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ЛIЧ БЫ I ФАК ТЫ

ВЯС НО ВЫ ВЯС НО ВЫ 
МА РА ФЕТМА РА ФЕТ

Ле тась у Пры дзвiн скiм краi на на вя дзен не 
па рад ку на зям лi ў глы бiн цы i на 
доб ра ўпа рад ка ван не вы дат ка ва лi ка ля 
31 мiль ё на руб лёў.

У тым лi ку больш за 17,2 мiль ё на руб-
лёў — з аб лас ной каз ны, бюд жэ таў ба за ва га 
ўзроў ню — ка ля 7,6, пяр вiч на га ўзроў ню — 
3,4 мiль ё на. Ар га нi за цыi i прад пры ем ствы 
не па шка да ва лi на пры га жосць больш за 
2,6 мiль ё на руб лёў.

У год юбi лею вы зва лен ня Бе ла ру сi знач-
ныя срод кi — 882,5 ты ся чы руб лёў — з мяс-
цо вых бюд жэ таў вы дат ка ва лi на доб ра ўпа-
рад ка ван не ме ма ры яль ных комп лек саў, 
мес цаў ба я вой i во iн скай сла вы, па ха ван няў 
вай скоў цаў i пар ты зан.

Па вод ле слоў стар шы нi Вi цеб ска га аб-
лас но га ка мi тэ та пры род ных рэ сур саў i 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя Вiк та ра 
ГА ЛА НА ВА, дзя ку ю чы сель скiм вы кан ка-
мам, шэф скай да па мо зе, ак тыў най дзей-
нас цi ста рэй шын вё сак i тых, хто вы кон ваў 
ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван нi, усё за ду-
ма нае рэа лi за ва лi.

Асаб лi вая ўва га ад да ва ла ся Брас лаў ска-
му ра ё ну ў рам ках пад рых тоў кi аб' ек таў да 
аб лас но га фес ты ва лю-кiр ма шу «Да жын кi-
2019». Сё ле та гэ та свя та прой дзе ў Вi цеб ску, 
та му ў аб лас ным цэнт ры i на ва кол лях плён-
на пра цу юць, каб бы ло пры го жа.

I ў Ар шан скiм ра ё не, дзе, як вя до ма, ак-
тыў на ажыц цяў ля ец ца «пе ра за груз ка», па-
ра ней ша му пы тан не на вя дзен ня чыс цi нi 
на асаб лi вым кант ро лi не толь кi мяс цо вай 
ула ды.

У рам ках вы ка нан ня аб лас ной пра гра-
мы па ска рэн ня раз вiц ця га рад скiх па сёл каў 
больш пры ваб на ста лi вы гля даць Бя гомль — 
Док шыц ка га i Ба гу шэўск — Сен нен ска га ра ё -
наў. Да доб ра ўпа рад ка ван ня да дат ко ва 
пры цяг ва лi ся гра ма дзя не, якiя на ўлi ку ў 
цэнт рах за ня тас цi.

Па спя хо ва пра цяг ва ец ца ра бо та па ўцяг-
ван нi ў гас па дар чы аба рот зя мель. Ле тась — 
ка ля 470 гек та раў, якiя ра ней бы лi да дзе-
ны гра ма дзя нам для вя дзен ня аса бiс тай 
да па мож най гас па дар кi. Ад па вед ны план 
вы ка на ны на 130 %. А за дан не па рас кар-
чоў цы шмат га до вых на са джэн няў, драў нiн-
на-хмыз ня ко вай рас лiн нас цi вы ка на на на 
183 %. Гэ та пра ве дзе на на тэ ры то рыi больш 
чым 216,5 гек та ра.

КУП «Вi цеб скабл дар буд» ад ра ман та ва ла 
i пры вя ло ў па ра дак усе аў то бус ныя пры-
пын кi — больш за 1000 i пры лег лыя да iх 
тэ ры то рыi.

