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У аса цы я цый ма гут ны 
па тэн цы ял

На па чат ку ўдзель ні каў за пра-
сі лі прай сці ся па бы лых ула дан-
нях вя до ма га маг нац ка га ро ду 
Бул га каў і па зна ё міц ца з хо дам 
ра бот па рэ стаў ра цыі. Па куль ад-
ноў ле на толь кі част ка па ла ца ва га 
ан самб ля, у ёй зна хо дзяц ца дзі-
ця чая шко ла мас тац тваў і ад мі-
ніст ра цыя му зея. За раз га лоў ны 
пад рад чык — ма гі лёў скае прад-
пры ем ства «Будп ра ек тін вест» — 
да во дзіць да ла ду бы лыя па рад-
ныя за лы і хат нюю царк ву. Па лац 
доб ра за ха ваў ся, яго вы ра та ва ла 
тое, што ў са вец кі час тут раз мя-
шчаў ся Жы ліц кі сель ска гас па дар-
чы тэх ні кум. Рэ кан струк цыя па-
ча ла ся ў кан цы ну ля вых і па нар-
ма тыў ных тэр мі нах па він на бы ла 
за кон чыц ца яшчэ ў 2014 го дзе. 
Але фі нан са выя скла да нас ці не 
да зво лі лі гэ тым пла нам ажыц ця-
віц ца. На сён няш ні дзень зроб ле-
на шмат, але трэ ба зра біць яшчэ 
бо лей. Якое, спы та е це, ма юць 
да гэ та га да чы нен не дэ пу та ты? 
А та кое, што тая аса цы я цыя, над 
фар мі ра ван нем якой яны сён ня 

пра цу юць, як раз і маг ла б вы ра-
шаць та кія скла да ныя пы тан ні.

— Гэ та як раз той вы па дак, ка лі 
трэ ба знай сці пэў ныя фі нан са-
выя срод кі для та го, каб па ско-
рыць пра цэс рэ стаў ра цыі аб' ек-
та, — за ўва жыў пад час эк скур сіі 
Аляк сандр ПА ПКОЎ, стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі па рэ-
гія наль най па лі ты цы і мяс цо-
вым са ма кі ра ван ні, на мес нік 
стар шы ні па ўза е ма дзе ян ні 
ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі. — 
Ту рызм з'яў ля ец ца для Бе ла ру сі 
пэў ным пунк там рос ту эка но мі кі. 

Апош нія ра шэн ні кі раў ні ка дзяр-
жа вы на конт бяз ві за ва га рэ жы му 
на вед ван ня на шай кра і ны да юць 
маг чы масць атры маць ней кі эка-
на міч ны вы нік. І Жы ліц кі па ла ца-
ва-пар ка вы комп лекс адзін з тых 
аб' ек таў, якія мо гуць пры ва біць 
ту рыс таў. А гэ та і да ход для ра ё-
на, і но выя ра бо чыя мес цы.

Са юз для вы ра шэн ня 
праб лем

— Аса цы я цыя — гэ та перш за 
ўсё са юз для вы ра шэн ня праб лем. 
А праб ле ма ў нас ад на — пы тан ні 
жыц це за бес пя чэн ня кан крэт на га 
ча ла ве ка. Аса цы я цыі ства ра юц ца 
ме на ві та для та го, каб вы ра шаць 
пэў ныя за да чы і зды маць кан крэт-
ныя праб ле мы, — пад крэс ліў пад-
час на ра ды Аляк сандр Па пкоў. 
Ён на га даў пра тое, што кі раў нік 
дзяр жа вы ста віць за да чу даць бо-
лей паў на моц тваў мяс цо вым Са-
ве там, каб яны нес лі ад каз насць 
за стан спраў на мес цах.

