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Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

— Пры ўзбуй нен ні ад мі ніст ра цый ных 
тэ ры то рый перш за ўсё імк ну лі ся за ха-
ваць аб' ек ты са цы яль най сфе ры, інф-
ра струк ту ру, транс парт нае і ганд лё вае 
аб слу гоў ван не жы ха роў. А ў ска са ва ных 
сель са ве тах на ла дзі лі вы яз ныя пры ём-
ныя. Раз на ме сяц сю ды вы яз джа юць 
стар шы ні і спе цы я ліс ты сель вы кан ка-
маў. З гэ тым праб лем са праў ды ня ма, 
бо мы ўма ца ва лі шта ты ўзбуй не ных 
сель са ве таў. Праў да, у Кры ва сель скім 
сель са ве це ўзнік лі праб ле мы з транс-
парт най су вяз зю вё сак і цэнт ра сель-
са ве та. Мы не ад на ра зо ва звяр та лі ся ў 
«Мі набл транс»: там спа сы ла юц ца на 
тое, што «са цы яль ныя стан дар ты вы-
кон ва юц ца», і ра яць вы ра шаць пы тан не 
на мес цы, у рай вы кан ка ме. На жаль, 
мяс цо вы аў та парк па куль не мае маг-
чы мас ці на ла дзіць марш рут: не ха пае 
аў то бу саў. Сё ле та, як ча ка ец ца, бу дуць 
атры ма ны но выя ма шы ны, і гэ та да-
зво ліць ар га ні за ваць рэйс. Без умоў на, 
, ха це ла ся б, каб лю дзі маг лі без праб-
лем да бі рац ца да цэнт ра. Але, паў та ру, 
мы зна хо дзім вый сце з сі ту а цыі за кошт 
вы яз ных пры ём ных, — па тлу ма чы ла 
стар шы ня Ві лей ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў На тал ля Ра дзе віч.

Вар та ска заць, што ў ра ё не ме лі на-
мер рэ ар га ні за ваць і Ку ра нец кі сель са-

вет, да лу чыў шы яго да Кры ва сель ска-
га. Але су праць вы ка за лі ся мяс цо выя 
жы ха ры. У Ку ра нец ка га сель са ве та ба-
га тая гіс то рыя. Па сут нас ці, гэ та сэр ца 
Ві лей шчы ны, ад куль ка лісь ці па чы наў ся 
го рад. І са праў ды, ка лі гля дзець на кар-
ту ра ё на, то яго тэ ры то рыя на гад вае па 
фор ме сэр ца. Пра жы вае тут паў та ры 
ты ся чы ча ла век. Але, ня гле дзя чы на гэ-
та, сель са вет перс пек тыў ны: вя дзец ца 
ін ды ві ду аль ная за бу до ва. А ў не да лё кім 
ча се па сё лак Ку ра нец саль ец ца з рай-
цэнт рам. Акра мя та го, па вя ліч ва ец ца і 
коль касць жы ха роў, па коль кі тут ства-
ра юц ца но вая вы твор час ці, ра бо чыя 
мес цы.

Ап ты мі за цыя — гэ та доб ра ці не? 
У кож на га сваё мер ка ван не. Але, як 
ад зна ча юць мно гія жы ха ры, ме на ві-
та ўзбуй нен не тэ ры то рый — доб ры 
сты мул для са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця рэ гі ё наў. На прык лад, на Ві-
лей шчы не ва кол цэнт раў уз буй не ных 
сель са ве таў: Ку ран ца, Ільі, Кры ва сел-
ля, На ра чы, Вя зы ні, Даў гі на ва — фар-
мі ру юц ца вы твор чыя зо ны, з'яў ля юц ца 
но выя прад пры ем ствы, аб' ек ты ганд-
лю, у тым лі ку і пры ват ныя. У Ільі вы-
пус ка юць па пкорн (пра цуе 25 ча ла век), 
ка мер цый ная струк ту ра ад кры ла ма-
га зін аў та зап час так. Ство ра на су мес-
нае ле са піль нае прад пры ем ства, дзе 
за ня ты 73 ра бот ні кі. У па сёл ку Пар ты-

зан скі пра цу юць прад пры ем ствы, якія 
зай ма юц ца вы твор час цю ле са ма тэ ры-
я лаў, аў та пе ра воз ка мі. У Ку ра нец кім 
сель са ве це — прад пры ем ства па дрэ-
ва ап ра цоў цы. Па куль там 50 ра бо чых 
мес цаў, а ў перс пек ты ве пла ну ец ца 
да вес ці іх коль касць да 70-80. На яго 
тэ ры то рыі пус ту юць бу дын кі бы ло га 
хле ба за во да і рай спа жыў са ю за, дзе 
так са ма мож на на ла дзіць вы твор час ці. 
У вёс цы За рэч ча пра ду гле джа ны сва-
бод ны зя мель ны ўчас так у 15 гек та раў 
для па трэб ма ло га і ся рэд ня га біз не су. 
Усё гэ та ін вес ты цый ны па тэн цы ял для 
сель са ве таў.

