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Тэ му раз мо вы стар шы-
ня кан грэ са Гуд рун Мос лер-
Цёрнстром прад ста ві ла на-
ступ ным чы нам — ро ля мяс цо-
вых су поль нас цяў у той сіс тэ ме 
шмат уз роў не ва га кі ра ван ня, 
якую імк нуц ца па бу да ваць у 
Еў ро пе. Шу каць но вую ма дэль 
пры му ша юць не да хо пы дэ ма-
кра тыч най сіс тэ мы і на ступ ствы 
эка на міч на га кры зі су.

Клю ча выя пры кме ты но вай 
фор мы, якую бу ду юць у кан-
грэ се, — вы пра цоў ка рэ ка мен-
да цый для мяс цо вых ор га наў 
кі ра ван ня і раз дзя лен не паў-
на моц тваў па прын цы пе суб сі-
ды яр нас ці. Гэ та зна чыць, што 
па лі ты ка па він на быць блі жэй 
да гра ма дзян, а паў на моц твы — 
пе ра да вац ца на той уз ро вень, 
дзе вы ка наць іх мож на най-
больш эфек тыў на.

Стан дар ты і пра вы
Прын цып суб сі ды яр нас ці быў 

уста ноў ле ны Еў ра пей скай хар-
ты яй мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
(1985 го да), якая з'яў ля ец ца 
ба за вым да ку мен там рэ гі я наль-
най дэ ма кра тыі. У ёй вы зна ча ны 
пра ва выя асно вы дэ цэнт ра лі за-
цыі і раз віц ця мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня ў Еў ро пе. Па сло вах 
спа да ры ні Мос лер-Цёр нстром, 
за да ча Кан грэ са мяс цо вых і рэ-
гі я наль ных улад — ма ні то рынг 
рэа лі за цыі хар тыі ў 47 кра і нах, 
якія яе ра ты фі ка ва лі.

Да ку мент вы зна чае агуль на-
еў ра пей скія стан дар ты мяс цо-
вай дэ ма кра тыі і аба ра няе пра-
вы прад стаў ні коў рэ гі я наль най 
ула ды.

Ся род асноў ных прын цы паў 
і па ла жэн няў хар тыі на ступ ныя: 
на па са ды ў мяс цо выя кі ру ю чыя 
ор га ны лю дзі па він ны вы бі рац-
ца дэ ма кра тыч ным чы нам, му-
ні цы паль ная ўла да мае пра ва 
на фі нан са вую аў та но мію і вы-
кон вае свае аба вяз кі без уплы ву 
на цы я наль ных ор га наў.

— У ма ёй кра і не, Аў стрыі, мяс-
цо выя ор га ны ўла ды па він ны за-
пра шаць жы ха роў раз на год на 
су стрэ чу і рас каз ваць ім пра свае 
ідэі, мэ ты — так, каб лю дзі маг лі 
гэ та аб мер ка ваць, — пры во дзіць 
прык лад стар шы ня кан грэ са.

Пе ра да ча кі раў ні чых паў на-
моц тваў па він на су пра ва джац-
ца і фі нан са вай аў та но мі яй. 
Важ ны пункт хар тыі — за бес пя-
чэн не мяс цо вых ор га наў гра-
шо вы мі рэ сур са мі, якіх бу дзе 
да стат ко ва для вы ка нан ня аба-
вяз каў. Вы ра шыць гэ та мож на, 
пе ра вод зя чы фі нан са выя срод-
кі з на цы я наль ных фон даў або 
да зва ля ю чы мяс цо вай ула дзе 
збі раць па да ткі. 

Асаб лі вую ўва гу кан грэс 
удзя ляе та му, каб на мяс цо вым 
і рэ гі я наль ным уз роў нях кла па-
ці лі ся аб пра вах ча ла ве ка, якія 
з'яў ля юц ца ад ным з клю ча вых 
пры яры тэ таў дзей нас ці ўся го 
Са ве та Еў ро пы.

— Я ха чу па ка заць, што 
шэ раг еў ра пей скіх прын цы-
паў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
не з'яў ля ец ца за кры тым. Гэ та 

не кан чат ко вы на бор пра віл, 
а фак тыч на — жы вы ма тэ ры-
ял, які па ста ян на раз ві ва ец ца. 
Та му ў па лі ты цы мы не мо жам 
да сяг нуць кан чат ко ва га пунк та 
і кан чат ко ва быць за да во ле ны-
мі. Усё змя ня ец ца, як мы ба-
чым, у наш час,— ка жа Гуд рун 
Мос лер-Цёр нстром.

Та му кан грэс заў сё ды імк-
нец ца не толь кі за ха ваць ба-
за выя прын цы пы хар тыі, але і 
па леп шыць, ма дэр ні за ваць іх 
згод на з но вы мі рэа лі я мі.

