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На кант ро лі ў стар шы ні 
Го мель ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Ка ця ры ны ЗЕН КЕ ВІЧ 
цэ лае ко ла пы тан няў — 
ад рэа лі за цыі дзяр жаў ных 
пра грам да пэў ных праб лем 
асоб ных гра ма дзян. І ўсё ж 
най больш ак ту аль ным сён ня 
яна лі чыць са дзей ні чан не 
за ня тас ці на сель ніц тва 
і за бес пя чэн не да стой на га 
ўзроў ню жыц ця:

— Ця пер у воб лас ці дзей ні чае 
25 па ста ян ных ка мі сій па са дзей-
ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва. 
Стар шы ні ра ён ных Са ве таў дэ-
пу та таў, якія іх уз на чаль ва юць, 
у да ступ най фор ме рас каз ва-
юць пра іс ну ю чыя маг чы мас ці. 
У тым лі ку пра ажыц цяў лен не 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці 
без не аб ход нас ці рэ гіст ра вац ца 
ў якас ці суб' ек та прад пры маль-
ніц тва, атры ман не суб сі дый, 
ака зан не па слуг у сфе ры аг ра-
эка ту рыз му, пра спе цыяль ныя 
рэ жы мы па дат ка аб кла дан ня. 
Та кая сіс тэм ная ра бо та да зво лі ла 
змен шыць ка э фі цы ент на пру жа-
нас ці на рын ку пра цы ў па раў-
на нні з ана ла гіч ным ле таш нім 
пе ры я дам з 0,4 да 0,2. Сё ле та 
ў сту дзе ні — кра са ві ку пра ца-
ўлад ка ва на 7640 гра ма дзян, з іх 
бес пра цоў ных — 4593. Важ на 
не толь кі за бяс пе чыць ра бо тай, 
а даць маг чы масць са ма рэа лі-
за вац ца. Та му мы на да ём вя лі-
кую ўва гу раз віц цю пры ват на га 
біз не су, са ма за ня тас ці лю дзей. 
На па ча так мая на Го мель шчы не 
за рэ гіст ра ва на амаль 38 ты сяч 
суб' ек таў прад пры маль ніц тва. 
Гэ тая ліч ба па вя ліч ва ец ца. Ро ля 
дэ пу тац ка га кор пу са тут вя лі кая. 
Мы ак тыў на ўза е ма дзей ні ча ем 
і з дзяр жаў ны мі ор га на мі кі ра-
ван ня, і з пры ват ным біз не сам. 
Рэ гу ляр на пра во дзім вы яз ныя 
су стрэ чы ў рэ гі ё нах, дзе комп-
лекс на і кроп ка ва вы ра ша ем цэ-
лае ко ла пы тан няў.

— Ка ця ры на Ана то льеў-
на, ра зам з ва мі і мне да вя-
ло ся быць удзель ні цай та-
кіх су стрэч-се мі на раў. Ка лі 
падагуль няць іх дзей насць, 
якія важ ныя праб ле мы атры-
ма ла ся вы ра шыць?

— Сё ле та за пяць ме ся цаў мы 
вы ву чы лі до свед ра бо ты ў пя ці 
ра ё нах, а за пла на ва на на ве даць 
яшчэ сем. На шы су стрэ чы рас-
кры ва юць уні каль насць кож на-
га рэ гі ё на. У се мі на рах бя руць 
удзел прад стаў ні кі ор га наў кі ра-
ван ня, прад пры ем стваў і ар га ні-
за цый, якія ад на ча со ва з'яў ля-
юц ца дэ пу та та мі Са ве таў роз на-
га ўзроў ню. Пад час су стрэч мы 
на вед ва ем да пя ці сель са ве таў. 
У кож ным — не каль кі на се ле ных 
пунк таў. Аба вяз ко ва су стра ка-
ем ся з на сель ніц твам, пра цоў-
ны мі ка лек ты ва мі, агля да ем аб'-
ек ты сац куль тбы ту. На прык лад, 
Го мель па дзя ліў ся ўні каль ны мі 
на пра цоў ка мі сіс тэм на га ўза е-
ма дзе ян ня ор га наў мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня з на-
сель ніц твам праз ка ле гі яль ны 
ор ган тэ ры та ры яль на га гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня (КОТГС). 
Ка лі ў вёс цы ёсць ста рэй шы на, 
ста рас та, па моч нік стар шы ні 
Са ве та, то ў го ра дзе гэ тая дзей-
насць мае спе цы фі ку. На тэ ры-
то рыі Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на 
быў вы ву ча ны до свед рэ гі ё на па 
ад наў лен ні, за ха ван ні і раз віц ці 