�   � �
У Мін скай воб лас ці за вяр ша ец ца 

рас пра цоў ка кан цэп цыі раз віц ця сель-
скіх на се ле ных пунк таў на 2014—2015 
га ды з перс пек ты вай да 2020 го да. 
Пры са стаў лен ні кан цэп цыі стар шы ні 
сель скіх Са ве таў вы ву чы лі і пра ана лі-
за ва лі дэ ма гра фіч ную сі ту а цыю, са цы-
яль на-эка на міч нае раз віц цё на се ле ных 
пунк таў, іх перс пек тыў насць з улі кам 
мер ка ван ня на сель ніц тва. На прык лад, 
у раз віц ці аг ра га рад коў На рач, Лю бань, 
Ілья, Люд ві но ва, Сце шы цы, як па ка за лі 
да сле да ван ні, праг на зу юц ца ста ноў чыя 
зру хі. Тут да стат ко ва ра бо чых рук, доб-
рае ганд лё вае і транс парт нае аб слу гоў-
ван не.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЦІ ЁСЦЬ ЦІ ЁСЦЬ 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВА ПЕРС ПЕК ТЫ ВА 

Ў «НЕ ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫХ»?Ў «НЕ ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫХ»?

Л
е тась у Ві лей скім ра ё не прай шоў 
чар го вы, дру гі па лі ку, этап 
ап ты мі за цыі сель са ве таў. 

У вы ні ку з 13 іх за ста ло ся 11. 
Пры рэ ар га ні за цыі зы хо дзі лі з та го, 
што ме жы сель са ве таў па він ны 
су па даць з ме жа мі сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цый. Пры трым лі ва лі ся так са ма 
і прын цы пу роў на ад да ле нас ці цэнт раў 
сель са ве таў ад на се ле ных пунк таў.

На Ві лей шчы не рас пра ца ва на кан цэп цыя раз віц ця на се ле ных пунк таўНа Ві лей шчы не рас пра ца ва на кан цэп цыя раз віц ця на се ле ных пунк таў

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

— Ця пер вы бар чая кам па нія 
зна хо дзіц ца на ад ным з са мых 
ад каз ных эта паў: ідзе агі та цыя 
за кан ды да таў у дэ пу та ты, — 
за ўва жыў Мі ка лай Ла за вік. 
— Вы бар чыя ка мі сіі да па ма-
га юць кан ды да там у дэ пу та ты 
ар га ні зоў ваць агі та цый ныя ме-
ра пры ем ствы, кант ра лю юць іх 
пра вя дзен не.

Акра мя вы шэй на зва на га, 
у вы бар чых ка мі сій ёсць цэ лы 
шэ раг ін шых аба вяз каў.

— У пер шую чар гу пе рад імі 
ста іць за да ча зве рыць спі сы вы-
бар шчы каў, — ад зна чыў Мі ка-
лай Ла за вік. — Ад ра зу ж пас ля 
ўтва рэн ня ўчаст ко вых ка мі сій 
мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па-
рад чыя ор га ны па він ны прад-

ста віць ту ды спі сы гра ма дзян, 
якія ма юць пра ва ўдзель ні чаць 
у га ла са ван ні на гэ тым вы бар-
чым участ ку. Ка мі сіі вы вя ра юць 
гэ тыя спі сы, пры не аб ход нас ці 
ўдак лад ня юць, і ўжо за два тыд-
ні да па чат ку вы ба раў гра ма-
дзя не ма юць пра ва пра ве рыць 
пра віль насць уне се ных звес-
так пра іх. Цал кам маг чы ма і 
та кое, што ка гось ці не ўнес лі 
ў спі сы вы бар шчы каў, — гэ та 
мож на па пра віць. У вы пад ку, 
ка лі з ней кіх пры чын у спі сах 
ёсць не дак лад нас ці, лю дзі мо-
гуць ука заць на та кое ка мі сі ям, 
і тыя вы пра вяць па мыл кі.

Для вы бар шчы каў па він ны 
быць пад рых та ва ны пла ка ты 
з бія гра фіч ны мі звест ка мі ўсіх 
кан ды да таў, якія ба ла ту юц ца 
па ад ной акру зе. Гэ тыя пла-
ка ты бу дуць вы веш вац ца на 
вы бар чых участ ках і ін фар ма-
цый ных стэн дах. Ад на ча со ва 
ка мі сіі рых ту юць ін фар ма цый-
ныя ма тэ ры я лы пра кан ды да-
таў, якія ра зам з за пра шэн нем 
на вы ба ры бу дуць да стаў ле ны 
вы бар шчы кам. Згод на з но вым 
вы бар чым за ка на даў ствам, 
вы дат кі на гэ та бя руць на ся-
бе мяс цо выя тэ ры та ры яль ныя і 
акру го выя вы бар чыя ка мі сіі.

