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Уза е ма дзе ян ню дэ пу тац ка га кор пу са 
ра ё на, суб' ек таў гас па да ран ня 
і ор га наў тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня па 
рэа лі за цыі мяс цо вых іні цы я тыў быў 
пры све ча ны прак тыч ны се мі нар 
для стар шынь Са ве таў дэ пу та таў 
ба за ва га ўзроў ню Го мель скай 
воб лас ці.

Драў ля ны біз нес
У Ак цябр скім ра ё не раз мо ва пай-

шла аб эфек тыў ным вы ка ры стан ні 
мяс цо вых рэ сур саў. На мес нік стар-
шы ні рай вы кан ка ма па эка но мі-
цы, дэ пу тат ра ён на га Са ве та Іры-
на НА МА ЧЭН КА ад зна чае, што ра ён 
зра біў стаў ку на раз віц цё ле са на рых-
тоў чай і дрэ ва ап ра цоў чай дзей нас ці 
суб' ек та мі ма ло га прад пры маль ніцтва 
не вы пад ко ва:

— 57 % на шай тэ ры то рыі — лес. 
Акра мя та го, у нас раз ві тая сет ка 
транс парт ных шля хоў — ёсць маг чы-
масць ад груз кі пра дук цыі праз чы гун-
ку і па аў та да ро гах рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня. У Ак цябр скім ра ё не ў га лі-
не дрэ ва ап ра цоў кі вядуць дзей насць 
55 суб' ек таў гас па да ран ня. Да рэ чы, 
но выя дрэ ва ап ра цоў чыя вы твор час-
ці ства ра юц ца на ба зе пло шчаў, якія 
не эфек тыў на вы ка рыс тоў ва лі ся, шля-
хам про да жу і зда чы іх у арэн ду. Да 
та го ж мы пра цу ем з ма ё мас цю прад-
пры ем стваў усіх фор маў улас нас ці: 
дзяр жаў най, ра ён най, аб лас ной, рэс-
пуб лі кан скай і пры ват най. Аказ ва ем 
фі нан са вую да па мо гу ў вы гля дзе бяз-
вы плат ных суб сі дый за кошт срод каў 
Фон ду са цы яль най аба ро ны для ар-
га ні за цыі прад пры маль ніц кай дзей-
нас ці. Су стра ка ем ся з прад стаў ні ка мі 
ма ло га біз не су. Пры гэ тым аба вяз ко ва 
за кра на ем пы тан ні па дат ка аб кла дан-
ня, рэ гіст ра цыі суб' ек таў гас па да ран-
ня, за ка на даў ства ў га лі не ма ё мас ных 
ад но сін, раз віц ця біз не су, на быц ця 
дзяр жаў най ма ё мас ці...

Экс парт ны па тэн цы ял ле су
Са мым яск ра вым пры кла дам раз-

віц ця прад пры маль ніц тва ў сфе ры 
дрэ ва ап ра цоў кі Іры на Мі хай лаў на на-
зы вае дзей насць та ва рыст ва з аб ме-
жа ва най ад каз нас цю «Рэ га та-Груп». 
Гэ тае прад пры ем ства зна хо дзіц ца ў 
на се ле ным пунк це Шка ва на бы лых 
пло шчах ААТ «Ма і се еў ка», якія не вы-
ка рыс тоў ва лі ся. Тут ця пер пра цу юць 
72 ча ла ве кі. Бу дын кі ўжо на бы ты ва 
ўлас насць, на ла джа ны вы твор часць 
і экс парт пра дук цыі дрэ ва ап ра цоў кі. 
Да рэ чы, аб' ём экс пар ту за мі ну лы год 
склаў 3,5 міль ё на до ла раў.

Па спя хо ва вядзе дзей насць і за-
меж нае пры ват нае вы твор чае прад-
пры ем ства «ЛСМ Пе лет», дзе пра цу-
юць 11 ча ла век. Прад пры ем ства вы-
раб ляе па ліў ныя гра ну лы і ад гру жае 
іх на экс парт у еў ра пей скія кра і ны. 
Дзя ку ю чы яго ра бо це ў ра ё не іс нуе 
поў ны цыкл пе ра пра цоў кі драў ні-
ны — без ад ход ная вы твор часць. 
Ар га ні за цыя пры цяг ну ла ў ра ён пра-
мыя за меж ныя ін вес ты цыі ў па ме ры 
750 ты сяч до ла раў.