Шмат ча го зра бi лi на гра ма дзян скiх мо-
гiл ках. На прык лад, там з'я вi лi ся 233 кан-
тэй не ры для збо ру смец ця, уста ля ва лi або 
пры вя лi ў па ра дак больш за 260 ага ро джаў, 
аб рэ за лi i зрэ за лi пры блiз на 2,9 ты ся чы су хiх 
i не бяс печ ных дрэў.

Улад ка ва лi 80 мес цаў ад па чын ку ка ля 
азёр i рэк, больш за 600 дзi ця чых пля цо вак 
для гуль нi. У сель скiх на се ле ных пунк тах 
вы са дзi лi 34,6 ты ся чы дрэў i ка ля 15,6 ты ся-
чы кус тоў, а пло шча но вых га зо наў на блi-
жа ец ца да 50 гек та раў. У вёс ках i вё сач ках, 
як пад лi чы лi дзяр жаў ныя эко ла гi, ра бо ты 
пра вя лi на 2724 ка ло дзе жах i во да на пор-
ных ка лон ках, амаль 400 зо нах са нi тар най 
ахо вы ар тэ зi ян скiх свiд ра вiн.

Стар шы ня Вi цеб ска га аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў Ула дзi мiр ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ 
кан ста та ваў, што тры ло гiя «Го да ма лой ра-
дзi мы» па спры я ла ак ты вi за цыi ў на вя дзен нi 
па рад ку. I са ма за спа кой вац ца нель га, бо ў 
яе за вяр шэн не не аб ход на яшчэ зра бiць ня-
ма ла. У тым лi ку i ў дро бя зях. I не да стат ко ва 
на вес цi пры га жосць. Яе трэ ба пад трым лi-
ваць i са чыць за па рад кам што дня, не за-
пус каць тое, што зра бi лi. Не ва ўсiх яшчэ 
на се ле ных пунк тах гэ та пы тан не на якас ным 
уз роў нi. Не аб ход ны сiс тэм ны па ды ход i каб 
не бы ло фак таў без гас па дар нас цi. Доб ра, 
што ўсё больш эн ту зi яс таў, якiя за свае гро-
шы або, як спрад ве ку пры ня та ў Бе ла ру-
сi — та ла кой, «на вод зяць ма ра фет» i больш 
маш таб ныя зме ны ро бяць на асоб ных ву-
лач ках, скве рах, ка ля ва да ёмаў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Зна мя наль на, што сё ле та 
Кi раў скi ра ён зноў на 
лi дар скiх па зi цы ях. Праў да, 
ле тась пе ра мо гу свят ка ваў 
До бас нен скi сель са вет, а 
гэ тым ра зам  — Скрып лiц кi. 
Ра зам з пе ра хо дзя чым 
сця гам аб лса ве та дэ пу та таў 
ён атры маў 500 ба за вых 
ве лi чынь. Па 400 i 300 
ба за вых ад па вед на ўру чы лi 
стар шы ням Се му кац ка га 
сель са ве та, што ў Ма гi лёў скiм 
ра ё не, i Мi хе еў ска га, што 
ў Дры бiн скiм. Доб рая 
пад трым ка для руп лi вых 
гас па да роў!

