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Учо ра ў кі раў ні ка на шай дзяр жа вы 

быў кад ра вы дзень. Прэ зі дэнт пры-

зна чыў і даў зго ду на пры зна чэн не 

шэ ра гу кі раў ні коў роз ных уз роў няў. 

Пад час прад стаў лен ня кан ды да таў на 

па са ды Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр таў 

ува гу на га лоў ныя за да чы, якія трэ-

ба вы ра шаць дзяр жаў ным слу жа чым 

ужо за раз, на стыль іх ра бо ты і пе ра-

сце ра гаў ад ты по вых па мы лак і ўвяз-

ван ня ў ця куч цы.

Ве даць 
на дзён ныя праб ле мы

Раз ва жа ю чы пра сфе ру, за якую бу дзе 

ад каз ваць но вы на мес нік кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй Кун цэ віч, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што га лоў ная 

за да ча — ра бо та з людзь мі.

— Ду маю, Анд рэй Мі хай ла віч ве дае, ку-

ды ідзе, — за ўва жыў Прэ зі дэнт. — І па ві нен 

ска заць: з ка раб ля на баль. Ча су рас ша-

вель вац ца ня ма, бо пе рад вы бар ная кам-

па нія — гэ та і вя лі кая ідэа ла гіч ная ра бо та. 

А вам да вя дзец ца зай мац ца перш за ўсё 

комп лек сам ідэа ла гіч най ра бо ты. Па чы на-

ю чы ад жур на ліс ты кі і за кан чва ю чы, шчы ра 

ска жу, лек цы я мі ў ВНУ. Гэ та са мае сла бае 

мес ца на шых дзяр жаў ных слу жа чых — су-

стра кац ца з мо лад дзю, рас каз ваць ёй пра 

тую па лі ты ку, якая пра во дзіц ца ў дзяр жа-

ве. Бо на ша мо ладзь ся дзіць у ін тэр нэ це 

і не заў сё ды па чы тае пра гэ тую па лі ты ку. 

А ка лі і па чы тае, то час та ўсё на вы ва рат. 

Да рэ чы, ін тэр нэт — гэ та так са ма бу дзе сфе-

ра ў пэў най сту пе ні ва шай ад каз нас ці. І не 

з пунк ту гле джан ня ўсё за крыць і за ба ра-

ніць, а вы клас ці па зі цыю ўла ды, па зі цыю 

Прэ зі дэн та.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі і яго на мес нік 

па він ны на даць гэ та му вя лі кую ўва гу, ак-

цэн та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Ра бо-

та з людзь мі вель мі шмат пла на вая. І я 

цал кам упэў не ны, бо зай маў ся пы тан ня мі 

ідэа ло гіі, мож на ска заць, з юнац тва, што 

са праўд ны мі ва ла да ра мі ча ла ве чых душ і 

сэр цаў не ста но вяц ца, імі на ра джа юц ца. 

Та му, ка лі ў вас ёсць гэ тыя за дат кі, якія 

мож на, ка неш не, ця гам жыц ця раз ві ваць, 

вы спра ві це ся, — вы ка заў мер ка ван не 

Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся да Анд рэя Кун-

цэ ві ча. — Ва ша пра фе сія — жур на ліс ты-

ка — гэ та му спры яе. Ра бо та скла да ная, і 

вы па він ны ад чу ваць тыя мес цы, дзе мы 

не да пра цоў ва ем».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за сця рог но ва га 

на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та ад па мы лак, якія час та да пус ка юць 

лю дзі, пры зна ча ныя на вы со кія па са ды. «Не 

спя шай це ся ін струк та ваць пад на ча ле ных... 

Раз бя ры це ся спа чат ку з ты мі кі рун ка мі, па 

якіх вам трэ ба бу дзе пра ца ваць, іх шмат, 

але ёсць га лоў ныя, які мі вы ва ло да е це... 

Сут насць ідэа ло гіі ў на шай кра і не — ра бо та 

з людзь мі», — паў та рыў Прэ зі дэнт.