тра ды цый ных куль тур і ра мёст-
ваў. Бра гін скі ра ён па дзя ліў ся 
сва і мі ўні каль ны мі мяс цо вы мі 
іні цы я ты ва мі, якія рэа лі зу юц ца 
ва ўза е ма дзе ян ні з між на род ны-
мі ар га ні за цы я мі. Ра ён па цяр пеў 
ад чар но быль скай ка та стро фы, 
тым не менш ён пра цяг вае жыць 
і раз ві вац ца. У вы ні ку рэа лі за-
цыі мяс цо вых іні цы я тыў там 
вы рошч ва юць эка ла гіч на чыс-
тую сель ска гас па дар чую пра-
дук цыю па но вых іна ва цый ных 
ме то дыках.

— Да рэ чы, мы пад ра бяз на 
пі са лі аб гэ тым у «Мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні»...

— Ін шыя мяс цо выя Са ве ты 
так са ма ак тыў на пра цу юць з 
пра ек та мі Еў ра са ю за і пра гра ма-
мі Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На-
цый па са дзей ні чан ні раз віц цю 
на мяс цо вым уз роў ні. Агуль ны 
бюд жэт для рэа лі за цыі мяс цо-
вых іні цыя тыў у 2018 го дзе склаў 
амаль 500 ты сяч до ла раў і ка ля 
800 ты сяч еў ра. У Го мель скай 
воб лас ці дзя ку ю чы мяс цо вым 
іні цы я ты вам аб наў ля ец ца аб-
ста ля ван не, доб ра ўпа рад коў-
ва юц ца тэ ры то рыі, ука ра ня юц ца 
прын цы пы зда ро ва га ла ду жыц-
ця. На прык лад, у Ло еў скім ра ё не 
па чаў пра ца ваць ся мей ны клуб 
«На шчад кі Лоя»; «Му зей хле ба» 
і «Цэнтр ткац тва» — у Ча чэр скім 
ра ё не; іні цы я ты ва «Дзей ні ча ем 
ра зам» у до ме са ста рэ лых Вет-
каў ска га ра ё на і ін шыя. Іні цы я-
та рам і каар ды на та рам звы чай на 
вы сту пае аб лас ны Са вет дэ пу та-
таў.

— На вя дзен не па рад ку на 
зям лі — ад на з па ста ян ных за-
дач, што дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў ро бяць для раз віц ця 
сва іх тэ ры то рый?

— На сён няш ні дзень мы вы-
ву чы лі стан спраў у кож ным раё-
не, пры цяг ну лі прад стаў ні коў 
ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў 