Пе ра мо га  — 
спра ва агуль ная

Стар шы ня Скрып лiц ка га 
сель са ве та Жан на РЫШ КЕ-
ВIЧ пры зна ец ца, што мi ну лы 
год быў вель мi пра дук цый ны. 
А ўлiч ва ю чы, што i ў iн шых ра ё-
 нах пра ца ва лi з не мен шым 
iм пэ там, бы ло асаб лi ва пры-
ем на тра пiць у лi да ры. Жан на 
Мi хай лаў на ад зна чае, што пе-
ра мо га  — гэ та агуль ная за слу-
га, ад зна ка ра бо ты не толь кi 
сель са ве та, а ўсёй ра ён най 
ула ды, суб' ек таў гас па да ран ня 
i, вя до ма, на сель нiц тва. Вель мi 
да па маг лi сель гас ар га нi за цыя 
«Нi ва-Бар су кi», якую ўзна чаль-
вае Iван Ры няк, i «Бар чы цы-Аг-
ра» пад кi раў нiц твам Ула дзi мi-
ра Яд чан кі. З iх удзе лам бы лi 
пра ве дзе ны вя лi кiя ра бо ты па 
доб ра ўпа рад ка ван нi на се ле-
ных пунк таў, зно се 28 ста рых 
да моў i ўцяг ван нi зя мель у гас-
па дар чую дзей насць. Бар чыц кi 
ВПК «Дзi ця чы сад — ся рэд няя 
шко ла», якiм кi руе Свят ла-
на Аку лiч, да па мог за ла жыць 
аж тры пар кi ў аг ра га рад ках 
Скрып лi ца, Бар чы цы i вёс цы 
Ка пус цi на. Удзель нi ча лi i дзе-
цi, i да рос лыя. На стаў нi ца шко-
лы i дэ пу тат сель са ве та Але на 
Труш кi на пра во дзi ла iн фар ма-
цый ную ра бо ту з на сель нiц-
твам, за клi ка ла на во дзiць па-
ра дак на пад вор ках. Ак тыў ны 
ўдзел у доб ра ўпа рад ка ван нi 
заў сё ды бя рэ скрып лiц кi яс лi-
сад, якi ўзна чаль вае Ма ры на 
Чы ку ла е ва.

Не за ста ло ся ўба ку ад дзя-
лен не круг ла су тач на га зна хо-
джан ня гра ма дзян па жы ло га 
ўзрос ту i iн ва лi даў, якое зна-
хо дзiц ца ў вёс цы Хвай нi ца. 
Ды рэк тар уста но вы Ана толь 
Рыш ке вiч i яго ка лек тыў да-
па маг лi на во дзiць па ра дак у 
там тэй шым пар ку. З удзе лам 
ста рэй шы ны вёс кi Ка ця ры ны 
Буд нiц кай вы са джва лi клё ны 
i бя роз кi на мес цы зне се на га 
до ма.

Жы ха ры Скрып лi цы, Бар-
чыц, Ка пус цi на, Глы бо ка вiч 
са бра лi шмат гро шай  — ка ля 

чатырох ты сяч руб лёў — на 
ага ро джы i спi лоў ку ава рый-
ных дрэў. Пад' ём эн ту зi яз му 
на зi раў ся ся род жы ха роў вёс кi 
Ка пус цi на: ка лi сель са вет па чаў 
мя няць ага ро джу ўздоўж ву лi-
цы, лю дзi са мi без спе цы яль на-
га за пра шэн ня да лу чы лi ся да 
спра вы  — ад ны ра ман та ва лi i 
фар ба ва лi свае ста рыя пла ты, 
дру гiя ста вi лi но выя.

