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У Го ме лі сфар мі ра ва ны скла ды аб лас ной і акру го вых 
вы бар чых ка мі сій па вы ба рах дэ пу та таў у Па ла ту 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь сё ма га склі кан ня. На су мес ным па ся джэн ні 
абл вы кан ка ма і прэ зі ды у ма аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
ство ра на Го мель ская аб лас ная і 17 акру го вых вы бар чых 
ка мі сій.

На 13 мес цаў у аб лас ной вы бар чай ка мі сіі прэ тэн да-
ва лі 20 ча ла век. Кан ды да таў у іх склад ак тыў на вы лу ча лі 
як па лі тыч ныя пар тыі і гра мад скія аб' яд нан ні, так і пра-
цоў ныя ка лек ты вы, а так са ма гра ма дзя не шля хам збо ру 

под пі саў. Па вы ні ках га ла са ван ня чле наў абл вы кан ка ма 
і прэ зі ды у ма аб лса ве та дэ пу та таў аб лас ная вы бар чая ка-
мі сія сфар мі ра ва на ў поў ным скла дзе.

Вы зна ча ны на па ся джэн ні і скла ды акру го вых ка мі-
сій. На 221 мес ца за яў кі па да лі 330 ча ла век. Ка ля па ло вы 
вы лу чэн няў — ад гра мад скіх аб' яд нан няў, ад зна чае на-

чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ар га ні за цый на-кад-

ра вай ра бо ты Го мель ска га абл вы кан ка ма Дзміт рый 

РАЖ КОЎ:

— Прак тыч на ўсе па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія аб' яд-
нан ні, якія прад стаў ле ны ў на шай воб лас ці, пра па на ва лі 

сва іх прад стаў ні коў. Усё гэ та да зво лі ла сфар мі ра ваць ка-
мі сіі ў мак сі маль ным па коль кас ці скла дзе — 13 ча ла век. 
Упэў не ны, што яны змо гуць вы ка наць усе па тра ба ван ні 
Вы бар ча га ко дэк са і пра вес ці вы бар чую кам па нію на вы-
со кім ар га ні за цый ным уз роў ні.

Стар шы ні аб лас ной і акру го вай вы бар чых ка мі сій бу-
дуць вы бра ны шля хам га ла са ван ня на пер шых па ся джэн-
нях. З трэцяга ве рас ня прэ тэн дэн ты на дэ пу тац кія ман да ты 
па да юць да ку мен ты аб рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп па 
збо ры под пі саў у іх пад трым ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

КА МІ СІІ 
СФАР МІ РА ВА НЫ,

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

— Вя лі кая іма вер-
насць, што пы тан не па 
ўста ноў цы пан ду са ў гэ-
тым до ме вы ра шыц ца 
ў са мы блі жэй шы час, 
ва ўся кім вы пад ку, мы 
бу дзем тры маць гэ тае 
пы тан не на кант ро лі, — 
па клаў шы труб ку, ка жа 
стар шы ня Мінск ага аб-
лас но га Са ве та дэ пу та-
таў.

Уся го на су бот нюю пра-
мую лі нію па спе ла звяр нуц-
ца 25 ча ла век. Праб ле мы 
аб мяр коў ва лі ся роз ныя: 
ад уза е ма ад но сін з ад на-
вяс коў ца мі і кі раў ніц твам 
прад пры ем стваў да тры-
вож ных сіг на лаў аб па ру-
шэн нях. Тры тыд ні жы ха-
ры Мар' і най Гор кі жы вуць 
без га зу з-за ка пі таль на га 
ра мон ту да моў ста рой па-
бу до вы. Пы тан ні во да за-
бес пя чэн ня і зем ле ка ры-
стан ня хва лю юць жы ха роў 
Дзяр жын ска га і Ві лей ска га 
ра ё наў. На прад пры ем стве 
ЗАТ «Аэ ра маш» Мінск ага 
ра ё на за трым лі ва юць вы-
пла ту за ра бот най пла ты, 
та кая ж праб ле ма і ў сіс тэ-
ме жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі ў Ка ло дзі шчах.