— Вы ра шэн не на дзён ных праб лем лю-

дзей — пер ша сная за да ча для кі раў ні ка 

лю бо га ўзроў ню, — пра ка мен та ваў паз ней 

жур на ліс там свае но выя аба вяз кі Анд рэй 

Кун цэ віч. — Не ха вац ца ад вост рых пы тан-

няў, ра зам шу каць шля хі іх вы ра шэн ня, вы-

ка рыс тоў ваць лю быя ак ту аль ныя ка на лы 

для зва рот най су вя зі — сён ня гэ та асноў ная 

за да ча ідэа ла гіч най вер ты ка лі. Ві да воч на, 

што су час ным вы клі кам і па гро зам мож на 

су праць пас та віць кан са лі да цыю і адзін ства 

гра мад ства, якое грун ту ец ца на ўзва жа най 

і ра зум най дзяр жаў най па лі ты цы.

Ён так са ма да даў: «На маю дум ку, ідэа-

ла гіч ная ра бо та бы ла ак ту аль ная заў сё ды, 

на ват ка лі з пры чы ны кан' юнк тур ных або 

па лі тыч ных ін та рэ саў усе ад маў ля лі яе не-

аб ход насць. Час па ка заў, што ця пер гэ та 

вель мі важ на, яна за па тра ба ва ная не толь кі 

ўла дай, але і людзь мі».

Пад няць з ка лень 
страт ныя гас па дар кі

У раз мо ве з бу ду чы мі кі раў ні ка мі трох 

ра ё наў Ма гі лёў скай воб лас ці кі раў нік дзяр-

жа вы ска заў: «За дач, якія вам на ле жыць 

вы ра шаць, — ве лі зар ная коль касць, і са мае 

га лоў нае, мы вы па ку та ва лі шля хі іх вы ра-

шэн ня. Гэ та вя лі кая спра ва, ка лі ты не прос та 

ве да еш, што трэ ба ра біць, але ве да еш, як 

трэ ба ра біць...»

Ад на са сфер ад каз нас ці стар шынь рай-

вы кан ка маў — страт ныя гас па дар кі. Ту ды 

трэ ба кі нуць усе на ма ган ні, каб вы вес ці іх 

на ад па вед ны ўзро вень. Кі раў нік дзяр жа вы 

ўпэў не ны, што, ка лі там на вес ці па ра дак, 

вы нік бу дзе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ра іў з ма сы 

праб лем, якія трэ ба вы ра шаць но ва му кі-

раў ні ку ра ё на на мес цы, вы лу чыць тыя, якія 

трэ ба зняць ужо сё ле та, і тыя, вый сце з якіх 

бу дзе зной дзе на ў перс пек ты ве. «І не па та-

нуць у ця куч цы!» — па пя рэ дзіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на стой лі ва рэ ка-

мен да ваў звяр нуць ува гу на ад ра джэн не 

прад пры ем стваў, якія доб ра пра ца ва лі ў са-

вец кія ча сы. З лі ку та кіх — рай аг ра сэр віс, 

ПМК. «Як у гас па да роў у вас па він ны быць 

пад ру ка мі та кія прад пры ем ствы. Ін шыя пе-

ра пра цоў чыя прад пры ем ствы: кам бі кор ма-

вы за вод, іль но за вод... Вы вы бу доў ва е це 

жыц цё ў ра ё нах, і там ёсць што ра біць», — 

ска заў ён.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на час, у які па-

чы на юць пра ца ваць но выя кі раў ні кі. «Праз 

тры ме ся цы лю дзі за бу дуць, што вы — на-

віч кі, што «ка ся кі», ка лі яны ёсць, не ва шы. 

