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Пы тан ні ўдас ка на лен ня 
дзей нас ці ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня на пры кла дзе 
Смі ла віц ка га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў, што на Мін шчы не, 
раз гле дзе лі пад час вы яз но га 
па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Як ад зна чы ла спі кер верх няй 
па ла ты пар ла мен та На тал ля 
КА ЧА НА ВА, прак ты ка вы яз ных 
па ся джэн няў дае свой плён, та-
му двой чы на ме сяц кі раў ніц тва 
Са ве та Рэс пуб лі кі, дзяр жаў ных 
ор га наў кі ра ван ня бу дуць на-
вед ваць рэ гі ё ны, каб раз гля даць 
пы тан ні, што хва лю юць лю дзей 
на мес цы.

— Сён ня мы раз гля да лі пы тан-
ні і за да чы, якія бы лі па стаў ле ны 
Прэ зі дэн там Бе ла ру сі для дэ пу-
тац ка га кор пу са ўсіх уз роў няў. Мы 
ра зу ме ем, што гэ та вель мі важ ная 
за да ча, каб у лю дзей вы ра ша лі ся 
пы тан ні доб ра ўпа рад ка ван ня, каб 
у іх бы ла якас ная піт ная ва да, каб з 
жы ха ра мі пра во дзі ла ся ра бо та па 
зва ро тах і рэ ага ван ні на праб ле-
мы гра ма дзян. Ёсць пы тан ні, якія 
не аб ход на вы ра шаць на больш 
вы со кім уз роў ні. І вель мі важ на 
ўліч ваць не ка то рыя з іх пры рас-
пра цоў цы ка лі не за ка на даў чых, 
то нар ма тыў ных ак таў. Га лоў нае, 
каб усе на пра цоў кі і да ку мен та-
цыя да ва лі мак сі маль ны эфект 
для лю дзей, — пад крэс лі ла спікер 
у раз мо ве з жур на ліс та мі.

Два ў ад ным

Смі ла віц кі сель са вет, акра мя 
ад най мен на га гар па сёл ка, сён-
ня аб слу гоў вае яшчэ 18 на се ле-
ных пунк таў, у якіх жы ве амаль 
10 ты сяч ча ла век — не ма лая коль-
касць для тэ ры та ры яль на га ор га-
на дзярж кі ра ван ня. Што ён са-
бой уяў ляе? Сель скі вы ка наў чы 

ка мі тэт і Са вет дэ пу та таў у ад ной 
адзін цы са шта там у шэсць ча ла-
век. Усе ад мі ніст ра цый ныя пра цэ-
ду ры, якія су пра ва джа юць ча ла-
ве ка ад на ра джэн ня да апош ня га 
дня жыц ця, зна хо дзяц ца ў кам пе-
тэн цыі гэ тых спе цы я ліс таў.

— Мы пра цу ем на даб ра быт 
на шых гра ма дзян, каб наш па-
сё лак быў ма ла ды і квіт не ю чы, — 
аба зна чы ла сут насць дзей нас ці 
сель са ве та яго кі раў нік Іры на 
МАР ЦІ НО ВІЧ.

Са праў ды, мо ла дзі тут шмат, 
бо ўплы вае бліз касць ста лі цы: 
шмат жы ха роў Чэр вень ска га 
ра ё на ез дзяць на пра цу ў Мінск, 
а мес цам свай го жы хар ства абі-
ра юць не вя ліч кія эка ла гіч на чыс-
тыя на се ле ныя пунк ты. У са мім 

гар па сёл ку тры шко лы, столь кі ж 
сад коў, аграр ны ка ледж і лі цэй. 
На тэ ры то рыі сель са ве та доб рая 
інф ра струк ту ра: баль ні ца, два 
ФА Пы, ба ня, ап тэ ка і мно гае ін-
шае. Ак тыў на бу ду ец ца жыл лё. 
Ле тась быў зда дзе ны 40-ква тэр-
ны жы лы дом, сё ле та рых ту юц ца 
да зда чы ў экс плу а та цыю яшчэ 
два та кіх жа, а на ле та за пла на ва-
на бу даў ніц тва трох та кіх да моў. 
Акра мя та го, спор на ідзе і бу даў-
ніц тва ін ды ві ду аль на га жыл ля — 
лю дзі ак тыў на куп ля юць участ кі 
на аў кцы ё нах, атрым лі ва юць на 
пад ста ве па трэ бы ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў.

