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ЦІ КА ВЫ ВО ПЫТ

Якая пра ца Якая пра ца 
больш больш 

цэ ніц ца?цэ ніц ца?
Дзі ця чая пля цоў ка і «Дзён нік 

у да па мо гу дэ пу та ту»: 
што за ці ка выя пра ек ты рэа лі зуе 

Ма гі лёў ская аб лас ная аса цы я цыя 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў

Што ўяў ля юць са бой аса цы я цыі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў, «МС» на сва іх ста рон ках 
ужо не ад на ра зо ва рас каз ва ла: сён ня іх 
у кра і не на ліч ва ец ца па куль што тры 
(у Гро дзен скай, Ві цеб скай і Ма гі лёў скай 
аб лас цях). Фар мі ра ван ні ма ла дыя, во пыт 
толь кі на пра цоў ва юць, але ня гле дзя чы 
на гэ та ўжо ёсць ня ма ла пры кла даў 
та го, што абра ны шлях па ства рэн ні 
гэ тых ін сты ту цый пра віль ны. Пра ра бо ту 
Ма гі лёў скай аб лас ной аса цы я цыі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў па ўстой лі вым раз віц ці 
тэ ры то рый, са дзей ні чан ні прад стаў ні кам 
ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня ў вы ра шэн ні пы тан няў 
мяс цо ва га зна чэн ня рас ка заў яе стар шы ня 
Ана толь МА ЦЮ ЛІН пад час су стрэ чы спі ке ра 
Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча 
з прад стаў ні ка мі дэ пу тац ка га кор пу са 
ў Бя лы ніц кім ра ё не.

На га да ем, што гэ тае аб' яд нан не на род ных 
абран ні каў Ма гі лёў ска га рэ гі ё на іс нуе ча ты-
ры га ды. Як і лю бая ар га ні за цыя, аса цы я цыя 
мае свае мэ ты і за да чы, якія за ма ца ва ны ў 
ста ту це.

— Пер шыя га ды ра бо ты мы пла на ва лі 
свой удзел з улі кам даб ра чын ных унёс каў 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў, а так са ма ах вя-
ра ван няў прад пры ем стваў, — ка жа Ана толь 
Ма цю лін. — На шай ува гай бы лі ахоп ле ны 
толь кі даб ра чын ныя ак цыі на пя рэ дад ні Но-
ва га го да ў ме жах рэс пуб лі кан скай ак цыі 
«На шы дзе ці».

Ён звяр нуў ува гу, што ў та кіх умо вах бы ло 
скла да на ўдзель ні чаць у вы ра шэн ні праб лем, 
якія іс ну юць у рэ гі ё нах. А іх ня ма ла. Па чы на ю-
чы ад улад ка ван ня дзі ця чых пля цо вак, два ра-
вых пар ко вак, рэ кан струк цыі ме ма рыяль  ных 
комп лек саў і гра ма дзян скіх мо гі лак да бу даў-
ніц тва пом па вых стан цый для во да ад вя дзен-
ня і стан цый абез жа лез ван ня.

— Важ на ра зу мець, што ўсё гэ та не аб ход-
на лю дзям. І на ша за да ча — вы зна чыць пер-
ша сту пен насць праб ле мы акру гі, рэ гі ё на, — 
ка жа ён. — Тут на пер шы план ся род за дач 
аса цы я цыі вы хо дзіць на ву чан не прад стаў ні-
коў ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. Ка лі 
пра віль на абра ная мэ та, та ды яна пад трым-
лі ва ец ца на сель ніц твам як фі нан са ва, так і 
фі зіч на. Бо ўлас ная пра ца цэ ніц ца больш.

Та му акра мя ар га ні за цыі спа бор ніц тваў ся-
род ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня аса цы-
я цыя шу ка ла срод кі для іх на ву чан ня з пры-
цяг нен нем між на род ных парт нё раў і кры ніц. 
Бы лі зроб ле ны і са ма стой ныя спро бы пры цяг-
нен ня срод каў, і з да па мо гай лат вій скіх ка лег. 
Ад на з іх пры нес ла вы нік. Аса цы я цыя ця пер 
рэа лі зуе пра ект «Эфек тыў нае ўзае  ма дзе ян не, 
су час нае кі ра ван не — устой лі вы вы нік», які 
фі нан су ец ца вар шаў скім па соль ствам Ка ра-
леў ства Ні дэр лан даў. Дзя ку ю чы гэ та му быў 
пра ве дзе ны се мі нар-на ра да для стар шынь 
га рад скіх і ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў, стар-
шынь сель са ве таў, а так са ма дэ пу та таў і прад-
стаў ні коў ор га наў тэ ры та рыяль  на га гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня на тэ му «За ка на даў ства 
ў га лі не са ма кі ра ван ня, пра вы гра мад скас ці 
для эфек тыў на га ўза е ма дзе ян ня ў вы ра шэн ні 
мяс цо вых праб лем».

