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7 квітня міський голова Володимир 
Удовиченко в залі засідань 
міськвиконкому зустрівся з членами 
молодіжної ради та представниками 
самоврядних учнівських організацій

Зустріч проходила 
в три етапи: спочатку 
голова молодіжної ра
ди Владислав Гаври- 
щук розповів про ро
боту організації упро
довж року. Потім 
своєрідні звіти про 
діяльність шкільного 
самоврядування пре
дставили Тарас Дени
сенко (ЗОШ №1), 
Світлана Бурук (ЗОШ 
№2), Тетяна Обушна 
(ЗОШ №3), Юлія Бев
за (ЗОШ №4), Юлія 
Дубина (ліцей).

Немало на рахунку 
кожного закладу 
освіти успіхів і досяг
нень, і в цьому, безза
перечно, є внесок 
шкільного самовряду
вання, бо воно, як за
значали самі ж висту
паючі, сприяє розвит

ку учнівської актив
ності, спонукає до дії 
та корисних справ. 
Про них представники 
самоврядних органі
зацій інформують у 
шкільних газетах.

Особливо жваво 
пройшла дискусія на 
тему: "Якби я був ме
ром". Молодь обґрун
товувала свої пропо
зиції, а саме: проклав 
би доріжку до ліцею 
через Ленінградський 
квартал, більше уваги 
звертав би на ремонт 
під'їздів, зосередив 
увагу на освітленні ву
лиць по всьому місту, 
більше б створив 
комп'ютерних класів, 
побудував би скейт- 
парк і доріжку для ве- 
лоекстриму... Володи
мир Удовиченко під

тримав ініціативи мо
лоді, сказавши, що 
"готовий в унісон з ва
ми працювати над ци
ми проектами". Він 
уже мав розмову з 
керівником групи уп
равління проектом на 
об'єкті "Укриття" Лорі- 
ном Додд про добро
чинну підтримку в 
будівництві паркових 
алей для занять скейт
бордингом та вело-ек- 
стримом.

Мало знайшлось 
дієвих пропозицій у 
молоді, щоб викорени
ти з молодіжного лек
сикону "матюки" (за 
“круглим столом” 
вирішили не змінюва
ти це слово), не сміти

ти на вулицях, у пар
ках, скверах, навко
лишньому лісі. З цим 
злом має боротися вся 
громада. Тому й настав 
час усім, за активної 
підтримки молоді, зда
ти іспит на дотримання 
Кодексу етики. 
Вирішили провести 
акцію до Дня міста — 
"День без сміття".

Мер поділився
своїми враженнями 
від зустрічі і з радістю 
повідомив членам ви
конкому, що він спілку
вався зі справжніми 
лідерами, які, незва
жаючи на свій юний 
вік, багато знають, 
вміють аналізувати і 
приймати рішення.


