
Місто
стартових
можливостей

У вересні 2005 року в Славутичі протягом трьох 
днів тривав XII Міжнародний фестиваль дитячої твор
чості, телебачення та преси "Золота осінь Славутича- 
2005", тема якого "Об'єднаємо світ проти зла!". Суть йо
го зрозуміла: створити найсприятливіші умови для 
формування підростаючого покоління на засадах за
гальнолюдських цінностей. Вибір місця проведення 
фестивалю невипадковий. У нас четверта частина на
селення (а саме 9382 особи, або 38 відсотка від за
гальної чисельності) -  це молодь. Як ми працюємо з 
нею?

Передусім -  громадянський гарт
Почну, мабуть, з дитячих громадських організацій, 

їх у нашому місті дві. П'ять років тому створено "Світ
лячки Славутича", завдання яких -  вивчення традицій 
та історії України, виховання у дітей почуття особистої 
значущості в цьому світі та впевненості в собі. Реалізу
ється початковою школою в рамках семи програм. 
Наприклад, "Місто Білого Ангела, ти -  надія моя!’ , 
"Свій голос", "Милосердя", "Дерево життя", "Збережи 
своє здоров'я” та інші.

З ініціативи міського голови в нас діє міська моло
діжна рада "Майбутнє Славутича". У неї завдання 
складніші: втілення в життя ідеї роботи виборчого ор
гану учнівського самоврядування, який представляє 
інтереси учнівської громадськості, здійснює зв'язок з 
органами місцевого самоврядування, бере участь у 
плануванні організації життя молоді міста, виробленні 
відповідних рішень і постає як окрема громадська си
ла, здатна на певну відповідальність, виконання 
обов'язків і реалізацію прав щодо розв'язання проблем 
молодіжного середовища. Депутати розподілилися на 
5 комісій з питань: екології; інформації та дозвілля; 
прав, свобод, культури та освіти; спорту та здоров'я; 
бізнесу та права.

За прийнятими змінами до регламенту роботи 
міської ради двічі на рік (червень, грудень) прово
дяться спільні сесії двох рад.

Створено також студентську раду. Наприкінці ни
нішнього літа відбулася перша міська студентська нау
ково-практична конференція "Місто майбутнього", на

якій заслухали роботи-дослідження студентів щодо 
економічних аспектів розвитку інфраструктури Славу
тича, розв'язання екологічних проблем, водопостачан
ня, використання передових освітніх та інформаційних 
технологій тощо. Згодом проведено муніципальні слу
хання на тему "Мораль -  духовність -  добро!".

Члени молодіжного парламенту міста є активістами 
щорічного традиційного Міжнародного фестивалю ди
тячої творчості, телебачення та преси "Золота осінь 
Славутича". Фестиваль успішно досягає своєї мети: за
лучає молодь до активної позиції в суспільстві, відшу
кує і підтримує обдарованих у різних жанрах мистец
тва та журналістики дітей, забезпечує повноцінний від
починок, дозвілля та культурне життя. Незамінним по
мічником для них є бібліотечно-інформаційний центр 
для дітей та юнацтва.

І безпека "Укриття", і економічне мислення
Чому, скажімо, нині у Славутичі діють дев'ять моло

діжних організацій? І діють не на папері, а реально? 
Відповідь однозначна: ми створюємо умови, які сприя
ли б розвитку громадської ініціативи. Свідченням чого 
є діяльність громадської ради з розвитку міста. Ця міс
цева громадська організація з фіксованим індивіду
альним членством об’єднала управлінців, підприємців, 
усіх ініціативних людей, політиків, здатних зробити як 
практичний, так і теоретичний внесок у справу вихо
вання, і діє на підставі статуту. їй належить і важлива 
роль у встановленні взаємин між громадою міста і 
міською радою. Організація тісно співпрацює з місь
крадою та є ініціатором багатьох рішень і акцій, що під
тримуються місцевою владою. Опікуючись життєво 
важливими проблемами, Рада під час їх розгляду зби
рає численні аудиторії. Як, наприклад, проведення 
всеукраїнських громадських слухань щодо концепту
ального проекту приведення об'єкта "Укриття" до еко
логічно безпечної системи.