(Заканчэнне
 на 2-й стар. «МС».)

ВЫБАРЫ: КРОК ЗА КРОКАМ

Надзея ЮШКЕВІЧ

Іні цы я тыў ныя гру пы кан ды да таў пра вод зяць 
пі ке ты, са мі вы лу чэн цы ў дэ пу та ты ра ён ных 
і аб лас ных Са ве таў вы сту па юць са сва ёй 
вы бар чай пра гра май па ра дыё. Пра тое, што 
яшчэ ха рак тэр на для сён няш ня га эта пу вы бар чай 
кам па ніі, нам рас ка заў Мі ка лай ЛА ЗА ВІК, сак ра тар 
Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
вы ба рах і пра вя дзен ні рэ фе рэн ду маў.

— Упэў не на: на шы су ай чын-
ні кі ін фар ма ва ны, што ў кра і не 
функ цы я нуе сіс тэ ма Са ве таў, 
якая скла да ец ца з трох уз роў-
няў: аб лас но га, ба за ва га і пяр-
віч на га. Ва ўся ля кім вы пад ку 
ма гу з упэў не нас цю ска заць: 
жы ха ры на ша га ра ё на доб ра 
ве да юць, што ў лю бы час мо-
гуць звяр нуц ца да дэ пу та та, у 
сель са вет, ра ён ны Са вет дэ-
пу та таў па са мых роз ных пы-
тан нях жыц це за бес пя чэн ня і 
атры ма юць да па мо гу ў вы ра-
шэн ні праб ле мы. Умо вы для 
пад трым кі су вя зі па між дэ пу-
та та мі і вы бар шчы ка мі ство ра-
ны. Гра фі кі пры ёму гра ма дзян 
дэ пу та та мі ўсіх уз роў няў ёсць 
на прад пры ем ствах, ва ўста-
но вах, мес цах ганд лю і ін шых 
аб' ек тах.

Але пад час вы бар чай кам-
па ніі мож на су тык нуц ца з мер-
ка ван нем не ка то рых кры ты каў 
кштал ту «тол ку ад гэ тых дэ пу-
та таў усё роў на ма ла»: ас фальт 
не пра кла лі, да ро га дрэн ная, 
газ у вёс ку не пра вя лі, аў то-
бус за хо дзіць толь кі двой чы на 
ты дзень і г.д. і да т.п. А нех та 
лі чыць інакш: маў ляў, на вош та 
мне дэ пу тат, ка лі сам ма гу вы-
ра шыць аса біс тыя праб ле мы, 
ве даю, ку ды звяр нуц ца, ка му 
па тэ ле фа на ваць і як атры маць 
не аб ход ную па слу гу.

На са мрэч, дэ пу тат не ча раў-
нік, які вы кон вае ўсе па жа дан ні. 
Дэ пу тат — прад стаў нік на ро да ў 
дзяр жаў най ула дзе. І, як паў на-
моц ны прад стаў нік сва іх вы бар-
шчы каў, ён вы ка рыс тоў вае свой 
ста тус для за бес пя чэн ня га ран-
та ва ных Кан сты ту цы яй пра воў і 
за кон ных ін та рэ саў гра ма дзян, 
аба ро ны іх го на ру і год нас ці.

Фор мы дзей нас ці вы зна ча ны 
ў За ко не Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб ста ту се дэ пу та та мяс цо ва га 
Са ве та дэ пу та таў». У тым лі ку 
на род ны абран нік удзель ні чае 
ў ра бо це Са ве та і па ся джэн нях 
яго ор га наў, ва ўста ноў ле ным 
па рад ку — у пра вер ках ра бо-
ты дзяр жаў ных ор га наў і ін шых 
ар га ні за цый. Ён мо жа ўнес ці 
пра па но вы аб уста ра нен ні па ру-
шэн няў за кон на сці, а так са ма — 
звяр нуц ца на се сіі з за пы там да 
стар шы ні Са ве та, прэ зі ды у ма, 
кі раў ні ка вы ка наў ча га ка мі тэ-
та, яго на мес ні каў і на чаль ні каў 
служ баў. Не па срэд на ў вы бар-
чай акру зе дэ пу тат раз гля дае 
зва ро ты гра ма дзян, ла дзіць 
аса біс тыя пры ёмы, су стрэ чы з 
на сель ніц твам, дае спра ва зда-
чы пе рад вы бар шчы ка мі.

Дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў 
Ка пыль ска га ра ё на ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва юць та кія фор-
мы ра бо ты, як Дзень дэ пу та та, 
Дзень Са ве та, свя та вё сак. Ме-
ра пры ем ствы, што пра вод зяц-
ца ў гэ тыя дні, за бяс печ ва юць 
кан такт вы бар шчы каў і дэ пу та-
таў, прад стаў ні коў са цы яль най 
і вы твор чай сфер.

Лі чу, што дэ пу та ты аб лас но-
га і ба за ва га ўз роў няў, згод на з 
За ко нам «Аб мяс цо вым кі ра ван-
ні і са ма кі ра ван ні ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь», ма юць вя лі кія паў-
на моц твы па за бес пя чэн ні са-
цы яль най аба ро ны гра ма дзян 
на ад па вед най тэ ры то рыі. У Ка-
пыль скім ра ё не, на прык лад, дэ-
пу та та мі ра ён на га Са ве та 26-га 
склі кан ня раз гля да ла ся што год 
ад 500 да 700 зва ро таў, пра ве-
дзе на 35 се сій Са ве та, дзе аб-
мер ка ва на ра бо та прад пры ем-
стваў і ар га ні за цый па вы ра шэн-
ні пы тан няў жыц це за бес пя чэн ня 
гра ма дзян і якас ці па слуг.

Маг чы мас ці Са ве таў пяр віч-
на га ўзроў ню (сель скіх і па сял-
ко вых) у пла на ван ні ме ра пры-
ем стваў і раз віц ці сва іх тэ ры-
то рый аб ме жа ва ны, па коль кі 
яны не ма юць свай го бюд жэ-
ту. Сён ня ак тыў на раз ві ва ец ца 
тэ ры та ры яль нае гра мад скае 
са ма кі ра ван не. У пры ват нас ці, 
сё ле та жы ха ры Ба баў нян ска-
га, Цім ка віц ка га, Ка пыль ска га 
сель са ве таў іні цы я ва лі і ар га ні-
за ва лі за ме ну на мо гіл ках драў-
ля ных ага ро джаў на бе тон ныя. 
Яны са ма стой на ад кры лі ра хун-
кі для збо ру гра шо вых срод каў, 
афор мі лі за ка зы на ма тэ ры я лы 

і гэ так да лей.
— На коль кі важ нае аб наў-

лен не скла ду мяс цо вых Са-
ве таў?

— Бяс спрэч на, гэ ты пра-
цэс вель мі важ ны і па трэб ны. 
І вось ча му. Каб за бяс пе чыць 
вы ка нан не ар ты ку ла «Асноў ныя 
прын цы пы мяс цо ва га кі ра ван-
ня і са ма кі ра ван ня» За ко на «Аб 
мяс цо вым кі ра ван ні і са ма кі ра-
ван ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», 
да дэ пу та та прад' яў ля юц ца вя лі-
кія па тра ба ван ні. Ён па ві нен ве-
даць за ка на даў чую ба зу на шай 
дзяр жа вы, за бяс печ ваць спра-
вяд лі васць у аба ро не за кон ных 
ін та рэ саў гра ма дзян, умець 
цярп лі ва іх вы слу хаць, кам пе-
тэнт на рас тлу ма чыць па ла жэн-
ні пры ня тых ра шэн няў, знай сці 
спа лу чэн не агуль на дзяр жаў ных 
і мяс цо вых ін та рэ саў. Вар та 
пры знаць, што ў асоб ных дэ пу-
та таў жа дан ня вы кон ваць гэ тую 
гра мад скую ра бо ту ха пае толь кі 
на ад но склі кан не. Вель мі важ-
на, каб ся род на род ных абран-
ні каў бы лі па тры ё ты, якія маг лі б 
пра ца ваць з людзь мі без сто мы. 
Ме на ві та та кія ства ра юць аў та-
ры тэт Са ве та.

— У су вя зі з уз буй нен нем 
тэ ры то рый сель са ве таў ці 
змен шы ла ся коль касць прэ-
тэн дэн таў на дэ пу тац кія ман-
да ты?

— Так. У вы ні ку аб' яд нан ня 
ад мі ніст ра цый ных тэ ры то рый 
дэ пу та таў па ме не ла. Але та кія 
аб ста ві ны не па зба ві лі вы бар-
шчы каў маг чы мас ці мець свай-
го прад стаў ні ка ў дзяр жаў най 
ула дзе.

— Ці ма юць дэ пу та ты ней-
кія пе ра ва гі, іль го ты, па коль кі 
вы кон ва юць свае аба вяз кі на 
гра мад скіх па чат ках, у воль-
ны ад асноў най ра бо ты час?