Праз тры ме ся цы ўсё бу дзе ва ша — і доб-

рае, і дрэн нае. І вам да вя дзец ца зда ваць 

гэ ты эк за мен без пад рых тоў кі, — ска заў 

ён, ма ю чы на ўва зе вы ба ры ў Па ла ту прад-

стаў ні коў, якія ад бу дуц ца ў ліс та па дзе. — 

Раз маў ляй це з людзь мі. Там, дзе ба чы це 

праб ле мы і яны за ста рэ лыя, па пра сі це лю-

дзей. Не трэ ба ціс нуць. У нас нар маль ныя 

лю дзі: ка лі іх па пра сіць, яны аба вяз ко ва 

ад гук нуц ца. Але не трэ ба пад ман ваць. Ка лі 

ты па пра сіў і неш та па абя цаў, аба вяз ко ва 

зра бі».

Асноў ны на каз, які Аляк сандр Лу ка шэн ка 

даў но вым кі раў ні кам, — пад трым лі ваць лю-

дзей. «Ка лі ёсць ней кая не спра вяд лі васць, 

аба вяз ко ва рэ агуй це. Спра вяд лі ваць па він-

на быць у асно ве ўсіх ва шых дзе ян няў. Са-

мае страш нае — не спра вяд лі выя ад но сі ны 

да лю дзей. Лю дзі ўсё да ру юць, на ват бед-

насць, але не спра вяд лі васць — ні ко лі», — 

за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПРА ЦА ВАЦЬ ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ
У асно ве ра бо ты ўла ды па він на быць спра вяд лі васць

Кі раў нік дзяр жа вы 

пры зна чыў:

КУН ЦЭ ВІ ЧА Анд рэя Мі хай ла ві ча — 

на мес ні кам кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Прэ зі дэнт так са ма 

даў зго ду на пры зна чэн не:

ЗА ХА РАН КІ Ва сі ля Аляк се е ві ча — 

стар шы нёй Бя лы ніц ка га рай вы кан ка ма;

СЦЯ ПА НА ВА Мі ка лая Ула дзі мі ра ві-

ча — стар шы нёй Дры бін ска га рай вы-

кан ка ма;

ЯФІМ ЧЫ КА ВА Аляк санд ра Аляк се-

е ві ча — стар шы нёй Ча вус ка га рай вы-

кан ка ма;

ВЕЖ НАЎ ЦА Іва на Ва лер' е ві ча — пер-

шым на мес ні кам мі ніст ра ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю;

КАН СТАН ЦІ НО ВІЧ Ак са ны Ва лер'-

еў ны — на мес ні кам мі ніст ра ан ты ма на-

поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю;

МА ЛА ШКІ Ва ле рыя Ана то ле ві ча — на-

мес ні кам стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы-

кан ка ма.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Па сло вах кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та, Брас-

лаў скі ра ён з яго ўні каль най 

па пры га жос ці пры ро дай 

ва ло дае ве лі зар ным па тэн-

цы я лам у сфе ры ту рыз му. 

«У гэ тым за клю ча ец ца адзін 

з клю ча вых пунк таў рос ту 

ра ё на, ва кол яко га вар-

та бу да ваць сур' ёз ны план 

раз віц ця ін шых сфер: раз ві-

ваць су час ную кам форт ную 

інф ра струк ту ру з аб' ек та мі 

гра мад ска га хар ча ван ня, 

воль на га ча су, сель ска га 

эка ту рыз му, пад цяг ваць 

экс парт ме ды цын скіх па-

слуг, пры цяг ваць ін вес та-

раў. У вас ёсць маг чы масць 

за раб ляць, пры но сіць пры-

бы так ра ё ну, воб лас ці, усёй 

кра і не», — пе ра ка на ная На-

тал ля Ка ча на ва.

Сён ня Бе ла русь ма ла за-

раб ляе на ту рыз ме з-за не-

да стат ко вай да свед ча нас ці 

аб на шай кра і не за мя жой. 

«Ра зам з тым вазь мі це ІІ Еў-

ра пей скія гуль ні: якія вы дат-

ныя вод гу кі за ста лі ся пра іх 

ад усіх, хто на ве даў. Яшчэ 

ад на ўні каль ная па дзея — 

ма ю чы ад быц ца лёг ка ат ле-

тыч ны матч ЗША—Еў ро па. 

