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Пры сут ны на се сіі стар шыня 
Мін гар вы кан ка ма Анд рэй 
ШО РАЦ у пер шую чар гу вы-
ка заў па дзя ку дэ пу та там 27-га 
склі кан ня. Бо за час іх плён най 
ра бо ты ў ста лі цы бы ло па бу да-
ва на 17 дзі ця чых са дкоў, чатыры 
шко лы на 1 020 мес цаў кож ная, 
чатыры па лі клі ні кі, дзве ам бу ла-
то рыі. Ад кры ты ста ды ён на ву лі-
цы Кар жа неў ска га і парк эк стрэ-
маль ных ві даў спор ту. Пры ня та 
пра гра ма бу даў ніц тва ба сей наў 
кро ка вай да ступ нас ці, хут ка бу-
дуць зда дзе ны ў экс плу а та цыю 
аб ноў ле ны ста ды ён «Ды на ма» 
і но вы цэнтр мас тац кай гім нас-
ты кі. Кі раў нік го ра да вы ка заў 
над зею на па спя хо вае су пра-
цоў ніц тва га рад скіх ула даў і з 
дэ пу та та мі 28-га склі кан ня.

Па він ша ва ла абран ні каў на-
ро да з но вай ад каз най мі сі яй 
стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс-
пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў 
Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, якая пад-
крэс лі ла, што Мін скі га рад скі Са-
вет дэ пу та таў — са мы прэ стыж ны 
з мяс цо вых, бо ён ста ліч ны:

— Вы абра ныя пад час жорст-
кай кан ку рэнт най ба раць бы, 
на ва ша мес ца прэ тэн да ва лі ін-
шыя. Ха чу па жа даць, каб Са вет 
на пра ця гу ча ты рох га доў па спя-
хо ва пра ца ваў, каб кож ны вы-
бар шчык Мін ска мог ска заць: 
«Я за да во ле ны сва ім вы ба рам, 
я га на ру ся сва ім дэ пу та там».

Стар шы нёй Мін гар са ве та 
быў абра ны Ва сіль Па на сюк, які 
прад стаў ляе Ма ту се віц кую вы-

бар чую акру гу. Для дэ пу та та гэ-
та ўжо пя тае склі кан не, пры чым 
на пра ця гу двух апош ніх ён ужо 
ўзна чаль ваў Мін скі гар са вет. На-
мес ні ка мі стар шы ні ста лі Сяр гей 
Хіль ман і Воль га Смір но ва.

Пад час се сіі бы лі ство ра-
ны дзе вяць па ста ян ных ка мі сій 
гар са ве та: па га лос нас ці, са-
ма кі ра ван ні і пра ва па рад ку; па 
эка на міч ным раз віц ці, фі нан сах і 
бюд жэ це; па го ра да бу даў ніц тве, 
жыл лё вай па лі ты цы, зем ле ка-
ры стан ні і эка ло гіі; па га рад ской 
гас па дар цы, транс пар це і су вязі; 
па кі ра ван ні і рас па ра джэн-
ні ка му наль най улас нас цю; па 
спа жы вец кім рын ку, прад пры-
маль ніц тве і рэ кла ме; па ахо ве 
зда роўя і са цы яль най аба ро не; 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і спор це; па су вя зі з гра мад скі-
мі ар га ні за цы я мі, ма ла дзёж най 
па лі ты цы, між на род най дзей-
нас ці.

— Мы бу дзем пры слу хоў-
вац ца да ўсіх па жа дан няў, якія 
вы каз ва лі на шы вы бар шчы кі. 

Гэ та паў ся дзён ная і кар пат лі-
вая пра ца. Вя до ма ж, не аб-
ход на больш ува гі ўдзя ляць 
доб ра ўпа рад ка ван ню два ро-
вых тэ ры то рый, ар га ні за цыі 
да дат ко вых пар ко вак, са цы-
яль най інф ра струк ту ры, у тым 
лі ку дзі ця чым сад кам і шко лам, 

ка пі таль на му ра мон ту жы ло-
га фон ду, а так са ма ства рэн-
ню но вых пра цоў ных мес цаў і 
па ве лі чэн ню са ма за ня тас ці, — 
ад зна чыў стар шы ня Мінск ага 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
Ва сіль ПА НА СЮК.

