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Хто стане 
сенатарам?

На Мін шчы не ідзе вы лу чэн не 
кан ды да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі.

У Мін скай воб лас ці пра хо дзяць су-
мес ныя па ся джэн ні прэ зі ды у маў ра ён-
ных і га рад ско га Са ве таў дэ пу та таў і вы-
ка наў чых ка мі тэ таў па вы лу чэн ні кан ды-
да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі сё ма га 
склі кан ня.

Су мес ныя па ся джэн ні ад бы лі ся ў дзе-
вя ці ра ё нах воб лас ці. У лі ку тых, хто ў 
бу ду чы ні змо жа прад стаў ляць ін та рэ сы 
рэ гі ё на ў верх няй па ла це пар ла мен та, 
на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня юс ты-
цыі Мі набл вы кан ка ма Аляк сандр Ба-
чы ла, ды рэк тар ся рэд няй шко лы № 4 
го ра да Ма ла дзеч на Ка лі на Ка пуц кая, 
стар шы ня Ба ры саў ска га ра ён на га аб'-
яд нан ня ар га ні за цый праф са ю за Але на 
Зяб лі ка ва.

Учо ра, 19 ве рас ня, па ся джэн ні прай-
шлі яшчэ ў трох ра ё нах: Ва ло жын скім, 
Ня свіж скім і Стаўб цоў скім. 20 ве рас ня 
яны ад бу дуц ца ў Клец кім, Ка пыль скім, 
Са лі гор скім. У Лю ба ні, Ста рых Да ро гах, 
Слуц ку, Дзяр жын ску, Сма ля ві чах, Пу ха-
ві чах і Уз дзе вы лу чэн не кан ды да таў ад-
бу дзец ца 24 ве рас ня, у Мін скім ра ё не — 
на дзень ра ней.

Ад па вед на з за ка на даў ствам, Мін скую 
воб ласць у Са ве це Рэс пуб лі кі па він ны 
прад стаў ляць во сем се на та раў. Чле наў 
верх няй па ла ты пар ла мен та вы бе руць на 
па ся джэн нях дэ пу та таў мяс цо вых Са ве-
таў ба за ва га ўзроў ню воб лас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У Са ве це Рэс пуб лі кі ад бы ла ся су стрэ ча стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк санд ра Па пко ва з кі раў ні ком ад дзе ла пра грам 
су пра цоў ніц тва Прад стаў ніц тва ЕС у Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Бе ран дам дэ Гро а там. У су стрэ чы пры няў удзел так са ма 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на род ных 
спра вах і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей Рах ма наў.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар-
ла мен та, Бе ранд дэ Гро ат рас ка заў аб но вай пра гра ме ЕС для 
Бе ла ру сі ў га лі не рэ гі я наль на га раз віц ця і пад трым кі мяс цо вых 
іні цыя  тыў, якая рых ту ец ца су мес на з Мі ніс тэр ствам эка но мі кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Да ку мент на кі ра ва ны на са дзей ні чан не комп-
лекс на му раз віц цю рэ гі ё наў за кошт вы ка ры стан ня іх кан ку рэнт-
ных пе ра ваг. Ён уклю чае тры асноў ныя кам па не нты — на ву чан не 
мяс цо вых ор га наў ула ды і ор га наў са ма кі ра ван ня но вым прак-
ты кам эка на міч на га раз віц ця, у тым лі ку фар мі ра ван ню стра тэ гій 
рэ гі я наль на га раз віц ця, вы зна чэн не «пунк таў рос ту» ў рэ гі ё нах, 

а так са ма фі нан са ван не пра ек таў па іх раз віц ці. Пла ну ец ца, што 
пра гра ма бу дзе за пу шча на на ле та і ахо піць Го мель скую, Ма гі-
лёў скую і Ві цеб скую воб лас ці. Аб' ём фі нан са ван ня ацэнь ва ец ца 
больш чым у 18 міль ё наў еў ра.