Ба раць ба з па жа ра мi 
i кра дзя жа мi

Пры пад вя дзен нi вы нi каў 
дзей нас цi сель са ве та заў сё ды 
ўлiч ва ец ца па каз чык па пра-
фi лак ты цы пра ва па ру шэн няў. 
Дык вось па Скрып лi цы ле тась 
iх ста ла менш на ча ты ры. Жан-
на Рыш ке вiч лi чыць, што гэ-
та вы нiк ра бо ты гра мад ска га 
пунк та ахо вы пра ва па рад ку, 
якi дзей нi чае на ба зе сель вы-
кан ка ма. Гэ та ця пер ка ра на вi-
рус пе ра шка джае пра во дзiць 
па ся джэн нi, а ле тась яны ад бы-
ва лi ся як мi нi мум раз на ме сяц. 
Пра пра цоў ва лi ня доб ра на-
дзей ных гра ма дзян, схiль ных 
да зла чын стваў, пры чым не 
фар маль на. На прык лад, сель-
са вет ра зам з участ ко вым рас-
пра ца ваў па мят кi, як за ха ваць 
сваю ма ё масць ад кра дзя жоў, 
i рас паў сю дзiў iх праз пош ту i 
са цы яль ную служ бу ся род па-
жы лых лю дзей  — яны час цей 
за ўсё ста но вяц ца ах вя ра мi. 
Па за ле тась бы лi праб ле мы з 
гвал там у сем' ях. Тлу ма чаль-
ная ра бо та, зда ец ца, да па маг-
ла: ле тась та кiх зла чын стваў 
на огул не бы ло. Ана ла гiч на 
пра ца ва лi над пра ду хi лен нем 
па жа раў. Ле тась быў толь кi 
адзiн  — зга рэ ла гас па дар чая 
па бу до ва. I на зi раль ная ка мi-
сiя  — а яна ў ра ё не апош нiя ча-
ты ры га ды ўва хо дзiць у трой ку 
лi да раў  — ця пер больш дэ та-
лё ва агля дае элект ра пра вод-
ку i стан не толь кi да моў, але i 
гас па дар чых па бу доў i лаз няў.

 — Мы шчыль на па пра ца ва-
лi i па доб ра ўпа рад ка ван нi, i па 
пра фi лак ты цы, i па па са дцы но-
вых на са джэн няў,  — пе ра лiч вае 

Жан на Рыш ке вiч.  — Ра ней эко-
ла гi па пi ка лi, што мы доб ра зно-
сiм дрэ вы i нi чо га не са джа ем 
на ўза мен. Ле тась мы па са дзi лi 
ка ля 300 дрэў  — у пар ках, на 
ўчаст ках, дзе ра ней ста я лi пус-
тыя да мы. Ра бо та вя лi кая, i на 
ўсё па трэб ны гро шы. I да па-
мо га ў вы гля дзе 500 ба за вых, 
якую мы атры ма лi, вель мi да-
рэ чы. Мы на бы лi бен за ко сы, 
но вую бен за пi лу, пры чэп да 
аў та ма бi ля, ку пi лi арг тэх нi-
ку i кам п'ю тар. Гэ та да па мо-
жа зра бiць ра бо ту сель са ве та 
больш ма бiль най. Мы пра цу-
ем з сiс тэ май ЛА IС (ла каль-
ная аў та ма ты за ва ная iн фар-
ма цый ная сiс тэ ма.  — «МС».) 
ор га наў мяс цо ва га кi ра ван ня i 
са ма кi ра ван ня пер ша сна га тэ-
ры та ры яль на га ўзроў ню, ро бiм 
шмат апе ра цый, якiя звя за ны з 
рэс пуб лi кан скай ба зай. Ста ры 
кам п'ю тар ужо не цяг нуў той 
аб' ём iн фар ма цыi, якi нам па-
трэб ны. I ця пер гэ та праб ле ма 
вы ра ша на.

Гро шы на раз вiц цё
Дып лом II сту пе нi i ўзна га-

ро ду ў па ме ры 400 ба за вых 
ве лi чынь атры маў Се му кац-
кi сель са вет Ма гi лёў ска га 
ра ё на пад стар шын ствам Та-
ма ры УКРУЖ СКАЙ. Мы ўжо 
не ад на ра зо ва пi са лi, як ак-
тыў на пра цуе тут на сель нiц тва 
пад кi раў нiц твам ня ўрымс лi-
вай стар шы нi. Та ма ра Пят роў-
на ка жа, што на па чат ку 2019 
го да яна на строй ва ла лю дзей 
на пе ра мо гу: ка за ла, што, ка лi 
плён на па пра ца ваць, мож на 
бу дзе атры маць ад чу валь ную 
да па мо гу. Жы ха ры яе пад тры-
ма лi  — i мэ та да сяг ну тая. За 
прэ мiю ўжо куп ле ны дзве ка ру-
се лi для аг ра га рад коў Се му ка-
чы i Вя лi кiя Бя ле вi чы, на бы тыя 
пры го жыя кве тач нi цы i шмат 
iн шых не аб ход ных рэ чаў, на 
якiя ра ней не бы ло гро шай.