і аховы на ва коль на га ася род дзя, 
сан стан цыі, ЖКГ, зем ле ўпа рад-
ка валь ную служ бу, МНС, УУС і 
ін шых. У вы ні ку вы ра шы лі дзве, 
на мой по гляд, гла баль ныя за да-
чы. Пер шая — гэ тыя служ бы бы-
лі кант ра лё ра мі над стар шы нёй 
сель са ве та, а ця пер ста лі парт нё-
ра мі па агуль най спра ве — ства-
рэн ні год ных умоў жыц ця. Дру-
гая — на сель ніц тва ста ла браць 
ак тыў на ўдзел у гра мад скім 
жыц ці свай го рэ гі ё на. Пры чым 
не толь кі ў доб ра ўпа рад ка ван ні, 
са ма фі нан са ван ні, але так са ма ў 
спар тыў ным і куль тур ным жыц ці. 
Я не ад на ра зо ва ўдзель ні ча ла ў 
мяс цо вых су бот ні ках і ба чы ла, 
як шчы ра лю дзі ад гу ка юц ца на 
лю бую іні цы я ты ву, у тым лі ку на 
су мес ную пра цу. Быў на ват кур'-
ёз ны вы па дак. Мяс цо вы бло гер 
у ад ным з ра ё наў прый шоў на 
су бот нік з ві дэа апа ра ту рай. Ён 
па чаў, мяк ка ка жу чы, па кеп лі-
ваць з зем ля коў, якія пра ца ва-
лі. У вы ні ку ўзяў граб лі і пай шоў 
пры бі раць ско ша ную тра ву. Гэ та 
вель мі па ка заль ны прык лад су-
мес най ра бо ты дэ пу та таў і мяс-
цо ва га на сель ніц тва. Ле тась і 
сё ле та мы паў сюд на пра во дзі лі 
су бот ні кі. Та кім чы нам пры ве-
дзе ны ў па ра дак мес цы ма са ва га 
ад па чын ку, пом ні кі, пар кі, скве-
ры, дзі ця чыя пля цоў кі, па са джа-
ны ты ся чы дрэў. Ча ла век, які сам 
па ста віў плот ці па са дзіў дрэ ва, 
ні ко лі не зло міць яго. І ін шым не 
дасць гэ та зра біць.

— Якім чы нам за ах воч ва-
юц ца ак тыў ныя дэ пу та ты і іх 
іні цы я ты вы?

— З мэ тай па вы шэн ня ро лі 
ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня, за ці каў ле нас ці мяс цо-
ва га на сель ніц тва ар га ні за ва на 
ра бо та па пра вя дзен ні што га до-
ва га кон кур су ся род га рад скіх, 
па сял ко вых, сель скіх Са ве таў 
дэ пу та таў, ор га наў тэ ры та ры яль-
на га гра мад ска га са ма кі ра ван-
ня. У аб лас ным бюд жэ це што год 
пра ду гледж ва юц ца срод кі на за-
ах воч ван не пе ра мож цаў. Су мы 
для бюд жэ таў Са ве таў вель мі 
знач ныя: ад 10 да 1500 ба за-
вых ве лі чынь. Вы ні кі кон кур саў 
пад вод зяц ца што год да 1 мая. 
Ана ла гіч ныя кон кур сы ар га ні зу-

юц ца і ў ра ё нах. Пры за вы фонд 
на кі роў ва ец ца на доб ра ўпа рад-
ка ван не тэ ры то рый, ума ца ван-
не ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы 
Са ве таў. Сё ле та, на прык лад, у 
гру пе з коль кас цю на сель ніц тва 
ад 1100 да 1500 ча ла век пе ра мог 
Скры га лаў скі сель скі Са вет Ма-
зыр ска га ра ё на. Част ку срод каў 
там на кі ра ва лі на ўста наўлен не 
ага ро джы ў вёс цы Леш ня. Сю-
ды на ма ляў ні чае во зе ра час та 
пры яз джа юць гос ці Го мель шчы-
ны. Та му ахай ны знеш ні вы гляд 
на се ле на га пунк та — яго важ ная 
ха рак та рыс ты ка.

— Ка ця ры на Ана то льеў-
на, аб лас ны Са вет прак ты куе 
раз на стай ныя фор мы ста сун-
каў з на сель ніц твам. Якія з іх 
най больш пра дук тыў ныя?