Ра бо чыя мес цы 
і сфе ра па слуг

У на се ле ным пунк це Раб кор на 
пло шчах ААТ «Ак цябр рай аг ра сэр віс» 
па ча ло дзей ні чаць ТАА «Люм бекс». 
Сён ня там пра цу юць да во лі буй ныя 
дрэ ва ап ра цоў чыя ма гут нас ці. На іх 
вы раб ля ец ца больш за дзе сяць ві даў 
пра дук цыі, якая па стаў ля ец ца як на 
экс парт, так і на ўнут ра ны ры нак.

Тут жа ў Раб ко ры ў кан цы мі ну-
ла га го да ство ра на дрэ ва ап ра цоў-
чае прад пры ем ства на на бы тых 

пло шчах бы лой вы твор чай ба зы 
«Ма зыр лес». За па раў на ча не вя лі-
кі пра ме жак ча су ТАА «Ру да бель-
скі лес» здо ле ла да сяг нуць знач-
ных аб' ёмаў экс пар ту і ства рыць 
15 но вых ра бо чых мес цаў. Ар га ні за-
цыя ак тыў на на рошч вае аб' ёмы вы-
твор час ці і пла нуе ства рыць яшчэ не 
менш за 35 но вых мес цаў пра цы.

Стар шы ні Са ве таў дэ пу та таў Го-
мель шчы ны на ве да лі так са ма аг ра-
эка ся дзі бу «Ва лош ка» Аляк санд ра 
Ле бе дзе ва. Пры ват ны прад пры маль-
нік — дэ пу тат Ак цябр ска га сель ска га 
Са ве та — за ня ўся дрэ ва пе рап ра цоў-
кай адным з пер шых у ра ё не і сён-
ня не толь кі кі руе вы твор час цю, але і 
раз ві вае сфе ру па слуг. Пры гэ тым ён 
і вы ка рыс тоў вае за кі ну тыя аб' ек ты, і 
ўзво дзіць но выя бу дын кі. Та кім чы-
нам за роб ле ны ка пі тал спры яе раз-
віц цю ма лой ра дзі мы.

Прад пры маль ні кі 
ад кры ва юць ры нак Кі тая
Вя лі кі ўнё сак пры ват ні каў у са-

цы яль на-эка на міч нае раз віц цё Ак-
цябр ска га ра ё на ў ліч бах вы гля дае 
так: ка лі ў 2015 го дзе ўдзель ная ва га 
гэ тых прад пры ем стваў у агуль ным 
аб' ёме экс пар ту та ва раў скла да ла 
1,7 пра цэн та, то ле тась да сяг ну ла амаль 
47 пра цэн таў. Уся го мяс цо вы мі ар га-
ні за цы я мі вядзецца па стаў ка та ва раў 
у 16 кра ін све ту. Сё ле та суб' ек ты пры-
ват най фор мы ўлас нас ці ста лі ад праў-
ляць сваю пра дук цыю яшчэ і ў Кі тай.

Ар га ні за цы я мі, якія зай ма юц ца 
ў Ак цябр скім дрэ ва ап ра цоў кай, ле-
тась вы пла ча на ка ля 400 ты сяч руб-
лёў пад атко вых пла ця жоў у бюд жэт. 
Важ на і тое, што гэ ты сек тар прад пры-
маль ніц тва ады гры вае вя лі кую ро лю ў 
за бес пя чэн ні за ня тас ці мяс цо ва га на-
сель ніц тва. У сфе ры ма ло га прад пры-
маль ніц тва пра цуе 287 ча ла век, або 
7 % ад за ня тых у эка но мі цы ра ё на.

