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Грамадзянскую
пазiцыю
варта
падтрымлiваць
Старшыня Пастаяннай камiсii
Савета Рэспублiкi па рэгiянальнай
палiтыцы i мясцовым самакiраваннi
Мiхаiл РУСЫ правёў прамую
тэлефонную лiнiю.
Людзi звярталiся з рознымi пытаннямi i просьбамi. Асабiста для сябе
Мiхаiл Русы вылучыў званок з Вiцебска, так бы мовiць, на медыцынска-гуманiтарную тэму. Жанчына, якая прадставiлася Марыяй Рыгораўнай, прапанавала ўнесцi папраўкi ў дакументы,
што датычацца мацi, у якiх малыя дзецi
знаходзяцца ў бальнiцах. Згодна з сённяшнiмi правiламi, мацi можа пастаянна прысутнiчаць у бальнiцы з дзiцем да
пяцi гадоў — пасля ўжо нельга. Таму
яна просiць павялiчыць максiмальны
ўзрост маленькiх пацыентаў да сямi
гадоў. Гэтае пытанне будзе вывучана,
i жанчына атрымае адказ.
Яшчэ Марыя Рыгораўна падзялiлася
адным назiраннем: у суседняй бальнiчнай палаце ляжыць трохгадовая
дзяўчынка з дзiцячага дома, i яе нiхто
не наведвае — зусiм адна. Жанчына
палiчыла гэта несправядлiвым i папрасiла свайго суразмоўцу нейкiм чынам
пасадзейнiчаць таму, каб маленькi чалавек адчуў клопат i ўвагу да сябе, што,
безумоўна, паспрыяе выздараўленню.
Такое стаўленне да незнаёмага дзiцяцi, што трапiла ў складаную жыццёвую сiтуацыю, Мiхаiл Iванавiч назваў
праяўленнем грамадзянскай пазiцыi,
якую варта падтрымлiваць. Ён патэлефанаваў у абласны Савет дэпутатаў
i парэкамендаваў знайсцi магчымасць
паклапацiцца аб дзяўчынцы.
У дзень правядзення прамой тэлефоннай лiнii надвор'е ў краiне рэзка
пагоршылася, ранiцай i ўдзень сямтам пачалiся завiруха i моцны снегапад, якiя ўскладнiлi рух транспарту на
дарогах. I вось званок з Лепельскага
раёна: чаму мясцовыя службы марудзяць з ачысткай дарог ад снегу? Чаго чакаюць? Пытанне было вырашана
аператыўна: старшыня Пастаяннай
камiсii звязаўся па тэлефоне з кiраўнiцтвам Мiнтранса i папрасiў паскорыць барацьбу са снежнымi заносамi
ў Лепельскiм раёне.
Трэба адзначыць, што ў грамадзян
нашай краiны iнтарэс да дзейнасцi
Пастаяннай камiсii па рэгiянальнай
палiтыцы i мясцовым самакiраваннi
даволi высокi. Прыблiзна 200 зваротаў паступiла ў камiсiю з пачатку года.
Праўда, шмат узнiмаецца пытанняў,
якiя можна было б вырашыць на мясцовым узроўнi без умяшання рэспублiканскiх органаў улады. Па-ранейшаму
застаюцца актуальнымi тэмы, звязаныя з зямлёй. Вострыя спрэчкi з мясцовай уладай па зямельных пытаннях,
на жаль, фiксуюцца ў многiх раёнах.
Часта ў гэтым вiнаватыя i самi землекарыстальнiкi — здараецца, просяць
у заяве соткi на вядзенне асабiстай
прысядзiбнай гаспадаркi, а па факце
будуюць дом i лазню.
Нярэдка зямельныя канфлiкты з'яўляюцца вынiкам памылак i няправiльных дзеянняў раённых i сельскiх Саветаў, безадказных паводзiн асобных
прадстаўнiкоў мясцовых службаў, што
без вывучэння канкрэтнай сiтуацыi, без
выезду на месца прымаюць рашэннi,
ад якiх узнiкаюць непаразуменнi i, як
вынiк, звароты ў Савет Рэспублiкi.
Мiхаiл Русы адзначыў, што прамыя
тэлефонныя лiнii i прыёмы грамадзян
дазваляюць убачыць, напрыклад, як
на практыцы выкарыстоўваецца зямельнае заканадаўства i якiя карэкцiроўкi ў iм ужо наспелi. Усе канструктыўныя прапановы i iдэi ўлiчваюцца i
аналiзуюцца.
Леанiд ТУГАРЫН.
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25 ПЫТАННЯЎ
ЗА ТРЫ ГАДЗIНЫ
Больш
iнфармацыi
Анатоль Дзмiтрыевiч з вёскi
Прылессе Мiнскага раёна расказаў пра невялiкую грунтовую
дарогу, што вядзе да гаражнага
кааператыва: маўляў, куды ні
звярталiся — грошай на яе ўладкаванне ў найблiжэйшы час не
прадугледжана. Людзi гэта разумеюць, просяць хоць абмежаваць хуткасць руху ў гэтым
месцы, каб аўто, што лётаюць
(не iначай) па ёй, не надта пылiлi мясцовым жыхарам.
Спiкер верхняй палаты даручыла кампетэнтным спецыялiстам разабрацца ў праблеме.
Другой агучанай тэмай стала
прапанова ў гонар 75-й гадавiны Вялiкай Перамогi трансляваць у тэлевiзiйным эфiры
кадры ваеннай кiнахронiкi: дакументальныя стужкi заўсёды
лепш адлюстроўваюць тагачасную рэчаiснасць, чым тысячы
слоў i мастацкiх твораў, лiчыць
Анатоль Дзмiтрыевiч.
Наталля Качанава пагадзiла ся з гэ тым мер ка ван нем,
адзначыўшы, што прапанова
слушная, заслугоўвае ўвагi i
рэалiзацыi:
— Я сёння ж зраблю ўсё магчымае, каб выправiць гэту сiтуацыю, — падкрэслiла яна.
Наталля Самохiна з Мiнска
лiчыць, што на дадзены момант прымаецца недастаткова
мер па прафiлактыцы распаўсюджвання каранавiруса, ды i
наогул iнфармацыi ў СМI пра
сiтуацыю з яго прафiлактыкай
магло б быць больш.