Акра мя та го, шэсць дзён ма ла дыя на род-
ныя абран ні кі і ўпер шы ню абра ныя дэ пу та-
ты з усіх ра ё наў Ма гі лёў шчы ны на ву ча лі ся 
на се мі на рах і трэ нін гах эфек тыў най ка му-
ні ка цыі для вы зна чэн ня па трэб мяс цо ва га 
гра мад ства, зна ё мі лі ся з ас но ва мі стра тэ гіч-
на га пла на ван ня раз віц ця тэ ры то рыі. Вы ні-
кам на ву чан ня стаў кон курс іні цы я тыў ся род 
дэ пу та таў, дзе пяць на род ных абран ні каў 
атры ма лі рэ сур сы для іх рэа лі за цыі.

(Заканчэнне на 14-й стар.)

ВЫ РА ША ЕМ 
ПРАБ ЛЕ МЫ РА ЗАМ
— За да во ле насць на сель-

ніц тва якас цю за бес пя чэн ня 
іх паў ся дзён най жыц ця дзей-
нас ці шмат у чым за ле жыць 
ад якас ці ра бо ты мяс цо вых 
Са ве таў, — ад зна чыў Дзміт-
рый Ха ры тон чык. — Ме на ві-
та ін ды ві ду аль ны па ды ход да 
пла на ван ня раз віц ця кож на га 
ра ё на з улі кам яго асаб лі вас-
цяў, ма тэ ры яль на-тэх ніч най 
ба зы, іс ну ю чых вы твор час цяў, 
кад ра ва га па тэн цы я лу, фі нан-
са вых маг чы мас цяў да зво ліць 
у поў най ме ры па вы сіць эка-
на міч ны па тэн цы ял і ўзро-

вень жыц ця на сель ніц тва. Ва 
ўсіх ра ё нах воб лас ці рас пра-
ца ва ны пла ны раз віц ця да 
2020 го да, дзе ўсе па ра мет ры 
пад ма ца ва ны комп лекс ны мі 
ме ра пры ем ства мі ў раз рэ зе 
кож най га лі ны і ар га ні за цыі.

Асаб лі вую ро лю ў ра бо це 
Са ве таў усіх уз роў няў ады гры-
ва юць ор га ны тэ ры та ры яль-
на га гра мад ска га са ма кі ра-
ван ня (ОТГС). Яны пры ма юць 
ак тыў ны ўдзел у на вя дзен ні 
па рад ку на зям лі — ар га ні зу-
юць жы ха роў на ўдзел у су-
бот ні ках для доб ра ўпа рад ка-
ван ня два ро вых тэ ры то рый, 
ву ліц, гра ма дзян скіх мо гі лак, 
мес цаў во ін скіх па ха ван няў. 
У Баб руй ску і Ма гі лё ве, а так-
са ма Бя лы ніц кім, Го рац кім, 
Дры бін скім, Кас цю ко віц кім, 
Мсці слаў скім, Чэ ры каў скім і 
ін шых ра ё нах шы ро ка вы ка-
рыс тоў ва ец ца та кая фор ма, 
як до ле вы ўдзел жы ха роў пры 
доб ра ўпа рад ка ван ні на се ле-
ных пунк таў.

Доб рыя вы ні кі па ка за ла 
прак ты ка пра вя дзен ня вы яз-
ных су мес ных па ся джэн няў 
прэ зі ды у ма рай са ве та і рай-
вы кан ка ма з на вед ван нем 

аб' ек таў, якія зна хо дзяц ца 
на тэ ры то рыі сель скіх Са ве-
таў. Пад час іх ана лі зу ец ца 
ра бо та сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый, ме ды цын ска га, 
ганд лё ва га, бы та во га аб слу-
гоў ван ня, уста ноў са цы яль-
най сфе ры, аб мяр коў ва юц-
ца за да чы перс пек тыў на га 
раз віц ця, рас пра цоў ва юц ца 
ме ра пры ем ствы па доб ра-
ўпа рад ка ван ні сель скіх на се-
ле ных пунк таў.