Стар шы ня сель са ве та агу чы ла 
ці ка вы факт уза е ма дзе ян ня мяс-
цо вай ула ды і жы ха роў: ма ла дыя 
баць кі пра па на ва лі па бу да ваць дзі-
ця чыя пля цоў кі, ім вы лу чы лі зям лю, 
а яны «скі ну лі ся» і ку пі лі аб ста ля-
ван не. Та кім чы нам ужо з'я ві лі ся 
дзве пля цоў кі — на ву лі цы На ва сё-
лаў і ў вёс цы Шас ці сно пы, на па ды-
хо дзе трэ цяя — у вёс цы Кар зу ны.

Знес ці ці пра даць?

Стар шы ня Мінск ага аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў На тал ля 

ЯКУ БІЦ КАЯ акрэс лі ла тэ мы, якія 
ўзні ма юць лю дзі пе рад дэ пу та та мі 
рэ гі ё на на су стрэ чах, спра ва зда чах 
пе рад вы бар шчы ка мі, аса біс тых 
пры ёмах. Што хва люе най больш?

— Асноў ныя пы тан ні звя за ныя 
з утры ман нем жыл лё ва га фон ду 
і ра бо тай жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі (33 % ад агуль най 
коль кас ці), зем ле ка ры стан нем і 
«зя мель ны мі» спрэч ка мі (17,4 %), 
транс пар там, у тым лі ку ра мон там і 
ўтры ман нем да рог (11,8 %), і з ар хі-
тэк ту рай і бу даў ніц твам (11,7 %), — 
па ве да мі ла яна. — Мы ўвесь час 
аб агуль ня ем зва ро ты, вы яў ля ем 
праб ле мы пры фар мі ра ван ні бюд-
жэ ту, ін вес ты цый ных пра грам, 
уклю ча ем ме ра пры ем ствы, то-бок 
пра цу ем на апя рэ джан не.

Яшчэ ад ным вель мі важ ным 
кі рун кам ра бо ты Са ве таў усіх уз-

роў няў, лі чыць На тал ля Яку біц кая, 
з'яў ля ец ца на вя дзен не і пад тры-
ман не па рад ку на зям лі, у тым лі ку 
ска ра чэн не коль кас ці ста рых і пус-
ту ю чых да моў, мэ та вае і ра цы я-
наль нае вы ка ры стан не зя мель ных 
участ каў, пад тры ман не на леж на га 
са ні тар на га ста ну тэ ры то рый. На 
Мін шчы не шмат ро біц ца ў гэ тым 
пла не. Як па ве да мі ла стар шы ня 
аб лса ве та, па ста не на 1 лі пе ня ў 
рэ гі ё не вы яў ле на 8150 пус ту ю чых 
і ста рых да моў. Пры чым ак цэнт у 
ра бо це з та кой не ру хо мас цю быў 
пе ра не се ны ў бок пад рых тоў кі та-
кой ма ё мас ці да про да жу. На га-
да ем, ра ней пе ра ва га на да ва ла ся 
зно су. На гэ та паў плы ва ла су стрэ-
ча кі раў ні ка дзяр жа вы з ак ты вам 
Мін шчы ны, дзе Прэ зі дэнт пад-
крэс ліў, што свой ка ва лак зям лі 
па ві нен быць у кож на га бе ла ру са. 
Каб вы ка наць гэ тае да ру чэн не, 
Мі набл са вет дэ пу та таў пра вёў су-
мес ную на ра ду ў Ка мі тэ це па ма ё-
мас ці. Га лоў ным пад час аб мер ка-
ван ня ста ла пы тан не маг чы мас ці 
спра шчэн ня пра цэ ду ры про да жу 
пус ту ю чых да моў, пры дат ных для 
пра жы ван ня.

