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Як па вы сіць эфек тыў насць 
ра бо ты агляд ных ка мі сій, 
ства рыць бяс печ ныя ўмо вы 
для пра жы ван ня гра ма дзян, 
аб мер ка ва лі ўдзель ні кі чар го вай 
се сіі Мінск ага аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў. Пы тан не 
да во лі ак ту аль нае з улі кам 
той па жар най сі ту а цыі, якая 
склад ва ец ца на Мін шчы не.

Сё ле та за адзі нац цаць ме ся цаў 
у цэнт раль ным рэ гі ё не ад бы ло ся 
1459 па жа раў, што на 287 больш, 
чым за ана ла гіч ны пе ры яд ле тась, 
за гі ну лі 126 ча ла век — на 15 больш. 
Асноў ныя пры чы ны, якія спры-
я юць рос ту па жа раў і гі бе лі лю-
дзей, агу чыў на чаль нік Мінск ага 
аб лас но га ўпраў лен ня Мі ніс-
тэр ства па над звы чай ных сі-
туа цы ях Сяр гей ЛА ПА НО ВІЧ. 
Гэ та — не асця рож нае абы хо джан-
не з аг нём — 475 па жа раў (32 %), 
па ру шэн не пра віл улад ка ван ня 
або экс плу а та цыі пяч но га ацяп-
лен ня і цеп ла ге не ры ра валь ных 
агрэ га таў — 382 па жа ры (25 %), 
па ру шэн не пра віл улад ка ван ня 
або экс плу а та цыі элект ра се так 
і элект ра аб ста ля ван ня — 243 па-
жа ры (16,4 %). Пры чым 90 % 
па жа раў ад бы ло ся ў жыл лё вым 
фон дзе. У аў тсай да рах па гі бе-
лі лю дзей на па жа рах Пу ха віц кі 
і Ба ры саў скі ра ё ны. Вя до ма, яны 
са мыя гу ста на се ле ныя. Але гэ-
тыя аб ста ві ны не мо гуць быць 
апраў дан нем, па коль кі на Ба ры-
саў шчы не ах вя ра мі агню ста лі цэ-
лыя сем'і.

У ноч на адзі нац ца та га сту дзе-
ня 2018-га ў вёс цы Стай кі Ба ры-
саў ска га ра ё на ў вы ні ку ўзга ран-
ня жы ло га до ма за гі ну лі пяць ча-
ла век. Ся род вяс коў цаў гэ ты дом 
на быў сла ву пры то на. А ці ве да лі 
пра гэ та ад па вед ныя служ бы?

Сям нац ца та га ліс та па да ў 
вёс цы На ва сёл кі ў аг ні за гі ну лі 
93-га до вая пен сі я нер ка і яе сын. 
Муж чы на пе ры я дыч на зло ўжы-

ваў спірт ным, ку рыў, у мо мант 
па жа ру быў не цвя ро зы. Па пя-
рэд не двой чы сям'ю на вед ва лі 
спе цы я ліс ты Ба ры саў ска га рай-
вы кан ка ма, але аб ме жа ва лі ся 
толь кі рэ ка мен да цы я мі аб пра-
вя дзен ні ра мон ту пе чы і элект-
ра аб ста ля ван ня.

Двац цаць чац вёр та га ліс та-
па да ў вёс цы На ва са ды Ба ры-
саў ска га ра ё на за га рэў ся жы лы 
дом, у вы ні ку — дзве смер ці. Муж 
і жон ка — пен сі я не ры. Пры чы-
на — не асця рож нае абы хо джан-
не з аг нём, кан ста та ваў Сяр гей 
Ла па но віч. Гэ тыя гра ма дзя не 
бы лі па стаў ле ны на ўлік адзі но-
ка пра жы ва ючых, але агляд ная 
ка мі сія іх не на вед ва ла.

Двац цаць пя та га каст рыч ні ка 
ў Ба ры саў скім ра ё не за гі нуў гра-
ма дзя нін 1971 го да на ра джэн ня. 
Ён зло ўжы ваў ал ка го лем, у до-
ме час та збі ра лі ся кам па ніі та кіх 
жа ама та раў спірт но га. Але гэ ты 
факт за стаў ся па-за ўва гай агляд-
най ка мі сіі.