Жыллё i жыццё

Фота БелТА.
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Рэспублiкi. Адпаведнае даручэнне яна накiруе адказным
асобам.

Камунальныя
стасункi
Асобнай тэмай любой прамой лi нii з'яўляецца ра бота
жыллёва-камунальнай гаспадаркi. Пра яе недахопы расказала мiнчанка Таццяна Васiлеўна, што жыве на вулiцы Разiнскай: жанчына паскардзiлася
на смурод, што атачае дом.
Наталля Качанава звязалася з
намеснiкам старшынi Мiнгарвыканкама Аляксандрам Дараховiчам, даручыла неадкладна
выехаць на месца i праiнфармаваць аб прынятых мерах.

Цяпер iдзе трэцi Год малой радзiмы: наша
агульная задача — максiмальна высаджваць
дрэвы, кусты, кветкi. Прыемна, што людзi гэта
разумеюць i актыўна бяруць удзел у добрай справе.
Я ўдзячна мiнчанам, якiя адгукнулiся на такую
прапанову, i ў надыходзячы сезон, мяркую, мы
актыўна далучымся да гэтай работы.
Спiкер верхняй палаты парламента падкрэслiла, што ў
дзяржаве прымаюцца ўсе адэкватныя меры, каб захаваць
здароўе людзей, надзвычайнай
сiтуацыi няма: «У нашай краiне
галоўнае — гэта людзi». Так, узмоцнены санiтарна-каранцiнны
кантроль у пунктах пропуску, Нацыянальным аэрапорце Мiнск.
Становiшча знаходзiцца на няспынным кантролi спецыялiстаў,
якiя нясуць за гэта адказнасць.
Беларусь не абмяжоўвала
рух людзей i тавараў, выконваючы рэкамендацыi Сусветнай арганiзацыi аховы здароўя.
СААЗ лiчыць, што такiя меры
падчас надзвычайных сiтуацый
у галiне аховы здароўя ў большасцi выпадкаў не з'яўляюцца
эфектыўнай мерай. «Зачынiўшы гранiцы, мы праблему не
вырашым», — растлумачыла
Наталля Качанава. У той жа
час, калi iнфармацыi людзям
недастаткова, трэба ўзмацнiць
iнфармацыйную работу ў гэтым
кiрунку, упэўнена спiкер Савета

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Адзiнокая 75-гадовая мiнчан ка Та i са Кан стан цi наў на
расказала, што вентыляцыйная шахта не функцыянуе, бо
сусед заблакаваў яе пасля рамонту. Справа не аднаго дня,
ёсць нават судовае рашэнне аб
неабходнасцi вяртання кватэры
ў праектнае становiшча, аднак
яно не выконваецца. Жанчына вiнавацiць ва ўсiм жыллёва-эксплуатацыйную арганiзацыю, якая не прымае дастатковых мер.
— Тут вы маеце рацыю: калi
ёсць рашэнне суда — яно павiнна выконвацца. Паглядзiм i
разбяромся, — запэўнiла Наталля Качанава.
Мiн чан ка Га лi на Яр шо ва
ўзняла пытанне неабходнасцi капрамонту дома па вулiцы
Чайкоўскага, якi быў пабудаваны яшчэ ў 1956 годзе. Калiсьцi
людзям казалi, што дом падлягае зносу, але цяпер гарадскiя ўлады ад гэтых планаў адмовiлiся. Жанчына сцвярджае,
што рамонт нi разу тут не выконваўся.
Аб неабходнасцi капрамонту
ў доме расказаў старшынi Саве-

та Рэспублiкi — яшчэ адзiн мiнчанiн Андрэй Пiрагоў, што жыве на Партызанскiм праспекце.
Па ўсiх гэтых фактах дадзены
адпаведныя даручэннi, па вынiках разгляду заяўнiкаў праiнфармуюць.

