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Тра ды цыі, якія яд на юць
На тал ля Ка ча на ва з са ма га па чат ку 

су стрэ чы па ста ра ла ся на ла дзіць шчы-
ры і сум лен ны дыя лог з на стаў ні ка мі. 
І гэ та ў яе атры ма ла ся. Агуль на вя до-
ма, што сён ня ў сфе ры аду ка цыі шмат 
праб лем, ча сам вост рых і не ад клад-
ных. Пра іх так са ма іш ла га вор ка. Але 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі па ча ла 
раз мо ву з ін ша га — з та го, што аб' яд-
ноў вае бе ла рус кую на цыю, да па ма-
гае ўсім нам за ста вац ца год ным на-
ро дам, а кра і не ўпэў не на іс ці на пе рад 
на су пе рак пе ра шко дам і бар' е рам.

Гэ та ў пер шую чар гу тра ды цыі су-
ве рэн най Бе ла ру сі, пра якія мы доб ра 
ве да ем, але якія не тое што за бы ва ем, 
а хут чэй у ві ху ры паў ся дзён ных праб-
лем ус пры ма ем іх як са мо са бой неш та 
зра зу ме лае. Ка лі ж кі нуць по гляд
на да во лі ка рот кую гіс то рыю не за-
леж най Бе ла ру сі, мож на ўба чыць, як 
шмат да сяг ну та за гэ тыя га ды. Стар-
шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі на га да ла і 
пра на шы но выя тра ды цыі. Іх ня ма ла. 
Гэ та пра вя дзен не Усе бе ла рус кіх на-
род ных схо даў, свят ка ван не Дня Не-
за леж нас ці Бе ла ру сі, га да ві ны пры-
 няц ця Кан сты ту цыі, свя та дзяр жаў на га 
Гер ба і Сця га і ін шыя. Уз нік лі но выя 
спар тыў ныя і куль тур ныя тра ды цыі. 
Апош нім ча сам на ша ста лі ца ста ла 
мес цам пра вя дзен ня спа бор ніц тваў 
еў ра пей ска га і су свет на га ўзроў ню.
А да куль тур ных тра ды цый На тал ля 
Ка ча на ва ад нес ла, у пры ват нас ці, 
Баль вы пуск ні коў з удзе лам кі раў ні-
ка дзяр жа вы, Сла вян скі ба зар, між-
на род ны фес ты валь «Алек санд рыя 
збі рае сяб роў», дзе су стра ка юц ца 
прад стаў ні кі трох брац кіх сла вян скіх 
на ро даў, зна ка мі тыя ар тыс ты. І што 
ха рак тэр на, што год гэ та свя та на бы-
вае ўсё но вых сяб роў з роз ных кра-
ін. Да 100 ты сяч ча ла век збі ра юц ца 
на тра ды цый ны вя лі кі га ла-кан цэрт 
у Алек санд рыі. Ужо тра ды цы яй ста-
ла во сень скае свя та ўра джаю «Да-
жын кі», даб ра чын ная ак цыя «На шы 
дзе ці». Іх мес ца ў на шым жыц ці і ста-
ноў чы ўплыў на гра мад ства цяж ка пе-
ра аца ніць.

Вы ха ваў чы па тэн цы ял 
Пе ра мо гі

На фо не спроб част кі за ход ніх 
на ву коў цаў і ана лі ты каў пе ра пі саць 
гіс то рыю Дру гой су свет най вай ны 
асаб лі вае зна чэн нне на бы вае пад-
рых тоў ка да 75-год дзя пе ра мо гі ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не. У су вя зі з 
чым На тал ля Ка ча на ва па ра і ла на-
стаў ні кам як ма га больш ак тыў на вы-
ка рыс тоў ваць вы ха ваў чы па тэн цы ял 
Вя лі кай Пе ра мо гі ў ра бо це з мо ла-
дзю, каб яна ве да ла праў ду пра вай ну 
і ца ні ла наш сё няш ні дзень.