У МЭ ТАХ ЗА НЯ ТАС ЦІ
Са ве та мі дэ пу та таў ба за-

ва га ўзроў ню ак ты ві за ва ны 
на ма ган ні па пры цяг нен ні 
на сель ніц тва да пра ект най 

дзей нас ці, якая спры яе вы-
ра шэн ню важ ных са цы яль-
ных і эка на міч ных праб лем у 
ра ё нах. Ле тась у Крас на поль-
скім ра ё не мяс цо вым фон-
дам раз віц ця «Старт-Ус ход» 
рэа лі за ва ны пра ект «Зя лё ная 
эка но мі ка са ду — рэ ін вес та-
ван не ў раз віц цё вёс кі», які 
быў пад тры ма ны Пра гра май 
ма лых гран таў Гла баль на га 
эка ла гіч на га фон ду. У рам-
ках пра ек та ўзмоц не на ба за 
га да валь ні ка ў дзяр жаў най 
уста но ве аду ка цыі «Па ча-
поў скі ву чэб на-пе да га гіч ны 
комп лекс дзі ця чы сад — ся-
рэд няя шко ла», па са джа ны 
фрук то вы сад у вёс цы Ка зел-
ле. У 2019 го дзе мяс цо вым 
фон дам рас па ча та рэа лі за-
цыя но вай эка ла гіч най іні-
цы я ты вы «Зя лё ная эка но мі-
ка са ду для бу ду ча га вёс кі» ў 
рам ках пра ек та «Уцяг нен не 
гра мад скас ці ў эка ла гіч ны 
ма ні то рынг і па ляп шэн не кі-
ра ван ня ахо вай на ва коль-
на га ася род дзя на мяс цо вым 
уз роў ні», які фі нан су ец ца 
Еў ра пей скім са юзам і рэа лі-
зу ец ца Пра гра май раз віц ця 
ААН у парт нёр стве з Мі ніс-

тэр ствам пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Іні цы я ты ва рэа лі зу ец ца на 
тэ ры то рыі Крас на поль ска га, 
Слаў га рад ска га, Чэ ры каў-
ска га і Бы хаў ска га ра ё наў і 
пра ду гледж вае ства рэн не 
сет кі з 10 рэ сурс ных цэнт раў 
па на ву чан ні са доў ніц тву і 
ўклю чэн ні не за ня тых пры-
школь ных участ каў і ўчаст-
каў аса біс тых да па мож ных 
гас па да рак гра ма дзян пад 
ства рэн не мі ні-га да валь ні-
каў пла до вых рас лін і ягад ні-
каў. Бюд жэт пра ек та скла дае 
больш за 117 ты сяч до ла раў. 
На тэ ры то рыі Гор ска га сель-
са ве та гэ та га ж ра ё на рас па-
ча та рэа лі за цыя іні цы я ты вы 
«Па рас так» у рам ках пра ек та 
«Сет ка вае ўза е ма дзе ян не для 
па ляп шэн ня маг чы мас цяў 
за ня тас ці ў сель скіх ра ё нах 
Ма гі лёў скай воб лас ці», якая 
фі нан су ец ца Еў ра пей скім 
са юзам. Гэ ты пра ект рэа лі зу-
ец ца з удзе лам Слаў га рад-
ска га, Бы хаў ска га, Клі чаў-
ска га і Чэ ры каў ска га ра ё наў і 
Між на род на га фон ду раз віц-
ця сель скіх тэ ры то рый. Ён на-
кі ра ва ны на раз віц цё тэ ры то-
рый і па ляп шэн не за ня тас ці і 
са ма за ня тас ці на сель ніц тва.

З ве рас ня ў Крас на пол лі па-
чаў дзей ні чаць Цэнтр да дат ко-
вай аду ка цыі да рос лых, які быў 
ство ра ны пры ўдзе ле ра ён на-
га Са ве та дэ пу та таў і фі нан-
са вай пад трым цы Прад стаў-
ніц тва та ва рыст ва «Deutscher 
Volkshochschul-Verbande.V.» 
(DVV Іnternatіonal) у Бе ла ру сі.

У Слаў га рад скім ра ё не рэа-
лі зу ец ца шэ раг доў га тэр мі но-
вых су мес ных з за меж ны мі 
парт нё ра мі пра ек таў.