Больш кветак
i дрэў
Дарэчы, апошнi заяўнiк з гэтага спiса ўзняў не толькi тэму
адлiчэнняў на капрамонт i мэтазгоднасцi iх размеркавання —
не абы яка вы жы хар ста лi цы
агучыў праблему высечкi дрэў.
У якасцi прыкладу ён паведамiў пра знiшчэнне ў Заводскiм
раёне ў 2018 годзе парку пад
будучую забудову i пацiкавiўся
стаўленнем да гэтай тэмы Наталлi Качанавай.
— Гэ та i маё мер ка ван не,
i да ру чэн не Прэ зi дэн та кра iны: мак сi маль на за хоў ваць
зя лё ныя на са джэн нi. А што
i дзеля чаго высеклi — я разбя ру ся, — за пэў нi ла спi кер
верхняй палаты парламента,
якая з'яўляецца ўпаўнаважанай кi раў нi ка дзяр жа вы па
Мiн ску. — Мiн гар вы кан ка му
будзе пастаўлена задача максiмальна выключыць высечку
дрэў у сталiцы.
Яна адзначыла, што даручана высаджваць больш дрэў,
кустоў i кветак, i ўдзел грамадзян у гэтай справе толькi вiтаецца.
— Людзi хвалююцца аб тым,
каб за ха ваць зя лё ныя на саджэн нi, не вы ся каць дрэ вы.
Але та кая за да ча ста iць перад усiмi: арганiзацыямi, якiя
займаюцца гэтым пытаннем,
грамадзянамi нашай краiны, —
падкрэслiла Наталля Качанава,
каментуючы «МС» гэты зварот
(дарэчы, тэма тыдня сённяшняга выпуску датычыцца зялёных пасадак у сталiцы i рэгiёнах. — Рэд.). — Цяпер iдзе
трэцi Год малой радзiмы: наша
агульная задача — максiмальна высаджваць дрэвы, кусты,
квет кi. Пры ем на, што лю дзi
гэта разумеюць i актыўна бяруць удзел у добрай справе.
Я ўдзячна мiнчанам, якiя адгукнулiся на такую прапанову, i
ў надыходзячы сезон, мяркую,
мы актыўна далучымся да гэтай работы.

Не абмiнулi заяўнiкi i тэму
жыллёвага будаўнiцтва. Жыхарка Мiнскага раёна, мацi двух
малых, прасiла пасадзейнiчаць
у атрыманнi льготнага крэдыту
на рэканструкцыю прыватнага
дома. Таксама маладая мацi з
Iўя паскардзiлася, што ў райцэнтры будуецца жыллё толькi
для шматдзетных, але чаго чакаць тым, у каго двое дзяцей?
Мужчына з Вiцебшчыны агучыў свае хваляваннi: ён стаiць
на ўлiку грамадзян, якiя маюць
патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў у Лёзне, але сам жыве
з сям'ёй у Полацку, i яго не ставяць там на чаргу. Усе гэтыя пытаннi патрабуюць дадатковага
вывучэння, таму кампетэнтныя
службы зоймуцца высвятленнем усiх абставiн, аб чым праiнфармуюць Савет Рэспублiкi.

Зачынiўшы
гранiцы, мы
праблему каранавіруса
не вырашым», —
растлумачыла Наталля
Качанава. У той жа
час, калi iнфармацыi
людзям недастаткова,
трэба ўзмацнiць
iнфармацыйную работу
ў гэтым кiрунку.
Гучалi таксама пытаннi, якiя
закраналi тэмы судовых рашэнняў, разгляду зваротаў грамадзян адказнымi асобамi i стаўлення iх да заяўнiкаў, падлiку
працоўнага стажу, неабходнага
для пенсiйнага забеспячэння,
складанасцяў працаўладкавання ў невялiкiм населеным пункце i iншыя.
Да рэ чы, пра асаб лi вас цi
пра цоў ных ста сун каў рас казаў малады цясляр з Грод на,
якi працуе на буйным будаўнi чым прад пры ем стве. Хлопец па ве да мiў пра знi жэнне за роб каў, пе ра пра цоў кi
i атры ман не вы мо вы за тое,
што ў рабочы час пайшоў на
прыём да ўрача. Разгляд гэтага звароту ўзяты на асабiсты
кант роль спi ке рам верх няй
палаты парламента.
Падводзячы вынiкi прамой
лiнii, Наталля Качанава паведамiла журналiстам, што падобная форма плённая: людзi
могуць агучыць свае праблемы
без неабходнасцi звяртацца на
асабiсты прыём.
— Мне прыемна, што людзi
агучваюць прапановы па развiццi свайго горада, раёна, кажуць пра тое месца, дзе яны
жывуць, — падкрэслiла яна. —
Людзi бесперапынна тэлефанавалi на працягу трох гадзiн, каб
агучыць, што iх хвалюе. А гэта
розныя пытаннi, якiя датычацца
ўсiх сфер жыццядзейнасцi.
У рабоце са зваротамi недапушчальны фармалiзм, нiводная просьба не павiнна заставацца без адказу, рэзюмавала
яна.
Вольга АНУФРЫЕВА.

