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Вы зна ча ны 
ад каз ныя

Су раз моў нік ад зна чыў, 
што ў скла дзе ка мі сіі 17 ча-
ла век. Боль шасць з іх ма-
юць во пыт ра бо ты ў гэ тым 
кі рун ку. Ся род чле наў ка мі-
сіі — кі раў ні кі ўпраў лен няў 
і ад дзе лаў рай вы кан ка ма; 
пад атко вай, зем ле ўпа рад-
ка валь най служ баў; ЖКГ; 
ад дзе ла ўнут ра ных спраў; 
прад стаў ні кі дэ пу тац ка га 
кор пу са і праф са юзаў.

За два ме ся цы ўжо ад-
бы лі ся ча ты ры па ся джэн ні. 
На па чат ку бы лі вы зна ча ны 
ад каз ныя асо бы па ад па-
вед ных кі рун ках дзей нас ці 
ка мі сіі. На прык лад, хтось-
ці бу дзе ад каз ваць за спі-
сы гра ма дзян, якія вя дуць 
пад соб ную гас па дар ку на 
сва іх зя мель ных участ ках. 
Яшчэ адзін член ка мі сіі па ві-
нен за бяс пе чыць пе ра да чу 
ў Гро дзен скі абл вы кан кам 
ідэн ты фі ка цый ных ну ма роў 
жы ха роў, якія гэ тую пра дук-
цыю вы рошч ва юць. Вы зна-
ча ны ад каз ны за спіс элект-
рон ных да ве дак па пра ца-
здоль ных гра ма дзя нах, не 
за ня тых у эка но мі цы. Згод-
на з гра фі кам, ка мі сіі бу дуць 
збі рац ца кож ную дру гую і 
чац вёр тую се ра ду ме ся ца. 
За цвер джа ны і да ты пры ёму 
гра ма дзян. Ад па вед ная ін-
фар ма цыя раз ме шча на на 
сай це рай вы кан ка ма і ў ра-
ён най га зе це.

Ёсць пер шы 
зва рот

У ра ё не перш-на перш 
вы ра шы лі звяр нуць ува-
гу на тых, хто доў гі час не 
пра цуе і вя дзе аса цы яль ны 
лад жыц ця. Та кіх пры клад на 
180 ча ла век.

— Гэ тыя асо бы нам вя до-
мыя, — за зна чыў Мі ка лай 
Квят ке віч. — Ся род іх тыя, 
хто ста іць на пра фі лак тыч-
ным улі ку, вы зва ліў ся з мес-
цаў па збаў лен ня во лі, пры-
цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці за п'ян ства, 
ёсць ся мей ныя скан да ліс ты. 
Усе яны за не се ны ў ба зу да-
ных рай ад дзе ла мі лі цыі. Гэ-
тыя спі сы ёсць у га рад скіх і 
сель скіх на гляд ных ка мі сі ях, 
якія так са ма вя дуць ра бо ту з 
па ру шаль ні ка мі.

На раз гляд па ста ян най 
ка мі сіі ў рам ках рэа лі за цыі 
Дэ крэ та № 1 бы лі прад стаў-
ле ны ма тэ ры я лы па ча ты-
рох сель са ве тах. Стар шы ні 
Ка мен на лог ска га, Му ра ва-
на аш мян коў ска га, Жуп ран-
ска га і Ба рун ска га сель скіх 
вы ка наў чых ка мі тэ таў рас-
ка за лі, што ро біць мяс цо-
вая ўла да, каб гэ тыя лю дзі 
іш лі пра ца ваць. Ра зам з тым 
раз ліч ваць на ім гнен ны пос-
пех у гэ тай спра ве не да во-
дзіц ца, раз ва жае Мі ка лай 
Квят ке віч. Пад час мі ну лай 
кам па ніі па па пя рэ джан ні 
са цы яль на га ўтры ман ства 
чле ны ра бо чай гру пы зра-
бі лі па ква тэр ны абы ход 
152 ча ла век. Амаль па ло-
ва з іх за яві лі, што га то выя 
пра ца ваць. Але ска рыс та лі-
ся та кой маг чы мас цю толь кі 
во сем.