— У нас ужо ёсць пэў ны во пыт 
па ства рэн ні аса цы я цый, і мы ха-
це лі б, каб экс пер ты з кра ін За-
ход няй і Ус ход няй Еў ро пы да лі 
ацэн ку та му, што зроб ле на, — 

ад зна чыў Аляк сандр Па пкоў. — 
У най блі жэй шы час мы збі ра ем-
ся вель мі сур' ёз на аб мер ка ваць 
усе гэ тыя пы тан ні са стар шы ня мі 
ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў. Мы 
пра во дзім цэ лы шэ раг ме ра пры-
ем стваў, на за па шва ем пэў ны 
ма тэ ры ял, што да зво ліць нам у 
вы ні ку вый сці з ад па вед ны мі ра-
шэн ня мі ва ўрад.

Па куль у кра і не іс нуе дзве аса-
цы я цыі мяс цо вых Са ве таў дэ пу та-
таў — у Гро дзен скай і Ма гі лёў скай 
аб лас цях. Але ра бо та па іх ства-
рэн ні вя дзец ца і ў ін шых рэ гі ё нах. 
На на ра дзе ад зна ча ла ся, што вы-

со кую га тоў насць мае Ві цеб ская 
воб ласць.

Во пы там раз віц ця аса цы я-
цыі па дзя ліў ся стар шы ня Ма-
гі лёў ска га аб лса ве та дэ пу та-
таў Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК. 
Ён па ве да міў, што вы зна ча ны 
прыяры тэт ныя на прам кі ра бо ты 
аса цы я цыі, пра ве дзе ны ана ліз 
та го, што больш за ўсё хва люе 
жы ха роў ра ё наў, вы ву ча ны маг-
чы мас ці пры цяг нен ня фі нан саў. 
Ён звяр нуў ува гу на тое, што час та 
на род ным абран ні кам не ха пае 
ве даў, каб вы ра шыць не ка то рыя 
праб ле мы, з які мі пры хо дзяць 
лю дзі, асаб лі ва ка лі яны фі нан са-
ва ё міс тыя. «Трэ ба, каб бы ла ар-
га ні за ва на па ста ян ная ву чо ба для 
дэ пу та та», — пад крэс ліў Дзміт рый 
Ха ры тон чык.

Не ха пае 
драй ве ра

Стар шы ня праў лен ня «Фон-

ду імя Льва Са пе гі» Мі ра слаў 

КО БА СА ад зна чыў, што та кія 
су стрэ чы, дзе аб мяр коў ва юц ца 
агуль ныя па ды хо ды да ра шэн ня 
праб лем, уся ля юць над зею на 
іх вы ра шэнне. Ён згод ны: не ўсе 
лю дзі ра зу ме юць, што та кое са-
ма кі ра ван не, і іх трэ ба ву чыць. 
Не аб ход на так са ма, каб ін та-
рэ сы мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
бы лі на слы ху — і на рэ гі я наль-
ным уз роў ні, і на цэнт раль ным. 
«Сён ня пра іх ні хто ў кра і не гуч на 
не ка жа», — за ўва жыў ён. Ад но з 
пры зна чэн няў аса цы я цыі — гэ та 
прад стаў лен не ін та рэ саў гра мад-
скас ці, ства рэн не пе ра га вор на га 
ме ха ніз ма з най вы шэй шы мі ор га-
на мі ўла ды. Ёсць пры кла ды, ка лі 
ін та рэ сы дзяр жа вы не су па да юць 
з ін та рэ са мі гра ма дзян, а пы тан ні 
трэ ба вы ра шаць. Для па спя хо вай 
дзей нас ці аса цы я цый, на по гляд 
экс пер та, не ха пае драй ве ра — 
ла ка ма ты ва, які б зрушыў гэ ты 
«цяг нік». Па він на быць пра гра ма 
або кан цэп цыя раз віц ця мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня, якая вы раз-
на прад ста віць усе асноў ныя ідэі: 
што пла ну ец ца па бу да ваць і як 
гэ та па він на функ цы я на ваць.

