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Стар шы ня па ста ян най ка мі сіі ман дат най, 
па га лос нас ці, са ма кі ра ван ні, 
пра ва па рад ку і між на род ных спра вах 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
Ге ор гій АТА МА НАЎ пад час круг ла га ста ла 
ў Па ла це прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі рас ка заў, хто ў ста лі цы 
зай ма ец ца гра мад скім са ма кі ра ван нем.

Асаб лі васць Мін ска за клю ча ец ца ў тым, 
што ў амаль двух міль ён ным на се ле ным 
пунк це га рад скі Са вет дэ пу та таў з'яў ля ец ца 
адзі ным ор га нам мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, 
бо ў ра ё нах го ра да ана ла гіч ных струк тур 
ня ма. Каб лік ві да ваць та кі пра бел, і бы лі 
ство ра ны Са ве ты ор га наў тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня (ОТГС), кож ны 
з якіх уз на чаль вае адзін з дэ пу та таў гар са-
ве та, абра ных у ра ё не. А ў кож ным мік ра-
ра ё не іс нуе ка ле гі яль ны ОТГС.

Ге ор гій Ата ма наў га во рыць, што па 
па пу ляр нас ці ў на сель ніц тва ор га ны 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня зна хо дзяц ца, 
на жаль, на апош нім мес цы ся род улад-
ных струк тур і пра іг ра юць мяс цо вым ор-
га нам кі ра ван ня, ура ду, пар ла мен ту і, 
вя до ма, ін сты ту ту прэ зі дэнц тва.

Ка лі жы ха ры не ве да юць, з кім вы ра шыць 
мяс цо выя праб ле мы на пяр віч ным уз роў ні, 
яны ад ра зу ідуць да ўлад больш вы со ка га 
ўзроў ню. Та му не аб ход на раз ві ваць ОТГС, 
каб лю дзі ве да лі, ку ды ў пер шую чар гу звяр-
тац ца. Гэ та па вы сіць ак тыў насць гра ма дзян, 

ад каз насць за вы ра шэн не кан крэт ных за дач, 
на прык лад, за доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то-
рыі, за пад трым ку бяс пе кі.

Да рэ чы пер шы ка мі тэт гра мад ска га са-
ма кі ра ван ня ў Мін ску быў за рэ гіст ра ва ны 
ў Мас коў скім ра ё не ў па чат ку 1990 го да. 
На пры кан цы го да ў ста лі цы дзей ні ча ла ўжо 
57 та кіх гра мад скіх ор га наў са ма кі ра ван-
ня. За раз яны пра цу юць у кож ным са 129 
мік ра ра ё наў. Ёсць стар шыя па пад' ез дзе і 
па до ме, да ма выя ці ву ліч ныя ка мі тэ ты (у 
мес цах пры ват най за бу до вы), ка мі тэт ОТГС 
па мік ра ра ё не, ор га ны жыл лё вых і га раж-
на-спа жы вец кіх ка а пе ра ты ваў, са ве ты ін-
тэр на таў... Прак ты ка па каз вае, што за лог 
раз віц ця са ма ар га ні за цыі — не толь кі ў гра-
ма дзян скай ак тыў нас ці, але і ў пад трым цы з 
бо ку Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
і Мін гар вы кан ка ма.

Гра мад скае мер ка ван не па пы тан нях 
эка на міч на га, са цы яль на га і гра мад ска-
куль тур на га раз віц ця ўліч ва ец ца дэ пу та-
та мі га рад ско га Са ве та пад час пры няц ця 
ра шэн няў на па ся джэн ні се сій Мінск ага га-
рад ско га Са ве та дэ пу та таў. ОТГС на асно ве 
гра мад ска га мер ка ван ня мо гуць уно сіць 
кан крэт ныя пра па но вы па ар хі тэк тур най і 
го ра да бу даў ні чай дзей нас ці, ра цы я наль-
ным раз мя шчэн ні прад пры ем стваў ганд лю, 
гра мад ска га хар ча ван ня, бы та во га аб слу-
гоў ван ня, ар га ні за цыі ра бо ты гра мад ска га 
транс пар ту, уста ноў ахо вы зда роўя, аду-
ка цыі, спор ту і ін шае. А так са ма вы зна чаць 
рэ жым пра цы. Та кі па ды ход, на прык лад, 

па ві нен па пя рэ дзіць кан флік ты на ўзроў ні, 
ка лі пра ект за бу до вы вы но сіц ца на гра мад-
скае аб мер ка ван не. Ка лі дэ пу тат пра цуе ў 
ка мі сіі, ён звяр тае ўва гу на тры важ ныя пы-
тан ні, па якіх вы ка за лі ся гра ма дзя не: пра ект 
бюд жэ ту го ра да і ін вес ты цый ная пра гра ма, 
пра гноз са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця і 
мэ та выя пра гра мы раз віц ця ста лі цы.