Па куль што ў ка мі сію 
звяр нуў ся толь кі адзін ча-
ла век з за явай пры знаць 
яго за ня тым у эка но мі цы. Ён 
пры клаў да ку мен ты, згод-
на з які мі муж чы на пра цуе 
ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. На 
ка мі сіі яго зва рот раз гле-
джа ны і за да во ле ны.

Па ча лі 
фар мі ра ваць 
ба зу да ных

Да 1 ве рас ня па ві нен 
быць сфар мі ра ва ны пер-
ша па чат ко вы банк да ных. 
У ця пе раш ні час усе ад па-
вед ныя служ бы пры сту пі лі 
да гэ тай ра бо ты, за зна чыў 
Мі ка лай Квят ке віч. Кан чат-
ко вы спіс бу дзе скла дзе ны 
да 1 снеж ня. Ка мі сія бу дзе 
пра ца ваць з ін ды ві ду аль-
ным па ды хо дам, уліч ваць і 
скла да ныя жыц цё выя ўмо-
вы. Якія ка тэ го рыі бу дуць 
пад па даць пад дзе ян не 
дэ крэ та, ка го вы клю чы лі 

з гэ та га спі са — усе гэ тыя 
мо ман ты за ма ца ва ны ўра-
да вым да ку мен там.

Тыя, хто тра піць у ба зу, 
бу дуць кам пен са ваць не-
ка то рыя ві ды ка му наль ных 
па слуг, на прык лад за га ра-
чую ва ду. Тыя, хто не мае 
та кой па слу гі, на прык лад 
вяс ко выя жы ха ры, мо гуць у 
та кія спі сы не тра піць. Ра зам 
з тым бес пра цоў ныя бу дуць 
у по лі зро ку спе цы я ліс таў па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не на сель ніц тва. 
Бо пры ад сут нас ці не аб-
ход на га стра ха во га ста жу 
(у 2018 го дзе — 16,5 го да) ча-
ла век мо жа атры маць толь кі 
са цы яль ную пен сію, і то праз 
5 га доў пас ля на ступ лен ня 
ўста ноў ле на га пен сій на га 
ўзрос ту. Па гэ тай пры чы не 
ў ра ё не за два мі ну лыя га ды 
11 ча ла век атры ма лі ад мо ву 
ў афарм лен ні пен сій.

— Звест кі пра гэ та, а так-
са ма пра не аб ход насць і 
маг чы мас ці пра ца ўлад ка-
ван ня ў ар га ні за цы ях ра ё на 
да во дзім да лю дзей праз 
сіс тэ му ін фар ма цый най 
ра бо ты: пуб лі ка цыі ў срод-
ках ма са вай ін фар ма цыі, 
пад час су стрэч у пра цоў-
ных ка лек ты вах і па мес цы 
жы хар ства на сель ніц тва, 
спра ва здач дэ пу та таў пе рад 
вы бар шчы ка мі, вы ез даў 
ін фар ма цый на-пра па ган-
дысц кіх груп, — па ве да міў 
су раз моў нік.

Ва кан сій ха пае
Па па пя рэд ніх да ных, 

у ра ё не не за ня ты мі ў эка но-
мі цы без аб умоў ле на га пра-
ва во га ста ту су мож на лі чыць 
ка ля ад ной ты ся чы ча ла век. 
Вя до ма, не ўсе яны тра пяць 
у спі сы па па крыц ці рас хо-
даў за ка му наль ныя па слу гі. 
Кож ны вы па дак бу дзе раз-
гля дац ца ўсе ба ко ва.

— У ра ё не вя дзец ца ра-
бо та па пра ца ўлад ка ван ні 
жы ха роў, ства рэн ні но вых 
ра бо чых мес цаў, — кан ста-
туе Мі ка лай Квят ке віч. — На 
1 жніў ня най маль ні кі за яві-
лі аб 500 ва кан сі ях, што ў 
2,5 ра за больш, чым за ад-
па вед ны пе ры яд мі ну ла га 
го да. Та кі ж рост і па ра бо-
чых пра фе сі ях.