На тал ля Ка ча на ва пад крэс лі ла, 
што ўсім нам, а ма ла дым аба вяз ко-
ва, трэ ба зра зу мець, што мір і ста -
біль насць — гэ та не тое, што да ец ца 
раз і на заў сё ды. Сён ня па трэб на
кан са лі да цыя ўся го гра мад ства, каб 
та кая сі ту а цыя за ста ва ла ся ня змен-
най. А ў ма ла дых лю дзей не аб ход на 
фар мі ра ваць па чуц цё гра ма дзян скай 
ад каз нас ці за тое, што здзейс ні лі ста-
рэй шыя па ка лен ні, вы хоў ваць імк -
нен не збе раг чы па мяць пра Пе ра мо гу 
і пра цоў ныя зда быт кі.

Зар пла та не па він на 
змен шыц ца

Як пуб ліч ны па лі тык, На тал ля Ка-
ча на ва прад ба чы ла зла ба дзён ныя 
пы тан ні аў ды то рыі. Сён ня, на прык-
лад, ад на з са мых аб мяр коў ва е мых 
ся род ра бот ні каў бюд жэт най сфе-
ры тэм — пра зар пла ту, дак лад ней, 
пра но выя па ды хо ды ў яе на лі чэн ні. 
Хоць На тал ля Ка ча на ва не ад ной-
чы ўжо вы каз ва ла ся на гэ ты конт на 

роз ных су стрэ чах, у тым лі ку і на се сіі 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та-
таў на пры кан цы мі ну ла га го да. Та ды 
яна ад на знач на ска за ла, што ні хто ў 
бюд жэт най сфе ры не па ві нен атрым-
лі ваць у 2020 го дзе зар пла ту менш, 
чым у 2019 го дзе. І па пра сі ла дэ пу та-
таў тры маць гэ тае пы тан не на жорст-
кім кант ро лі.

Ця пер стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
зноў ад зна чы ла, што з 1 сту дзе ня
змя ні ла ся толь кі сіс тэ ма апла ты пра цы 
бюд жэт ні каў. Зроб ле на гэ та вы ключ на 
для спра шчэн ня раз лі каў, але зме ны 
не па він ны за кра нуць па мер за ра бот-
най пла ты. «Зар пла та ні ў якай ме ры 
не мо жа быць менш. Ка лі та кія вы пад кі 
ўзнік нуць, мы бу дзем пер са наль на 
і кан крэт на раз бі рац ца. Возь мем гэ-
та на кант роль», — па абя ца ла спі кер 
верх няй па ла ты пар ла мен та.

Па вод ле яе слоў, у цэ лым ста іць 
за да ча па сту по ва ўзні маць зар пла ту 
ў сфе ры аду ка цыі, пе да го гам школ і 
дзі ця чых сад коў, асаб лі ва ніз ка аплат-
ным ка тэ го ры ям ра бот ні каў, на прык-
лад, вы ха ва це лям, па моч ні кам вы ха-
ва це ляў. А ўво гу ле ся рэд няя зар пла та 
бюд жэт ні каў па він на скла даць 80 %
ад ся рэд няй зар пла ты па кра і не. 
І ўрад вы трым лі вае гэ ты па каз чык.

Што хва люе на стаў ні каў?
Пе да го гі — гэ та тыя не раў на душ-

ныя лю дзі, у якіх заў сё ды бы лі, ёсць 
і бу дуць пы тан ні да прад стаў ні коў 
ула ды. Ві даць, са ма пра фе сія спры-
яе гэ та му. Вось і ця пер у за ле Мінск ага 
га рад ско га па ла ца куль ту ры, дзе
са бра ла ся больш за 600 на стаў ні каў, 
ды рэк та раў ста ліч ных школ, гім на зій 
і іх на мес ні каў, прад стаў ні коў ін шых 
пе да га гіч ных уста ноў, су стрэ ча пе ра-
рас ла ў дыя лог за ці каў ле ных ба коў.

Га ва ры лі аб тым, што хва люе на-
стаў ні каў. У тым лі ку і аб пад трым цы 
ма ла дых спе цы я ліс таў, іх іль гот ным 
крэ ды та ван ні на на быц цё ква тэ ры, 
за ма ца ван ні кад раў, тэх ніч ным пе-
ра аб ста ля ван ні на ву чаль ных ка бі не-
таў, ар га ні за цыі па за школь най ра бо-
ты, гурт коў, за ах воч ван ні тэх ніч най 
твор час ці хлоп цаў і дзяў чат, ства рэн ні 
ўмоў для на ву чан ня дзя цей з асаб лі-
вас ця мі раз віц ця і іх да лей шым пра-
ца ўлад ка ван ні пас ля вы пус ку. Апош-
няе пы тан не стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі па абя ца ла раз гле дзець ра зам 
з Мі ніс тэр ствам пра цы і са цы яль най 
аба ро ны, каб та кія ма ла дыя лю дзі 
ме лі маг чы масць пра ца ваць.