Ка мі тэт ОТГС іс тот на да па ма гае ЖЭ Сам і 
ад мі ніст ра цы ям ра ё наў у ра бо це з на сель-
ніц твам. Ён пры цяг вае гра ма дзян да доб-
ра ўпа рад ка ван ня і ра мон ту жы лых да моў. 
Гэ та да ты чыц ца, перш за ўсё, шмат па вяр-
хо ві каў. Ор га ны тэ ры та ры яль на га гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня са дзей ні ча юць у пра-
фі лак ты цы пра ва па ру шэн няў, пры цяг нен ні 
жы ха роў мік ра ра ё на да ак тыў най пра ва-
ахоў най дзей нас ці ў скла дзе гра мад скіх 
пунк таў ахо вы пра ва па рад ку, да па ма га юць 
у ар га ні за цыі воль на га ча су.

Ле а нід ЦУП РЫК, стар шы ня Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На-
цыя  наль на га схо ду Бе ла ру сі па дзяр-
жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са-
ма кі ра ван ні і рэг ла мен це, лі чыць, што 
ОТГС не ва ло да юць клю ча вы мі пры кме та мі 
ўла ды. Іх ства рэн не не з'яў ля ец ца аба вяз-
ко вым, яны не ма юць пуб ліч ных паў на-
моц тваў, ня ма і ста біль най кры ні цы фі-
нан са ван ня іх дзей нас ці. Уз мац нен не ро лі 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, якое ба зі ру ец ца 
на ўлі ку жыц цё ва важ ных ін та рэ саў на сель-
ніц тва і ак тыў ным удзе ле ў кі ра ван ні са міх 
гра ма дзян, з'яў ля ец ца ад ной з не ад' ем ных 

за дач лю бой су час най дзяр жа вы. Але, як 
па каз вае жыц цё, ОТГС як ад ну з фор маў ар-
га ні за цыі гра мад скай ак тыў нас ці скла да на 
ар га ні за ваць. Хоць за ка на даў ча ў За ко не 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб мяс цо вым кі ра-
ван ні і са ма кі ра ван ні» вы зна ча ны мэ та выя 
кі рун кі дзей нас ці ОТГС, але ў рэ аль най 
прак ты цы іх змест час цей зво дзіц ца да пы-
тан няў доб ра ўпа рад ка ван ня і пад тры ман ня 
чыс ці ні два ро вых тэ ры то рый. Ін шыя кі рун кі 
дзей нас ці прад стаў ле ны вель мі ня знач на 
аль бо ад сут ні ча юць. Ра бо та ОТГС па вя лі кім 
ра хун ку тры ма ец ца на ар га ні за та рах-эн ту-
зі яс тах, час цей ста ла га ўзрос ту.

— Сён ня акра мя Бе ла ру сі, гэ тая фор ма 
(ОТГС. — Аўт.) у тым ці ін шым вы гля дзе 
пры сут ні чае ў боль шас ці кра ін СНД. Ад нак 
да кан ца са цы яль ны па тэн цы ял гэ тай фор-
мы са ма кі ра ван ня не рэа лі за ва ны, — ка жа 
Ге ор гій КУ НЕ ВІЧ, стар шы вы клад чык ка-
фед ры кан сты ту цый на га пра ва юры-
дыч на га фа куль тэ та Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та. — У су вя зі з гэ тым 
важ нае зна чэн не на бы ва юць, па-пер шае, 
па лі ты ка-пра ва вая пры ро да гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня, па-дру гое, нар ма тыў на-
пра ва вая ба за і кі рун кі яе ўдас ка на лен ня, 
па-трэ цяе, пра ва выя фор мы ўза е ма дзе ян ня 
ор га наў гра мад ска га тэ ры та ры яль на га са-
ма кі ра ван ня з ор га на мі дзяр жаў най ула ды, 
мяс цо вы мі Са ве та мі, мяс цо вы мі вы ка наў-
ча-рас па рад чы мі ор га на мі, а так са ма ўзае -
ма дзе ян не з гра ма дзя на мі.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