Бе ранд дэ Гро ат пад крэс ліў, што су пра цоў ніц тва ЕС з Бе ла рус сю 
раз ві ва ец ца па мно гіх кі рун ках — энер ге ты ка і энер га эфек тыў-
насць, ахо ва на ва коль на га ася род дзя, аду ка цыя, ахо ва зда роўя і 
ін шыя. «У цэ лым гэ тае су пра цоў ніц тва ацэнь ва ец ца як эфек тыў нае 
з пунк ту гле джан ня тых за дач, якія ста ві лі ся ў ме жах пра грам. Але я 
ха цеў бы пад крэс ліць, і мы гэ та аб мяр коў ва ем з Мі ніс тэр ствам эка-
но мі кі Бе ла ру сі: прый шоў час вы хо дзіць на больш вы со кі ўзро вень 
уза е ма дзе ян ня ў сфе ры эка на міч на га раз віц ця. Ме на ві та ў гэ тым 
кан тэкс це мы рас пра цоў ва ем но вую пра гра му», — за явіў ён.

У сваю чар гу, Аляк сандр Па пкоў ад зна чыў, што Бе ла русь раз-
ліч вае на су мес ную ра бо ту, якая пры нес ла б прак тыч ны вы нік і да-
па маг ла б у вы ра шэн ні мно гіх рэ гі я наль ных пы тан няў. «У цэнт ры 
ўва гі на шай рэ гі я наль най па лі ты кі — ча ла век. Та му ка лі мы ка жам 
аб устой лі вым раз віц ці тэ ры то рый, га вор ка ідзе пра эка ло гію, 
вы ра шэн не са цы яль ных пы тан няў, эка но мі ку. А гэ та да ход насць 
на сель ніц тва, уз ро вень і якасць ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня, 
аду ка цыя і гэ так да лей», — ска заў ён.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі пра па на ваў пры пад рых тоў цы 
пра грам ЕС ка ар ды на ваць дзе ян ні для за бес пя чэн ня эфек тыў на га 
асва ен ня гран таў. «Пры гэ тым за да чы, якія ста вяц ца, па він ны быць 
зра зу ме лыя, яс ныя, ад пра ца ва ныя. Мы па він ны вы зна чыць кі рун кі 
дзей нас ці, «пунк ты рос ту» для кан крэт ных тэ ры то рый, — ска заў 
ён. — Маг чы ма, мы зро бім гэ та на ба зе ад на го ра ё на і па ка жам як 
прык лад — што трэ ба ра біць, каб ад на віць эка на міч ны па тэн цы ял». 
Асаб лі вае зна чэн не пры гэ тым не аб ход на на даць раз віц цю прад-
пры маль ніц тва, да даў Аляк сандр Па пкоў.

Ён на га даў, што па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы ў Бе ла ру сі 
рых ту ец ца кан цэп цыя раз віц ця мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. «У асно-
ву мы за клад ва ем Еў ра пей скую хар тыю мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, 
але з улі кам на шых асаб лі вас цяў. З гэ тай мэ тай ця пер вы ву ча ем 
прак ты ку Фран цыі, Гер ма ніі, Літ вы, Лат віі, Эс то ніі, Поль шчы», — 
пра ін фар ма ваў ён. Раз ві ва ец ца су пра цоў ніц тва па гэ тых пы тан нях 
з Кан грэ сам мяс цо вых і рэ гі я наль ных ула д Са ве та Еў ро пы.

НА ДАЦЬ НО ВЫ ІМ ПУЛЬС
18 міль ё наў еў ра — та кі пла на ва ны аб' ём фі нан са ван ня па пра гра ме ЕС, 

якая рых ту ец ца ў га лі не рэ гі я наль на га раз віц ця і пад трым кі мяс цо вых іні цы я тыў у Бе ла ру сі

Та кую дум ку вы ка заў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха іл 
Мяс ні ко віч, які на мі ну лым 
тыд ні на ве даў з ра бо чым 
ві зі там Бя лы ніц кі ра ён.

Як па ве дам ляе прэс-служ-
ба верх няй па ла ты бе ла рус-
ка га пар ла мен та, стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі азна ё міў ся з 
во пы там ра бо ты Ма шча ніц ка-
га сель ска га Са ве та дэ пу та таў, 
на ве даў аг ра га ра док Ві шоў, 
пра вёў су стрэ чу з прад стаў ні-
ка мі дэ пу тац ка га кор пу са, пад-
час якой бы лі раз гле джа ны вы-
ні кі ра бо ты Са ве таў дэ пу та таў 
ба за ва га ўзроў ню Ма гі лёў скай 
воб лас ці па ра шэн ні пы тан няў 
устой лі ва га раз віц ця тэ ры то-
рый і па вы шэн ні якас ці жыц ця 
на сель ніц тва.

