
Кодекс етики — громаді
Не завжди людям вдається зрозуміти одне 
одного, побачити те, що їх єднає. Адже навколо 
нас є те, що створюється спільними зусиллями, 
натхненням, творчістю, життєдіяльністю багатьох 
людей. Це наш Славутич, наше рідне місто! Де б 
ми не бували, де б не гостювали, завжди не 
вистачає своєрідної славутицької енергетики, 
добротворення, та і звичайного відчуття 
людяності.
Служба інформації 
Центру розвитку громади 
Але і в нашому домі є певні 

негаразди. Як достукатися 
до душі й серця тих, хто у сто
сунках з іншими недоброзич
ливий, не поважає працю 
іншого, у спілкуванні застосо
вує образливі слова, не ба
жає прийти на допомогу, 
знищує зелені насадження, 
буває жорстоким, принижує 
слабших за себе і багато та
кого, що не прикрашає наше 
життя. А все це, погодьтеся, і 
порушує комфорт нашого 
Славутича.

От тому, за ініціативи та 
активної участі міського голо
ви, соціально небайдужі сла- 
вугичани розробили, а сесія 
міської ради затвердила Ко
декс етики Славутицької те
риторіальної громади. А щоб 
цей документ дійсно став 
настільною книгою кожного 
жителя міста, розпочалася 
активна діяльність владних та 
громадських структур щодо

його впровадження.
Вагому роботу в цьому на

прямку взяла на себе гро
мадська організація "Центр 
розвитку громади" (її голова 
Віктор Одиниця). Вона роз
робила дійовий проект, який 
так і називається "Впровад
ження в практику життєдіяль
ності Славутицької тери
торіальної громади "Кодексу 
етики, честі, порядності, доб
росовісного та ефективного 
управління", який ре
алізується за підтримки 
відділу преси, освіти та куль
тури Посольства США в Ук
раїні.

Він передбачає проведен
ня низки заходів щодо ознай
омлення жителів міста з по
ложеннями розробленого 
Кодексу етики та моніторинг 
ефективності його впровад
ження.

Півроку фахівці Центру — 
досвідчені психологи, педа
гоги, соціологи — будуть про
водити інформаційні кам

панії, семінарські заняття зі 
школярами й дорослими, 
круглі столи за участю пред
ставників влади, громади та 
експертів з метою донесення 
до слухачів основних мораль
но-етичних цінностей 
життєдіяльності громади, її 
головних напрямків розвитку.

Весь узагальнюючий ма
теріал буде розісланий 
містам України. Адже до нас 
постійно звертаються органи 
місцевого самоврядування 
інших міст, і Славутич ділить
ся своїм безцінним інтелекту
альним надбанням.

Важливою умовою 
успішної реалізації будь-яко
го проекту є його інфор
маційне супроводження. То
му перші проектні заходи 
Центру розвитку громади бу
ли інформаційного характе
ру. 12 вересня проект було 
презентовано під час зустрічі 
Посла Сполучених Штатів 
Америки пана Вільяма Тейло
ра з представниками Славу
тицької громади.

Наразі проводиться 
соціологічне опитування сла- 
вутичан, за підсумками якого 
буде з'ясовано рівень ознай
омленості респондентів зі 
змістом Кодексу етики.

Результати опитування бу
де опубліковано в пресі, а та
кож розміщено в Інтернеті.


