
Свято поколінь
В рамках проведення XV Міжнародного 
фестивалю дитячої творчості, телебачення 
та преси "Золота осінь Славутича" 
в урочистій залі міськвиконкому 
пройшло свято поколінь.
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На цю подію зібралися 
представники всіх поколінь 
—  ветерани Великої 
Вітчизняної війни, ветера
ни Чорнобильської атомної 
електростанції, учнівська 
молодь, юні журналісти, 
представники міської вла
ди, гості Славутича —  
міські голови міст-супут- 
ників АЕС Олександр Сми- 
шляєв (м.Нетішин), Воло
димир Коровкін (м. 
Кузнєцовськ), Олександр 
Кичак (м.Южноукраїнськ).

Міський голова Володи
мир Удовиченко привітав 
учасників зібрання. В його 
виступі були окреслені за
вдання старшому по
колінню дати путівку в жит
тя молоді, і вона змінить 
світ на краще. А досягти 
цього, як зазначив міський 
голова, можна через збли
ження інтересів молоді на 
шляху інтеграції України до 
європейської спільноти та 
прагнення українського 
суспільства досягти висо
ких стандартів якості жит
тя. Для реалізації цієї мети 
був створений Євроклуб, 
президентом якого під

бурхливі оплески присутніх 
був обраний учень ЗОШ 
№1 Тарас Денисенко. 
Після голосу
вання Володи
мир Петрович 
зауважив, що 
саме так прохо
дить євро
пейське голо
сування в Раді 
Європи.

Міський го
лова Славутича 
Володимир Пе
трович уже 5 
років представ
ляє Україну в 
Конгресі місце
вих та
регіональних 
влад Ради 
Європи. Він 
звернувся до 
молоді такими словами: 
"Життя настільки коротке, 
що треба цінувати кожну 
його мить, а для цього тре
ба натхненно працювати. Я 
хочу, щоб зранку ви могли 
взяти білет і полетіти в Па
риж, до Ейфелевої вежі, 
провести там уікенд, і по
вернутися знову на Україну 
до свого робочого місця, 
до реалізації своїх планів. 
Мати роботу —  це важли
во. Робота —  це професія.

Спеціальність, навчання —  
це не просто так, для 
батьків, це —  для себе, 
щоб гарно прожити в цьо- 
му світі. І саме для 
треба ваша участь в євро
пейській спільноті, щоб 
піднімати європейські 
стандарти життя." 

Цього ж дня 22 пред
ставники учнівської молоді 
поповнили ряди депутатів 
Молодіжної ради. Це вже 
сьоме скликання представ
ників учнівської молоді, які 
здійснюватимуть зв'язок з 
органами місцевого само
врядування, братимуть 
участь у прийнятті уп
равлінських рішень на за
гальноміському рівні, буду
ватимуть світ нових людсь
ких суспільних стосунків.