Па-гас па дар ску рас па ра-
дзiў ся прэ мi яй Вiк тар ЖУК, якi 
ўзна чаль вае Мi хе еў скi сель-
са вет дэ пу та таў Дры бiн-
ска га ра ё на. Ме на вi та гэ та му 
сель са ве ту да ста лi ся трэ цяе 
мес ца i ўзна га ро да ў па ме ры 
300 ба за вых ве лi чынь.

 — На аб лас ным уз роў нi 
сель са вет пад ня ўся на та кую 
вы со кую пры ступ ку ўпер шы-
ню, хоць на ра ён ным заў сё ды 
быў ка лi не ў лi да рах, то ў пры-
зё рах дак лад на,  — ка жа Вiк тар 
Ры го ра вiч.  — Гэ тым ра зам па-
шчас цi ла двой чы: пер шае мес-
ца на ра ё не i трэ цяе на воб лас цi. 
Гро шы вель мi спат рэ бяц ца для 
вы ра шэн ня пы тан няў па доб-
ра ўпа рад ка ван нi i ўма ца ван нi 
ма тэ ры яль на-тэх нiч най ба зы. 
У пла нах  — за ку пiць да дат ко ва 
па жар ныя апа вя шчаль нi кi i сiл-
ка ван не для iх, каб по тым пра-
па на ваць на сель нiц тву для пад-
ме ны. I трэ ба бу дзе за ах во цiць 
на зi раль ную ка мi сiю за доб рую 
пра фi лак тыч ную ра бо ту.

У аса бiс тым за лi ку
Ся род ор га наў тэ ры та ры яль-

 на га гра мад ска га са ма кi ра ван-
ня дып лом I сту пе нi, пе ра хо-
дзя чы вы мпел i ўзна га ро ду ў 
па ме ры 50 ба за вых ве лi чынь 
атры ма ла стар шы ня мiк ра-
зо ны № 2 «Са вец кая» з Кры-
ча ва Ва лян цi на БАЧ КО ВА. 
Да рэ чы, мiк ра зо на два га ды 
та му за ня ла ў аб лас ных спа-
бор нiц твах дру гое мес ца.

 — У нас быў во пыт, i мы пра-
ца ва лi на пе ра мо гу,  — ка жа 

Ва лян цi на Мi ка ла еў на.  — Ле-
тась мы вель мi шмат ча го зра-
бi лi. Доб ра ўпа рад ка ва лi дзi ця-
чы сквер па ву лi цы Са вец кай, 
са джа лi квет нi кi, пра во дзi лi 
су бот нi кi, мя ня лi ага ро джу, 
ар га нi зоў ва лi свя ты два ра. На-
ту раль на, усё гэ та з да па мо гай 
ра ён най ула ды, у пры ват нас цi, 
рай са ве та дэ пу та таў.

У пла нах на гэ ты год  — пра-
цяг нуць ра бо ты па доб ра ўпа-
рад ка ван нi тэ ры то рыi мiк ра-
зо ны, пра вес цi кас ме тыч ны 
ра монт дзi ця чай пля цоў кi, 
зра бiць iн фар ма цый ныя ма-
тэ ры я лы, ар га нi за ваць для 
дзя цей лет нiя ме ра пры ем ствы. 
I ўзна га ро да за ле таш нiя вы нi кi 
вель мi да па мо жа зра бiць гэ та 
больш якас на i хут ка.