Ра зам з тым пра цэс па-
сту по ва ідзе. З па чат ку го да 
пра ца ўлад ка ва на 90 % бес-
пра цоў ных. Іх у служ бу за-
ня тас ці звяр ну ла ся больш за 
400 ча ла век. А ўся го пра ца-
ўлад ка ва на 540. Мно гія пе-
ра ву чы лі ся і знай шлі са бе но-
вае мес ца ра бо ты. За раз на 
ўлі ку ста іць больш за 60 ча-
ла век. У іх ёсць маг чы масць 
улад ка вац ца як на прад пры-
ем ствы сель скай гас па дар кі, 
так і пра мыс ло вас ці. На прык-
лад, сель гас прад пры ем ствы 
пра па ну юць ка ля 70 ва кан-
сій, амаль столь кі ж мес цаў 
у пра мыс ло вас ці. Па ло ва з 
іх — ра бо чыя пра фе сіі. Ква-
лі фі ка ва ныя кад ры ча ка юць 
у бу даў ніц тве, сфе ры аб слу-
гоў ван ня, аду ка цыі, ахо вы 
зда роўя.

У ра ё не рэа лі зу ец ца не-
каль кі ін вес ты цый ных пра-
ек таў, дзе так са ма ства ра-
юц ца но выя ра бо чыя мес-
цы. У іх лі ку — аб' ект пры-
да рож на га сэр ві су на тра се 
Мінск — Ашмя ны і гас ці ні ца 
ў Ашмя нах. У чэр ве ні ўве-
дзе ны су пер мар кет, на чар-
зе ад крыц цё яшчэ ад на го 
буй но га ганд лё ва га аб' ек та 
і ла гіс тыч на га цэнт ра ка ля 
пунк та про пус ку «Ка мен ны 
Лог». Мяр ку ец ца, што сё ле та 
бу дзе ство ра на ка ля 100 но-
вых ра бо чых мес цаў.

— На ша за да ча — да па-
маг чы з пра ца ўлад ка ван-
нем і тым, хто мае на мер 
па чаць сваю спра ву, даць 
маг чы масць ім ле га лі за вац-
ца, вый сці з «це ня во га» біз-
не су, — за зна чыў Мі ка лай 
Ула дзі мі ра віч.

Спры яе гэ та му і пра ва-
вая ба за. Дзя ку ю чы но вым 
маг чы мас цям па вя лі чы ла ся 
коль касць ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў. Знач на 
пры ба ві ла ся і ра мес ні каў: 
коль касць пла цель шчы каў 
па дат каў вы рас ла ў 2,5 ра-
за. З'я ві лі ся но выя аг ра ся-
дзі бы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЯК НА ПОЎ НІЦЬ 
МАТ РЫ ЦУ?

У Ашмян скім ра ё не коль касць не за ня тых у эка но мі цы 
гра ма дзян скла дае амаль ты ся чу ча ла век

Зва рот «МС» да гэ та га ра ё на не вы пад ко вы. 
Тэ ма фар мі ра ван ня ба зы не за ня тых у эка но мі цы бы ла 
ўзня та пад час вы яз но га па ся джэн ня 
Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі сё ле та ў чэр ве ні. Та ды за вяр шыў ся этап 
фар мі ра ван ня ка мі сій у рам ках рэа лі за цыі Дэ крэ та № 1 
«Аб са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва». 
Ра ё ну бы лі да дзе ны пэў ныя рэ ка мен да цыі. У пры ват нас ці, 
са ма стой на скла даць спіс тых, хто пад па дае пад 
дзе ян не дэ крэ та і не ча каць шаб ло на па яго ства рэн ні 
ад Мінп ра цы. Якія зру хі ад бы лі ся за гэ ты час 
і на што на кі ра ва на дзей насць па ста ян най ка мі сіі за раз? 
Аб гэ тым наш ка рэс пан дэнт да ве да ла ся пад час раз мо вы 
са стар шы нёй Ашмян ска га рай са ве та, стар шы нёй ка мі сіі 
Мі ка ла ем КВЯТ КЕ ВІ ЧАМ.