Ка рэс пан дэнт «МС» спра ба ва-
ла вы свет ліць у ра ён ным ад дзе-
ле Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях, ча му скла ла ся та кая 
сі ту а цыя. Але атры ма ла ка тэ га-
рыч ную ад мо ву ад ка мен та ры яў. 
І вось у гэ ты ж дзень, чац вёр та га 
снеж ня пас ля абе ду, у Ба ры са-
ве зноў ушчэнт раз бу ра ны жы лы 
дом па ву лі цы Ада мо ві ча. Па па-
пя рэд няй вер сіі ўза рваў ся ка цёл. 
Гас па дар атры маў апё кі і шпі та лі-
за ва ны ў баль ні цу.

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін-
спек тар па Мін скай воб лас ці 
Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ, які пры няў удзел у 
па ся джэн ні се сіі, спы таў у ад на-
го са стар шынь сель вы кан ка ма 
Ба ры саў ска га ра ё на, коль кі на 
тэ ры то рыі сель са ве та адзі но кіх, 
адзі но ка пра жы ва ючых; сем'-
яў, якія зна хо дзяц ца ў са цы яль-
на не бяс печ ным ста но ві шчы; 
гра ма дзян, што зло ўжы ва юць 
спірт ным. Але атры маў агуль ныя 

тлу ма чэн ні: мы вы яў ля ем па ру-
шэн ні пры экс плу а та цыі пяч но га 
ацяп лен ня, элект ра аб ста ля ван-
ня, тры ма ем на кант ро лі не ўлад-
ка ва ныя сем'і.

— Вы явіць не да стат ко ва, не аб-
ход на да бі вац ца лік ві да цыі не да-
хо паў, — рэ зю ма ваў Ігар Яў се еў.

— Якія за ха ды ро бяц ца, каб 
нар ма лі за ваць па жар ную сі туа -
цыю? — па ці ка віў ся па моч нік 
Прэ зі дэн та ў на чаль ні ка Ба-
ры саў ска га рай ад дзе ла МНС 
Ула дзі мі ра ПІ КУ ЗЫ.

— У пер шай па ло ве дня пад во-
дзім вы ні кі, на на ра дзе ў стар шы-
ні рай вы кан ка ма ста вім за да чы 
агляд ным ка мі сі ям, ла дзім роз-
ныя ак цыі, — та кі быў ад каз.

На дум ку Сяр гея Ла па но ві ча, 
агляд ныя ка мі сіі не мо гуць дас ка-
на ла аб сле да ваць кож ную ка тэ-
го рыю гра ма дзян. Але на ве даць, 
уба чыць тую ці ін шую праб ле му 
трэ ба. Пры чым не аб ход на пра-
ін фар ма ваць аб не да хо пах ор га-
ны ўнут ра ных спраў, ахо вы зда-
роўя, МНС, ка мі тэ та па пра цы і 
са цы яль най аба ро не. Для та го, 
каб мож на бы ло пры няць ме-
ры, па пра ца ваць ін ды ві ду аль на 
з кож най ка тэ го ры яй гра ма дзян 
і не да во дзіць да тра ге дыі. «Мы 
не ад на ра зо ва аба зна ча лі гэ тую 
праб ле му, — ска заў Сяр гей Ва-
сі ле віч, — але, на жаль, на на ша 
па пя рэ джан не сла ба рэ ага ва лі».

Ха рак тэр ныя не да хо пы, якія 
бы лі вы яў ле ны пры вы ву чэн ні 
дзей нас ці агляд ных ка мі сій, агу-
ча ны на па ся джэн ні. У іх склад 
не ўклю ча юц ца ўсе за ці каў ле ныя 
суб' ек ты пра фі лак ты кі, склад не 
аб наў ля ец ца, план ра бо ты не 
рас пра цоў ва ец ца або што год 
рых ту ец ца па шаб ло не, фар-
маль на, не ка рэк ту ец ца. Сён ня, 
па вод ле нар ма тыў на-пра ва вых 
ак таў, трэ ба на вед ваць сем'і як 
мі ні мум два ра зы на год. Але ў 
тых, дзе баць кі п'юць, вя дуць 
аса цы яль ны лад жыц ця, а дзе ці 

зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс-
печ ным ста но ві шчы, маг чы ма, 
трэ ба бы ваць і кож ны ты дзень у 
за леж нас ці ад сі ту а цыі.

