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СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
7 лютого в актовій залі Славутицького ліцею відбуло

ся чергове засідання виконавчого комітету Славутиць
кої міської ради. Цього разу сюди були запрошені також 
представники молоді міста. Мені випала нагода бути при
сутньою на цьому засіданні, тож хочу висловити свою 
думку щодо ставлення молоді до сучасної економічної 
політики у Славутичі.

На засіданні розглядались 
такі важливі питання, як вища 
освіта у Славутичі, оздоров
лення дітей, питання ресто
рану, житлово-комунального 
комплексу, газопостачання, 
реалізації піску, дорожнього 
руху в Славутичі, земельне 
питання, проведення міжна
родного турніру спортивного 
танцю, виріш увалась доля 
підприємства «Чорнобиль- 
торг». Велася розмова про 
політичну ситуацію в країні, 
співробітництво Володимира 
Удовиченка та Юлії Тимошен- 
ко, їхню спільну працю над 
проектами законів. Розгляда
лися тендерні проблеми. Мені 
було дуже цікаво більше 
дізнатися про актуальні про
блеми, які хвилюють славут- 
чан, про економіку Славути
ча, спостерігати за прийнят
тям важливих для нашого 
міста рішень.

Х очу сказати : сьогодн і 
молодь усв ід ом л ю є, що 
майбутнє кожного з нас, на

шого міста, України залежить 
від нас самих. На жаль, є й 
такі, хто цього не розуміє. Про
те я запевняю усіх: для молоді 
С лавутича небайдуж а доля 
р ідного  м іста, нас ц ікавить 
економ ічний розвиток міста, 
політика, його перспективи. 
Славутич -  це наше майбутнє. 
Через декілька років нам до
ведеться керувати  цим 
містом, вирішувати актуальні 
проблеми, обирати правиль
ний шлях розвитку, створюва
ти добробут і затишок у наших 
оселях, а вчитися робити все 
це потрібно вже зараз.

Депутати виконавчого ко
м ітету С лавутиц ько ї м іської 
ради є на сьогодні для молоді 
чудовим прикладом. Завдяки 
їхнім вірним та згуртованим 
діям Славутич визнано кра
щим містом України серед ма
лих та середніх міст. Славу- 
тицька громада кожного року 
здобуває багато нагород на 
р ізн о м ан ітн и х  конкурсах. 
Дуже добре, що проблеми, які

виникаю ть  у С лавутич і, 
ш видко ви р іш ую ться . Це 
свідчить про те, що наша 
влада д ій сн о  працю є, 
п іклується  про м еш канц ів  
міста, прагне забезпечити 
гідні умови життя для сла- 
вутчан . С по сте р іга ю чи  за 
прийняттям рішень на засі
данні виконавчого комітету, 
я особисто побачила, як пра
цює наша влада, куди підуть 
кошти з м іського бюджету, 
що чекає  ж ител ів  м іста у 
найближчому майбутньому. 
Я п ід трим ую  р іш ення, які 
були прийняті на засіданні.

Вважаю, що молодь по
винна цікавитись економіч
ним розвитком  власного  
міста, вивчати економічну і 
політичну ситуацію в ньому. 
Після відвідання засідання 
виконавчого комітету я зро
зуміла, наскільки це є важ
ливим для нас. На мою дум
ку, для успіш ного розвитку 
міста у майбутньому, пока
зувати молоді, як прийм а
ються важливі рішення і до
лаються проблеми, що сто
суються кожного з нас, тре
ба вже сьогодні.
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