
Майбутнє 
Славутича 
— його 
молодь

В рамках Європейського тижня місцевої 
демократії міський голова Володимир 
Удовиченко провів зустрічі з шкільною мо
лоддю (ЗОШ № 1, № 2) і взяв участь в ро
боті засідання молодіжної ради "Майбутнє 
Славутича" та молодіжної організації 
"Євроклуб".

Завідуюча Центром інформації 
Людмила Л Ю БИВА

Упродовж 18 років Володимир Петрович зай 
мається розбудовою  місцевого самоврядування. Його 
активна громадська діяльність виходить за межі Сла 
вутича. Він —  президент "Клубу мерів", представник 
України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради 
Європи. Вся його титанічна робота спрямовується на 
розбудову такого суспільства, в якому можна було б 
впливати не тільки на мерів, а й президентів... Свій 
досвід, сво ї думки, побажання міський голова нам а
гається якнайбільше передати юному поколінню, яке 
буде жити в новому світі відносин. Але уже зараз мо -  
лодь має вільно орієнтуватися, яким шляхом повинн а  
йти Україна в Європу.

У  багатолюдній залі йшов жвавий діалог стосовно 
діяльності м ісцевого самоврядування в місті С л а в у т и ч  

і взагалі про життя в нашій країні. Старшокласників 
цікавило все: і які причини, що в місті два тижні не бу
ло гарячої води, і який закон треба прийняти, щоб 
існувало верховенство права. Йшла розмова і про 
неетичну поведінку народних обранців. Володимир 
Петрович був захоплений сміливими думками учнів і їх 
глибоким розумінням проблем.

Керівник міста значну увагу приділив морально- 
етичним цінностям життєдіяльності Славутицької те 
риторіальної громади, на дотримання яких спрям ова
ний створений за участю активних славутчан, схвале
ний на громадських слуханнях, прийнятий та затверд
жений на засіданні міської ради Кодекс етики, честі, 
порядності, добросов існого та еф ективного уп 
равління Славутицької територіальної громади.

Учасники зустрічі обмінялися думками щ одо по
дальш ого розвитку учнівських сам оврядних о р 
ганізацій.

В Палаці дитячої та юнацької творчості члени мо -  
лодіжної ради (голова ради Лідія Антонова, учениц я  
ЗОШ  №4) презентували план дій на 2008 — 2009 роки .

За допомогою медійних технологій присутні змогл и  

також познайомитися зі статутом молод іж но ї о р 
ганізації "Євроклуб". Президент “Євроклубу” Тарас 
Денисенко (ЗОШ№ 1) перед численною аудиторією  
оприлюднив інформацію про обрання почесним пре
зидентом цієї організації Володимира Удовиченка.

Думається, що соціально-активна молодь м іста, 
зорієнтована на впровадження європейських стан 
дартів якості життя, не тільки пронесе від маленького 
Славутича до великої України сво ї ідеї і знання, а й 
обов'язково зробить Україну кращою.