— На са мрэч іх шмат, бо мы па-
він ны ве даць пра ўсе жыц цё выя 
праб ле мы, якія трэ ба вы ра шаць 
пер ша чар го ва. На шы кі раў ні кі 
сель са ве таў пра вод зяць схо ды 
па мес цы жы хар ства, су стрэ чы ў 
пра цоў ных ка лек ты вах, вы яз ныя 
су мес ныя пры ёмы гра ма дзян... 
Да рэ чы, ра бо та са зва ро та мі — 
ад на з са мых важ ных фор маў 
дзей нас ці. Да дат ко ва ўве дзе на 
прак ты ка пры ёму пас ля су стрэч 
у пра цоў ных ка лек ты вах. Дэ пу-
та та мі аб лас но га Са ве та за пяць 
ме ся цаў го да пра ве дзе на ка ля 
350 су стрэч з пра цоў ны мі ка-
лек ты ва мі і на мес цах у вы бар-
чых акру гах і столь кі ж аса біс тых 
пры ёмаў гра ма дзян, раз гле джа-
на ка ля 500 зва ро таў. Я су стра ка-
ла ся з пра цоў ны мі ка лек ты ва мі 
ААТ «Ка мін тэрн», ДЛГУ «Го мель-
скі доследны ляс гас», Хой ніц ка га 
дзяр жаў на га пра фе сій на га лі цэя. 
Хут ка прой дзе су стрэ ча ў Ра га чо-
ве. Не па срэд на ў аб лас ны Са вет 
па сту пі ла 20 аса біс тых зва ро таў 
і 58 — на пра мую тэ ле фон ную 
лі нію. Усе пы тан ні да поў на га іх 
вы ра шэн ня за ста юц ца на кант-
ро лі. З аса біс та га до све ду ма гу 
ска заць, што ра бо та дае эфект. 
Лю дзі ве да юць пра маг чы мас-
ці дэ пу та та і та му да во лі час та 
звяр та юц ца да яго па да па мо гу 
ці кан суль та цыю. Як стар шы ня 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў я 
вя ду пры ём гра ма дзян кож ны 

дру гі аў то рак ме ся ца, як дэ пу тат 
ад Бя рэ зін скай вы бар чай акру гі 
№ 55 — кож ны трэ ці чац вер. Ад-
зна чу: са мая вя лі кая коль касць 
пы тан няў да ты чыц ца жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі, пра ца-
ўлад ка ван ня, ганд лё ва га і бы та-
во га аб слу гоў ван ня, пад трым кі 
аса біс тых да па мож ных гас па да-
рак, доб ра ўпа рад ка вання...

— Ці час та да вас звяр та-
юц ца лю дзі, якім па трэб на 
асаб лі вая ўва га, на прык лад 
са ста рэ лыя?

— Кло пат пра лю дзей па важ-
на га ўзрос ту — гэ та асаб лі ва важ-
ная тэ ма. Па жы лыя гра ма дзя не 
звяр та юц ца з прось бай штось ці 
ад ра ман та ваць, за бяс пе чыць 
бяс плат ным са цы яль ным аб слу-

гоў ван нем. Пры гэ тым час та ў іх 
ёсць пра ца здоль ныя і за бяс пе ча-
ныя дзе ці. Ня рэд ка гэ та га па тра-
бу юць і са мі дзе ці. За да ча дэ пу-
та та — да ход лі ва рас тлу ма чыць, 
чым дзяр жа ва мо жа да па маг чы, 
вы ра шэн не якіх пы тан няў мо жа 
па ча каць, а што па ві нен ра біць 
сам гра ма дзя нін. Асаб лі вая ўва га 
на да ец ца ства рэн ню бяс печ ных 
умоў жыц ця. На Го мель шчы не 
ство ра на 346 на гля даль ных ка-
мі сій. Іх дзей насць ка ар ды ну юць 
стар шы ні сель са ве таў. Чле ны ка-
мі сій ве да юць усіх, хто схіль ны 
да ры зы ко вых па во дзін, хто вя-
дзе аса цы яль ны лад жыц ця, тых, 
хто зна хо дзіц ца ў са цы яль на не-
бяс печ ным ста но ві шчы, у да чы-
нен ні да ка го ёсць ін фар ма цыя 
пра на яў насць пры чын і ўмоў, 
што ства ра юць па гро зу жыц цю і 
зда роўю. Рэй ды пра хо дзяць па-
ста ян на. За ча ты ры ме ся цы го да 
аб сле да ва на 68 ты сяч до ма ўла-
данняў. Уста ноўлена 14 ча ла век, 
якім па тра ба ва ла ся ака зан не 
эк стран най ме ды цын скай да-
па мо гі. Ідзе кант роль за тым, як 
уста ра ня юц ца вы яў ле ныя фак ты 
па ру шэн няў.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, 
пра тое, як дэ пу та ты мяс цо-
вых Са ве таў прад стаў ля юць 
Го мель шчы ну на між на род-
най арэ не.