З за лы пра гу ча ла слуш ная, на по-
гляд На тал лі Ка ча на вай, пра па но-
ва аб бу даў ніц тве арэнд на га жыл ля 
для ма ла дых на стаў ні каў, бо гэ та 

бу дзе са дзей ні чаць за ма ца ван ню 
пе да го гаў на мес цах. Так са ма пад-
тры ма ла стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
пра па но ву сва іх су раз моў цаў больш 
ад люст роў ваць шмат гран ную дзей-
насць на стаў ні каў у срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі, па вы шаць іх аў та ры тэт у 
гра мад стве.

Не ад ной чы пад час су стрэ чы звяр-
та ла ся ўва га на тое, што на стаў нік — 
гэ та апо ра га ра мад ства. Ён і ву чыць, 
і вы хоў вае дзя цей, і рых туе мо ладзь 
да бу ду ча га жыц ця. Та му і кло пат 
дзяр жа вы аб на стаў ні ку па ві нен быць 
адэ кват ны. Усе пра па но вы і пы тан ні 
бы лі па чу тыя. Па вод ле слоў На тал лі 
Ка ча на вай, яна аб мяр куе іх са стар-
шы нёй Мінск ага вы кан ка ма Ана то-
лем Сі ва ком.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.
Фо та Бел ТА.

РАС КЛАД НА ЗАЎТ РА

«ХА ЧУ ПА ЧУЦЬ АД ВАС 
ПРА ПА НО ВЫ!»

З та кі мі сло ва мі звяр ну ла ся да на стаў ні каў пад час су стрэ чы з пе да га гіч ным ак ты вам ста лі цы 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі На тал ля КА ЧА НА ВА

«Пры ёмы «Пры ёмы 
гра ма дзян — гра ма дзян — 

важ ная важ ная 
част ка ра бо ты част ка ра бо ты 
за ка на даў цаў»за ка на даў цаў»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Вель мі шмат зва ро таў звя за на з зя мель ны мі ад но сі на-
мі, па дзе лам участ каў. Па сту па юць прось бы аб са дзей ні-
чан ні ў вы ра шэн ні гэ тых пы тан няў, а так са ма пра па но вы, 
на кі ра ва ныя на па вы шэн не эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня 
і ахо вы зя мель, аба ро ну пра воў зем ле ка рыс таль ні каў.
Уся гэ тая ін фар ма цыя бу дзе ўлі ча на пры ка рэк ці роў цы 
Ко дэк са аб зям лі.

Як вы ве да е це, ця пер шы ро ка аб мяр коў ва юц ца маг-
чы мыя па праў кі ў Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва-
па ру шэн нях. Па ста ян ная ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі кі па 
за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве так са ма за-
дзей ні ча на ў гэ тай ра бо це.

Гэ та зна чыць, вя дзец ца жы вы дыя лог з гра мад скас-
цю па мно гіх пы тан нях за ка на даў чай дзей нас ці. Лю дзі 
пры хо дзяць да нас з доб ры мі ідэ я мі, якія са праў ды за-
слу гоў ва юць ува гі.

На ак тыў ную 
ра бо ту з на сель-
ніц твам я ары ен-
 тую і дэ пу тац-
 кі кор пус. Гэ та 
звыш 18 ты сяч 
ча ла век, якія імк-
нуц ца быць ка-
рыс ны мі свай му 
го ра ду, ра ё ну, 
кра і не. Не аб ход-

на мак сі маль на вы ка рыс таць гэ ты рэ сурс, перш за ўсё 
вы бу да ваць больш цес нае су пра цоў ніц тва з мяс цо вы-
мі ор га на мі ўла ды. Та ды мно гія рэ гі я наль ныя пы тан-
ні мож на бу дзе вы ра шаць больш эфек тыў на, а са мае 
га лоў нае — свое ча со ва. Як ар га ні за ваць пра цу ў гэ тым 
клю чы, мы аб мяр коў ва ем на су стрэ чах са стар шы ня мі 
га рад скіх і ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў, якія пра вод зяц ца 
мной у рэ гі ё нах. Ба чу, што дэ пу та ты доб ра ва ло да юць 
ін фар ма цы яй аб сі ту а цыі на мес цах, у іх ня ма ла перс-
пек тыў ных іні цы я тыў.