Даб ра чын насць не за бы та
Ад на ча со ва пры ват ныя прад пры-

ем ствы ўдзель ні ча юць у шмат лі кіх 
даб ра чын ных ак цы ях, якія пра хо-
дзяць у ра ё не. Яны на бы ва юць па да-
рун кі для пры ём ных сем' яў, дзі ця чых 
да моў ся мей на га ты пу, за мя ня юць 
акон ныя бло кі ў шко лах, пад клю ча-
юць аб ста ля ван не тры вож най сіг на-
лі за цыі ў да школь ных уста но вах, на-
бы ва юць спар тыў ныя пры ла ды для 
ра ён на га фіз куль тур на-спар тыў на га 
клу ба, да па ма га юць срод ка мі пры 
пра вя дзен ні куль тур ных ме ра пры ем-
стваў ра ё на, спан сі ру юць даб ра чын-
ныя свя ты для дзя цей, улад коў ва юць 
дзі ця чыя пля цоў кі...

— Мне па шан ца ва ла з ак ты вам, — 
лі чыць стар шы ня Ак цябр ска га ра ён-

на га Са ве та дэ пу та таў Алег Тар гон-
скі. — Па іні цы я ты ве дэ пу тац ка га кор-
пу са пры ўдзе ле прад стаў ні коў ма ло га 
біз не су мы рэа лі зу ем шмат са цы яль на 
знач ных ме ра пры ем стваў — на прык-
лад, са цы яль ны пра ект «Улад ку ем ра-
зам». Прак тыч на ва ўсіх аг ра га рад ках 
і буй ных сель скіх на се ле ных пунк тах 
на мес цы пус ту ю чых участ каў аб ста-
ля ва ны дзі ця чыя гуль ня выя пля цоў кі, 
пра ве дзе на азе ля нен не і доб ра ўпа-
рад ка ван не тэ ры то рый по бач з імі.

Пля цоў кі для дзя цей
Алег Вік та ра віч ад зна чае, што на 

па чат ко вым эта пе не ўсё скла да ла ся 
лёг ка. Ад нак з ча сам ідэю ства рэн ня 
ўмоў для ар га ні за цыі воль на га ча су 
мо ла дзі жы ха ры пад ха пі лі. Фі нан са-
ван не гэ тых ме ра пры ем стваў вядзец-
ца за кошт срод каў, якія за роб ле ны 
пад час су бот ні каў і са ма аб кла дан ня 
гра ма дзян. У не ка то рых на се ле ных 
пунк тах пля цоў кі для дзя цей бы лі 
зроб ле ны пры пад трым цы пры ват ных 
прад пры маль ні каў:

— Тра ды цый ны ў на шым ра ё не са-
цы яль ны пра ект «Ра зам — на ра дасць 
дзе цям» мы пра во дзім для шмат дзет-
ных сем' яў, дзя цей-сі рот і дзя цей са 
скла да ных сем' яў пры ак тыў ным удзе-
ле ар га ні за цый ра ё на, прад стаў ні коў 
пры ват на га біз не су. У ме жах ак цыі 
ладзіцца тан ца валь на-за баў ляль ная 
пра гра ма, уста наўліва юц ца ба ту ты і 
на дзі ма ныя гор кі, ар га ні зу юц ца май-
стар-кла сы па дэ ка ра тыў на-пры клад-
ной твор час ці, пра цу юць цы руль ні кі. 
За вяр шае ме ра пры ем ства ча я ван не з 
ла сун ка мі ад мяс цо вых кан ды та раў.

Праб ле мы 
зды ма юц ца ра зам

Ак цыя «Дэ пу тац кі гек тар» так са ма 
ста ла тра ды цы яй у Ак цябр скім ра ё-
не. Ужо сё ле та ў на се ле ных пунк тах 
за кла дзе на 15 алей, дзе вы са джа на 
больш за дзве ты ся чы дрэў. У ра ё не 
кан струк тыў на пра цу юць з дэ пу та та мі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні-
коў Яў ген Ада мен ка па спры яў та му, 
каб у Ак цябр скай цэнт раль най ра ён-
най баль ні цы з'я віў ся шмат функ цы я-
наль ны апа рат уль тра гу ка вой ды яг-
нос ты кі. З яго ж удзе лам атры ма ла ся 
вы ра шыць шмат га до вую праб ле му з 
пад тап лен нем пад вор каў гра ма дзян і 
пра ез ных час так у рай цэнт ры.

