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Се на тар Тац ця на РУ НЕЦ пра вя ла ў Мін ску 
свой пер шы аса біс ты пры ём гра ма дзян 
у якас ці стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і 
фі нан сах.

І пер шы ж на вед валь нік з Ма гі лё ва агу чыў 
пы тан не, якое на ват пры дэ таль ным раз гля-
дзе ў час пры ёму акрэс лі ла да стат ко ва зла-
ба дзён ную праб ле му.

Сут насць зва ро ту ў на-
ступ ным. Пры ват нае прад-
пры ем ства ма гі ляў ча ні на 
з'яў ля ец ца афі цый ным пе-
ра воз чы кам па марш ру це 
Ма гі лёў—Го мель. Для гэ та га 
за дзей ні ча ны сем мік ра -
аў то бу саў умя шчаль нас цю 
ад 16 да 21 ча ла ве ка (ча ты -
ры аў то бу сы 2018 го да вы-
пус ку). Транс парт нае прад-
пры ем ства спраў на пла ціць 
з пры быт ку ўсе не аб ход ныя 
збо ры і па да ткі.

І ўсё бы ло б ні чо га, па-
куль не з'я ві лі ся, мяк ка ка жу чы, ня доб ра сум-
лен ныя кан ку рэн ты. Яны на хаб ным чы нам 
кра дуць клі ен таў і, ка неш не, не пла цяць ні-
чо га ў бюд жэт. Па вод ле слоў за яў ні ка, ро-
біц ца ўсё над звы чай ад кры та. Не ле галь ныя 
пе ра воз чы кі за 7—10 хві лін да ад праў лен ня 
мік ра аў то бу са за ко на па слух мя ных кан ку-
рэн таў пад га ня юць сваю марш рут ку з доб-
ра бач ным над пі сам «Ма гі лёў—Го мель» на 
пры пы нак гра мад ска га транс пар ту по бач з 
вак за лам, за бі ра юць па са жы раў і на пе рад. 
У вы ні ку афі цый ны пе ра воз чык апы нуў ся на 
мя жы банк руц тва. Бо на ват ка лі ў яго мік ра-
аў то бус на бу дуць бі лет два ча ла ве кі, трэ ба 
вы яз джаць у рэйс. А гэ та не ма лыя стра ты.

Так, бы лі зва ро ты ў ін стан цыі го ра да і воб-
лас ці, у пра ку ра ту ру, Ка мі тэт дзярж кант ро лю, 
пад атко вую ін спек цыю, ДАІ, Транс парт ную 
ін спек цыю з прось бай не даць не сум лен ным 
кан ку рэн там зруй на ваць прад пры ем ства. 
Ад нак сам факт за пі су прад пры маль ні ка на 
пры ём да стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па эка-
но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах свед чыць пра
тое, што пы тан не за ста ло ся ня вы ра ша нае. Ён 
не ве рыць у тое, што на мяс цо вым уз роў ні 

яго мож на зва рух нуць з мес ца. Тац ця на Ру-
нец па ста ра ла ся ўнік нуць у роз ныя ас пек ты 
праб ле мы, за да ла шмат дак лад ных пы тан няў 
па тэ ме. Пры зна ла ся, што па доб ная праб ле-
ма іс нуе і ў Мін ску, дзе так са ма вы ра ша ец ца 
цяж ка і ма руд на. Але пы тан не ці ка вае, і яна 
бя рэ яго пад кант роль.

Тут трэ ба мець на ўва зе, што сён ня ўсе 
пры ват ныя струк ту ры ў той ці ін шай сту пе ні 

іс ну юць ва ўмо вах кан ку рэн цыі. У прын цы пе
гэ та нар маль ная, пра віль ная і ста ноў чая 
з'я ва. Ме на ві та кан ку рэн цыя спры яе раз віц-
цю эка но мі кі, асаб лі ва сфе ры па слуг, у цэ лым 
зні жэн ню цэн. Ад сут насць кан ку рэн цыі вя дзе 
да за стою. А ку ды ж вя дзе ня доб ра сум лен-
ная кан ку рэн цыя? У це ня вую эка но мі ку і як 
мі ні мум ва ўхі лен не ад па дат каў.