КРУГ ЛЫ СТОЛ

Тэ о рыя і прак ты ка са ма кі ра ван ня

ВО СЕМ МАРШ РУ ТАЎ 
НА ДЗВЕ ВУ ЛІ ЦЫ

«Ча му кан ца вы пры пы нак зра-
бі лі ме на ві та ў па сёл ку, і на вош та 
аў то бус уво гу ле ста іць там? Лю-
дзі ж і ў га рад ку жы вуць. Вы се-
дзець столь кі ў са ло не з дву ма 
ма лень кі мі дзець мі до сыць цяж-
ка, ды і ча су коль кі мар ну ец ца. 
Па са жы ры, што вы хо дзяць у па-
сёл ку, ужо вя чэ раць ся да юць, а 
мы ўсё да до му едзем. Ня хай аў-
то бус ад стой ва ец ца гэ тыя 10 хві-
лін у нас у га рад ку, ка лі ўсе жы ха-
ры з го ра да пры едуць, а не толь кі 
тыя, што ў па сёл ку!» Та кую скар-
гу-пра па но ву рэ дак цыя атры ма-
ла ад Ма рыі КА ЛЕЙ НІК, жы хар кі 
ва ен на га га рад ка Сос ны. Ра за-
брац ца ў хіт рым рас кла дзе ру ху 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па пра сі ла 
да па маг чы Аляк сея КА СІН СКА-
ГА, на мес ні ка на чаль ні ка ад-
дзе ла ар га ні за цыі па са жыр скіх 
пе ра во зак ДУ «Ста ліч ны тран-
парт і су вязь».

Рух, ар га ні за ва ны па дзвюх ву-
лі цах: Паў лоў ска га — у ва ен ным 
га рад ку і Кра сі на — у па сёл ку, са-
праў ды скла да ны. Транс парт тут 
хо дзіць па вась мі марш ру тах: 110, 
160, 161, 168, 110а, 160а, 161а, 168а. 
Аў то бу сы без лі та ры за яз джа юць 
спа чат ку на Паў лоў ска га, а по тым 
на Кра сі на і хо дзяць з ра ні цы да 
14:30. А з лі та рай «а» — кур сі ру-

юць пас ля абе ду і з Мін ска ідуць 
ад ра зу на Кра сі на, а пас ля на Паў-
лоў ска га. Кан ца выя ж пры пын-
кі, якія ад на ча со ва з'яў ля юц ца і 
раз ва рот ны мі коль ца мі, у іх роз-
ныя. У 160-га — «Ін сты тут фі зі кі», 
у 168-га — «Трайпл», у 110-га — 
«Сос ны», у 161-га — па лі гон «Трас-
ця нец кі». Пры гэ тым на кан ца вым 
пры пын ку «Сос ны» ў па сёл ку аў-
то бус ста іць днём 8 хві лін пе рад 
ад праў кай на Мінск, а ве ча рам у 
га дзі ны пік — столь кі ж, перш чым 
ру шыць у га ра док.

Пры чы на ста ян ня, аказ ва ец-
ца, не ад па чы нак ша фё ра ці ад-
стой ван не транс пар ту. Ва дзі цель 
прос та ча кае, па куль у ва ен ны га-
ра док па е дзе па пя рэд ні аў то бус.

— На кан ца вы пры пы нак «Сос-
ны» аў то бус 110 пры яз джае пры-
клад на ў той час, ка лі 160-ы ўжо 
раз вяр нуў ся на «Ін сты ту це фі зі-
кі» (гэ ты пры пы нак яшчэ на кі ла-
метр да лей углыб ле су) і кі ру ец ца 
ў ва ен ны га ра док. Ка лі 110-ы не 
бу дзе ста яць, то ў га ра док прый-
дуць ад на ча со ва два аў то бу сы, 
а час пры быц ця на ступ на га рэй-
са ад ра зу па вя лі чыц ца на 10 хві-
лін. У вы ні ку атры ма ец ца пра вал 
у гра фі ку ру ху па між аў то бу са мі 
ледзь ве не ў паў га дзі ны, — рас-
тлу ма чыў Аляк сей Ка сін скі. — Каб 
гэ та га не зда ры ла ся, аў то бус і ста-
іць на кан ца вым у Сос нах, а па-
між рэй са мі за хоў ва ец ца ін тэр вал 
пры клад на ў 15 хві лін.