Да р'я КАС КО.
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Так са ма ці ка вы прык лад уба чы лі дэ пу-
та ты на тэ ры то рыі Бе ла вуш ска га сель са ве-
та. Бу ды нак бы ло га ма га зі на, які даў но быў 
за кры ты, пе ра аб ста ля ва лі пад бан кет ную 
за лу. У гэ тых мяс ці нах на се ле ныя пунк ты 
вя лі кія, на вя сел ле збі ра юц ца сот ні лю-
дзей. А пра вес ці яго ра ней не бы ло дзе, 
звы чай на баць кі ма ла дых уз во дзі лі неш та 
на кшталт шат ра. Але ж у ха лод нае на двор'е 
ўзні ка лі праб ле мы. Ця пер жа лю дзі мо-
гуць за пла ціць не вя лі кую арэнд ную пла ту 
і пра во дзіць сваё ме ра пры ем ства ў зруч-
ным і пры ста са ва ным па мяш кан ні. Мно гіх 
удзель ні каў се сіі гэ та за ці ка ві ла.

Доб рыя ўспа мі ны ў іх па кі ну ла вы яз ная 
се сія ў Іва наў скім ра ё не — па пы тан нях 
за ха ван ня куль тур най спад чы ны. Іва наў-
шчы на бы ла вы бра на для дэ пу тац ка га фо-
ру му не вы пад ко ва. Там шмат сла ву тас цяў 
і мяс цін, звя за ных з жыц цём і дзей нас цю 
вя до мых лю дзей. Не су мнен на, зем ля кі га-
на рац ца ад ноў ле най ся дзі бай На па ле о на 
Ор ды ў Ва ра цэ ві чах. Ме на ві та яго кар ці ны, 
ма люн кі і на кі ды ста ра даў няй ар хі тэк ту ры 
зра бі лі маг чы мым ад наў лен не ці хоць бы 
за ха ван не па мя ці пра ся дзі бы і па ла цы як 
бе ла рус кай, так і су сед ніх зя мель. Сён ня ў 
Ва ра цэ ві чах раз ме шча ны му зей мас та ка. 
Ці ка вай мяс ці най уяў ля ец ца і Да сто е ва, ра-
дзі ма прод каў Фё да ра Да ста еў ска га. За раз 
усё больш прад мет на вя дзец ца раз мо ва 
аб ад наў лен ні ся дзі бы за срод кі Са юз най 
дзяр жа вы. Усю раз на стай ную спад чы ну 
пад трым лі ва юць, абе ра га юць, за хоў ва-
юць ра бот ні кі куль тур най га лі ны. З імі і су-
стра ка лі ся дэ пу та ты аб лас но га Са ве та, з 
імі аб мяр коў ва лі маг чы мыя шля хі раз віц ця 
му зей най спра вы, на род ных ра мёст ваў, 
мас тац кай са ма дзей нас ці на ка рысць па-
шы рэн ня ўяз но га ту рыз му, а так са ма вы-
ка ры стан ня ба га тай спад чы ны прод каў у 
спра ве па тры я тыч на га вы ха ван ня ма ла-
до га па ка лен ня.

Га лоў ным чы нам на вы ха ван не бы ла 
на кі ра ва ная се сія па пы тан нях на ву чан ня 
на сель ніц тва бяс пе цы жыц ця дзей нас ці. 
Се сія пра хо дзі ла на тэ ры то рыі Ка мя нюц-
ка га сель са ве та Ка мя нец ка га ра ё на. На фо-
ру ме пры сут ні чаў мі ністр МНС Ула дзі мір 
Ва шчан ка. Дэ пу та там і шмат лі кім удзель-
ні кам се сіі бы ло па ка за на, як пра хо дзіць 
на ву чан не ўсіх ка тэ го рый на сель ніц тва, 
па чы на ю чы з дзі ця ча га сад ка. Аб мер ка-
ван ні ўзні ка лі на кож ным эта пе, дэ пу та ты 
не ча ка лі пле нар на га па ся джэн ня. Мно гія 

з удзель ні каў га ва ры лі, што мож на пе ра-
няць, ука ра ніць у ся бе. Се сія прай шла з 
ка рыс цю і для ўдзель ні каў, і для тых, хто 
вы сту піў пры ма ю чым бо кам. Яны рых та-
ва лі ся, неш та па леп шы лі, удас ка на лі лі ў 
сва ёй ра бо це. Та му вы яз ныя се сіі, прэ зі-
ды у мы так са ма ідуць на ка рысць рэ гі ё нам, 
ад зна чы лі дэ пу та ты.

