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Аказ ва юц ца па слу гі паш то вай 
су вя зі. Да рэ чы, з 400 ад дзя лен-
няў 283 — зна хо дзяц ца ў сель-
скай мяс цо вас ці. Дзей ні ча юць 
35 пе ра соў ных ад дзя лен няў. Вя-
дзец ца аб слу гоў ван не і біб лі я тэ-
ка мі на ко лах.

На сель ніц тва мо жа аран да-
ваць тэх ні ку для сель ска гас па-
дар чых і бу даў ні чых ра бот. Да 
ва рот пад во зіц ца сель ска гас па-
дар чая пра дук цыя — гэ тым зай-
ма юц ца гас па дар кі і ЖКГ.

І ме ды кі, на ват вуз кія спе-
цы я ліс ты, — час тыя гос ці ў глы-
бін цы.

Вяс коў цы, упэў не ны, не на ра-
ка юць. Вось ства ры лі сет ку са цы я-
ль ных пунк таў, 56 гас па дар чых 
і ма біль ных бры гад са цы яль-
 на га аб слу гоў ван ня. Не пра ца-
здоль ным аказ ва юц ца па слу гі 
па рас пі лоў цы дроў, апра цоў цы 
ўчаст каў, ін шыя... Для пе ра ез даў 
са цы яль ных ра бот ні каў на Ві цеб-
шчы не па ча лі вы ка рыс тоў ваць 
ску та ры...

За па жы лы мі за ма цоў ва юц ца і 
ва лан цё ры. Ука ра ня юц ца но выя 
фор мы пра цы. На прык лад, па-
слу га «Су раз моў ца на га дзі ну». 
Ад кры ва юц ца да мы се зон на га 
і су мес на га пра жы ван ня пен сі я -
не раў. Іх так са ма пры ма юць у 
«пры ём ных сем' ях». І «пры ём ныя 
дзе ці» до раць ім ува гу і кло пат. У 
сваю чар гу час та атрым лі ва юць 
да па мо гу ў вя дзен ні гас па дар кі, 
па до гля дзе дзя цей...

— Ка му наль ных уні тар ных 
прад пры ем стваў для ака зан ня 
па слуг на сель ніц тву пры сель-
скіх вы кан ка мах не так мно га. 
Ха ця не каль кі га доў та му на 
рэс пуб лі кан скім уз роў ні ўла-
ды мно га га ва ры лі пра не аб-
ход насць ства рэн ня не вя лі кіх 
КУ Паў для ака зан ня па слуг на-
сель ніц тву і іх раз віц ця. Што 
пе ра шка джае? Ча му ў ад ных 
атрым лі ва ец ца, а ў ін шых ра-
ё нах КУ Пы або не ства ра лі, 
або яны з ча сам спы ні лі дзей-
насць?

— Скла да насць пры ства рэн ні 
КУ Паў за клю ча ец ца перш за ўсё 
ў тым, што пы тан ні не ўрэ гу ля ва-
ныя на за ка на даў чым уз роў ні. У 
пры ват нас ці, ад сут ні чае пра ва вая 
ас но ва, якая рэ гу ля ва ла б аб слу-
гоў ван не і тры ман не тэх ні кі.

Ёсць не каль кі доб рых пры кла-
даў. Узор ны тут Ле пель скі ра ён. 
Там дзей ні ча юць аж 4 КУ Пы. За-
куп ля юць ма ла ко, апра цоў ва юць 
зя мель ныя ўчаст кі, да стаў ля юць 
дро вы і тор фа бры кет. Аказ ва юць 
транс парт ныя і ін шыя па слу гі...

У Сен нен скім ра ё не дзей ні ча-
юць КУ Пы «Наш кло пат» і «Мяс-
цо выя па слу гі». Пер шы зай ма ец-
ца збо рам ма ла ка. Аб слу гоў вае 
412 здат чы каў з 112 вё сак. Дру гі 
аказ вае па слу гі па на рых тоў цы 
дроў, да стаў цы па лі ва. Вы кон-
ва юц ца ра бо ты па доб ра ўпа-
рад ка ван ні. Сё ле та пла ну юц ца 
збор у вёс ках цвёр дых бы та вых 
ад хо даў і транс пар ці роў ка на 
па лі гон.