ЗМЕ НІШ АД НА ГО — 
ПА СЫП ЛЮЦ ЦА ЎСЕ
Што зра біць, каб транс парт 

не ста яў на кан ца вым пры пын ку? 
Адзі ны спо саб — пус ціць удвая 
больш аў то бу саў і здраб ніць 
марш ру ты, лі чыць спе цы я ліст:

— Ця пер на Кра сі на і Паў лоў ска-
га ап ты маль на пра цуе сем ма шын. 
Каб жы ха рам га рад ка і па сёл ка не 
пры хо дзі ла ся ча каць і ез дзіць кру-
га мі, трэ ба ар га ні за ваць пра мыя 
марш ру ты. З Мін ска на Паў лоў ска-
га, з Мін ска на Кра сі на, рэйс не па-
срэд на па між Кра сі на і Паў лоў ска-
га, а так са ма пра мыя на «Трайпл», 
ін сты тут і па лі гон. Для гэ та га спат-
рэ біц ца не менш за 15 ма шын. Ад-
нак ін тэр вал па між най блі жэй шы мі 
аў то бу са мі на кож ным марш ру це 
бу дзе та ды не 10 хві лін, а 20, а днём 
яшчэ больш.

— Ча му нель га, каб аў то бус 
ста яў 10 хві лін не ў Сос нах, а ў 
ва ен ным га рад ку? — ці каў лю ся 
ад імя чы тач кі.

— Та ды бу дуць не за да во ле ны 
тыя, хто збі раў ся ехаць у Мінск, 
і вы му ша ны 10 хві лін ча каць на 
Паў лоў ска га. Акра мя та го, 110-ы і 
160-ы апы нуц ца ра зам у га рад ку, 
і лю дзі пач нуць блы тац ца, хто з 
іх едзе ця пер, а хто па ста іць. Па-
вер це, ні хто не бу дзе гля дзець на 
ліч бы-лі та ры. Па між Паў лоў ска га 
і Кра сі на ві лач ная схе ма ру ху, і яе 
ні як не змя ніць. Або ад ны бу дуць 
па ку та ваць, або ін шыя.

— Ча му та ды не змя ніць рас-
клад ру ху аў то бу саў, каб па са-
жы ры маг лі вый сці на пры пын ку 
«Уні вер сам», што пе рад кан ца-
вым «Сос ны» і па спе лі пе ра бег чы 
са 110-га, які бу дзе 10 хві лін ста-
яць на кан ца вым, у 160-ы, які ўжо 
едзе з Ін сты ту та фі зі кі?

— Тэ а рэ тыч на гэ та маг чы ма. 
Ад нак усе рэй сы і час ру ху жорст-

ка пры вя за ны да пра цоў на га гра-
фі ка Ін сты ту та фі зі кі, «Трай пла» і 
смец це ва га па лі го на. Іх мы не мо-
жам ссу нуць ні на хві лі ну. Мож-
на па спра ба ваць змя ніць толь кі 
рас клад 110-га, але праб ле ма ў 
тым, што марш рут кож на га аў-
то бу са на пра ця гу дня мя ня ец ца. 
Уя вім, што мы ад пра вім 110-ы з 
дыс пет чар скай стан цыі «Аў та за-
вод ская» на 5 хві лін паз ней. Ён 
не бу дзе ста яць 10 хві лін у Сос-
нах. Ад нак, вы са дзіў шы лю дзей у 
га рад ку, яму ад ра зу прый дзец ца 
вес ці па са жы раў на Ін сты тут фі зі кі 
і пе ра пра гра моў ваць сваё таб ло 
на 160-ы ну мар. А што, ка лі не па-
спее? Вар та нам зра біць хоць бы 
адзін марш рут на 5 хві лін паз ней, 
як «па сып лец ца» гра фік ін шых 
аў то бу саў. Яны так са ма пой дуць 
паз ней, і ў вы ні ку мы ўсё роў на 
су тык нём ся з тым, што рэйс 110-га 
су пад зе з рэй сам 160-га, які мы 
ссу нуць не мо жам. Акра мя та го, 
атры ма ец ца рва ны ін тэр вал ру ху 
пры ад' ез дзе аў то бу саў ад мет-
ро: то 10 хві лін бу дзе па між імі, то 
20 за мест ця пе раш ніх 15.