— За ка на даў ствам пра ду-
гле джа ны га ран тыі, інакш — 
раз на стай ныя срод кі для за бес-
пя чэн ня эфек тыў най дзей нас ці. 
Па-пер шае, дзяр жаў ныя і гра-
мад скія ар га ні за цыі, кі раў ні кі 
ства ра юць на леж ныя ўмо вы 
для ажыц цяў лен ня дэ пу та та-
мі іх паў на моц тваў. Дэ пу та ты 
вы зва ля юц ца ад вы ка нан ня 
пра цоў ных аба вяз каў з за ха-
ван нем ся рэд ня га за роб ку і 
кам пен са цы яй ка ман дзі ро вач-
ных вы дат каў па мес цы пра-
цы пад час пад рых тоў кі і пра-
вя дзен ня се сій, па ся джэн няў 
і ў ін шых вы пад ках. Дэ пу тат 
мяс цо ва га Са ве та дэ пу та таў 
у пе ры яд ажыц цяў лен ня сва іх 
паў на моц тваў не мо жа быць 
зволь не ны з ра бо ты па іні цы я -
ты ве най маль ні ка без па пя-
рэд няй зго ды мяс цо ва га Са ве-
та дэ пу та таў. Па вод ле за ко ну, 
яны ма юць і га ран тыі аса біс тай 
не да ты каль нас ці.

— За вяр шае ра бо ту 26 
склі кан не дэ пу та таў мяс цо-
вых Са ве таў. Які след яны па-
кі ну лі ў ва шым ра ё не?

—Доб ра ўпа рад ка ва ныя, да-
гле джа ныя на се ле ныя пунк ты, 
квіт не ю чыя ся дзі бы, улад ка-
ва ныя скве ры ў аг ра га рад ках, 
спар тыў ныя пля цоў кі — вы нік 
вя лі кай рас тлу ма чаль най і вы-
ха ваў чай ра бо ты, якую пра во-
дзі лі дэ пу та ты на су стрэ чах з 
вы бар шчы ка мі.

Што год коль касць афі цый-
ных зва ро таў у рай вы кан кам і 
вы шэй шыя ар га ні за цыі зні жа-
ец ца на 15-20 пра цэн таў. Усе 
іні цы я ты вы і пра па но вы гра ма-
дзян па транс парт ных зно сі нах 
ста ноў ча раз гле джа ны аў та-
пар кам №21. Ня ма чэр гаў на 
тэ ле фа ні за цыю, знач на змен-
шы ла ся коль касць зва ро таў і 
за ўваг ад жы ха роў па пы тан-
нях ме ды цын ска га і бы та во га 
аб слу гоў ван ня. Пры ве дзе на ў 
сіс тэ му ра бо та жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі і да рож най 
служ бы па аб слу гоў ван ні да рог 
і ін жы нер най інф ра струк ту ры 
сель скіх на се ле ных пунк таў.

Спа дзя ю ся, што дэ пу та ты, 
якіх вы бе руць 23 са ка ві ка, пра-
доў жаць доб рыя тра ды цыі сва іх 
па пя рэд ні каў, а кло пат пра лю-
дзей бу дуць па цвяр джаць кан-
крэт ны мі спра ва мі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

НА ПЯ РЭ ДАД НІ

«ДЭ ПУ ТАТ «ДЭ ПУ ТАТ 
НЕ ЧА РАЎ НІК, НЕ ЧА РАЎ НІК, 

ЯКІ ВЫ КОН ВАЕ ЯКІ ВЫ КОН ВАЕ 
ЎСЕ ПА ЖА ДАН НІ», —ЎСЕ ПА ЖА ДАН НІ», —
лі чыць стар шы ня Ка пыль ска га ра ён на га 

Са ве та дэ пу та таў Ма рыя Сан дрозд
Апош нім ча сам на роз ных 
уз роў нях улад ных 
струк тур вы каз ва лі ся 
мер ка ван ні, што Са ве ты 
пяр віч на га ўзроў ню не 
па трэб ны, што вя лі кай 
ро лі ў мяс цо вым жыц ці 
яны не ады гры ва юць. 
І ка лі бу дуць ска са ва ны, 
то гэ та га на ват ні хто 
не за ўва жыць. У якас ці 

ар гу мен таў пры во дзі ла ся тое, што на мес цах 
функ цыі стар шы ні сель ска га Са ве та дэ пу та таў і 
сель вы кан ка ма вы кон вае адзін і той жа ча ла век. 
А на мяс цо вых вы ба рах тра ды цый на ніз кая яў ка, 
ды і шы ро ка га вы ба ру, зрэш ты, ня ма — ад ны 
і тыя ж лю дзі: кі раў ні кі, спе цы я ліс ты сель гас-
прад пры ем стваў. Ін шыя сцвяр джа юць, што 
боль шасць жы ха роў кра і ны на огул не ве дае 
«сва іх» дэ пу та таў і не ра зу мее іх кам пе тэн цыі. 
Зу сім інакш мяр куе мая су раз моў ца, стар шы ня 
Ка пыль ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ма рыя 
САН ДРОЗД.