— Па кож ным зван ку 
апе ра тыў на звяз ва ю ся з 
мяс цо вы мі ор га на мі ўла-
ды і, у за леж нас ці ад іх 
кам пе тэн цыі, вя ду дыя лог 
з за ці каў ле ны мі: ад стар-
шынь ра ён най вер ты ка-
лі да стар шынь сель скіх 
Са ве таў, — ка жа На тал ля 
Вік та раў на. — Га лоў нае 
тут — не за цяг ваць з вы ра-
шэн нем уз ня тых праб лем. 
Тры маю на кант ро лі да са-
ма га іх вы ра шэн ня.

— Вось лю дзі вам тэ-
ле фа ну юць з праб ле-
ма мі і скар га мі. Вы гэ та 
ацэнь ва е це як не да пра-
цоў ку мяс цо вых ор га наў 
ула ды ці як асаб лі вы да-
вер да вас?

— Мой аба вя зак — да-
па ма гаць лю дзям. Ка лі ў іх 
ёсць ней кая праб ле ма на 

ўзроў ні ма ёй кам пе тэн цыі і 
я яе ма гу вы ра шыць, вядо-
ма, аба вяз ко ва да па ма гу. 
Не, гэ та не не да пра цоў ка, 
гэ та маг чы масць нам па-
чуць лю дзей, іх ча кан ні і 
праб ле мы, і пры маць ме-
ры для іх вы ра шэн ня. А ча-
сам ча ла ве ку важ на, каб 
яго вы слу ха лі і па чу лі. Час-
та бы вае, ні чо га яму ад нас 
не трэ ба. Ёсць і та кія зван-
кі. Мо жа быць, ча ла ве ку 
прос та трэ ба вы га ва рыц-
ца. А я не толь кі служ бо вая 
асо ба, але і прос та жан чы-
на, я гэ та ма гу зра зу мець 
(усмі ха ец ца).

Ка лі па абя ца лі, 
то вы ка на лі

— Ка лі ка заць пра ра-
бо ту з на сель ніц твам у 
цэ лым, якія пы тан ні вам 
да во дзіц ца вы ра шаць як 
стар шы ні Мінск ага аб л-
са ве та час цей за ўсё?

— Да во дзіц ца вы ра шаць 
са мыя роз ныя пы тан ні. 
Доб ра ўпа рад ка ван не, на-
прык лад, на вя дзен не па-
рад ку на зям лі.

Ця пер у нас у Мін скай 
воб лас ці ідзе вель мі вя лі-

кая ра бо та па вы ра шэн-
ні праб ле мы са ста рэ ла га 
пус ту ю ча га жыл ля. Ка лі 
мо жам знай сці ўлас ні ка 
не да гле джа на га до ма, то 
зна хо дзім яго і су поль на 
зно сім трух ля вае жыл лё, 
на во дзім па ра дак на ўчаст-
ку. Ка лі ня ма, то сі ту а цыя 
ўсклад ня ец ца: ка мі сій на 
збі ра ем усе да ку мен ты і ў 
су до вым па рад ку гэ ты дом 
пе рад аём сель са ве ту, ад-
мі ніст ра цый на-тэ ры та ры-
яль най адзін цы. І толь кі 
пас ля гэ та га пры ма ем ра-
шэн не ў да чы нен ні да та-
ко га до ма.

Вель мі важ на сён ня 
на вес ці тут па ра дак, каб 
та кіх вось кі ну тых да моў 
бы ло як ма га менш. Па-
пер шае, зям ля не па він на 
пус та ваць, да та го ж та кія 
бу дын кі не бяс печ ныя з 
пунк ту гле джан ня су праць-
па жар най бяс пе кі — ёсць 
маг чы масць пра нік нен ня 
ў іх аса цы яль ных груп на-
сель ніц тва і г. д.

Да рэ чы, на пра мой лі ніі 
бы лі два та кія пы тан ні. Да-
вя ло ся апе ра тыў на пра вя-
раць, дзе гэ тыя да мы зна-
хо дзяц ца ў рэ ест ры, ця пер 

ідзе вы свят лен не асо бы 
ўлас ні ка. З гэ ты мі пы тан-
ня мі мы пра цу ем.