Най мац ней шыя ка ман ды 

спарт сме наў пры едуць 

да нас. Шмат у чым гэ та 

аб умоў ле на спа ко ем, па рад-

кам у Бе ла ру сі. А між тым 

гэ та гро шы і па пу ля ры за цыя 

імі джу кра і ны!» — ад зна чы-

ла На тал ля Ка ча на ва.

Асоб ную ўва гу кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

за васт ры ла на не аб ход-

нас ці на ладж ван ня шы ро-

ка га ін фар ма ван ня аб маг-

чы мас цях і ту рыс тыч ных 

пра па но вах Брас лаў шчы-

ны праз роз ныя кры ні цы і 

за ці каў ле ныя струк ту ры, у 

тым лі ку за меж ныя. У якас-

ці ста ноў ча га пры кла ду 

яна пры вя ла ра бо ту ар га-

ні за та раў фес ты ва лю Vіva 

Braslav. «Ін фар ма цыя з за-

пра шэн нем на гэ ты фэст за 

паў го да гу ча ла паў сюд на», — 

ад зна чы ла На тал ля Ка-

 ча на ва. Вы нік за ка на мер ны: 

сё ле та спар тыў на-му зыч ны 

опэн-эйр на ве да лі 26 ты-

сяч ча ла век. Столь кі ж ту-

рыс таў па бы ва лі за ўвесь 

2018 год у гас ці ні цах, азда-

раў лен чых ар га ні за цы ях 

і аг ра эка ся дзі бах ра ё на. 

Апош ніх на Брас лаў шчы не 

на ліч ва ец ца 300, гэ та па ло-

ва ўсіх аг ра эка ся дзіб Ві цеб-

скай воб лас ці. І іх, на дум ку 

На тал лі Ка ча на вай, тут па-

він на быць больш. Са мую 

вы со кую ацэн ку яна так са-

ма да ла пра ек ту, рэа лі за-

ва на му рай вы кан ка мам з 

ТАА «Кі тай ска-Еў ра пей ская 

Куль ту ра» Цзінь жэнь», па 

пра соў ван ні ін фар ма цыі аб 

Брас лаў скім ра ё не ў Кі таі.

Ра зам з тым пра не да хоп 

ін фар ма ван ня ўнут ры Бе ла-

ру сі аб маг чы мас цях ра ё на 

па ка заль на свед чыць на-

ступ ны факт. Не каль кі га-

доў та му для пры цяг нен ня 

ін вес та раў рас па ра джэн-

нем кі раў ні ка дзяр жа вы бы-

ло ўзгод не на вы дзя лен не 

100 зя мель ных участ каў на 

тэ ры то рыі ра ё на для раз мя-

шчэн ня аб' ек таў ту рыс тыч-

най сфе ры, у тым лі ку аг-

ра эка ту рыз му. Ця пер толь кі 

пяць з іх ака за лі ся за па тра-

ба ва ныя. «Ёсць над чым пра-

ца ваць. Са мае га лоў нае — 

ба чыць мэ ту, да якой трэ ба 

імк нуц ца», — пад крэс лі ла 

На тал ля Ка ча на ва.

Ра зам з гэ тым кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та ак-

цэн та ва ла ўва гу на не аб ход-

нас ці пад цяг ваць усе сфе ры: 

«Эка но мі ка — ас но ва ўся го: 

бу дзе яна, бу дуць і маг чы-

мас ці вы ра шаць ін шыя за да-

чы, якія ста яць пе рад ва мі па 

са цы яль ных аб' ек тах, бу даў-

ніц тве і ін шых кі рун ках»

Асаб лі вую ўва гу кі раў-

ні коў усіх уз роў няў кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

ак цэн та ва ла на стаў лен ні 

да да ру ча на га аб' ёму ра бот. 

«На 99 % усё за ле жыць ад 

кі раў ні ка. Пры ад ноль ка вых 

эка на міч ных умо вах у кра і не 

сі ту а цыя аб са лют на роз ная. 