Нэлі ЗІГУЛЯ

Сён ня для жы ха ра вёс кі 
га лоў ная на дзея і апо ра 
— дэ пу тат, стар шы ня 
сель вы кан ка ма, ста рас та. 
Да іх звяр та юц ца і з 
аса біс ты мі, і з гра мад скі мі 
пы тан ня мі. Так і па він на 
быць. Але пра тое, 
на коль кі скла да на 
бы вае вы ка наць гэ тыя 
на ка зы, ні хто асаб лі ва не 
за дум ва ец ца. Лі чыц ца: 
ка лі ты ўла да, та бе і 
кар ты ў ру кі.

На спра ве ўсё не так прос та. 
У ра бо це прад стаў ні коў ула ды 
пяр віч на га звя на ёсць скла да-
нас ці. Звяр нуц ца да гэ тай тэ мы 
мя не пры му сіў тэ ле фон ны зва нок 
стар шы ні Глу шан ска га па сял ко-
ва га Са ве та (Баб руй скі ра ён) Ма-
рыі Су шчан кі — вель мі шчы ра га 
і не абы яка ва га ча ла ве ка. (Аб ёй 
«МС» пі са ла ў ад ным з ар ты ку-
лаў.) На гэ ты раз стар шы ня па-
жа да ла вы ка заць тое, што ў яе 
на ба ле ла. І, як по тым вы свет лі ла-
ся, не толь кі ў яе. Удзел у раз мо ве 
пры ня лі стар шы ні Чэ ры каў ска га і 
Шкло ўска га ра ён ных Са ве таў На-
тал ля Га тоў чык і Мі ха іл Паў ло віч.

Пад на пру жан нем
Мож на доў га спра чац ца пра 

тое, ча му лю дзі ідуць «у дэ пу та ты». 
Але ча му не ха пае ах вот ных ба ла-
та вац ца ад сель скай акру гі, і так 
зра зу ме ла. Гэ та ж — пе ра да вая, 
дзе ты, як сал дат, па ві нен вес ці на 
пра ця гу вы бар ча га тэр мі ну ня лёг кі 
«бой». Трэ ба быць вя лі кім аль тру-
іс там, каб у воль ны ад пра цы час 

зай мац ца гра мад скі мі спра ва мі. І 
пры гэ тым ні чо га не атрым лі ваць 
— ні гро шай, ні льгот, а толь кі га-
лаў ны боль. Блі жэй шыя па плеч-
ні кі па мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
— стар шы ні да ма вых ка мі тэ таў, 
ста рас ты, якія вы бі ра юц ца на гра-
мад скіх схо дах шля хам ад кры та га 
га ла са ван ня. Ра зам яны вы кон ва-
юць шмат роз ных функ цый, у тым 
лі ку і вель мі спе цы фіч ных.

— Ор га ны мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня па він ны ад каз ваць і 
за па жа ры, і за зла чын насць, і 
за ву ліч нае асвят лен не, — ка жа 
Ма рыя Су шчан ка. — Сён ня ста-
рас та (а гэ та час цей за ўсё па-
жы лая жан чы на) у ад па вед нас ці 
з па ста но вай мі ніст ра энер ге ты кі 
па ві нен ва ло даць спе цы яль ны мі 
ве да мі, каб умець зды маць па ка-
зан ні лі чыль ні каў з комп лекс най 
транс фар ма тар най пад стан цыі 
(КТП). Да рэ чы, унут ры «элект-
ра ша фы» з па пе рад жаль ным 
зна кам на дзвер цах «Не па ды-
ходзь — за б'е» — на пру жан не ў 
ты ся чы вольт. Адзін ня пра віль ны 
рух — і мож на зга рэць.

Стар шы ня Шкло ўска га рай са-
ве та Мі ха іл Паў ло віч па га джа ец-
ца са сва ёй ка ле гай.

— Я ка жу як энер ге тык, які 
шмат га доў зай маў ся гэ тай спра-
вай: усё, што да ты чыц ца ву ліч-
на га асвят лен ня, трэ ба пе ра даць 
спе цы я ліс там, — ад зна чае ён. 
— Асаб лі ва ця пер, ка лі ўзбуй ні лі 
сель са ве ты. Стар шы ні трэ ба па-
тра ціць не каль кі дзён, каб агле-
дзець усе на се ле ныя пунк ты.

Хва ро ба 
або раз бэ шча насць?

Пы тан не на за сып ку: хто ў 
сель скай мяс цо вас ці зай ма ец-

ца вы ха ван нем лай да коў і п'я ніц, 
якіх там не адзін і не два? Зра зу-
ме ла, мі лі цыя. Але з да па мо гай 
усё тых жа ста раст і дэ пу та таў, 
якія з'яў ля юц ца не па срэд ны мі 
чле на мі гра мад скіх пунк таў па 
ахо ве пра ва па рад ку. Ці ёсць ад 
гэ та га плён?