У Ві цеб скім ра ё не пры Во ра-
наў скім вы кан ка ме КУП да па ма-
гае гра ма дзя нам апра цоў ваць 
зям лю, убі раць ура джай. На рых-
тоў ва юц ца кар мы. Рэа лі зу ец ца 
сель ска гас па дар чая пра дук цыя. 
Да гля да юц ца па шы, зра за юц ца 
ава рый ныя дрэ вы. Вы кон ва юц ца 
ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні 
мо гі лак. КУП так са ма зно сіць да-
мы, якія не экс плу а ту юц ца...

— Ці ёсць на Ві цеб шчы не 
ўда лыя пры кла ды раз віц ця 
ма ло га біз не су ў глы бін цы?
І што яму пе ра шка джае?

— Доб рыя пры кла ды ёсць. І, 
спа дзя ю ся, бу дуць у да лей шым.

На прык лад, ура джэ нец аг ра-
га рад ка Ко ха на ві чы Верх ня дзвін-
ска га ра ё на ў 2009-м на быў там 
драў ля ны дом. Пе ра бу да ваў і 
ар га ні за ваў пры ват нае прад пры-
ем ства. Ад крыў кра му. Пер шыя 
га ды пра ца ваў без вы хад ных і 
ад па чын каў. За роб ле ныя гро шы 
пус каў у аба рот. І ў вы ні ку ад крыў 
сет ку не вя лі кіх крам, дзе рэа лі зу-
юц ца пе ра важ на хар чо выя та ва -
ры. Прад пры маль нік ства рыў 
12 пра цоў ных мес цаў...

А ў вёс цы Юха ві чы Ра сон ска га 
ра ё на ў ство ра най у 1995-м фер-
мер скай гас па дар цы лю дзі спа-
чат ку пра ца ва лі на зям лі. По тым 
па ча лі зай мац ца на рых тоў кай 
ле су, пе ра пра цоў кай драў ні-
ны, вы твор час цю пі ла ма тэ ры я-
лаў. На сён ня ка лек тыў на ліч вае 
120 ча ла век. За кошт пры быт ку за -
пла на ва на ства рэн не рэ монт-
на-тэх ніч най ба зы і ста ян кі для 
аў та трак тар най тэх ні кі. За ду ма лі 
ар га ні за ваць і вы твор часць ацы-
лінд ра ва ных ле са ма тэ ры я лаў і 
вы ра баў з іх. У перс пек ты ве — 
вы раб па ліў ных пе лет з ад хо даў 
ле са піль най вы твор час ці. Бу дуць 
раз ві ваць па ляў ні чую гас па дар-
ку. Фер мер на аран да ва ных азё-
рах улад ка ваў па ла тач ны ла гер, 
ар га ні за ваў лоў лю ры бы...

У Шар каў шчын скім ра ё не ў 
2012 го дзе ства ры лі пры ват нае 
прад пры ем ства па ака зан ні бу-
даў ні чых па слуг. У да лей шым 
фір ма на бы ла ў Гер ма на ві чах 
бу ды нак, які не вы ка рыс тоў ваў-
ся. Там ства ры лі вы твор часць па 
апра цоў цы драў ні ны. 22 ча ла ве кі 
атры ма лі пра цоў ныя мес цы...

Ад на з най больш вост рых 
праб лем для па чат коў цаў у біз-
не се — дзе ўзяць стар та вы ка пі-
тал? До ра га абы хо дзяц ца крэ-
ды ты. І, як вы нік, яны не за па-
тра ба ва ныя.