— У Са ве це Рэс пуб лі кі мы 
па ста ян на аб мяр коў ва ем пы-
тан ні мяс цо ва га кі ра ван ня і 
са ма кі ра ван ня і лі чым, што 
па тэн цы ял, якім ва ло да юць 
сель скія, ра ён ныя, га рад скія 
Са ве ты дэ пу та таў, не да стат ко-
ва за па тра ба ва ны і мо жа вы-
ка рыс тоў вац ца больш эфек-
тыў на, — ад зна чыў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі.

Ён звяр нуў ува гу на тую 
ака ліч насць, што мно гія з дэ-
пу та таў — вель мі ак тыў ныя, не 
абы яка выя да праб лем на сель-
ніц тва лю дзі. «Ха це ла ся б, каб 
іх імк нен не быць ка рыс ны мі 
рэа лі зоў ва ла ся, — вы ка заў па-
жа дан не ён. — Трэ ба ўліч ваць 
і тое, што па тэн цы ял сель са-
ве таў, тых гас па да рак і ар га ні-

за цый, якія зна хо дзяц ца на іх 
тэ ры то рыі, — гэ та ўсё фар мі руе 
ВУП, які да кан ца 2025 го да па-
ві нен вы рас ці ў 1,8 ра за. А гэ та 
жыц цё вы ўзро вень лю дзей».

Стар шы ня Ма шча ніц ка га 
сель ска га Са ве та дэ пу та таў 
Іна На прэ ен ка па ве да мі ла, як 
у сель са ве це па бу да ва на ўза-
е ма дзе ян не па між ор га на мі са-
ма кі ра ван ня, дэ пу тац кім кор-
пу сам і ор га на мі ўла ды.

Да рэ чы, Ма шча ніц кі сель-
са вет скла да ец ца з двух 
аб' яд на ных Са ве таў. Ад мі ніст-
ра цый ным цэнт рам яго з'яў-
ля ец ца аг ра га ра док Ма шча-
ні ца. На тэ ры то рыі сель са ве та 
раз мя шча юц ца 40 на се ле ных 
пунк таў, коль касць на сель ніц-
тва — 1855 ча ла век.

Стар шы ня мяс цо ва га сель-
са ве та звяр ну ла ўва гу на фор-
мы ра бо ты дэ пу та таў і ста рас-

таў вё сак з людзь мі — у пры ват-
нас ці, на па ста ян ную прак ты ку 
пра вя дзен ня сель скіх схо даў, 
дзён ін фар ма ван ня, аса біс тых 
пры ёмаў, дзён вёс кі, ака зан не 
да па мо гі па жы лым лю дзям, 
вы ву чэн не пы тан няў, якія хва-
лю юць на сель ніц тва, што да-
зва ляе свое ча со ва вы ра шаць 
мно гія праб ле мы.

Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў 
ува гу на ро лю ў гэ тым ста-

рас таў вё сак. «Гэ та са праў ды 
лю дзі, якія па за клі ку сэр ца 
зай ма юц ца на гра мад скіх па-
чат ках та кой важ най ра бо тай, 
ідуць у праб лем ныя сем'і, да-
па ма га юць па жы лым лю дзям, 
дзе цям. Яны ка рыс та юц ца 
аў та ры тэ там у на сель ніц тва. 
Ста рас ты, дэ пу та ты сель са ве-
таў — гэ та важ ная ка тэ го рыя, 
якая пра цуе на за бес пя чэн не 
на леж на га ўзроў ню жыц ця на-

ша га на сель ніц тва», — да даў 
ён.

Праб ле мы вё сак і па вы-
шэн не якас ці жыц ця сель ска га 
на сель ніц тва на су стрэ чы аб-
мяр коў ва лі ся ўсе ба ко ва. Так, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні Аляк-
сандр Па пкоў за кра нуў тэ му 
пад трым кі да ход нас ці сем' яў 
за кошт аса біс тых пры ся дзіб-
ных участ каў.

— Не аб ход на ства рыць умо-
вы, каб пры ся дзіб ныя ўчаст-
кі пра ца ва лі на да ход сям'і: 
дзесь ці не аб ход на да па маг чы 
на сен нем, дзесь ці — у апра-
цоў цы і гэ так да лей, але га лоў-
нае — ар га ні за ваць за куп кі. Мы 
па він ны ду маць, як фар мі ра-
ваць да ход насць на сель ніц-
тва, — пад крэс ліў ён.