— Гра мад скае ўшчу ван не 
мо жа паў плы ваць на ча ла ве ка, 
які вы пад ко ва асту піў ся. А гэ-
та не больш за 5% ад агуль най 
коль кас ці, — ад зна чае Ма рыя 
Су шчан ка.—Асноў ная ж част ка 
— гэ та за ка ра не лыя ал ка го лі-
кі, якія дай шлі да та ко га ста ну, 

што не па трэб ны ні пра ца даў цу, 
ні сям'і. І вы ра шыць гэ тае пы-
тан не гра мад ска му пунк ту па 
ахо ве пра ва па рад ку не маг чы-
ма. Нам па трэб на вы зна чыц ца: 
ал ка га лізм — гэ та хва ро ба ці 
раз бэ шча насць? І ў за леж нас ці 
ад гэ та га вы пра цоў ваць ад па-
вед ныя пра гра мы. ЛПП праб-
ле му не вы ра ша юць, не ка то рыя 
«клі ен ты» на вед ва юць іх па чац-
вёр тым кру зе. Гэ та па каз вае, 
што ме тад не эфек тыў ны. З та-
кі мі людзь мі трэ ба пра ца ваць 

ін ды ві ду аль на — нар ко ла гам, 
псі хо ла гам, са цы яль ным ра бот-
ні кам. На прык лад, за мя жой та-
кую пра цу па чы на юць на огул з 
дзя цей «за ста рэ ла га» ал ка го-
лі ка. Каб ген «ал ка га ліз му» не 
раз ві ваў ся да лей. Гэ та до ра га, 
але кож ны дзень мі лі цы я не ру 
ва дзіць аба вя за на га на пра цу 
не тан ней. І як мож на ка заць 
пра зда роўе на цыі, ка лі жан чы-
ны-п'я ні цы на ра джа юць дзя цей 
у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. 
Што ў су вя зі з гэ тым мо жа зра-
біць дэ пу тат? Толь кі па ўшчу-
ваць жан чы ну за яе па во дзі ны, 
але ён не ў ста не зра біць так, 
каб яна не пі ла.

— На жаль, ёсць лю дзі, якіх 
мы стра ці лі, але ка лі мы пра цу-
ем з імі па ста ян на, неш та мо жа 
і змя ніц ца, — дзе ліц ца во пы-
там Мі ха іл Паў ло віч. — Апош нія 
па ся джэн ні ка мі сій гра мад скіх 
пунк таў па ахо ве пра ва па рад ку 
пра хо дзі лі ў нас з удзе лам прад-
стаў ні ка пра ку ра ту ры. Гэ та шмат 
ка го ўра зі ла. Ка лі з дзе ся ці пі ту-
шчых двое «вер нуц ца» — гэ та 
ўжо пе ра мо га.

Сам са бе па жар ны
Згод на з за цвер джа ным у 

1995 го дзе па ла жэн нем аб на зі-
раль ных ка мі сі ях, на ор га ны мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня ўскла дзе-
ны аба вяз кі па су праць па жар най 
бяс пе цы. Ін шы мі сло ва мі, на ды-
ле тан та ўскла да юц ца аба вяз кі 
па за штат на га па жар на га ін спек-
та ра, які па ві нен абый сці ўвесь 
жы лы фонд, у тым лі ку і пус ту ю-
чы. І пры гэ тым яшчэ ўклас ці ся 
ў іс ну ю чыя тэр мі ны.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НІ

НА ЗВАЎ СЯ НА ЗВАЎ СЯ 
ГРУЗ ДОМ... ГРУЗ ДОМ... 
ЦЯГ НІ «КОШ»ЦЯГ НІ «КОШ»

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Кі раў ні кі ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня Кі раў ні кі ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
Ма гі лёў шчы ны рас ка за лі «МС», Ма гі лёў шчы ны рас ка за лі «МС», 
з які мі цяж кас ця мі ім да во дзіц ца су ты кац цаз які мі цяж кас ця мі ім да во дзіц ца су ты кац ца

На зі раль ная ка-
мі сія сён ня скла-
да ец ца з ды ле-

тан таў. Па свед чан не 
па за штат на га па жар-
на га атрым лі ва юць 
біб лі я тэ кар, ка сір, за-
гад чык клу ба...

СЕ СІЯ

АБЫ ЯКА ВЫМ АБЫ ЯКА ВЫМ 
ТУТ НЕ МЕС ЦАТУТ НЕ МЕС ЦА
Дэ пу та ты Ма гі лёў шчы ны пры зна лі 

сваю пра цу зда валь ня ю чай
Ад ным з га лоў ных пы тан няў 25-й се сіі 
Ма гі лёў ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
быў раз гляд пра цы па па вы шэн ні ро лі 
ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня 
ў вы ра шэн ні пы тан няў жыц це за бес пя чэн ня 
на сель ніц тва. Удзел у па ся джэн ні пры ма лі 
стар шы ня абл вы кан ка ма Пётр Руд нік, па моч нік 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, га лоў ны ін спек тар па 
Ма гі лёў скай воб лас ці Ге надзь Лаў ран коў, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду па эка но мі цы, бюд жэ це 
і фі нан сах Ула дзі мір Пан цю хоў.