Тац ця на Ру нец па абя ца ла грун тоў на ра-
зам са спе цы я ліс та мі ра за брац ца як у ма гі-
лёў скай, так і ў ін шых праб ле мах, з які мі ў 
той дзень да яе звяр ну лі ся лю дзі. Іх пы тан ні 
да ты чы лі ся зя мель ных спрэ чак з мяс цо вай 
ула дай, па слуг ЖКГ, ра мон ту са цы яль на га 
жыл ля. Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі за пэў-
ні ла, што зва ро ты гра ма дзян не за ста нуц ца 
па-за ўва гай і мяс цо вых ор га наў ула ды, ку ды 
спяр ша звяр ну лі ся лю дзі і дзе іх не па чу лі. 
Се на тар ад зна чы ла, што пры ёмы гра ма дзян 
да зва ля юць з пер шых вус наў да вед вац ца 
пра тыя праб ле мы, з які мі су ты ка юц ца лю-
дзі. У гэ тым вя лі кая каш тоў насць та кой фор-
мы ра бо ты.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

ШТО РА БІЦЬ З НЯ ДОБ РА СУМ ЛЕН НАЙ ШТО РА БІЦЬ З НЯ ДОБ РА СУМ ЛЕН НАЙ 
КАН КУ РЭН ЦЫ ЯЙ?КАН КУ РЭН ЦЫ ЯЙ?

На дзён ныя праб ле мы 
Мін шчы ны ў цэ лым і 
кан крэт ных рэ гі ё наў па асоб ку, а 
так са ма пы тан ні ўза е ма дзе ян ня 
пар ла мен та ры яў і вы ка наў чай 
ула ды бы лі аб мер ка ва ны 
пад час су стрэ чы стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма Аляк санд ра 
ТУР ЧЫ НА з дэ пу та та мі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі сё ма га склі кан ня 
ад Мін скай воб лас ці.

— Вы су стра ка е це ся са сва і мі 
вы бар шчы ка мі, жы ха ра мі воб-
лас ці.Та му ха чу па пра сіць, каб 
вы да но сі лі тыя праб ле мы, з які-
мі су ты ка юц ца лю дзі. Мне ці ка-
ва, чым жы вуць ва шы рэ гі ё ны. 
Бяс спрэч на, у нас ёсць ін фар ма-
цыя рай вы кан ка маў. Ра зам з тым 
дай сці да кож на га не ха пае ча су. 
Мін ская воб ласць раз ві ва ец ца 
не раў на мер на, ёсць рэ гі ё ны, якія 
ад ста юць. Та му ва шы да па мо га і 
пад трым ка нам вель мі па трэб-
ныя. Хо чац ца, каб і на ша дум ка 
бы ла ўлі ча на пры рэа лі за цыі тых 
нар ма тыў на-пра ва вых ак таў, які-
мі, упэў не ны, вы бу дзе це шчыль-
на зай мац ца пад час сва ёй пра-
фе сій най дзей нас ці. Ра ё ны час-
та су ты ка юц ца з пы тан ня мі, якія 
ім не пад сі лу. Яны па тра бу юць 
вы ра шэн ня на за ка на даў чым уз-

роў ні, — ад зна чыў Аляк сандр 
Тур чын.

Вя до ма, на мес цах лю дзі хо-
чуць жыць у кам фор це, не горш, 
чым у го ра дзе: мець усё пад ру-
кой, побач з до мам — і баль ні цу, 
і дзі ця чыя сад кі, і ба сейн. Зра зу-
ме ла, гро шай на ўсё не ха пае. 
Та му, на дум ку гу бер на та ра, не-
аб ход на вы зна чыць пры яры тэ ты 
і пазбаўляцца ад тых праб ле м, 
якія вы клі ка юць кло па ты або 
спра вяд лі выя на ра кан ні лю дзей. 
І, вядома, у гэ тыя пра цэ сы не аб-
ход на ўцяг ваць са міх жы ха роў, 
для та го каб яны ад чу ва лі свой 
уплыў на пры няц це та го ці ін ша га 
ра шэн ня.

— За дач шмат, — кан ста та ваў 
Аляк сандр Тур чын. — Але на ша 
агуль ная за да ча — даб ра быт кра-
і ны, лю дзей. І тут не па він на быць 
роз на га лос ся. Мы ўсе — ад на ка-
ман да. Я заў сё ды га то вы су стрэц-
ца з ва мі, вы слу хаць кан струк-
тыў ныя пра па но вы. На пра ця гу 
на ступ най пя ці год кі нам не аб-
ход на ўдвая па вя лі чыць да хо ды 
гра ма дзян. Эка но мі ка па він на 
пра ца ваць на агуль ны вы нік. 
Для нас гэ та важ ная, на пру жа-
ная і кар пат лі вая ра бо та.

Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма 
звяр нуў ува гу пар ла мен та ры-
яў на тое, каб яны бра лі ўдзел 
у па ся джэн нях рай вы кан ка маў, 

пры чым не прос та пры сут ні ча лі, 
а пра яў ля лі ак тыў насць у аб мер-
ка ван ні праб лем, да но сі лі іх да 
ўла ды.

Аляк сандр Тур чын вы слу хаў 
так са ма пра па но вы дэ пу та таў па 
роз ных ас пек тах раз віц ця Мін-
шчы ны.

— Сён няш няя су стрэ ча важ ная 
не толь кі з пунк ту гле джан ня глы-
бі ні праб лем кож на га рэ гі ё на, але 
і з па зі цый вы пра цоў кі сіс тэм ных 
ра шэн няў, уза е ма ад но сін пар ла-
мен та ры яў і Мі набл вы кан ка ма. 
У нас ад на мэ та, якую мы рэа лі-
зу ем кож ны на сва ім по лі, — ад-
зна чы ла стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах 
Па ла ты прад стаў ні коў Люд мі-
ла НІ ЖЭ ВІЧ.

Пар ла мен та рый лі чыць, што 
вар та звяр таць больш ува гі на 
раз віц цё сфе ры па слуг, у тым лі ку 
і ту рыс тыч ных. Акру га, якую яна 
прад стаў ляе, ба га тая на пом ні кі 
гіс то рыі, ар хі тэк ту ры, вя до мых 
пісь мен ні каў, твор чых лю дзей. 
Але да лё ка не ўсе пра гэ та ве да-
юць. Яна так са ма вы ка за ла па-
жа дан не, каб Мі набл вы кан кам 
ін фар ма ваў дэ пу та таў аб пла нах 
на най блі жэй шы год, з тым каб 
яны маг лі да нес ці іх да жы ха роў, 
сва іх вы бар шчы каў.

Дэ пу тат ад Ба ры саў скай 
сель скай акру гі № 63, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 
пра вах ча ла ве ка, на цы я наль-
ных ад но сі нах і срод ках ма са-
вай ін фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ 
упэў не на, што дэ пу та ты ўваж лі ва 
ста вяц ца да кож на га зва ро ту, з 
якім за яў нік пры хо дзіць на пры-
ём. Пры гэ тым вар та імк нуц ца 
пад крэс ліць, што пы тан не вы ра-
ша ец ца ў ме жах за ка на даў ства і 
маг чы мас цяў. Ча сам не ад ра зу, 
але ча ла ве ку не аб ход на рас тлу-
ма чыць, з якой пры чы ны так ад-
бы ва ец ца, а так са ма — ка лі яно 
мо жа быць вы ра ша на.

— На ша за да ча — іс ці да лю-
дзей, ін фар ма ваць пра тое, як 
сён ня жы ве кра і на, якія пры яры-
тэт ныя кі рун кі, і пад штур хоў ваць 
гра ма дзян да та го, каб больш 
звяр та лі ўва гі на рэ чы, якія яны 
мо гуць зра біць са мі, — па доб-
ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі або 
ін шых пы тан нях, якія за ле жаць 
у тым лі ку і ад іх са міх, — ска за-
ла яна.

На пры кан цы Аляк сандр Тур-
чын па пра сіў дэ пу та таў уваж лі ва 
ад соч ваць і вы ву чаць праб ле мы 
сва іх акруг. Ра ён ныя цэнт ры па-
він ны быць кам форт ныя для пра-
жы ван ня. Толь кі ў гэ тым вы пад ку 
лю дзі бу дуць імк нуц ца жыць на 
сва ёй ма лой ра дзі ме, на ват ка лі 
пра цу юць у ін шай мяс цо вас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

КАН СТРУК ТЫЎ НАЕ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

НЕ ПО БАЧ, А РА ЗАМНЕ ПО БАЧ, А РА ЗАМ
Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма су стрэў ся з пар ла мен та ры я мі

Усе на вед валь ні кі бы лі па чу ты, іх 
за явы бы лі пры ня ты для да дат ко ва га 
вы ву чэн ня.