— Ле тась мы ста лі ўдзель ні ка мі 
пя та га Фо ру ма рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі ў Ма гі лё ве, пер ша га Фо ру-
ма рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Украі ны ў 
Го ме лі, між на род най кан фе рэн-
цыі ў Бран скай воб лас ці і ін шых 
знач ных ме ра пры ем стваў. Сё ле-
та ў лі пе ні ў Санкт-Пе цяр бур гу 
ад бу дзец ца шос ты Фо рум рэ гіё-
 наў Бе ла ру сі і Ра сіі. Дру гі Фо-
рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны 
пла ну ец ца ў жніў ні ў Жы то мі ры. 
Го мель скім аб лас ным Са ве там 
дэ пу та таў пад пі са ны да га во ры з 
Амур скай, Бран скай, Кур скай і 
Арэн бург скай аб лас ця мі, за ка на-
даў чы мі схо да мі Ні жа га род скай 
і Кі раў скай аб лас цей, а так са ма 
шэ раг ін шых ін тэ гра цый ных да-
га во раў, якія па вы ша юць уз ро-
вень між рэ гі я наль ных су вя зяў. 
Ад ным з кі рун каў ра бо ты з'яў-
ля ец ца прак тыч нае ўза е ма дзе-
ян не з ка ле га мі ў краіне. Я лі чу, 
што дэ пу та ты па він ны га лос на 
і ад кры та ін фар ма ваць вы бар-
шчы каў аб сва ёй пра цы, пла-
нах, час цей вы сту паць у прэ се, 
да но сіць свой пункт гле джан ня, 
тлу ма чыць ак ту аль ныя пы тан ні, 
та му што не да хоп ін фар ма цыі 
спа ра джае не аб грун та ва ныя чут-
кі. Ха чу па дзя ка ваць на шым вы-
бар шчы кам за не абы яка васць, 
ак тыў ную жыц цё вую па зі цыю, 
да вер і пад трым ку. За ра бо-
тай дэ пу та та стаяць даб ра быт 
лю дзей, ра шэн не іх на дзён ных 
праб лем. Мы бу дзем і на да лей 
ак тыў на пра ца ваць над вы ка-
нан нем усіх па стаў ле ных за дач.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

УЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЕ 
ВЫ РА ШАЕ ЎСЁ

Го мель скім аб лас ным Са ве там дэ пу та таў пры ня ты 16 рэ-
гія наль ных комп лек саў ме ра пры ем стваў па рэа лі за цыі дзяр-
жаў ных пра грам: «Ма лое і ся рэд няе прад пры маль ніц тва», 
«Са цы яль ная аба ро на і са дзей ні чан не за ня тас ці», «Аду ка цыя 
і ма ла дзёж ная па лі ты ка», «Куль ту ра Бе ла ру сі», «Пе ра адо лен-
не на ступ стваў ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС на 2011—
2015 га ды і на пе ры яд да 2020 го да», «Ахо ва на ва коль на га 
ася род дзя і ўстой лі вае вы ка ры стан не пры род ных рэ сур саў», 
«Раз віц цё аграр на га біз не су» і ін шыя.

У Го мель скай 
воб лас ці 

дзя ку ю чы мяс цо вым 
іні цы я ты вам аб наў ля ец ца 
аб ста ля ван не, доб ра ўпа-
рад коў ва юц ца тэ ры то рыі, 
ука ра ня юц ца прын цы пы 
зда ро ва га ла ду жыц ця.

Ле тась і сё ле та мы 
паў сюд на пра во дзі лі 

су бот ні кі. Та кім чы нам 
пры ве дзе ны ў па ра дак 
мес цы ма са ва га 
ад па чын ку, пом ні кі, пар кі, 
скве ры, дзі ця чыя пля цоў кі, 
па са джа ны ты ся чы 
дрэў. Ча ла век, які сам 
па ста віў плот ці па са дзіў 
дрэ ва, ні ко лі не зло міць 
яго. І ін шым не дасць 
гэ та зра біць.