 У ТЭ МУ
У Ашмян скім ра ё не 17 ты сяч ча ла век пра ца здоль на-

га ўзрос ту. З іх 13 ты сяч за ня тыя ў эка но мі цы. З улі кам 
пра цу ю чых пен сі я не раў коль касць не за ня тых скла дае 
5,5 ты сяч ча ла век. У гэ ты пе ра лік ува хо дзяць ін ва лі ды, 
на ву чэн цы, ма ці ў вод пус ку па до гля дзе дзі ця ці, вай-
скоў цы. Яшчэ 500 ча ла век вя дуць пад соб ную гас па-
дар ку. Ад на ты ся ча гра ма дзян пра цуе за ме жа мі ра ё на. 
У рэш це рэшт, коль касць не за ня тых у эка но мі цы скла дае 
амаль ты ся чу ча ла век. З гэ тым кан тын ген там і бу дзе пра-
ца ваць ка мі сія па са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва 
ў рам ках рэа лі за цыі Дэ крэ та № 1.

МЕР КА ВАН НЕ

Якія рэ фор мы 
мяс цо ва га 

са ма кі ра ван ня 
па трэб ныя 
ў Бе ла ру сі?

Мяс цо вае са ма кі ра ван не, якое ў Бе ла ру сі 
прад стаў ля юць мяс цо выя дэ пу та ты і не каль кі 
амаль не вя до мых шы ро ка струк тур, — гэ та пер шыя 
дзве ры, ку ды па він ны гру кац ца на шы гра ма дзя не, 
каб вы ра шыць ба за выя праб ле мы: каб ад быў ся 
ра монт да рог, з'я ві ла ся ву ліч нае асвят лен не, 
бы ла ад ра ман та ва ная дзі ця чая пля цоў ка. Але так 
не ад бы ва ец ца, бо га лі на не раз ві тая, дэ пу та ты 
ма юць ма ла паў на моц тваў, жы ха ры ідуць 
хут чэй у вы кан ка мы і не заў сё ды атрым лі ва юць 
ад чы ноў ні каў да па мо гу.

Як дэ пу тат Па ла ты прад стаў-
ні коў я ба чу вый сце ў тым, каб 
пра вес ці рэ фор мы на за ка на-
даў чым уз роў ні і по тым пры-
мя ніць на прак ты цы. Ад на з 
важ ных іх ад мет нас цяў — маг-
чы масць, якая да зво ліць пад-
трым лі ваць іні цы я ты вы гра ма-
дзян за кошт срод каў мяс цо вых 
бюд жэ таў, так зва ных бюд жэ таў 
гра ма дзян ска га ўдзе лу.

Ча му та кія зме ны па трэб ныя? Гэ та да зво ліць па-
леп шыць якасць ра бо ты ор га наў мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня, дасць маг чы масць лю дзям удзель ні чаць у 
пры няц ці ра шэн няў, скі ра ва ных на рэа лі за цыю іні цы я-
тыў на ка рысць тэ ры то рый, дзе яны пра жы ва юць. Гэ та 
су свет ная прак ты ка, якая ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца 
кра і на мі Вы шаг рад скай гру пы.

Хто за ці каў ле ны ў зме нах? Па-пер шае, са мі гра ма-
дзя не. Яны атры ма юць срод кі на рэа лі за цыю пра ек-
таў, пас ля якой па чы на юць больш ад каз на ста віц ца да 
сва ёй тэ ры то рыі, ус пры ма юць яе як сваю, га на рац ца 
зроб ле най пра цай і со чаць, каб тая ж ад ра ман та ва ная 
пля цоў ка пад трым лі ва ла ся ў на леж ным ста не. Уз ды-
ма ец ца мяс цо вы па тры я тызм у доб рым сэн се гэ та га 
сло ва.