Ці ўсё ў па рад ку?
Доб ра ўпа рад ка ван не бы ло ад ной з 

асноў ных тэм на пра ця гу ўся го па пя рэд-
ня га склі кан ня. Агля ды чыс ці ні і па рад ку 
ў на се ле ных пунк тах пра хо дзі лі не толь кі 
пе рад се сі яй аль бо па ся джэн нем прэ зі ды-
у ма. Кож ны год аб лса вет пра во дзіў кон-
курс на са мае леп шае доб ра ўпа рад ка ван-
не на се ле ных пунк таў, а так са ма кон кур сы 
ста рас таў вё сак. І, вя до ма ж, пе ра ма гаў 
той са ста рас таў, у яко га вёс ка вы гля да ла 
най больш пры ваб на.

Ле тась на ша га зе та рас каз ва ла аб ад ной 
з пе ра мож цаў аб лас но га кон кур су ста рас це 
вёс кі Пад кра і чы Бя ро заў ска га ра ё на Та і се 
Ча пай ле. Гэ та са праўд ны вяс ко вы лі дар. На 
яе ра хун ку ўз вя дзен не і ўлад ка ван не аль-
та нак, доб ра ўпа рад ка ван не пар ку, асна-
шчэн не яго ма лы мі ар хі тэк тур ны мі фор-
ма мі. Та і са Ва сі леў на жы ха роў цэ лых ву ліц 
ар га ні зоў ва ла на су бот ні кі, дзе ўсе ра зам 
па ляп ша лі знеш ні вы гляд свай го на се ле-
на га пунк та. А гро шы, за кон ную прэ мію, 
якую яна атры ма ла за пе ра мо гу ў кон кур-
се, Та і са Ча пай ла па тра ці ла на гра мад скія 
па трэ бы.

І та кіх ста рас таў ці ін шых гра мад скіх 
ак ты віс таў, на шчас це, не ма ла. Роз ны мі 
прэ мі я мі і дып ло ма мі ад зна ча лі ся да ма-
выя ка мі тэ ты з Ба ра на ві чаў, Брэс та, Пін ска. 

У Ба ра на ві чах вя до масць атры маў ка мі тэт 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра-
ван ня «На дзея», які аб' яд наў 25 да моў. На 
яго ўзор утво ра ны ін шыя ка мі тэ ты: «Со неч-
ны», «Вя сёл ка вы», «Да ма віч кі»... Не ка то-
рыя іні цы я тыў ныя жыль цы не афарм ля лі 
ар га ні за цый на свой ор ган да ма во га са ма-
кі ра ван ня, але здо ле лі так па ста віць спра ву, 
што пос пе хаў да бі лі ся не су мнен ных. Та кі мі 
руп ліў ца мі мож на на зваць жыль цоў до ма 
№ 2 па ву лі цы Чы гу нач най. Дом, яко му 
больш за сто га доў, яны зра бі лі тэ ры то ры-
яй узор на га па рад ку. І бы лі ўзна га ро джа ны 
дып ло мам, а так са ма прэ мі яй аб лса ве та, 
за якую на бы лі ка сіл ку для доб ра ўпа рад-
ка ван ня два ра. 

Іх во пыт так са ма вы ву ча лі і аб агуль-
ня лі дэ пу та ты. Асаб лі ва важ на пра цяг-
ваць гэ тую ра бо ту, на паў няць яе но вым 
змес там сё ле та, у Год ма лой ра дзі мы, 
ды і ўсе на ступ ныя га ды, пад крэс лі ва-
ла ся на се сіі.