На се сіі агу чы лі і ста ноў чыя 
пры кла ды ра бо ты ка мі сій. Стар-
шы ня Стаўб цоў ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Сяр гей ШЭС-
ТАЛЬ рас ка заў, што за кошт усіх 
суб' ек таў гас па да ран ня ад ра ман-
та ва лі пе чы ў ся мі до ма ўла дан-
нях, элект ра пра вод ку — у шас ці. 
З пад трым кай дзяр жа вы пра ве-
дзе ны ра монт пе чаў у 26 да мах 
гра ма дзян са цы яль най ка тэ го-
рыі, у 29 — за ме не на элект ра аб-
ста ля ван не, у 90 уста ноў ле ны па-
жар ныя апа вя шчаль ні кі, у шасці 
да мах шмат дзет ных сем' яў яны 
вы ве дзе ны на ву лі цу. Ад нак, як 
лі чыць Сяр гей Яў ге на віч, гэ та га 
не да стат ко ва. У вы ні ку аб сле-
да ван ня са цы яль ных ка тэ го рый 
гра ма дзян вы яў ле на вя лі кая 
коль касць да моў з пяч ным ацяп-
лен нем, дзе кан струк цыі са ста рэ-
лі і не ад па вя да юць ця пе раш нім 
па тра ба ван ням су праць па жар-
най бяс пе кі. Для ўлад ка ван ня на-
ват са май прос тай пе чы не аб ход-
на 1,5 ты ся чы руб лёў. Та кіх гро-
шай у боль шас ці ня ма. У ра ён ных 
бюд жэ тах так са ма не да стат ко ва 
срод каў на гэ тыя мэ ты. Для вы ра-
шэн ня праб ле мы Сяр гей Шэс таль 
пра па на ваў раз гле дзець пы тан не 
аб вы дзя лен ні льгот ных крэ ды-
таў для са цы яль на не аба ро не-
ных гра ма дзян. Акра мя та го, на 
яго дум ку, па вы сіць вы ні ко васць 
ра бо ты агляд ных ка мі сій і суб' ек-
таў пра фі лак ты кі, ап ты мі за ваць 
да ку мен та а ба рот да зво лі ла б 
ства рэн не адзі най элект рон най 
ба зы. У бан ку да ных па він ны 
змя шчац ца звест кі аб пра ве дзе-
ных аб сле да ван нях, вы яў ле ных 
па ру шэн нях, пры ня тых ме рах па 
лік ві да цыі не да хо паў.

Пра па но ву пад тры ма ла стар-
шы ня Ба раў лян ска га сель вы-
кан ка ма Жан на ВА РА БЕЙ. 

Акра мя та го, па яе сло вах, боль-
шасць чле наў агляд ных ка мі сій — 
дзяў ча ты і жан чы ны. Не заў сё-
ды яны мо гуць тра піць у тую ці 
ін шую ква тэ ру без пры сут нас ці 
прад стаў ні коў ор га наў унут ра-
ных спраў або ад дзе ла па над-
звы чай ных сі ту а цы ях. На апош-
нім па ся джэн ні Ба раў лян ска га 
сель вы кан ка ма з прад стаў ні ка мі 
МНС знай шлі вы хад. А ме на ві-
та — пры цяг ваць кур сан таў для 
су мес на га на вед ван ня і аб сле-
да ван ня до ма ўла дан няў. Ра зам 
з тым Жан на Ва ра бей спы ні ла-
ся і на ін шых праб лем ных мо-
ман тах. У пры ват нас ці, у мно гіх 
улас ні каў эле мен тар на не ха пае 
гро шай, каб пры вес ці жыл лё ў 
бяс печ ны стан. Маг чы мы вы хад 
з сі ту а цыі — гэ та пад клю чэн не да 
вы ра шэн ня пы тан ня суб' ек таў 
гас па да ран ня, дзе пра цу юць або 
пра ца ва лі гэ тыя лю дзі, маг чы ма і 
спон са раў. Сён ня цэнтр са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
за бяс печ вае бяс плат на аў та ма-
тыч ны мі па жар ны мі апа вя шчаль-
ні ка мі шмат дзет ныя сем'і за кошт 
бюд жэт ных срод каў. На тэ ры то-
рыі Ба раў лян ска га сель са ве та 
пра жы вае 536 та кіх сем' яў. Але 
боль шасць з іх мае да стат ко ва 
доб ры ўзро вень жыц ця і да ста-
так. І вя до ма, маг лі б на быць 
апа вя шчаль нік за ўлас ныя срод-
кі. «Маг чы ма, ёсць рэ зон пе ра-
гле дзець пе ра раз мер ка ван не 
срод каў дзяр жаў най пра гра мы 
і на кі ра ваць іх на менш за бяс пе-
ча ныя ка тэ го рыі гра ма дзян, сем'і, 
якія зна хо дзяц ца ў са цы яль на не-
бяс печ ным ста но ві шчы, адзі но-
кім лю дзям.