Пры са дзей ні чан ні чле на Са ве та 
Рэс пуб лі кі Аляк санд ра Ля ха ва ра ё ну 
ака за на спон сар ская да па мо га ў па-
ме ры 100 ты сяч руб лёў — на вы раб 
і ўста ноў ку тры бун на 300 мес цаў на 
га рад скім ста ды ё не. Гэ та да зво лі ла 
пра во дзіць спар тыў ныя ме ра пры ем-
ствы на вы шэй шым уз роў ні.

НА ВЯ ДЗЕН НЕ ПА РАД КУ

Лёс праб лем ных Лёс праб лем ных 
па бу доў па бу доў 

на кант ро ліна кант ро лі
У Год ма лой ра дзі мы доб ра ўпа рад ка ван не на се ле ных 
пунк таў на бы ло но вы ім пульс. У Го мель скай 
воб лас ці выкарыстоўваецца прак ты ка комп лекс на га 
доб ра ўпа рад ка ван ня на се ле ных пунк таў, і на гэ та 
на кі роў ва юц ца ўсе сі лы і срод кі.

Дзя ку ю чы та кой прак ты цы за апош нія га ды цал-
кам пры ве дзе ны ў па ра дак буй ныя на се ле ныя пунк-
ты: у 2014 го дзе — Ча чэрск, Ту раў, Бу да-Ка ша лё ва, у 
2015-м — Ельск і Ло еў, у 2016-м — Ра га чоў, у 2017-м — Вет-
ка і Жыт ка ві чы, ле тась — Бра гін і Ка ма рын. Сё ле та ідуць 
маш таб ныя ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні Пет ры ка ва 
і Ма зы ра.

— Важ ным эле мен там у на вя дзен ні ідэа льна га па-
рад ку з'яў ля ец ца ра бо та са старымі і пус ту ю чы мі ха-
та мі, — рас каз вае на чаль нік зем ле ўпа рад ка валь-
най служ бы Го мель ска га абл вы кан ка ма, кі раў нік 
па ста ян най ка мі сіі па аграр ных пы тан нях, эка ло гіі і 
праб ле мах пе ра адо лен ня на ступ стваў ка та стро фы 
на Чар но быль скай АЭС аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Аляк сандр МА ТА РАС. — Сё ле та іх ужо зне се на 638, 
а 113 зня та з улі ку без зно су. Там на ве дзе ны па ра дак 
улас ні ка мі. На зем лях, якія вы зва лі лі ся ад праб лем ных 
па бу доў, пра во дзіц ца рэ куль ты ва цыя, а по тым яны звы-
чай на ўцяг ва юц ца ў сель ска гас па дар чы аба рот. Акра мя 
та го, там з'яў ля юц ца дзі ця чыя, спар тыў ныя га рад кі і зо ны 
ад па чын ку.

На вя дзен не па рад ку на зям лі пра во дзіц ца ва ўсіх 
ра ё нах воб лас ці пла на мер на. Яно ўклю чае азе ля нен не 
на се ле ных пунк таў, мас тац ка-эс тэ тыч нае афарм лен не, 
на вя дзен не па рад ку на сель ска гас па дар чых зем лях, на 
тэ ры то ры ях ар га ні за цый і пра мыс ло вых прад пры ем-
стваў, пры ся дзіб ных участ ках...

Мно гія ме ра пры ем ствы пра хо дзяць па іні цы я ты ве 
дэ пу та таў Са ве таў роз ных уз роў няў. Іх уза е ма дзе ян не 
са спе цы я ліс та мі вы ка наў чых ор га наў ула ды да па ма гае 
вы явіць рэ зер вы для па вы шэн ня эфек тыў нас ці дзей нас ці. 
Пра во дзіц ца ра бо та па ства рэн ні адзі на га пе ра лі ку аб'-
ек таў, на якіх не аб ход на пры няць ме ры па на вя дзен ні 
па рад ку. Для вы зна чэн ня дак лад на га мес ца зна хо джан ня 
аб' ек та вы ка рыс тоў ва юц ца су час ныя кар та гра фіч ныя 
ма тэ ры я лы. Элект рон ная вер сія пе ра лі ку да зва ляе спе-
цы я ліс там роз ных струк тур апе ра тыў на апра цоў ваць ін-
фар ма цыю і пад трым лі ваць яе ў ак ту аль ным ста не.