Між ін шым, з па чат ку го-
да бы ло зне се на 349 ста рых і 
непры дат ных для пра жы ван ня 
вяс ко вых хат за срод кі спад чын-
ні каў гэ тай ма ё мас ці і 331 — за 
бюд жэт ныя срод кі. Най боль шы 
маш таб зно су на зі раў ся ў Клец-
кім, Ка пыль скім, Са лі гор скім і 
Стаўб цоў скім ра ё нах. Для Смі ла-
віц ка га сель са ве та гэ тая тэ ма не з 
лі ку ак ту аль ных, бо што год та кіх 
па бу доў вы яў ля ец ца не больш 
13, па тлу ма чы ла яго стар шы ня 
Іры на Мар ці но віч.

Стар шы ня Ста ра да рож ска-
га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Дзміт рый ДА ВЫ ДАЎ звяр нуў ува-
гу, што ў ра ё не коль касць за кі ну тых 
хат рас це. Та му за апош нія тры га ды 
зне се ны 305 да моў, сё ле та — 64.

Вы зва ле ная зям ля мож а быць 
уве дзе на ў сель гас ка ры стан не, 
вы дзе ле на на бу даў ніц тва жыл ля 
тым, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн-
ні жыл лё вых умоў, ці пра да дзе на 
з аў кцы ё ну.

Да рэ чы, апош ні ва ры янт пры-
нёс у бюд жэ ты ра ё наў Мін шчы ны 
29 міль ё наў 368 ты сяч руб лёў, 
што амаль на 40 % больш, чым у 
ана ла гіч ны ле таш ні пе ры яд.

Вяр нуць 
фі нан са вую 
са ма стой насць

Та кую ра бо ту трэ ба ма ты-
ва ваць, упэў не на На тал ля Яку-
біц кая, а дзе ля гэ та га пра па нуе 
част ку срод каў па кі даць у бюд-
жэ тах сель са ве таў, каб тыя бы лі 
за ці каў ле ныя ў пры цяг нен ні да-
дат ко вых гро шай. Бо ме на ві та на 
сель са ве ты кла дзец ца асноў ны 
ця жар ра бо ты са ста рым і пус ту-
ю чым жыл лём.

Трэ ба ска заць, што на сен няш-
ні дзень у бюд жэ тах гэ тых тэ ры-
та ры яль ных адзі нак фак тыч на 
за ста ло ся фі нан са ван не толь кі на 
зар пла ту су пра цоў ні кам, апла ту 
ка му наль ных па слуг і транс парт-
нае аб слу гоў ван не. Усе гро шы, 
за пла на ва ныя на доб ра ўпа рад-
ка ван не, аку му лю юц ца ў ра ё не. 
Атрым лі ва ец ца па ра докс: за каз-
чы кам ра бот сель вы кан кам не 
вы сту пае (то-бок не над та мо жа 
ўплы ваць на вя дзен не ра бот), а 
вось ра бо тай па доб ра ўпа рад-
ка ван ні зай ма ец ца не па срэд на. 
Тым больш што за па тра ба ва-
насць у гра мад стве та ко га ро ду 
ра бот уз рас тае ўсё больш. Як па-
тлу ма чы ла Іры на Мар ці но віч, за-
кла дзе ныя на гэ тыя мэ ты срод кі 
ўжо за кан чва юц ца, а год яшчэ не 
за вяр шыў ся. Та кая ж сі ту а цыя не 
толь кі ў Смі ла віц кім сель са ве це.

— Для па вы шэн ня аў та ры тэ ту 
і прэ сты жу ор га наў дзяр жаў най 
ула ды пер ша сна га ўзроў ню не аб-
ход на ўнес ці зме ны ў дзе ю чае за-
ка на даў ства і вяр нуць сель вы кан-
ка мам маг чы масць са ма стой на 

ар га ні зоў ваць ра бо ты па доб ра ў-
па рад ка ван ні тэ ры то рый, — упэў-
не на На тал ля Яку біц кая.

На чы ім ба лан се 
мо гіл кі?

Стар шы ня аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў звяр ну ла ўва гу яшчэ на 
адзін ас пект ра бо ты сель вы кан-
ка маў — на вя дзен не па рад ку на 
зем лях агуль на га ка ры стан ня, а 
так са ма мо гіл ках ра зам з тэ ры та-
ры яль ны мі ор га на мі гра мад ска га 
са ма кір ван ня. Сён ня на Мін шчы-
не больш за 2,2 ты ся чы гра ма-
дзян скіх мо гі лак, ра зам з людзь мі 
іх да гля да юць сель са ве ты. Фак-
тыч на, як па тлу ма чы ла стар шы ня 
Смі ла віц ка га сель вы кан ка ма, мо-
гіл кі за ста лі ся адзі ным аб' ек там, 
які ўтрым лі ва ец ца на іх ба лан се. 
Ёсць зва ро ты па да ро зе, што вя-
дзе да мо гі лак, а ўлас ні ка ў яе ня-
ма... Ка ра цей, па куль гэ тыя пы-
тан ні вы ра ша юц ца та ла кой.