У нас створено належні умови для реалізації моло
діжних підприємницьких ініціатив, чому сприяє діяль
ність комунального підприємства "Агентство з розвит
ку бізнесу", при якому є бізнес-інкубатор, діє Організа
ція підтримки підприємництва та проводяться конкур-
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Незважаючи на закриття у 
2000 році єдиного бюджетоут- 
ворюючого підприємства -  
Чорнобильської АЕС, у місті 
збережена та розвивається со
ціальна інфраструктура. До за
нять у спортивних секціях 
ДЮСШ, спортивних клубах ли
ше торік залучено понад 2000 
осіб. У місті функціонує 12 фіз
культурно-оздоровчих та спор
тивних клубів, 3 клуби ветера
нів спорту, 3 фізкультурно-оз
доровчі осередки. Себто спорт 
у нас -  це можливість підтри
мувати себе в хорошій формі, 
зміцнювати здоров'я. А втім, 
протягом 2004-2005 років у 
фізкультурно-спортивних зак
ладах міста виховано 12 канди
датів і 4 майстри спорту, 2 
майстрів спорту міжнародного 
класу.

В місті надаються 
рівноцінні стартові умови 

розвитку для молоді, 
яка має здібності й 

бажання вчитися

Засновано медаль "За осо
бисті досягнення молоді", яка 
вручається міським головою за 
результатами загальноміських 
та обласних олімпіад по завер
шенні навчального року в рам
ках програми святкування Дня 
міста. Нинішнього року 33 учні 
стали стипендіатами міського 
голови, двоє студентів виборо
ли право отримувати стипендію 
голови Київської обласної дер
жавної адміністрації.

си бізнес-планів. У 2005 році І місце в обласному кон
курсі таких планів посів бізнес-план "Молодіжний ін
формаційний центр". Протягом 2004 -  2005 років ве
деться реалізація проекту "Молодіжний центр зайня
тості" (грант Президента України).

У Славутичі також було вперше проведено Моло
діжний економічний форум, мета якого ~ розвиток мо
лодіжного потенціалу, сприяння формуванню "еконо
мічного мислення” й "економічної поведінки" в моло- 
діжному середовищі. Розпочав роботу й соціально- 
психологічний центр. Він виконує функції міської соці
ально-психологічної служби, що надає соціально-пси
хологічну, психотерапевтичну, консультаційну й ін
формаційну допомогу населенню, організаціям і орга
нам державної влади. Понад три роки діє кризове від
ділення соціально-психологічного центру, створеного 
з метою надання психологічної допомоги й забезпе
чення доступу до корисної інформації соціально деза- 
даптованим категоріям населення міста Славутича в 
період виводу Чорнобильської АЕС з експлуатації. 
Кризове відділення є першим проектом у рамках прог
рами грантової допомоги уряду Японії малим проек
там для неприбуткових організацій, що виконують 
програми, котрі безпосередньо впливають на поліп
шення соціального добробуту.

Торік нашим виконкомом, управлінням у справах 
сім’ї, дітей та молоді Київської обласної державної ад
міністрації та Європейською благодійною дитячою ор
ганізацією "Кожній дитині" підписано тристоронню уго
ду про створення при центрі соціальних служб для мо
лоді Спеціалізованої соціальної служби підтримки 
сім’ї.

Освіта, культура, спорт
Для забезпечення повноцінного фізичного і психіч

ного здоров'я в нашому місті працюють сім дошкільних 
навчальних закладів, з них три -  спеціалізовані. Одні
єю з умов модернізації освіти в напрямі соціальної орі
єнтації навчального процесу стало запровадження 
профільного навчання у старших класах загальноосвіт
ніх шкіл. Та головне -  в місті надаються рівноцінні стар
тові умови розвитку для молоді, яка має здібності й ба
жання вчитися, незалежно від соціального походжен
ня та матеріального становища.

Палац дитячої та юнацької творчості постійно при
діляє увагу збереженню та розширенню мережі гуртків, 
секцій, студій. А, скажімо, в системі позашкільної осві
ти допрофесійну та професійну підготовку шкільної 
молоді здійснює центр професійного розвитку. Нав
чально-виховним та навчально-виробничим процеса
ми тут охоплений 891 старшокласник, навчання прово
диться за 13 спеціальностями. Діє також центр вищої 
освіти, який сприяє розвитку соціальної інфраструкту
ри міста.

Ми подбали, щоб стабільно й успішно працювали 
установи та підрозділи, підпорядковані відділу культу
ри: дитяча школа мистецтв, загальноміський бібліо
течний центр, бібліотечно-інформаційний центр для 
дітей та юнацтва, бібліотека-філія при СМЧ №5, ест
радно-духовий оркестр "Гелікон", ансамбль україн
ської народної пісні та хор ветеранів, театральний ко
лектив, історико-краєзнавчий музей міста Славутича та 
Чорнобильської АЕС, академічний хор і дитяча студія 
образотворчого мистецтва "АКВА". Майже 800 юних 
мешканців Славутича навчаються на п'яти відділеннях 
Дитячої школи мистецтв. За минулий навчальний рік її 
учні здобули 30 призових місць, одержали 40 дипло
мів та грамот.