ДВА ТА ЛО НЫ 
НА АД НУ ПА ЕЗД КУ

Акра мя 10-хві лін на га ча кан ня, 
у жы ха роў Сос наў іс ну юць так са ма 
пы тан ні з сіс тэ май апла ты пра ез ду. 
Ка лі аў то бус пры яз джае на кан ца-
вы пры пы нак, сіс тэ ма ва лі да та раў 
аў та ма тыч на аб ну ляе па каз чы кі, 
і атрым лі ва ец ца, што да лей, да 
га рад ка, ча ла век ужо едзе «зай-
цам». На ват ка лі ён не вы хо дзіў 

з аў то бу са, па ві нен апла ціць пра-
езд на но ва. Та кіх марш ру таў, якія 
не ма юць кан ца во га пры пын ку, 
а едуць на зад праз раз ва рот ны 
круг, па го ра дзе ка ля 70.

Транс парт ні кі ве да юць гэ тую 
праб ле му, ад нак пе ра ра біць 
марш ру ты мож на не ўсю ды, вось 
як у Сос нах, на прык лад. Кант-
ра лё ры ў гэ тым вы пад ку так са-
ма пра яў ля юць па мяр коў насць. 
Тым больш што яны мо гуць па-
гля дзець на сва ім тэр мі на ле, ка-
лі ча ла век апла ціў пра езд. Ад нак 
сіс тэ ма ўсё роў на бу дзе сцвяр-
джаць, што ты без бі лет нік.

— Лепш чым ця пер, у Сос нах 
фак тыч на ўжо не зро біш. Мо жа 
стаць толь кі горш, — лі чыць Аляк-
сей Ка сін скі. — Ка ля смец це ва га 
па лі го на, што за ва ен ным га рад-
ком, не ўза ба ве пач нуць бу да ваць 
мо гіл кі. І праз ву лі цу Паў лоў ска га 
спа чат ку пой дзе бу даў ні чая тэх ні-
ка, пас ля — па ха валь ныя пра цэ сіі. 
За тое з'я віц ца, пэў на, да дат ко вы 
марш рут ад стан цыі мет ро «Ма-
гі лёў ская» да мо гі лак. Ён як раз 
бу дзе на пра мую іс ці ад ра зу ў га-
ра док, а не ў па сё лак.

Та кі вось вы нік. Змя ніць ні чо га 
нель га, але яшчэ год-два па ча-
каць — і мож на бу дзе ад ра зу ез-
дзіць пра мым рэй сам на мо гіл кі.

Па куль ма тэ ры ял рых та ваў ся 
да дру ку, транс парт ні кі па ве да-
мі лі, што зноў пе ра гле дзе лі рас-
клад. Яны па абя ца лі, што хоць 
поў нас цю ста ян ку не ад ме няць, 
але лі та раль на на днях змен шаць 
яе час з 8 хві лін да 6.

Іры на СІ ДА РОК. sidarok@zviazda.by

ЗВА РОТ У РЭ ДАК ЦЫЮ

ПРАБ ЛЕМ НЫ ПРЫ ПЫ НАКПРАБ ЛЕМ НЫ ПРЫ ПЫ НАК
Ка лі за па езд ку трэ ба пла ціць двой чы...

ЛЕПШ кеп ска ехаць, чым доб ра іс ці, свед чыць на род ная пры маў ка. 
З гэ тым ка тэ га рыч на не згод ны жы ха ры ва ен на га га рад ка Сос ны, 

што зу сім не да лё ка ад ста лі цы. Рас клад ру ху аў то бу саў па між ім 
і ад най мен ным па сёл кам ра зу мен ню пад да ец ца з цяж кас цю. Гэ та 
пры зна юць на ват спе цы я ліс ты. На сель ні кі па сёл ка Сос ны да бі ра юц ца ад 
мет ро да дому за 20 хві лін, а тыя, хто з га рад ка Сос ны, — за 30—40, хоць 
па між «цёз ка мі» ўся го 1,5 кі ла мет ра. Усё та му, што кан ца вы пры пы нак 
«Сос ны» ў аў то бу са зроб ле ны ме на ві та ў па сёл ку. Да яз джа ю чы ту ды, 
транс парт ста іць яшчэ дзесяць хві лін. І па са жы ры, якія жы вуць у ва ен ным 
га рад ку (ку ды аў то бус пой дзе пас ля гэ та га), вы му ша ны ча каць у са ло не.

Той самы прыпынак у пасёлку Сосны, дзе жыхары гарадка чакаюць, 
пакуль можна будзе рушыць дадому.