Вя лі кая ра бо та пра во-
дзіц ца і ў част цы ня вы ка ры-
ста най ма ё мас ці, улас ні ка мі 
якой з'яў ля юц ца юры дыч-
ныя асо бы. Тут мяс цо выя 
Са ве ты дэ пу та таў не за ста-
юц ца ўба ку. Яны пры ма-
юць удзел у ін вен та ры за цыі 
ня вы ка ры ста най ма ё мас ці 
і прад стаў ля юць ра ён ным 
вы ка наў чым ка мі тэ там ін-
фар ма цыю для да лей шай 
ра бо ты з та кі мі аб' ек та мі. 
Мно гія з іх вы стаў ля юц ца 
на аў кцы ё ны. Бо вель мі 
важ на ця пер эфек тыў на 
ўцяг нуць яшчэ нармаль-
ныя бу дын кі і збу да ван ні 
ў аба рот, па маг чы мас ці 
ства рыць но выя ра бо чыя 
мес цы. Та му пра па ну ем іх 
прад стаў ні кам ма ло га біз-
не су, пра да ём з пэў ны мі 
ўмо ва мі на ват за ад ну ба-
за вую ве лі чы ню.

— Ці ёсць праб ле мы, 
якія вы не мо жа це вы ра-
шыць апе ра тыў на?

— Гэ та тыя пы тан ні, якія 
па тра бу юць фі нан са ван-
ня. На прык лад, маш таб нае 
доб ра ўпа рад ка ван не на-
се ле ных пунк таў, уклад ка 
ас фаль ту. Яны не вы ра ша-
юц ца ім гнен на. Пры пад-
рых тоў цы ад ка зу на та кі 
зва рот ста ра юся, каб на шы 
служ бы не ўво дзі лі лю дзей 
у зман, а ка за лі праў ду: што 
з улі кам фі нан са ван ня пы-
тан не мо жа быць вы ра ша-
на, на прык лад, не сё ле та, 
а ў 2020 го дзе. Каб лю дзі 
рэ аль на ўяў ля лі сі туа  цыю 
і маг чы мас ці мяс цо вых 
улад, а не спа дзя ва лі ся на 
цуд. А ў цэ лым імк ну ся да 
та го, каб вы нік быў. Ка лі 
па абя ца лі, то вы ка на лі!

Улі чыць ін та рэ сы 
па тэн цый на га 
ра бот ні ка

— Чым кі ру е це ся ў ра-
бо це з на сель ніц твам?

— Я ця пер у аба вяз ко-
вым па рад ку ста ра юся 
апе ра тыў на на ве даць усе 

рэ гі ё ны, па бы ваць у як 
ма га боль шай коль кас ці 
сель скіх Са ве таў. Кож ны 
ра ён мае свае асаб лі вас ці, 
сваю непаўторнасць. Уні-
каю ў мяс цо выя праб ле мы, 
не да роб кі, якія ў нас маг-
чы мас ці па фі нан са ван ні. 
Тым больш што ў нас за раз 
ідзе фар мі ра ван не бюд жэ-
ту на на ступ ны год. Вя до-
ма, са мае важ нае ця пер — 
зла джа ная ра бо та мяс цо-
вых вы твор час цяў, каб мы 
маг лі за бяс пе чыць лю дзей 
за ра бот най пла тай.

Без іл жы вай сціп лас-
ці ма гу ска заць, што ро ля 
мяс цо вых Са ве таў у жыц-
ці рэ гі ё наў вя ліз ная. Мы 
сён ня ста ра ем ся не толь кі 
маш таб на ба чыць усе 
праб ле мы тэ ры та ры яль на-
га ўзроў ню, але і ўні каць 
у што дзён ныя па трэ бы 
мяс цо ва га на сель ніц тва: 
ад на сы чэн ня та ва ра мі 
ганд лё вых аб' ек таў, якія 
зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 
сель скіх Са ве таў, і ўзроў ню 
бы та во га аб слу гоў ван ня 
да са дзей ні чан ня за ня тас-
ці лю дзей. Во пыт ра бо ты 
ка мі сій па са дзей ні чан ні 
за ня тас ці, якія ўзна чаль-
ва юць сён ня Са ве ты, па-
ка заў, што нам шмат ча го 
ўда ло ся да сяг нуць, ня ма ла 
лю дзей пра ца ўлад ка ва на, 
але і тут яшчэ мно га трэ ба 
бу дзе зра біць.