Між ін шым, гэ тыя пра бе лы 
ўжо даў но вы ра ша ны на Ві цеб-
шчы не. Стар шы ня аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір 
ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ па тлу ма чыў пры-
сут ным, што ба лан саў тры маль-
ні ка мі гра мад скіх мо гі лак сель-
вы кан ка мы ўжо не вы сту па юць, 
усе аб' ек ты пе ра да дзе ны ЖКГ.

— Вель мі важ на за ах во ціць 
лю дзей і пры цяг нуць іх да са-
ма стой на га вы ра шэн ня не ка то-
рых праб лем, каб не бы ло бяс-
кон ца га ча кан ня да па мо гі ад 
ула ды, — пе ра ка на ны Дзміт рый 
Давыдаў. — Вя лі кая ро ля тут на-
ле жыць ста рас там вё сак. Ме на-
ві та дзя ку ю чы ім у на шым ра ё не 
на быў раз мах рух па доб ра ўпа-
рад ка ван ні і ага родж ван ні вяс-
ко вых мо гі лак сі ла мі і срод ка мі 
мяс цо вых жы ха роў.

У пры ват нас ці, жы ха ры аг-
ра га рад ка Шчыт ка ві чы са бра лі 
25 ты сяч руб лёў на ўста ноў ку 
720 мет раў жа ле за бе тон най 
ага ро джы на мо гіл ках. Та му ён 
пра па нуе нар ма тыў на вы зна-
чыць ста тус ста растаў як прад-
стаў ні коў са ма кі ра ван ня і пра-
ду гле дзець кры ні цы апла ты іх 
ра бо ты.

Яшчэ ад ной пра па но вай ста-
ла дэ ле га ван не Са ве там пер ша-
сна га ўзроў ню пра ва пры маць 
ра шэн ні па зя мель ных участ ках 
да 30 со так са ма воль на за ня тых 
фі зіч ны мі асо ба мі на сель ска гас-
па дар чых зем лях для вя дзен ня 
аса біс тай пад соб най гас па дар кі 
і ўзвя дзен ня гас па дар чых па бу-
доў. Дзміт рый Давыдаў пе ра-
ка на ны, што гэ тая ме ра ста не 
ад ным з дзейс ных ры ча гоў вы-
ра шэн ня шэ ра гу пы тан няў і па-
спры яе ўма ца ван ню аў та ры тэ ту 
мяс цо вай ула ды.

Між ін шым, свое асаб лі вую зя-
мель ную «ам ніс тыю», якая раз-
ня во ліць дзе ла вую іні цы я ты ву, 
спрос ціць ме ха нізм вяр тан ня зя-
мель ных участ каў, агу чыў стар-
шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці Дзміт рый МА-
ТУ СЕ ВІЧ. Па яго сло вах, пра ект 
да ку мен та за раз рых ту ец ца і зна-
хо дзіц ца на раз гля дзе ў не каль кіх 
ве дам ствах. Яго пры няц це змо жа 
зняць шмат лі кія пы тан ні, агу ча-
ныя ў тым лі ку і на ця пе раш нім 
па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та 
Рэс пуб лі кі. Се на та ры вы ка за лі 
на мер да лу чыц ца да экс пер ты зы 
да ку мен та, каб усе па тра ба ван ні 
ча су і лю дзей бы лі ў ім улі ча ны.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА. 
Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

ПА ЛЕП ШЫЦЬ ЯКАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯПА ЛЕП ШЫЦЬ ЯКАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ
Зя мель ная «ам ніс тыя», знос не пры дат ных па бу доў і аб слу гоў ван не вяс ко вых мо гі лак

Падчас наведвання Смілавіцкага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі імя Хаіма Суціна. Творчыя здольнасці юных талентаў 
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