Па сло вах стар шы ні, у апош-
ні час у Еў ро пе на зі ра ец ца тэн-
дэн цыя «дэ са лі да ры за цыі». 
Пры чы на та му — раз на стай ныя 
кры зі сы. Усё гэ та пад ры вае зба-
лан са ва ны па дзел паў на моц-
тваў мяс цо вай дэ ма кра тыі. 

— Ка лі б мы тры ма лі ся ра зам 
і вы ра ша лі праб ле мы ра зам з ін-
шы мі кра і на мі, на прык лад праб-
ле му бе жан цаў, то бы ло б лепш, — 
упэў не на стар шы ня Кан грэ са мяс-
цо вых і рэ гі я наль ных улад.

Ме ха нізм 
ма ні то рын гу

Усе кра і ны, якія ра ты фі ка ва-
лі хар тыю, аба вя за лі ся вы кон-
ваць яе па ла жэн ні.

— Ёсць ар ты ку лы, якіх трэ-
ба пры трым лі вац ца дак лад на. 

Ёсць ін шыя ар ты ку лы, па якіх 
мож на пра па на ваць пэў ныя 
ага вор кі, вы кон ваць крок за 
кро кам, — ад зна чае Гуд рун 
Мос лер-Цёр нстром.

Боль шасць па ла жэн няў па-
збаў ле на аль тэр на тыў. На прык-
лад, пра ва гра ма дзян удзель ні-
чаць у кі ра ван ні дзяр жаў ны мі 
спра ва мі, са ма стой на вы бі раць 
свае ор га ны ўла ды і вы зна чаць 
іх кам пе тэн цыі; клю ча выя пра-
вы су поль нас цяў на аў та но мію, 
са ма кі ра ван не, пра ва су до вай 
аба ро ны ад уз дзе ян ня ўла ды 
ін шых уз роў няў.

Кан грэс з'яў ля ец ца тым 
ор га нам, які со чыць за вы ка-
нан нем на зва ных прын цы паў. 
Кант роль ажыц цяў ля ец ца дзя-
ку ю чы ма ні то рын гу, які пра во-
дзіц ца з 1995 го да. За гэ ты час 
пад рых та ва на ка ля 100 дак ла-
даў з рэ ка мен да цы я мі для на-
цы я наль ных ура даў. З 2010 го да 
ме ха нізм змя ні лі, каб зра біць 
кант роль больш праз рыс тым і 
рэ гу ляр ным. Ця пер ма ні то рынг 
пра во дзіц ца ў кож най кра і не 
адзін раз на пя ці год ку — атрым-
лі ва ец ца 10—12 кра ін у год.

— Ма ні то рын га вы ка мі тэт 
рэа лі зоў вае ві зі ты ў кра і ну. Мы 
со чым за вы ба ра мі і рэ ка мен-
ду ем пэў ныя дзе ян ні для та го, 
каб па леп шыць вы бар чыя сіс-
тэ мы і пра цэ сы, — па ве да мі ла 
стар шы ня кан грэ са. — Да та го, 
як стаць кі раў ні ком кан грэ са, я 
вель мі шмат ча су ўдзя лі ла пра-
цы ў ма ні то рын га вых ка мі тэ тах. 
На ўсіх уз роў нях: і рэ гі я наль-
ным, і мяс цо вым — я шмат пра 
што да ве да ла ся пад час ма ні то-
рын га вых ві зі таў.

Дак ла ды з рэ ка мен да цы я-
мі па кра і нах рых ту юц ца пас ля 
ад на го-двух ві зі таў. Спе цы я-
ліс ты атрым лі ва юць ін фар ма-
цыю па кра і не, на зі ра юць за 
вы ба ра мі, пра цу юць су мес на 
з раз на стай ны мі ін сты ту та мі і 
ар га ні за цы я мі. Су стра ка юц ца з 
мяс цо вы мі ор га на мі са ма кі ра-
ван ня, суд дзя мі, аса цы я цы я мі, 
гра ма дзян скі мі су поль нас ця мі 
і ін шы мі. Пас ля ві зі таў пра ект 
дак ла да прад стаў ля ец ца за-
ці каў ле ным парт нё рам. Яны 
мо гуць зра біць свае ка мен та-
рыі. За тым спра ва зда чу аб мяр-
коў вае ка мі тэт па ма ні то рын гу. 
Адзін з за ключ ных эта паў — 
па ся джэн не ў кан грэ се, дзе 
рас пра цоў ва юц ца рэ ка мен да-
цыі. Кан чат ко вы да ку мент пе-
радаец ца ад па вед на му ўра ду, 
а прад стаў ні кі кра і ны ў кан грэ-
се пас ля да юць спра ва зда чу аб 
вы ка нан ні па рад.