— Праб ле ма не да хо пу ма-
ла дых кад раў на пе ры фе рыі, 
ба дай, «веч ная». Бы лыя вы-
пуск ні кі, ад пра ца ваў шы па 
раз мер ка ван ні, з'яз джа юць у 
га ра ды. Але ж пры гэ тым аса-
біс та ве даю пры кла ды, ка лі 
ма ла дыя ўра чы і ве тэ ры на ры 
пад час ад пра цоў кі жы лі, мяк-
ка ка жу чы, не ў са мых леп шых 
бы та вых умо вах, у па ко ях без 

вы год... Ка лі мы пач нём пра 
гэ та сур' ёз на ду маць?

— Што год у нас раз мяр коў ва-
ец ца больш за 6 ты сяч спе цы я-
ліс таў. Са мая вя лі кая коль касць — 
у сель скую гас па дар ку — ка ля 
2000 ча ла век. Для па раў на ння ў 
пра мыс ло васць — больш за 1200 
ча ла век, бу даў ніц тва — ка ля 1000 
ча ла век, аду ка цыю — больш за 
700 ча ла век. Столь кі ж — у ган-
даль і гра мад скае хар ча ван не.

Але што год да 20% ма ла дых 
ра бот ні каў дзяр жаў ных пра мыс-
ло вых прад пры ем стваў і бу даў ні-
чых ар га ні за цый зваль ня юц ца і 
ідуць у ка мер цый ныя струк ту ры. 
Або ўво гу ле з'яз джа юць у по шу-
ках пра цы за мя жу. Іх не за да-

валь ня юць ніз кі ўзро вень за ра-
бот най пла ты і цяж кія ўмо вы з 
вя лі кай до ляй руч ной пра цы. Да-
лё ка не ўсе прад пры ем ствы і ар-
га ні за цыі здоль ныя за бяс пе чыць 
ма ла дых спе цы я ліс таў жыл лём. У 
не ка то рых з іх ня ма на ват улас-
ных ін тэр на таў.

Але не ўсё так дрэн на. На-
прык лад, за бяс пе ча насць пе да-
га гіч ны мі кад ра мі ў га лі не аду ка-
цыі па вя ліч ва ец ца. Па чат коў цам 
у ме ды цы не ле тась вы дзе лі лі 
57 ква тэр і 190 мес цаў у ін тэр на тах.
Для за ма ца ван ня кад раў жыл лё-
вае пы тан не вы ра ша ец ца з да па-
мо гай арэнд на га жыл ля. Ле тась 
та кім чы нам 8 ква тэр лю дзі атры-
ма лі ў Глы бо кім і Га рад ку.

У Ка мі тэ це па сель скай гас па-
дар цы і хар ча ван ні абл вы кан ка-
ма кан ста ту юць, што за 2 апош нія 
га ды па вя ліч ваў ся пра цэнт пры-
быц ця кад раў. Гэ та звяз ва юць з 
ма дэр ні за цы яй вы твор час ці. Як і 
з тым, што скла да на знай сці пра-
цу па-за раз мер ка ван нем. На конт 
жыл ля — боль шасць пра жы ва юць 

у баць коў, ка ля 21% — у ін тэр на-
тах... Вы пад кі пра жы ван ня ў па-
мяш кан нях без вы год вель мі рэд-
кія. Заў сё ды ёсць аль тэр на ты ва: 
па ся ліц ца ў здым ным жыл лі пры 
част ко вай або поў най апла це за 
срод кі ар га ні за цый. Мо ладзь хо-
ча жыць у глы бін цы не горш, чым 
у га ра дах. Хо чуць доб рае жыл-
лё, зар пла ту, спар тыў ныя аб' ек ты 
і ін шае. І ня ма ла пры кла даў, ка лі 
атрым лі ва юць жа да нае.

