
низька заробітна плата і соціаль
ний рівень, і це не секрет, що ми 
значно відстаємо в порівнянні з 
країнами західної цивілізації, і 
навіть тими, хто 10 років і більше 
як стали на шлях реформ і сьо
годні вже досягли результатів, які 
вище, на жаль, ніж в Україні. Це і 
Польща, Словенія, Чехія.

І тому ми поставили за мету 
реалізацію цієї моделі самовря
дування в місті Славутичі.

Для довідки:
Зараз міський голова пере

буває на 12-й сесії Конгресу 
місцевих і  регіональних влад 
Європи в м.Страсбурзі. З  1998 
року він є заступником пред
ст авника , а з 2000  р о ку  - 
представником України в Па
латі КМРВЄ.

—  Ви проводите традиційні 
зустрічі зі ш колярами міста. 
Насамперед, яку мету ви ста
вите, готуючись до них?

—  Передусім, я хотів би ска
зати, що в Славутичі росте гідне, 
унікальне покоління, освічене, 
яке може на рівних вести диспут 
з усіх питань, і завдання дорос
лих — допомогти їм обрати свою 
стежинку в цих страшних лабі
ринтах тяжкого життя.

З метою практичного ефек
тивного впровадження учнівсь
кого самоврядування, визначен
ня його місця в організації управ
лінської діяльності, в життєдіяль
ності наших навчальних зак
ладів, 19 травня в загальномісь
кому бібліотечно-інформаційно- 
му центрі проводився науково- 
методичний семінар “Виховна 
робота зі школярами в контексті 
гуманістичної парадигми освіти”. 
В ньому брали участь ректор та 
проректор з науково-методичної 
роботи Білоцерківського інститу
ту підвищення кваліфікації пра
цівників закладів освіти. Повинен 
сказати, що в рамках підготовки 
до нього я запланував зустрічі 
в усіх школах, з учнівськими ко
лективами різного віку. Вони по

чалися з 16 травня, а заверши
лись 23 травня участю в першій 
науко во -пр акти чн ій  с ту 
дентській конференції та нау
ковій конференції ліцею в рам
ках Малої академії наук. Такі 
зустрічі дають змогу вийти на 
аналіз і усвідомлення місця кож
ного члена суспільства в цьому 
житті, в тому числі і школяра.

Багато цікавого є в кожній 
школі. Велику подяку треба вис
ловити всім директорам осві
тянських закладів. Всі вони зас
луговують на саму високу пова
гу за забезпечення навчального 
процесу.

П ерш у половину кож ної 
зустрічі я побудував таким чи
ном, щоб концентрувати увагу 
учнів на тих негативних явищах, 
які є, на жаль, сьогодні в Славу
тичі, і які пов’язані із молоддю та 
її участю в громадському житті 
міста. Причому розмову почина
ли від паління, сміття, зламаних 
дерев, написів на будинках до 
наркотиків, зловживання спирт
ними напоями.

Звісно, що не минулося без 
аналізу того, що сьогодні бру
тальні слова є звичними для на
ших славутчан, і не тільки серед 
дорослих, а й серед дітей. Це 
очевидні речі. Сьогодні вчителі 
на певні свої зауваження можуть 
від учн ів  отримати таку 
відповідь, з якою тяжко буде 
жити і боляче згадувати протя
гом цілого місяця. Я залишився 
задоволений відкритою розмо
вою, д іалогом, двостороннім

спілкуванням в присутності вчи
телів, яке проходило цікаво, на 
одному диханні.

—  Які над ії ви покладаєте  
на розвиток ш кільного сам о
врядування?

—  Передусім, аналіз і усві
домлення місця кожного члена 
суспільства в цьому житті, в тому 
числі і школяра. Наступив час 
змінити підхід до системи отри
мання знань. Батьки мають усві
домити, що діти в школі отриму
ють знання, що в цій системі вони 
відповідають не тільки за на
вчання своїх дітей, а і за їх вихо
вання. Таке розуміння дасть змо
гу вийти на новий рівень органі
зації тих же батьківських комі
тетів, активної діяльності через 
органи учнівського самовряду
вання (“круглі столи” , діалог учи
теля з учнем, з батьками ). Та
ким чином, створюватиметься 
унікальна система, яка буде без
доганно працювати і в якій кожен 
знатиме свій рівень відповідаль
ності і свою функцію. Ми повинні 
сформувати одну унікальну осв
ітянську команду в рамках коман

ди територіальної громади 
міста Славутича.

—  У переддень Дня міста 
які побаж ан ня ви хотіли б 
висловити славутчанам?

— Ми можемо сказати: у 
Славутичі сьогодні є територі
альна громада, яка сповідує 
філософію “Славутич — наш 
дім, а я —  житель свого міста”.

Славутич залишається сьо
годні містом атомної енергети
ки і, разом з тим, є багатопроф- 
ільним —  містом, яке робить 
ставку на економічний розви
ток. Ми залишаємося вірні собі, 
і навіть у черговий День міста, 
з урахуванням усіх проблем по 
спеціальній економічній зоні, 
знову будемо презентувати 
нове економічне підприємство.

Я думаю, що славутчани як 
ніколи готові до того, щоб Сла
вутич став першим містом 
європейського стандарту, і хай 
нам усім у цьому щастить. Усім 
славутчанам бажаю всього най
кращого!

Розмову вела 
Лю дмила ЛЮ БИВА