На прык лад, жы хар ка з Ра ка ва якая 
за блы та ла ся з пра цэ ду рай вы ку пу до-
ма. Ён не ка лі быў вы дзе ле ны ёй для 
пра жы ван ня як ра бот ні цы за во да ацяп-
ляль на га аб ста ля ван ня. Ад нак па куль 
доў га і ма руд на ру ха ла ся пра цэ ду ра 
афарм лен ня да ку мен таў, прад пры ем-
ства аб анк ру ці ла ся. У за во да з'я віў ся 
ан ты кры зіс ны кі раў нік, які змя ніў умо-
вы вы ку пу жыл ля і за па тра ба ваў згод на 
з но вай ацэн кай кош ту до ма ад на ча-
со ва вы пла ціць усю яго су му (28 ты сяч 
руб лёў). У ін шым вы пад ку дом вы ста-
вяць на аў кцы ён. Та кіх гро шай жан чы на 
не мае, ін ша га жыл ля ў яе ня ма. Што 
ра біць? Вось і про сіць Са вет Рэс пуб лі кі 
да па маг чы.

Жыл лё вае пы тан не так са ма пры вя ло 
ў Са вет Рэс пуб лі кі 82-га до вую мін чан-
ку. Яна не згод ная з тым, як бы ла пра-
ве дзе на пры ва ты за цыя яе ве да мас най 
ква тэ ры з апла тай у рас тэр мі ноў ку на 
40 га доў.

А ў двух жы ха роў Гро дзен скай воб-
лас ці ўзнік лі сур' ёз ныя роз на га лос сі з 
су до ва-пра ва вой сіс тэ май. Не за да во-
ле ныя ра шэн нем су да пер шай ін стан-
 цыі, яны звяр та лі ся і ў Вяр хоў ны суд, 
і ў Ге не раль ную пра ку ра ту ру, але атры-
ма лі ад моў ныя ад ка зы. Та му і за пі са лі ся
на пры ём да стар шы ні Па ста ян най
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў-
стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве. Сяр гей 

Сі вец быў вы му ша ны пра вес ці ка рот кі 
пра ва вы лік без аб ме жах кам пе тэн цыі 
Са ве та Рэс пуб лі кі, яго маг чы мас цях і 
паў на моц твах.

Ён на га даў, што па сва ім ста ту се Са-
вет Рэс пуб лі кі з'яў ля ец ца па ла тай тэ ры-
та ры яль на га прад стаў ніц тва. У су вя зі з 
гэ тым ар га ні за цыя аса біс тых пры ёмаў 
гра ма дзян се на та ра мі, на яго по гляд, 
адзін з са мых эфек тыў ных і дзейс ных 
спо са баў да ве дац ца не па срэд на ад са-
міх лю дзей аб праб ле мах у рэ гі ё нах.

Што да ты чыц ца сён няш ня га пры ёму, 
то пе ра ва жа лі зва ро ты пры ват на-
пра ва во га ха рак та ру, звя за ныя з рэа-
лі за цы яй суб' ек тыў ных пра воў гра ма-
дзян, па ве да міў по тым жур на ліс там 
Сяр гей Сі вец. Але ён пры га даў і зва-
ро ты пуб ліч на-пра ва во га ха рак та ру. 
На прык лад, лю дзі пра па ну юць за ха ды 
па ўдас ка на лен ні дзей нас ці ор га наў 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, уно сяць кан-
крэт ныя пра па но вы па ка рэк ці роў цы 
за ка на даў ства. Та кія зва ро ты свед чаць 
пра ак тыў ную жыц цё вую па зі цыю на-
шых су гра ма дзян, іх не абы яка васць, 
шчы рае жа дан не быць ка рыс ны мі ра-
дзі ме, ад зна чыў се на тар.

Як за пэў ніў Сяр гей Сі вец, усе зва ро-
ты на вед валь ні каў у Са вет Рэс пуб лі кі 
ста нуць аб' ек там піль най і сіс тэм най 
ува гі, па кож ным бу дзе да дзе ны ква-
лі фі ка ва ны ад каз. Так са ма дэ та лё ва 
пра ана лі зу юць праб ле мы, з які мі лю-
дзі прый шлі на пры ём.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

Эфек тыў ны спо саб да ве дац ца Эфек тыў ны спо саб да ве дац ца 
аб праб ле мах у рэ гі ё нахаб праб ле мах у рэ гі ё нах

На аса біс ты 
пры ём гра ма дзян 
да стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
па за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве Сяр гея 
СІЎ ЦА за пі са лі ся 
14 ча ла век з раз лі кам 
на ста ноў чае 
вы ра шэн не са мых 
роз ных пы тан няў.