У мно гіх ар га ні за цы ях зроб ле-
на шмат для за ма ца ван ня ма ла-
дых спе цы я ліс таў. Уме юць ца ніць 
іх у ААТ «За вод ке рам зі та ва га 
жві ру» ў Но ва лу ком лі. Ма ла до му 
спе цы я ліс ту, які ўсту пае ў шлюб, 
вы плач ва ец ца ма тэ ры яль ная да-
па мо га — 10 ба за вых ве лі чынь. А
пры на ра джэн ні пер ша га дзі ця ці — 
15, дру го га — 20 ба за вых. Ма -
ла дыя лю дзі за ах воч ва юц ца так-
са ма на свя ты. А да Дня бу даў ні-
ка ім уру ча ец ца прэ мія — 100% 
та рыф най стаў кі (акла ду).

Ка лі ма ла дыя спе цы я ліс ты 
зга джа юц ца, з імі за клю ча юц ца 
кант рак ты. І ў ад па вед нас ці з за-
ка на даў ствам уста наў лі ва юц ца 
да пла ты да за ра бот най пла ты: 
ад 30% да 50% і больш ад та-
рыф най стаў кі.

— Па да так «на ўтры ман-
ства» сё ле та стаў тэ май «ну-
мар адзін» для аб мер ка ван ня 
ў гра мад стве. На жаль, ня ма ла
пры кла даў, ка лі лю дзі на са м-
рэч не мо гуць знай сці ра бо -
ту. На пэў на, мяс цо вай ула дзе 
трэ ба больш ак тыў на да па ма-
гаць цэнт рам за ня тас ці, па тэн-
цый ным ра бо та даў цам?

— Мы ўзмац ні лі пра цу па свое-
ча со вай і поў най па да чы най маль-

ні ка мі ін фар ма цыі пра на яў насць 
сва бод ных пра цоў ных мес цаў. 
Што дзень кад ра ві кі пра ва кан сіі 
ін фар му юць ор га ны па пра цы. Ад-
пра ца ва ны і эфек тыў на дзей ні чае 
ме ха нізм ак ту а лі за цыі агуль на рэс-
пуб лі кан ска га бан ка ва кан сій.

Ры нак пра цы па-ра ней ша му 
ары ен та ва ны на ра бо чыя пра-
фе сіі — 58,3% ва кан сій. Пры гэ-
тым усё больш за па тра ба ва ныя 
вы со ка ква лі фі ка ва ныя спе цы я-
ліс ты. Най маль ні кі ма юць не аб-
ход насць у швач ках, кі роў цах, 
бе тон шчы ках, ар ма тур шчы ках, 
ку ха рах, цы руль ні ках. Мно га 
шан цаў знай сці пра цу ў пра даў-
цоў, збор шчы каў абут ку, то ка раў,
элект ра ман цё раў. Ся род спе цы я-
 ліс таў і слу жа чых най больш 
за па тра ба ва ныя: бух гал та ры, 
ін жы не ры, ме ды цын скія сёст ры, 
ура чы, вы ха валь ні кі сад коў.

У сель скай мяс цо вас ці дэ фі-
цыт трак та рыс таў, ве тэ ры нар ных 
ура чоў, фель ча раў, лес ні коў.

— Кі раў нік дзяр жа вы не ад-
ной чы га ва рыў пра не аб ход-

насць па вы шэн ня дэ пу тац кай 
ак тыў нас ці, ро лі Са ве таў у 
гра мад стве, ады ход ад фар-
ма ліз му ў гэ тай сіс тэ ме... Як з 
гэ та га пунк ту гле джан ня вы 
аца ні лі б дэ пу тац кі ак тыў Ві-
цеб шчы ны?

— У воб лас ці дзей ні ча юць 224 
мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў. У 
тым лі ку — аб лас ны, 23 — ба за-
ва га тэ ры та ры яль на га ўзроў ню, 
200 — пер ша сна га тэ ры та ры яль-
на га ўзроў ню. У Са ве ты дэ пу та-
таў усіх уз роў няў абра ныя 3218 
ча ла век.