Ся род на гляд ных вы ні-
каў пра цы стар шы ня кан грэ са 
пры вя ла ад наў лен не дыя ло гу 
ў Сла ве ніі і ра ты фі ка цыю пра-
та ко ла аб гра мад скіх спра вах. 
Пра мыя вы ба ры гу бер на та раў 
у Ра сіі — так са ма рэ ка мен да цыя 
ар га ні за цыі.

Не дзеля парад
Удзел у аб ме не мер ка ван-

ня мі, акра мя Гуд рун Мос лер-
Цёр нстром, узя лі ды рэк тар 
Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я-
наль ных улад Са ве та Еў ро пы 
Жан-Фі ліп Ба зуль, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты-
цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк сандр Па пкоў. Пры маў 
удзель ні каў су стрэ чы пер шы 
пра рэк тар Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ва ле рый Ба ра дзе ня.

Бе ла русь не з'яў ля ец ца чле нам 
кан грэ са, але ўжо шмат га доў су-
пра цоў ні чае з ар га ні за цы яй.

— Ка лі вы неш та хо ча це ра-
біць у ва шай кра і не, а ва ша 
кра і на хо ча раз ві ваць са ма кі ра-
ван не, то мы з за да валь нен нем 
прад ста вім па ра ды, — ска за ла 
Гуд рун Мос лер-Цёрнстром.

Але не толь кі дзе ля па рад 
за ві та лі ў Мінск чле ны кан грэ-
са, іх мэ та — па зна ё міц ца з во-
пы там бе ла ру саў у мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні.

— Мы тут не толь кі, каб на-
ву чаць вас, а так са ма для та го, 
каб па чуць ад вас, што вам не-
аб ход на. І на ша за да ча — уз-
мац ніць мяс цо вае са ма кі ра-
ван не. Да ве дац ца, што вы мяр-
ку е це аб гэ тым. Грун ту ю чы ся 
на ва шых ад ка зах, мы мо жам 
гэ тыя ве ды пе ра даць ін шым 
кра і нам-чле нам. Мы імк нём ся 
да ве дац ца і да па маг чы — гэ та 
га лоў ная ідэя, якую я ха це ла 
б да нес ці да вас. Мы бу ду ем 
агуль ныя ве ды для мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня.

У сту дэн таў бы ла маг чы-
масць за даць пы тан ні вы со-
кім гас цям. Мо ладзь ці ка ві ла-
ся элект рон най дэ ма кра ты яй, 
пра ек та мі па за ха ван ні куль-
тур най спад чы ны. Ад но з пы-
тан няў да ты чы ла ся перс пек тыў 
су пра цоў ніц тва па між кан грэ-
сам і Бе ла рус сю. Ро лю мос та тут 
вы кон вае Ін фар ма цый ны пункт 
Са ве та Еў ро пы ў Мін ску — дзя-
ку ю чы яму рэа лі за ва на ўжо 
больш за 40 су мес ных пра ек-
таў. У той жа час спа да ры ня 
Мос лер-Цёр нстром вы ка за ла 
над зею, што Бе ла русь да лу-
чыц ца да хар тыі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Шэ раг еў ра пей скіх 
прын цы паў 

мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня 
не з'яў ля ец ца за кры тым. 
Гэ та не кан чат ко вы 
на бор пра віл, 
а фак тыч на — жы вы 
ма тэ ры ял, які па ста ян на 
раз ві ва ец ца.

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ

ВЕ ДАЦЬ, АБА РА НЯЦЬ, ВЕ ДАЦЬ, АБА РА НЯЦЬ, 
ДА ПА МА ГАЦЬДА ПА МА ГАЦЬ

На якіх прын цы пах грун ту ец ца дзей насць Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад 
Са ве та Еў ро пы, рас ка за ла яго стар шы ня

МЕР КА ВАН НІ

Ці мае сэнс Ці мае сэнс 
фінансавая фінансавая 

аўтаномія рэ гі ё наў?аўтаномія рэ гі ё наў?
Пад час круглага стала, які сумесна 
правялі Савет Рэспублікі 
Нацыянальнага сходу Беларусі і Кангрэс 
мясцовых і рэгіянальных улад Савета 
Еўропы, пра гу чаў тэ зіс аб маг чы май 
фі нан са вай аў та но міі мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, які мы па пра сі лі 
пра ка мен та ваць асоб ных 
удзель ні каў се мі на ра.