Стар шы ня Мінск ага аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў На тал ля 
ЯКУ БІЦ КАЯ, пад вод зя чы вы ні кі 
се сіі, ад зна чы ла: «Мы бу дзем ак-
тыў на зай мац ца праб ле май па-
жа раў, мяр кую, агуль ны мі на ма-
ган ня мі сі ту а цыю вы пра вім».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

СІ ТУ А ЦЫЯ

Да куль га рэць бу дзем?
На се сіі Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў пра ана лі за ва лі ра бо ту агляд ных ка мі сій
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Па шы рыў ся пе ра лік тых, ка го не бу дуць 
уклю чаць у ба зу да ных не за ня тых 
у эка но мі цы гра ма дзян. Зме ны пра пі са ны 
ў па ста но ве Саў мі на ад 8 снеж ня 
2018 го да № 881.

Так, акра мя вы пад каў, агу ча ных ула-
да мі ра ней, утры ман ца мі не бу дуць лі-
чыц ца ўлас ні кі ма ё мас ці (за сна валь ні кі, 
удзель ні кі) ка мер цый ных ар га ні за цый, за 
вы клю чэн нем ак цы я нер ных та ва рыст ваў. 
Не ўзнік не пы тан няў да су жэн цаў ма ла дых 
ра бо чых (слу жа чых), якія пры сту пі лі да 
ра бо ты па раз мер ка ван ні ці на кі ра ван ні 
ў мяс цо васць, дзе на пру жа ная сі ту а цыя з 
пра ца ўлад ка ван нем. Ра ней та кая нор ма 
да ты чы ла ся толь кі му жоў і жо нак ма ла дых 
спе цы я ліс таў. Су жэн цы дып ла ма таў, якія 
зна хо дзяц ца за мя жой, так са ма не тра пяць 
у спі сы не за ня тых.

Не бу дуць уно сіць у ба зы тых, хто зна хо-
дзіц ца пад дыс пан сер ным на гля дам з-за хра-
ніч ных ці за цяж ных псі хіч ных за хвор ван няў. 
Але гэ та не рас паў сюдж ва ец ца на гра ма дзян 

з сін дро мам за леж нас ці ад ал ка го лю, 
нар ко ты каў ці так січ ных рэ чы ваў.

Тым, ка му да пен сіі за ста ец ца 
год, так са ма ня ма пад стаў хва ля-
вац ца. Пры фар мі ра ван ні ба зы за 
пер шае паў год дзе ў яе не бу дуць 
уклю чаць гра ма дзян, якія на 1 сту-
дзе ня на ступ на га го да да сяг нуць 
агуль на ўста ноў ле на га пен сій на га 
ўзрос ту, за дру гое паў год дзе — тых, 
ка му вы хо дзіць на пен сію 1 лі пе ня 
на ступ на га го да. Пад лет кі, ма ла-
дзей шыя за 18 га доў, у спіс не за-
ня тых так са ма не ўно сяц ца.

У ба зе бу дзе больш ін фар ма цыі 
аб утры ман цах, чым за яў ля ла ся 
ра ней. На прык лад, ту ды за ня суць 
звест кі пра да ту пры знан ня не дзея-
здоль ным, ідэн ты фі ка цый ны ну мар 
і да ту на ра джэн ня дзі ця ці, да ты па збаў лен-
ня баць коў скіх пра воў і ад наў лен ня ў іх.

Да вед вац ца пра тое, што трэ ба апла-
ціць па слу гі ЖКГ па поў ным та ры фе, не-

за ня тыя жы ха ры кра і ны бу дуць праз свае 
жы роў кі.

У кра і не ство раць так са ма адзі ную 
ба зу да ных гра ма дзян, якія на ву ча юц-

ца. Вес ці яе бу дзе га лоў ны ін фар ма-
цый на-ана лі тыч ны цэнтр Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

НА СЛЫ ХУ

ШТО НО ВА ГА Ў ДЭ КРЭ ЦЕ № 3ШТО НО ВА ГА Ў ДЭ КРЭ ЦЕ № 3
Хто не будзе аплач ваць 
«ка му нал ку» па поў най?