— Аса цы я цыя бу дзе дэк ла-
ра ваць ідэі рэ фар ма ван ня, цяг-
нуць за са бой, — кан ста та ваў 
экс перт. — Ра шэн ні не ка то рых 
пы тан няў мо гуць за цяг нуц ца і на 
га ды. Не аб ход на, каб ад бы лі ся 
зме ны ў свя до мас ці лю дзей.

На чаль нік Дэ парт амен та па 
су пра цоў ніц тве сак ра та ры я та 
Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я-
наль ных улад Са ве та Еў ро пы 
Дзміт рый МАР ЧАН КАЎ так-
са ма ўхва ліў ідэю па па вы шэн ні 
аду ка цыі на род ных абран ні каў, 
ад зна чыў, што ў не ка то рых кра і-
нах на ват ёсць ін сты ту ты на род-
ных дэ пу та таў. Ён ста ноў ча аца ніў 
той шлях, які аб ра ла Ма гі лёў ская 
аб лас ная аса цы я цыя дэ пу та таў, 
і ад зна чыў, што гэ та най больш 
рас паў сю джа ны ва ры янт па ства-
рэн ні і раз віц ці па доб ных аб' яд-
нан няў.

Між на род ныя экс пер ты вы ка-
за лі зго ду вы ка рыс таць пля цоў ку 
Ма гі лёў скай воб лас ці ў якас ці пі-
лот на га пра ек та для ака зан ня да-
па мо гі мяс цо ва му са ма кі ра ван ню 
ўсіх уз роў няў — і ор га нам тэ ры та-
ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра-
ван ня, і дэ пу тац ка му кор пу су.

— У нас ёсць во пыт ра бо ты ў 
Ар ме ніі, Гру зіі, Укра і не, Ал ба ніі, 
Ма ро ка, Ту ні се... Мы зай ма лі ся 
рас пра цоў кай ар га ні за цый на га 
пла на раз віц ця аса цы я цый мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня, пла наў 
ка му ні ка цый ных стра тэ гій аса-
цы я цый. Мы змо жам ака заць 
пад трым ку па ўсёй га ме пы тан-
няў: чым мо гуць быць ка рыс ныя 
аса цы я цыі сва ім чле нам і кі раў-
ніц тву кра і ны, якія прад стаў ні чыя, 
кан суль та цый ныя функ цыі мо жа 
вы кон ваць гэ та ўтва рэн не і гэ так 
да лей, — па ве да міў Дзміт рый 
Мар чан каў.

Сіль вія ІВА НО ВА, пра грам-
ны ка ар ды на тар Дэ парт амен-
та па дэ ма кра тыч ным кі ра ван-
ні ге не раль на га ды рэк та ра та 
Са ве та Еў ро пы, ад зна чы ла як 
ста ноў чы факт тое, што дзяр жа-
ва збі ра ец ца даць бо лей ула ды 
на мес цах, і вы ка за ла га тоў насць 
да па маг чы з на ву чан нем:

— Мы не каль кі га доў уза е ма-
дзей ні ча ем з Ака дэ мі яй кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі і га то вы 
аб' яд наць вы сіл кі для агуль на га 
ўза е ма дзе ян ня. Мы па дзе лім ся 
во пы там экс пер таў і пад бя ром 
усе не аб ход ныя ма тэ ры я лы.

Вый сці на но вы 
ўзро вень

Як пра гу ча ла на на ра дзе, 
27—28 лю та га на ба зе Ака-
дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі-
дэн це Бе ла ру сі пла ну ец ца 
пра вя дзен не ву чо бы са 
стар шы ня мі ра ён ных Са ве-
таў дэ пу та таў. На ёй бу дзе 
раз гле джа ны ход рэа лі за-
цыі дэ крэ та аб са дзей ні-
чан ні за ня тас ці на сель ніц-
тва і пы тан ні фар мі ра ван ня 
аса цы я цый мяс цо вых Са-
ве таў дэ пу та таў.