— Год быў ня прос ты, але на ша пра ца ме ла свой 
плён, — па ве да мі ла на мес нік стар шы ні аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў Ра і са Лыч коў ская. — Бы лі раз гле джа ны 
і пры ня ты ра шэн ні больш чым па пя ці дзе ся ці пы тан нях, 
якія за кра на юць усе сфе ры жыц ця дзей нас ці рэ гі ё на.

Да рэ чы, ле тась па воб лас ці бы ло пра ве дзе на 3300 
энер га збе ра галь ных ме ра пры ем стваў, су мар ны га да-
вы эфект ад якіх склаў 156 ты сяч тон умоў на га па лі ва 
— 108% ад за дан ня. І ў гэ тым ёсць за слу га прад стаў-
ні чай ула ды. На ад ным з па ся джэн няў мі ну ла га Го да 
бе раж лі вас ці дэ пу та та мі бы ло раз гле джа на пы тан не аб 
вы ка нан ні Ды рэк ты вы Прэ зі дэн та № 3 і ўне се ны пра па-
но вы па раз віц ці дзе ю чых і ства рэн ні но вых ім парт аза-
мя шчаль ных і экс парт на-ары ен та ва ных вы твор час цяў, 
ука ра нен ні энер га эфек тыў ных ме та даў пра ек та ван ня, 
рэ кан струк цыі і ма дэр ні за цыі пра мыс ло вых аб' ек таў, 
уклю чэн ні ў гас па дар чы аба рот дзяр жаў най ма ё мас ці, 
пры няц ці мер па раз дзель ным збо ры дру гас ных ма тэ-
ры яль ных рэ сур саў і вы ка ры стан ні іх у вы твор час ці.

Шмат ча су на да ва ла ся ра шэн ню праб лем мо ла дзі, 
якія да ты чы лі ся за ма ца ван ня спе цы я ліс таў на прад-
пры ем ствах і ў ар га ні за цы ях воб лас ці, дру гас най за-
ня тас ці сту дэн таў і на ву чэн цаў.

Пры аб лас ным Са ве це дэ пу та таў на пра ця гу го да 
пра ца ва ла 6 па ста ян ных ка мі сій па роз ных кі рун ках. 
Па іні цы я ты ве аб лас ной ар га ні за цыі Бе ла рус ка га 
гра мад ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў і аса біс та дэ пу-
та та аб лас но га Са ве та Ана то ля Люб чан кі ка мі сі яй 
раз гле джа ны ма тэ ры я лы па ўве ка ве чан ні па мя ці га-
на ро ва га зем ля ка — Ге роя Са вец ка га Са ю за Уль я на 
Ры ба ка. Пра па но ва знай шла ра зу мен не ў дэ пу та таў 
Глус ка га ра ё на: ёсць ра шэн не аб тым, каб пе рай ме-
на ваць ад ну з ву ліц аг ра га рад ка За ва ло чы цы.

Пра цяг ва ла ся пра ца па ад мі ніст ра цый на-тэ ры та-
ры яль ным па дзе ле воб лас ці. З улі кам мер ка ван ня 
дэ пу та таў і на сель ніц тва ў 2013 го дзе бы лі ска са ва-
ны 20 і зме не ны ме жы 39 сель са ве таў. Сён ня ў Ма гі-
лёў скай воб лас ці на ліч ва ец ца 155 сель са ве таў.

— Трэ ба больш ак тыў на пры цяг ваць гра ма дзян, 
пра цоў ныя ка лек ты вы, гра мад скія ар га ні за цыі да рас-
пра цоў кі, а за тым рэа лі за цыі ра шэн няў, удас ка наль-
ваць пра цу з мяс цо вы мі ор га на мі кі ра ван ня і са ма кі-
ра ван ня. На сель ніц тва па чы нае ра зу мець, што шмат 
за ле жыць не толь кі ад вы ка наў чай, але і ад прад стаў-
ні чай ула ды, — ад зна чы ла Ра і са Лыч коў ская.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДАВЯРАЙ ДАВЯРАЙ 
І ПРАВЯРАЙ І ПРАВЯРАЙ 

ІДЗЕ АГІ ТА ЦЫЙ НАЯ КАМ ПА НІЯ 
ПА ВЫ БА РАХ У МЯС ЦО ВЫЯ 

СА ВЕ ТЫ ДЭ ПУ ТА ТАЎ 