Ста рас та вёс кi Ус пол ле 
Хо да саў ска га сель са ве та 
Мсцi слаў ска га ра ё на Лi дзiя 
IЛЬ Я НА ВА, якая атры ма ла 
40 ба за вых ве лi чынь за дру-
гое мес ца ў спа бор нiц твах, 
па ве да мi ла, што пэў ная су ма 
пой дзе на на быц цё бен за пi лы 
для сель са ве та, яшчэ част ку 
гро шай пла ну ец ца пус цiць на 
вы раб ме та лiч най аль тан кi ў 
вяс ко вым пар ку.

 — Гэ та вель мi пры го жае 
мес ца, i там час та гу ля юць 
дзе цi  — бу дзем ства раць для 
iх умо вы,  — рас ка за ла Лi дзiя 
Нi чы па раў на.  — На шы жы ха-
ры заў сё ды з за да валь нен нем 
удзель нi ча юць у доб рых спра-
вах, не шка ду юць гро шай на 
доб ра ўпа рад ка ван не вёс кi. Ця-
пер вось акуль тур ва ем мяс цо-
вую кры нi цу.

Дып лом III сту пе нi i 30 ба-
за вых ве лi чынь атры маў за 
ак тыў ную ра бо ту ста рэй-
шы на до ма № 12 па ву лi цы 
Са вец кай у Кi раў ску Вiк тар 
КА ЛЯС НЁЎ. Да рэ чы, Вiк тар 
Ры го ра вiч на гэ тай па са дзе ўжо 
10 га доў. Згад вае, што ка лi на 
схо дзе вы бi ра лi ста рэй шы ну, 
нi хто не жа даў браць на ся бе 
та кую ад каз насць. А вось ён 
сам ся бе вы лу чыў  — пры ўмо-
ве, што яго бу дуць слу хац ца. I 
жы ха ры ро бяць гэ та. У до ме 60 
ква тэр, i амаль у кож най га то вы 
пад тры маць свай го кла пат лi ва-
га лi да ра. Ле тась, на прык лад, 
са бра лi гро шы i па фар ба ва лi ў 
пад' ез дах вок ны i пад акон нi кi, 
ад ра ман та ва лi ў два ры лаў кi, 
зра бi лi з да па мо гай рай вы кан-
ка ма дзi ця чую пля цоў ку. Ця пер 
са бра лi гро шы, каб па вя лi чыць 
пры да ма вую аў та пар коў ку. 
А вось за пры за вы фонд Вiк тар 
Ры го ра вiч пра па нуе ад ра ман-
та ваць сце ны ў пер шым i пя тым 
пад' ез дах  — яны па тра бу юць 
аб наў лен ня.

За па ло ву кро ка ад пе ра-
мо гi бы лi Пад сол таў скi сель скi 
Са вет дэ пу та таў Мсцi слаў ска-
га ра ё на (стар шы ня  — Ак са на 
Лi соў ская), а так са ма ста рас та 
вё сак Кан цы i Ма лi наў ка Бац-
вi наў ска га сель са ве та Кры-
чаў ска га ра ё на Га лi на Крас-
но ва i ста рас та аг ра га рад ка 
Анд ра ны Рак шын ска га сель-
са ве та Мсцi слаў ска га ра ё на 
Дзмiт рый Но вiк. Iх ра бо ту па 
вы ка нан нi ле тась па каз чы каў i 
ўмоў спа бор нiц тва ся род ор га-
наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня 
ад зна чы лi пад зяч ны мi лiс та мi 
Ма гi лёў ска га аб лас но га Са ве-
та дэ пу та таў. Гэ та так са ма сты-
мул, каб вый сцi ў лi да ры.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.
Фо та з ар хi ва 

Скрып лiц ка га сель са ве та.

СТЫ МУЛ ДЛЯ АК ТЫЎ НЫХСТЫ МУЛ ДЛЯ АК ТЫЎ НЫХ
Ка рэс пан дэнт «МС» вы свят ля ла, на якiя мэ ты iдуць прэ мii Ма гi лёў ска га аб лса ве та 

за пе ра мо гу ў спа бор нiц твах ся род ор га наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня
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