— Пра па ну ем ад па вед ным мі-
ніс тэр ствам і ве дам ствам да нес-
ці пэў ную ін фар ма цыю па ўсіх 
пы тан нях, звя за ных з раз віц цём 
кра і ны на ад да ле ную перс пек ты-
ву. Каб кож ны ўяў ляў, што трэ ба 
ра біць, — рэ зю ма ваў Аляк сандр 
Па пкоў.

Ён так са ма паведаміў, што ў 
кра са ві ку на ме ча на су мес нае 
пра вя дзен не па ся джэн ня экс-
перт на га Са ве та па ўза е ма дзе ян ні 
ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
і Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль-
ных улад Еў ро пы.

— Трэ ба сфа ку сі ра вац ца на 
рэ аль ных па ды хо дах ра шэн-
ня гэ тай праб ле мы, — ад зна чыў 
Аляк сандр Па пкоў, — каб мы ў 
да лей шым вый шлі на фар мі ра-
ван не но ва га за ко на аб мяс цо-
вым са ма кі ра ван ні. За ко на, які 
да па мо жа вы ра шыць шмат лі кія 
пы тан ні.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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ЦЯГ НІК ЁСЦЬ,ЦЯГ НІК ЁСЦЬ,
НЕ ХА ПАЕ ЛА КА МА ТЫ ВАНЕ ХА ПАЕ ЛА КА МА ТЫ ВА
У Кі раў скім ра ё не аб мер ка ва лі пы тан ні раз віц ця аса цы я цый мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў

Апош нім ча сам ад бы ло ся шмат сур' ёз ных су стрэч па гэ тай тэ ме — яны 
шы ро ка асвят ля лі ся на ста рон ках на ша га вы дан ня. Прай шоў круг лы 
стол па ак ту аль ных пы тан нях мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, у якім бра лі 
ўдзел прад стаў ні кі Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад з Фран цыі, 
Іта ліі, Ні дэр лан даў, Грэ цыі, Ру мы ніі. Быў пра ве дзе ны се мі нар з 
удзе лам экс пер таў Са ве та Еў ро пы, якія па дзя лі лі ся ін фар ма цы яй 
аб іс на ван ні аса цы я цый. Па вы ні ках круг ла га ста ла і се мі на ра бы ла 
рас пра ца ва на ад па вед ная да рож ная кар та, дзе ад люст ра ваў ся 
агуль ны кі ру нак ра бо ты. Не ад на ра зо ва аб мяр коў ваў ся во пыт 
гро дзен скай аса цы я цыі мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, пра хо дзі лі 
су стрэ чы са стар шы ня мі аб лса ве таў на тэ му ства рэн ня аса цы я цый на 
мес цах. На гэ ты раз пы тан ні фар мі ра ван ня аса цы я цый раз гля да лі ся 
на пры кла дзе Ма гі лёў скай воб лас ці. Аса цы я цыя тут ство ра на яшчэ 
ў 2015 го дзе, а ле тась яе дзей насць бы ла іс тот на ўдас ка на ле на. 
У на ра дзе, якая ад бы ла ся на ба зе Жы ліц ка га гіс та рыч на га 
комп лек су-му зея, пры ня лі ўдзел між на род ныя экс пер ты Са ве та 
Еў ро пы. За агуль ным ста лом са бра лі ся прад стаў ні кі Са ве та Рэс пуб лі кі, 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, аб лас ных Са ве таў дэ пу та таў.

Дэ пу та ты аб мер ка ва лі перс пек ты вы раз віц ця аса цы я цый 
ра зам з між на род ны мі экс пер та мі. 

Аса цы я цыя — 
гэ та перш за ўсё 

са юз для вы ра шэн ня 
праб лем. А праб ле ма 
ў нас ад на — пы тан ні 
жыц це за бес пя чэн ня 
кан крэт на га ча ла ве ка.