У аг ра га рад ку Ві шоў стар-
шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі па гу та-
рыў з яго жы ха ра мі, ад ка заў на 
пы тан ні, што ці ка вяць лю дзей. 
У пры ват нас ці, га вор ка іш-
ла пра перс пек ты вы раз віц ця 
эка но мі кі Бя лы ніц ка га ра ё на, 
за ня тасць, ства рэн не но вых 
пра цоў ных мес цаў. Пра гу ча лі 
пы тан ні, якія да ты чы лі ся фар-
ма цэў тыч на га рын ку кра і ны, 
яго асар ты мен ту і цэн на ле кі. 
Жы ха ры аг ра га рад ка так са ма 
ці ка ві лі ся, ці бу дзе ўдас ка-
наль вац ца сіс тэ ма пад трым кі 
та ле на ві тай мо ла дзі.

Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 
так са ма на ве даў алею сла вы 
і міру СВК «Кал гас «Ра дзі ма», 
дзе пры няў удзел у па са дцы 
дрэ ва.

Участ кі пе ра еха лі 
на пер шы па верх

Зра зу ме ла, не ўсе. Але ж знач на 
больш, чым бы ло ў мі ну лую вы бар чую 
кам па нію.

На чаль нік ад дзе ла ар га ні за цый на-
кад ра вай ра бо ты Го мель ска га гар вы-
кан ка ма Тац ця на Мар чан ка рас ка за ла, 
што пры пад рых тоў цы да сё лет ніх вы-
ба раў вы ра ша ны пы тан ні па пе ра но се 
па мяш кан няў участ каў для га ла са ван ня 
з дру го га па вер ха на пер шы ў пя ці ўста-
но вах аду ка цыі. Ця пер на дру гім па вер се 
раз ме шча на 36 та кіх па мяш кан няў, а ў 
2016 го дзе іх бы ло 56.

Да рэ чы, па тра ба ван ням без бар' ер на-
га ася род дзя ў Го ме лі ў той ці ін шай ме ры 
ад па вя да юць 67 % (139 з 208) участ каў 
для га ла са ван ня. У мі ну лую вы бар чую 
кам па нію — толь кі 41 %. Пра гэ та іш-
ла раз мо ва на па ся джэн ні Го мель скай 
аб лас ной вы бар чай ка мі сіі па вы ба рах 
дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду сё ма га склі кан ня.

На прык лад, ство ра на без бар' ер нае 
ася род дзе ў СШ № 72 аб лас но га цэнт-
ра, дзе раз ме шча ны ча ты ры ўчаст кі для 
га ла са ван ня: ёсць пан ду сы, по руч ні, 
маг чы масць пе ра соў ван ня ўнут ры бу-
дын ка.

У дзень асноў на га га ла са ван ня 
1209 паў на лет ніх ін ва лі даў-спі наль ні каў, 
якія жы вуць у Го ме лі, змо гуць ска рыс-
тац ца маг чы мас цю ад даць свой го лас за 
кан ды да та як па мес цы жы хар ства, так 
і не па срэд на на ўчаст ку. Спі сы бу дуць 
пе ра да дзе ны ва ўчаст ко выя ка мі сіі, чле-
ны якіх удак лад няць мес ца, дзе лю дзі 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі хо чуць 
пра га ла са ваць.

Так са ма ва лан цё ры бу дуць аказ ваць 
да па мо гу ўсім, ка му яна па тра бу ец-
ца, — у тым лі ку і ста лым. На не ка то рых 
участ ках пла ну юць уста на віць ча со выя 
пры ста са ван ні для без бар' ер на га до сту-
пу ін ва лід ных ка ля сак. Паў сюд на бу дуць 
тра фа рэ ты і лу пы для вы бар шчы каў, якія 
ма юць дрэн ны зрок ці не ба чаць уво гу ле. 
Стар шы ня аб лас ной вы бар чай ка мі сіі 
Аляк сей НЯ ВЕ РАЎ пад крэс ліў важ насць 
ства рэн ня ўмоў на ўчаст ках для га ла са-
ван ня лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ ТЭ РЫ ТО РЫЙ
Па тэн цы ял, якім ва ло да юць Са ве ты дэ пу та таў, не да стат ко ва за па тра ба ва ны 

і мо жа вы ка рыс тоў вац ца больш эфек тыў на

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