Па-дру гое, ула ды. Мяс цо выя жы ха ры за ці каў ле ныя 
ў тым, каб ра бо та бы ла вы ка на ная хут ка, якас на і пры 
гэ тым тан на, што да зва ляе сэ ка но міць срод кі бюд жэ-
ту і атры маць вы ні ко вы пра дукт вы со ка га ўзроў ню. 
Акра мя та го, зме ны бу дуць спры яць пры то ку све жых 
і ці ка вых ідэй.

Як па ві нен пра хо дзіць ад бор пра ек таў, якія змо гуць 
быць рэа лі за ва ныя? Тут усё вель мі прос та: трэ ба пра-
вес ці кон курс, на якім бу дуць ада бра ныя най леп шыя 
ва ры ян ты.

Хто змо жа ўдзель ні чаць у та кім кон кур се? Не толь кі 
за рэ гіст ра ва ныя ар га ні за цыі, але і іні цы я тыў ныя гру-
пы ці су пол кі і на ват асоб ныя гра ма дзя не. У тым лі ку 
ёсць пра па но ва за дзей ні чаць ста рас таў, якіх у Бе ла-
ру сі 18 ты сяч, але пад іх пра цу не за кла дзе ны асоб ныя 
бюд жэ ты.

У якас ці пры кла даў іні цы я тыў, якія мо гуць быць 
пад тры ма ныя за кошт срод каў бюд жэ таў гра ма дзян-
ска га ўдзе лу, мож на на зваць ар га ні за цыю ра бо ты 
мяс цо ва га клу ба, упа рад ка ван не дзі ця чай пля цоў кі, 
тэ ры то рыі ва кол ва да ёма, з'яў лен не пар ку.

Дзе яшчэ вы ка рыс тоў ва юц ца бюд жэ ты гра ма дзян-
ска га ўдзе лу? Упер шы ню та кі бюд жэт быў пры ме не ны 
ў Пор ту-Алег ры ў Бра зі ліі, за апош нія 15 га доў да іні-
цы я ты вы да лу чы лі ся больш за 15 000 га ра доў па ўсім 
све це. Ся род су се дзяў, у якіх гэ та ўсё эфек тыў на пра-
цуе, мож на на зваць Поль шчу. Там гэ та не аба вя зак, 
але пра ва, якім ка рыс та юц ца амаль паў сюд на.

Гэ тую ідэю ў Бе ла ру сі пад трым лі вае шэ раг не за леж-
ных экс пер таў. На прык лад, Мі ра слаў Ко ба са з фон да 
Са пе гі, які ўзна ча ліў гру пу па рас пра цоў цы змен, а 
так са ма Ула дзі мір Ка вал кін з Bіраrt. Ка вал кін на зы вае 
бюд жэ ты гра ма дзян ска га ўдзе лу ін стру мен там пад-
вы шэн ня да ве ру па між гра ма дзя на мі і дзяр жа вай, які 
да зва ляе хут ка да ве дац ца, якія праб ле мы хва лю юць 
мяс цо выя су поль нас ці і якія пра ек ты вар та пад тры-
маць. Бо час та, і гэ та праў да, чы ноў ні кі за пра цай не 
ба чаць праб лем звы чай ных лю дзей.

Якім чы нам пла ну ец ца пра соў ваць іні цы я ты ву па 
зме не за ка на даў ства? На сён ня ідзе рас пра цоў ка па-
пра вак, акра мя та го, пла ну ец ца пра вес ці пе ра га во ры 
па іні цы я ты ве ў Мі ніс тэр стве фі нан саў. Ра бо та бу дзе 
за вер ша ная да кан ца ле та, да лей пры ма ёй пад трым-
цы зме ны ў за ка на даў ства бу дуць прад стаў ле ныя ў 
Па ла це прад стаў ні коў.

Ган на КА НА ПАЦ КАЯ, 
дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
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