І та кіх пры кла даў шмат. Як 
па каз вае прак ты ка, ажыц цяў-
лен не пра ект най дзей нас ці на 
тэ ры то рыі ра ё наў да зва ляе 
па сту по ва раз ві ваць іні цы я-

ты ву гра ма дзян, да лу чаць іх 
да ра шэн ня мяс цо вых праб-
лем. Гэ та спры яе па вы шэн ню 
гра ма дзян скай ак тыў нас ці і 
да па ма гае зды маць шэ раг 
зва ро таў у бу ду чым, а вы-
ка ры стан не роз ных фор маў 
ра бо ты па ўза е ма дзе ян ні з 
вы бар шчы ка мі на ладж вае 
да вер ныя ад но сі ны па між 
на сель ніц твам і дэ пу тац кім 
кор пу сам.

РЭ ЗЕРВ 
ДЛЯ ЭКА НО МІ КІ

На асаб лі вым кант ро лі за-
ста ец ца рэа лі за цыя Дэ крэ та 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь № 3 «Аб са дзей ні чан ні 
за ня тас ці на сель ніц тва». Ва 
ўсіх ра ё нах воб лас ці, а так-
са ма Ма гі лё ве і Баб руй ску 
пра цу юць па ста ян на дзе ю чыя 
ка мі сіі па ка ар ды на цыі гэ тай 
ра бо ты. У сва ёй дзей нас ці 
яны прак ты ку юць вы яз ныя 
па ся джэн ні, мі ні-кір ма шы 
ва кан сій. Асноў ная ра бо та 
ка мі сій на кі ра ва на на ўцяг-
нен не не за ня та га на сель-
ніц тва ў эка но мі ку ра ё наў, 
сты му ля ван не са ма за ня тас-
ці гра ма дзян, пра вя дзен не 
шы ро кай ін фар ма цый на-
рас тлу ма чаль най ра бо ты. 
З мо ман ту ства рэн ня ка мі сій 
на па ся джэн нях раз гле джа-
ны спра вы больш чым 43 ты-
сяч гра ма дзян. Не па срэд на 
ка мі сі я мі пра ца ўлад ка ва на 
1335 ча ла век, у два ра зы па-
вя лі чы ла ся коль касць фі зіч-
ных асоб, якія па жа да лі ле-
га лі за ваць сваю дзей насць. 
Пра цяг ва ец ца ра бо та па ана-
лі зе сі ту а цыі з гра ма дзя на мі, 
якія зна хо дзяц ца ў ба зе да-
ных са ста ту сам «не за ня ты ў 
эка но мі цы». Вя лі кую част ку 
не за ня тых у эка но мі цы скла-
да юць муж чы ны — 68,2 %. 
Ся рэд не ста тыс тыч ны парт рэт 
гра ма дзя ні на, які не пра цуе, 
вы гля дае на ступ ным чы нам: 
муж чы на ва ўзрос це ад 31 да 
40 га доў з ба за вай або агуль-
най аду ка цы яй, са ста жам 
ра бо ты ад 5 да 20 га доў і пе-
ры я дам вы пла ты ад лі чэн няў 
у ФСАН ад 5 да 15 га доў. Гэ-
тая лю дзі наш пэў ны рэ зерв, 
за які не аб ход на «па зма гац-
ца», каб вяр нуць іх у эка но-
мі ку воб лас ці.

За пі са ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фота БелТА.

ПУНК ТЫ РОС ТУ 
ДЛЯ СЕЛЬ СКАЙ ЭКА НО МІ КІ
Як дэ пу та ты за ах воч ва юць на сель ніц тва ўдзель ні чаць 

у эка но мі цы рэ гі ё на

Філіял «Слаўгарадскі».

Па вы ні ках са цы я ла гіч на га апы тан ня «На якіх на прам ках 
трэ ба ў пер шую чар гу скан цэнт ра ваць дзей насць дэ пу та там 

мяс цо вых Са ве таў» на пер шым мес цы зна хо дзіц ца 
доб ра ўпа рад ка ван не два роў і на се ле ных пунк таў 

(54,6 % апы та ных), а так са ма ра монт да рог (53,9 %), 
на дру гім — ка му наль ныя праб ле мы ( 33,3 %) і са цы яль ная 

аба ро на на сель ніц тва (31,9 %), на трэ цім — транс парт нае 
аб слу гоў ван не (22,0 %) і жыл лё выя праб ле мы (21,3 %). 

З гэ ты мі ліч ба мі азна ё міў дэ пу та таў пад час на вед ван ня імі 
Бя лы ніц ка га ра ё на стар шы ня Ма гі лёў ска га аб лас но га Са ве та 

дэ пу та таў Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК.

У Краснапольскім лясгасе.