Мяс цо вае са ма кі ра ван не — 
адзін з най важ ней шых ін сты ту таў 
су час на га гра мад ства, па коль кі 
мак сі маль на на блі жа ны да на-
сель ніц тва, з'яў ля ец ца пер ша с-
ным уз роў нем ар га ні за цыі пуб-
ліч най ула ды.

Для боль шас ці вы бар шчы каў 
дэ пу тат — ча ла век, яко му яны
па він ны да вя раць. Ён мусіць 
быць доб ра ін фар ма ва ны і раз-
бі рац ца ў тым, што ад бы ва ец ца 
ў яго акру зе. Аба вя за ны ці ка віц-
ца, чым жы вуць яго вы бар шчы-
кі, якая сі ту а цыя на прад пры ем-
ствах і ў ар га ні за цы ях. Толь кі так 
ён мо жа эфек тыў на ўдзель ні чаць 
у пра цэ сах кі ра ван ня, вы ра шаць 
шы ро кае ко ла пы тан няў, ад якіх 
за ле жаць раз віц цё рэ гі ё на і 
якасць жыц ця.

Дэ пу тац кі кор пус пра цуе ў 
адзі най звяз цы з вы ка наў чай 
вер ты кал лю. Гэ та вель мі важ ны 
мо мант. Бо ўла да на мес цах — 
са мая бліз кая да ча ла ве ка. І яна 
па він на быць мак сі маль на ад-
кры тай і праз рыс тай. У тым лі ку 
і праз дыя лог, які рэа лі зу ец ца з 
да па мо гай ідэа ла гіч ных ра бот-
ні каў, СМІ.

У ра ё нах увай шлі ў прак ты-
ку Дні ра бо ты з на сель ніц твам. 
У іх пры ма юць удзел дэ пу та ты 
ра ён на га і сель скіх Са ве таў, 
ста рэй шы ны, ак тыў сель са ве-
таў, ад каз ныя ра бот ні кі рай-
вы кан ка маў, ра ён ных служ баў 
і ве дам стваў. Ста ноў чыя вы ні-
кі да юць та кія фор мы ра бо ты, 
як вы яз ныя су стрэ чы, пры ёмы. 
Каш тоў ны ма ні то рынг па зва ро-
тах гра ма дзян...

Уз мац ніў ся ін сты тут ста рэй-
шын вё сак. Яны вы кон ва юць 
важ ную ро лю су вя зі ўла ды з 
на ро дам.

Дзей насць усіх прад стаў ні коў 
ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня скан цэнт ра ва на на вы ра шэн ні 
як стра тэ гіч на важ ных за дач ва 
ўсіх га лі нах на род най гас па дар-
кі, так і паў ся дзён ных праб лем 
гра ма дзян. Яна на кі ра ва ная на 
да сяг нен не агуль най кан чат ко-
вай мэ ты — па вы шэн не ўзроў ню 
жыц ця на сель ніц тва рэ гі ё на. А 
гэ та маг чы ма праз за бес пя чэн-
не ўстой лі ва га, ды на міч на га і 
эфек тыў на га функ цы я на ван ня 
эка но мі кі.

Гу та рыў 
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

pukshanskі@zvіazda.by

Усё па чы на ец ца з да ве руУсё па чы на ец ца з да ве ру

Па чат коў цам 
у ме ды цы не ле тась 

вы дзе лі лі 57 ква тэр 
і 190 мес цаў у ін тэр на тах. 
Для за ма ца ван ня кад раў 
жыл лё вае пы тан не 
вы ра ша ец ца 
з да па мо гай арэнд на га 
жыл ля.

З біскупам Віцебскай каталіцкай епархіі Алегам БУТКЕВІЧАМ і начальнікам 
аддзела па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Віцебскага аблвыканкама 

Міхаілам ДАНІЛЕНКАМ.

Сустрэча з батутыстамі (першы злева — 
пераможца Алімпіяды ў Рыа-дэ-Жанэйра Уладзіслаў ГАНЧАРОЎ).