На мес нік стар-
шы ні Па ста ян-
най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цыя-
наль на га схо ду 
Бе ла ру сі па рэ-
гі я наль най па лі-
ты цы і мяс цо вым 
с а  м а  к і  р а  в а н  н і , 

стар шы ня рэс пуб лі кан ска га гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь» 
Ге надзь ДА ВЫ ДЗЬКА ад зна чыў, што 
фі нан са вую аў та но мію па він ны ства раць 
рэ гі я наль ныя суб' ек ты гас па да ран ня, 
якія пра вод зяць ра зум ную фіс каль ную 
па лі ты ку і ін вес та ван не, раз ві ва юць 
прад пры ем ствы. «Ка лі іс ну юць та кія, то 
пэў ная фі нан са вая не за леж насць уз ні-
кае, па коль кі не ўсе гро шы за бі ра юць у 
цэнтр. Але я пе ра ка на ны, што поў най фі-
нан са вай не за леж нас ці ў рэ гі ё наў быць 
не па він на. Хі ба тое, што за раз ад бы ва-
ец ца ў Бар се ло не, гэ та не пры трым лі-
ван не па ра гра фаў хар тыі?» — па ці ка віў-
ся ў ад каз Ге надзь Да вы дзька.

Кі раў нік «Бе лай Ру сі» да даў, што сён ня 
па доб ныя рэ чы не пры ма юц ца ў раз лік 
еў ра пей ца мі. Ён пад крэс ліў, што мен та-
лі тэт бе ла ру саў ін шы, та му і ра зу мен не 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, не за леж нас ці 
на мес цах не зу сім та кое, як еў ра пей скае. 
«Уся гіс то рыя сла вян ства аб' яд ноў вае: 
да вай це ўсе ра зам, усёй гра ма дой, — на-
га даў се на тар. — Фі ла со фія і ло гі ка тут не 
ху тар ская, яна не раз' яд ноў вае. Ка лі даць 
не за леж насць у ад па вед нас ці з еў ра пей-
скім ра зу мен нем, то гэ та трош кі не бу дзе 
ад па вя даць нам мен таль на».

Зра зу ме лая ма дэль для бе ла ру саў на-
ступ ная: ёсць цэнтр, дзе скан цэнт ра ва ны 
пэў ныя фі нан сы. А рэ гі ё ну не аб ход на 
да каз ваць аб грун та ва насць сва іх пра ек-
таў, пры гэ тым ма ю чы ўлас ны бюд жэт, 
у рам ках яко га ён не за леж ны. На дум-
ку Ге на дзя Да вы дзькі, па дзел рэ гі ё наў 
і цэнт ра — гэ та ўто пія, якая мо жа на ват 
стаць не бяс печ най.

Стар шы ня Мін-
ск ага га рад ско га 
Са ве та дэ пу та таў 
Ва сіль ПА НА СЮК 
звяр нуў ува гу на 
вы ступ лен не ад-
на го са спі ке раў 
круг ла га ста ла 
Міра сла ва Ко ба са. 
Апош ні ад зна чыў: 

ёсць та кое па няц це, як ні за вы ўзро вень 
на ро да ўлад дзя — тэ ры та ры яль ны ор-
ган гра мад ска га са ма кі ра ван ня. Мі ра-
слаў Ко ба са пра па на ваў ар га ні за ваць 
пад трым ку ў гэ тым на прам ку ў па ме ры 
0,1 % ад бюд жэ ту.

«Па Мін ску мы даў но ад пра ца ва лі 
пэў ную схе му ў да чы нен ні да дзей нас ці 
ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня. Ёсць за цвер джа ная га-
рад скім Са ве там дэ пу та таў, прэ зі ды у-
мам ін струк цыя ў ду ху спа бор ніц тва, — 
рас ка заў Ва сіль Па на сюк. — На ра ён ным 
уз роў ні што квар таль на вы зна ча ец ца 
най леп шы ка ле гі яль ны ор ган тэ ры та-
ры яль на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня 
і яму вы дзя ля юц ца гра шо выя срод кі, 
а за тым і на га рад скім уз роў ні. Гра мад-
ская ра бо та не мо жа быць «рас шчэп ле-
ная» на служ бо выя акла ды — на тое яна 
і гра мад ская. Дык вось, гэ тых гро шай, 
якія бя руц ца з бюд жэ ту Мін ска, цал кам 
да стат ко ва для вы ка нан ня функ цый ор-
га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са-
ма кі ра ван ня».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Ад но з ме ра пры ем стваў у на сы ча ным гра фі ку прад стаў ні коў 
кан грэ са — су стрэ ча ў Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Гэ та, на пэў на, ад на з са мых знач ных па дзей 
у рам ках ві зі ту. За меж ныя спе цы я ліс ты аб мя ня лі ся во пы там 
як з ты мі, хто сён ня не па срэд на пра цуе ў мяс цо вых ор га нах 
ула ды, так і з бу ду чы мі кі раў ні ка мі, якія па куль яшчэ толь кі 
сту дэн ты.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.