— Ка лі ка заць пра кан крэт ныя ліч бы, то коль кі 
зва ро таў па сту пае ў Са вет Рэс пуб лі кі і з які мі пы тан-
ня мі час цей за ўсё пры хо дзяць лю дзі?

— У сту дзе ні 2020 го да ў Са вет Рэс пуб лі кі па сту пі ла 
406 зва ро таў: 292 пісь мо выя, вус ных — 114. Для па раў-
на ння: за сту дзень 2019 го да па сту пі ла 35 зва ро таў, а за 
ўвесь 2019-ы — 437. Вы ба чы це, рост іс тот ны. І гэ та нар-
маль на. Ка лі да нас ідуць лю дзі, зна чыць, яны нам да вя ра-
юць. У той жа час ана ліз зва ро таў па каз вае, што боль шасць 
пы тан няў маг ло быць вы ра ша на на мес цах. І гэ та сіг нал 
мяс цо вым ор га нам ула ды: у пра цы з людзь мі не па він на 
быць фар ма ліз му, ва ла кі ты, ад пі сак. Кож ны зва рот па-
тра буе ўваж лі ва га раз гля ду і кан крэт на га ра шэн ня.

У раз рэ зе рэ гі ё наў най боль шая коль касць зва ро таў за 
сту дзень у Са вет Рэс пуб лі кі па сту пі ла ад жы ха роў Мін ска 
і Мін скай воб лас ці, най мен шая — ад жы ха роў Гро дзен-
скай і Ві цеб скай аб лас цей.

Ка лі ка заць пра тэ ма ты ку, то лю дзі пры хо дзяць на 
пры ёмы ў асноў ным з праб ле ма мі, якія дат ычац ца жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі і жыл лё ва га фон ду, зем-
ле ўпа рад ка ван ня і зем ле ка ры стан ня, пра ца ўлад ка ван ня, 
су до вых спрэ чак. Час та ўзды ма юц ца пы тан ні, звя за ныя 
з ра бо тай сіс тэ мы ахо вы зда роўя, аду ка цыі, эка ло гі яй і 
ахо вай на ва коль на га ася род дзя.

— На тал ля Іва наў на па коль кі, мы за кра ну лі тэ му эка-
ло гіі, нель га не спы таць пра сі ту а цыю з вы сеч кай Гру-
шаў ска га скве ру ў Мін ску. На коль кі вя до ма, вы аса біс та 
вы яз джа лі на мес ца, каб ра за брац ца ў праб ле ме.

— Гэ тым пы тан нем я зай ма ла ся па да ру чэн ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы. Сі ту а цыя з вы сеч кай скве ру шы ро ка аб мяр-
коў ва ла ся жы ха ра мі го ра да, у тым лі ку ў са цы яль ных 
сет ках. І яна не за ста ла ся не за ўва жа най. Са стар шы нёй 
Мін гар вы кан ка ма мы вы яз джа лі на мес ца, каб дэ та лё ва 
ра за брац ца ў тым, што ад бы ва ец ца. Зной дзе ны пры -
маль ны ва ры янт вы ра шэн ня. Вы сеч ка дрэў спы не на.
Ва ўста ноў ле ны тэр мін мы пра ін фар му ем жы ха роў аб 
пры ня тых ра шэн нях.

— Ці бу дзе ў да лей шым удас ка наль вац ца ра бо та 
са зва ро та мі гра ма дзян у Са ве це Рэс пуб лі кі?

— Мы над гэ тым пра цу ем па ста ян на. У блі жэй шы час 
ра зам з чле на мі Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі пра вя-
дзём вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян. Се на та ры так са ма 
пра цяг нуць гэ тую ра бо ту на мес цах. У на шых гра фі ках на 
блі жэй шы час — су стрэ чы ў пра цоў ных ка лек ты вах. Гэ та 
зна чыць, што ра бо та з на сель ніц твам не бу дзе змян шаць
аба ро ты і за ста нец ца важ ным склад ні кам дзей нас ці 
Са ве та Рэс пуб лі кі.