Дзе лю дзі пра цу юць эфек-

тыў на, вы нік ёсць. Пос пех у 

тых, хто хо ча і імк нец ца пра-

ца ваць, — упэў не ная На тал-

ля Ка ча на ва. — І я яшчэ раз 

паў та ру ся, трэ ба ўваж лі ва 

слу хаць Прэ зі дэн та. Вазь мі-

це ў якас ці пры кла ду ня даў-

няе на вед ван не кі раў ні ком 

дзяр жа вы Кас цю ко ві чаў 

або ў мі ну лым го дзе фер мы 

ў Ма гі лёў скай воб лас ці і за-

ду май це ся, што ў вас дзе ец-

ца ў гас па дар цы. Кож ны кі-

раў нік па ві нен усве дам ляць 

і нес ці ад каз насць за сва іх 

лю дзей і па ра дак на аб' ек це, 

эфек тыў насць пра цы».

Клю ча вое зна чэн не, на 

дум ку На тал лі Ка ча на вай, 

мае і стаў лен не да лю дзей, 

рэ гу ляр ныя су стрэ чы кі раў ні-

коў мяс цо ва га ўзроў ню з на-

сель ніц твам, свое ча со вае ін-

фар ма ван не пра ак ту аль ныя 

пы тан ні і ака зан не да па мо гі 

ў вы ра шэн ні на дзён ных пы-

тан няў. «Важ на па чуць ча ла-

ве ка, да па маг чы вы ра шыць 

яму на ба ле лую жыц цё вую 

праб ле му, па ста віц ца па-

ча ла ве чы. Та ды і лю дзі ад-

па вед на бу дуць да вас ста-

віц ца», — ска за ла кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

У пры ват нас ці, На тал ля 

Ка ча на ва звяр ну ла ўва гу 

на ра шэн не ў ра ё не пы тан-

ня за бес пя чэн ня жыл лём 

шмат дзет ных сем' яў — 

у па ляп шэн ні жыл лё вых 

умоў ма юць па трэ бу 67 з іх. 

На сён ня тэр мін, за які яны 

мо гуць па бу да ваць жыл лё 

з пры цяг нен нем іль гот ных 

срод каў, за над та пра цяг лы, 

лі чыць На тал ля Ка ча на ва. 

Яна ад зна чы ла, што ў Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та заў-

сё ды ста ноў ча ста вяц ца да 

ўсіх іні цы я тыў ных пра па ноў 

з мес цаў, на кі ра ва ных на па-

ляп шэн не сі ту а цыі з за бес-

пя чэн нем жыл лём. «Сме ла 

звяр тай це ся, мы заў сё ды 

га то выя аб мяр коў ваць гэ-

тыя пы тан ні. Бо раз віц цё 

ма лых га ра доў за ле жыць 

ад за бес пя чэн ня лю дзей 

жыл лём, ра бо тай і год най 

зар пла тай», — пад крэс лі ла 

На тал ля Ка ча на ва.

Па ма тэ ры я лах Бел ТА.

ПРЫ БЫ ТАК ДЛЯ ЎСЁЙ КРА І НЫ
Яго мо жа даць адзін асоб на ўзя ты ра ён, ка лі ак тыў на раз ві ваць яго па тэн цы ял

Асаб лі ва ка лі гэ ты 

па тэн цы ял ту рыс тыч-

ны, а ра ён — сла ву ты 

азёр ны край. Аб гэ-

тым іш ла раз мо ва на 

па ся джэн ні Брас лаў-

ска га рай вы кан ка ма, 

у якім, як ужо па ве-

дам ля ла «Звяз да» ў 

мі ну лым ну ма ры, пры ма ла ўдзел кі раў нік Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА. Сён ня мы 

зна ё мім чы та чоў з пад ра бяз нас ця мі па ся джэн ня, 

пад час яко га раз гля да лі ся са цы яль на-эка на міч ныя 

па каз чы кі ра ё на за пер шае паў год дзе.
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