Згод на з но вым 357-м ука зам Прэ зі дэн та пра сцей ста-
ла ку піць пус ту ю чыя і старыя да мы. Мяс цо выя ор га ны 
ўла ды атры ма лі шы ро кія маг чы мас ці па вы ка ры стан ні 
без гас па дар ных па бу доў. Мак сі маль на спро шча ны пра-
цэ ду ры па рэа лі за цыі та кой не ру хо мас ці.

Спе цы яль ныя ка мі сіі на Го мель шчы не двой чы на год 
аб сле ду юць тэ ры то рыі і вы яў ля юць старыя і пус ту ю чыя 
да мы. Яны зна хо дзяць іх гас па да роў і су мес на вы ра ша-
юць лёс праб лем ных бу дын каў. Гэ тая ра бо та ў рэ гі ё не 
но сіць сіс тэм ны ха рак тар. Ця пер у аб лас ным бан ку да ных 
зна хо дзіц ца ка ля пя ці ты сяч та кіх па бу доў.

ЗА МО ЛАД ДЗЮ — БУ ДУ ЧЫ НЯ!

Іні цы я ты ва ві та ец цаІні цы я ты ва ві та ец ца
Пры Го мель скім аб лас ным Са ве це дэ пу та таў ство ра ны 
ма ла дзёж ны Са вет. Як рас ка за ла на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Го мель ска га абл вы кан ка ма Іры на Даў га ла, 
ра шэн не аб гэ тым бы ло пры ня та дэ пу тац кім кор пу сам 
рэ гі ё на на вяс но вай се сіі:

— З та го ча су ўсе ра ён ныя і га рад скі Са ве ты дэ пу та-
таў воб лас ці пра вя лі ад бор кан ды да тур і за цвер дзі лі іх 
ад па вед ны мі ра шэн ня мі. У склад ма ла дзёж на га са ве та 
ўвай шло 26 ча ла век. 21 кан ды дат вылучаны рай са ве та мі, 
яшчэ пяць ча ла век — Го мель скім гар са ве там дэ пу та таў. 
Чле ны ма ла дзёж на га Са ве та прад стаў ля юць прак тыч на 
ўсе га лі ны: пра мыс ло васць, аду ка цыю, ахо ву зда роўя, 
пра ва ахоў ныя ор га ны, гра мад скія аб' яд нан ні, ёсць сту-
дэн ты і ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік. Спа дзя ю ся, што 
пер шы склад бу дзе ак тыў ны і за кла дзе доб рыя тра ды цыі, 
на якія змо гуць у бу ду чы ні ары ен та вац ца пе ра ем ні кі.

Да рэ чы, на тое, каб увай сці ў Са вет, прэ тэн да ва лі 
183 кан ды да ты. Пры ад бо ры ўліч ва лі ся ак тыў насць жыц-
цё вай па зі цыі прэ тэн дэн та, знач насць і ак ту аль насць 
агу ча ных ім пра ек таў, ідэй, пра па ноў. Ця пер у кож на га 
з ма ла дых лю дзей, якія ўвай шлі ў Са вет, бу дзе маг чы-
масць пра явіць свае твор чыя здоль нас ці, зра зу мець, што 
та кое мяс цо вае кі ра ван не і са ма кі ра ван не, зра біць пэў ны 
ўнё сак у са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё рэ гі ё на. Пер-
шая ар га ні за цый ная се сія за пла на ва на на 26 чэр ве ня.

СФЕ РА ІН ТА РЭ САЎ

МА ЛЫ БІЗ НЕС — МА ЛЫ БІЗ НЕС — 
ВЯ ЛІ КАЯ АД КАЗ НАСЦЬВЯ ЛІ КАЯ АД КАЗ НАСЦЬ
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Ды рэк тар «ЛСМ Пел ет» Ула дзі мір ГРАБ КО (спра ва) зна ё міць стар шынь рай са ве таў 
Го мель шчы ны з пра дук цы яй прад пры ем ства.

Матэрыялы падрыхтавала Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