Па дзя кі — най леп шым
На вы ні ко вай се сіі па дзя ка ва лі за ра-

бо ту ўсім дэ пу та там, і асаб лі ва тым, хто 
ад пра ца ваў не ад но, а два, тры і больш 
склі кан няў. Ся род іх Аляк сандр СА ЎЧЫЦ, 

ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Са вуш кін 

пра дукт». Прад пры ем ства, якое ён уз на-
чаль вае, ад но з най леп шых у ма лоч най 
га лі не кра і ны. Ле тась ка лек ты ву на зва на-
га прад пры ем ства пры су джа ны Га на ро вы 
дзяр жаў ны сцяг Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Іван ТУР ЧАК, дэ пу тат па Ба ра на віц кай 
акру зе, уз на чаль вае Ба ра на віц кае ба ваў ня-
нае аб' яд нан не, адзін з най буй ней шых кам-
бі на таў па вы твор час ці тэкс ты лю не толь кі 

ў Бе ла ру сі, але і ў СНД, у Еў ро пе. Ся род па спя-
хо вых кі раў ні коў-дэ пу та таў на зы ва лі і Тац ця-
ну ДЗЕ МІ ДЗЮК, стар шы ню СВК «Узы хо-
дзя чая за ра» Коб рын ска га ра ё на, Мі ха і ла 
СТРАП КО, ды рэк та ра ААТ «Ві дам лян скае» 
Ка мя нец ка га ра ё на. Ча ты ры склі кан ні ад-
пра ца ваў Кан стан цін ШАР ШУ НО ВІЧ, на-
чаль нік аб лас но га ўпраў лен ня МНС.

Га лоў ны ўрач Брэсц кай аб лас ной баль ні-
цы, док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе-
сар Аляк сандр КАР ПІЦ КІ так са ма ча ты ры 
ра зы атрым лі ваў да вер вы бар шчы каў. Пад 
яго кі раў ніц твам аб лас ная баль ні ца ста ла 
клі ні кай рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню, на ву-
ко ва-прак тыч ным цэнт рам, дзе пра вод зяц-
ца скла да ныя апе ра цыі на сэр цы, ро біц ца 
пе ра сад ка ўнут ра ных ор га наў. І ўвесь час 
Аляк сандр Кар піц кі ўзна чаль ваў дэ пу тац-
кую ка мі сію па са цы яль на-куль тур най сфе-
ры і са цы яль най аба ро не на сель ніц тва.

На дум ку Сяр гея Ашмян ца ва, аб са лют ная 
боль шасць дэ пу та таў аб лас но га Са ве та ў мі-
ну лым склі кан ні, як і ў па пя рэд ніх, да сва ёй 
ра бо ты ста ві ла ся ад каз на. А но ва му скла ду 
Са ве та ця пер ужо бы лыя на род ныя абран ні кі 
па жа да лі больш плён на пра ца ваць з на сель-
ніц твам, з вы бар шчы ка мі ў сва іх акру гах.

* * *
6 са ка ві ка ад бы ла ся пер шая се сія 

Брэсц ка га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
28-га склі кан ня. Яго стар шы нёй абра ны 
Юрый НАР КЕ ВІЧ. Да гэ та га Юрый Іо сі фа-
віч пра ца ваў кі раў ні ком спраў Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма. Яшчэ ра ней больш за дзе-
ся ці год дзе ўзна чаль ваў Бя ро заў скі рай вы-
кан кам. Яго на мес ні кам ста ла Ва лян ці на 
ПУХ, ды рэк тар аб лас но га фі лі яла РУП 
«Бел пош та».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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У ста ліч ны ор ган мяс цо ва га са ма кі ра ван ня абра на 
57 ча ла век. На па ра дак дня бы ло вы не се на сем 
пы тан няў, у лі ку якіх — за цвяр джэн не струк ту ры 
Са ве та і скла ду па ста ян ных ка мі сій, абран не стар шы ні 
і на мес ні каў стар шы ні Са ве та, стар шы няў па ста ян ных 
ка мі сій, прэ зі ды у ма.

Аляк сандр КАР ПІЦ КІ. Кан стан цін ШАР ШУ НО ВІЧ.Аляк сандр СА ЎЧЫЦ.