— На пры кла дзе Мін-
скай воб лас ці: што па ка-
за ла прак ты ка ства рэн ня 
ка мі сій па са дзей ні чан ні 
за ня тас ці?

— У ад па вед нас ці з Дэ-
крэ там Прэ зі дэн та ў Мін-
скай воб лас ці бы лі ство ра-
ны ка мі сіі па са дзей ні чан ні 
за ня тас ці на сель ніц тва. Мы 
ўжо па спя хо ва пра ца ўлад-
ка ва лі больш за 10 ты сяч 
ча ла век. Імк ну лі ся па ды-
хо дзіць ін ды ві ду аль на да 
кож на га, хто звяр нуў ся з 
праб ле май по шу ку ра бо-
ча га мес ца, зы хо дзя чы з 
ін та рэ саў не толь кі пра ца-
даў ца, але і бу ду ча га ра-
бот ні ка. Му шу пры знац ца, 
што за да ча гэ та ня прос тая. 

У сель скай мяс цо вас ці, ды 
і ў ра ён ных цэнт рах, заў-
сё ды бы ла праб ле ма з 
пра ца ўлад ка ван нем. Мы 
ўза е ма дзей ні ча лі не толь кі 
з ты мі, хто сам да нас звяр-
таў ся з праб ле май знай сці 
пры дат ную ра бо ту. Ка-
гось ці за пра ша лі, да ва лі 
рэ ка мен да цыі, пра па ноў-
ва лі прай сці пе ра на ву чан-
не. Ця пер для гэ та га ёсць 
роз ныя перс пек ты вы. Ка лі 
хтось ці жа дае або ба чыць 
ся бе ў но вай пра фе сіі, ёсць 
маг чы масць на кі ра ваць 
лю дзей на пе ра пад рых-
тоў ку — гэ тыя фор мы так-
са ма ў нас ак тыў на вы ка-
рыс тоў ва юц ца. У ка мі сі ях 
ёсць поў ны банк іс ну ю чых 
ва кан сій. На па ся джэн ні 
ка мі сій за пра ша юц ца кі-
раў ні кі прад пры ем стваў, 
за ці каў ле ных у тым, каб 
знай сці для ся бе но выя 
кад ры. Прос та на па ся-
джэн ні ка мі сіі час та і ад бы-
ва ец ца зна ём ства. Ад та-
кой прак ты кі, бяс спрэч на, 
ма ем ста ноў чы эфект.

— На тал ля Вік та раў на, 
пад агуль ня ю чы пра ве-
дзе ную раз мо ву з жы ха-
ра мі Мін скай воб лас ці, 
што мо жа це ска заць, ці 
бы ла яна ка рыс на вам як 
кі раў ні ку?

— Кан чат ко вы вы нік 
на шай ра бо ты — ства рэн-
не кам форт ных умоў для 
жыц ця лю дзей. Мы і імк-
нём ся пра ца ваць для та го, 
каб у нас як ма га менш бы-
ло бо ле вых пунк таў і праб-
лем. Для гэ та га і пра во дзім 
пра мыя лі ніі, каб быць на 
па ста ян най су вя зі з людзь-
мі, каб па чуць іх праб ле мы 
і вы ра шаць іх. Што да ты-
чыц ца мя не аса біс та, то 
я даю ча ла ве ку, які звяр-
нуў ся, свой тэ ле фон, мне 
мож на тэ ле фа на ваць не 
толь кі на пра мую лі нію, але 
і на пра ця гу дня.

Прын цып у мя не адзін: 
мо жаш неш та вы ра шыць? 
Да па ма жы! Са мае га лоў-
нае ў на шай ра бо це — гэ та 
не быць абы яка вым.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

«У ра бо це з людзь мі імк ну ся 
да та го, каб вы нік быў»

ВЫ БА РЫ-2019
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