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Т
Э МАЙ для шы ро ка га 
аб мер ка ван ня на се мі на ры 
ста ла па вы шэн не 

эфек тыў нас ці дзей нас ці 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў 
як най важ ней ша га фак та ру 
раз віц ця рэ гі ё на. Яго кі раў ні кі 
шу ка лі ад ка зы на пы тан ні, 
якія ме та ды больш пры дат ныя 
сён ня ў ра бо це з на сель ніц твам, 
якія най леп шыя фор мы зва рот най 
су вя зі іс ну юць на прак ты цы 
і як на род ным абран ні кам 
бу да ваць ра бо ту ў сва ёй акру зе.

На аб лас ным се мі на ры пры сут-
ні ча лі дэ пу та ты ўсіх уз роў няў, на-
мес ні кі стар шынь гар- і рай вы кан-
ка маў, ідэа ла гіч ны ак тыў Гро дзен-
шчы ны. У ра бо це фо ру му пры ня лі 
ўдзел на мес нік Гла вы Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Ула дзі мір Жаў няк, па-
моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па 
Гро дзен скай воб лас ці Сяр гей Раў-
ней ка, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
Ала Со пі ка ва.

Ад кры ва ючы па ся джэн не, стар-
шы ня Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ігар ЖУК пад-
крэс ліў, што мяс цо выя Са ве ты пас ля 
вы ба раў, якія прай шлі сё ле та, знач-
на змя ні лі свой склад: у рэ гі ё не дэ-
пу тац кі кор пус аб на віў ся амаль на 
43 %. Так, з 2389 на род ных абран-
ні каў упер шы ню атры ма лі та кі ста тус 
1022 дэ пу та ты. Па кі рун ках дзей нас ці 
без ма ло га 27 % — прад стаў ні кі сфер 
аду ка цыі, куль ту ры, на ву кі, ме ды-
цы ны, амаль столь кі ж — сель скай 
гас па дар кі. Да рэ чы, у 28-м склі кан ні 
10 % дэ пу тац ка га кор пу су прад стаў-
ля юць ін та рэ сы ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су, зай ма юц ца прад пры маль-
ніц твам.

— Ся род дэ пу та таў да стат ко ва 
вя до мых, та ле на ві тых, па ва жа-
ных кі раў ні коў прад пры ем стваў, 
ар га ні за цый і ўста ноў. Іх най ба-
га цей шы пра фе сій ны і жыц цё вы 
во пыт скла дае вя лі кі па тэн цы ял 
мяс цо вых Са ве таў, — пад крэс ліў 
Ігар Жук. — І гэ ты па тэн цы ял па-
ві нен быць мак сі маль на за дзей-
ні ча ны пры вы ра шэн ні праб лем-
ных пы тан няў жыц це за бес пя чэн-
ня на сель ніц тва і для вы ка нан ня 
пры яры тэт ных за дач, вы зна ча ных 
V Усе бе ла рус кім на род ным схо-
дам і па стаў ле ных Прэ зі дэн там 
кра і ны Аляк санд рам Лу ка шэн кам 
у што га до вым Па слан ні да бе ла-
рус ка га на ро да.

Пра цяг ва ю чы тэ му, на мес нік кі-
раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-
та Ула дзі мір ЖАЎ НЯК пад крэс ліў, 
што ў ад ным з вы ступ лен няў кі раў-
нік кра і ны кан крэт на вы зна чыў 
пры яры тэ ты ў дзей нас ці дэ пу та таў 
мяс цо вых Са ве таў: да па маг чы кан-
крэт на му ча ла ве ку, пры няць за ці-
каў ле ны ўдзел у яго жыц ці, пад-
тры маць. У гэ тым — пры зна чэн не 

дэ пу та та. Тое ж са мае да ты чыц ца і 
ідэа ла гіч ных ра бот ні каў.

— За лог пос пе ху за ле жыць ад 
жыц цё ва га до све ду і аў та ры тэ ту. 
Важ на, каб лю дзі ве да лі вас у твар, 
су стра ка лі ся з ва мі і вы каз ва лі тое, 
што іх хва люе, — скі ра ваў ува гу 
ўдзель ні каў се мі на ра Ула дзі мір 
Жаў няк.

Ды рэк тар Ін сты ту та са цы я ло-
гіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пра фе сар 
Ігар КАТ ЛЯ РОЎ упэў не ны, што мяс-
цо вае са ма кі ра ван не — ад на з асноў 
у раз віц ці бе ла рус кай дзяр жа вы.

Па вы ні ках да сле да ван няў іс ну-
ю ча га скла ду на род ных абран ні каў 
мож на ка заць, што яны ма юць усе 
пад ста вы для эфек тыў най пра цы. 
Больш за тое, Гро дзен шчы на зна-
хо дзіц ца на пер шым мес цы ся род 
рэ гі ё наў па та кім асноў ным па каз-
чы ку, як па зна валь насць.

— Трэ ба час цей пра во дзіць су-
стрэ чы з на сель ніц твам, іс ці ту ды, 
дзе ча ка юць: тэ ле ві зар ці кам п'ю тар 
не ў ста не за мя ніць жы вую га вор ку 
з дэ пу та там. Там, на мес цах, ма юць 
па трэ бу ў сум лен най раз мо ве, — 
пад крэс ліў Ігар Кат ля роў.

Так са ма ён рас ка заў і аб фак та рах, 
якія пе ра шка джа юць эфек тыў най ра-
бо це дэ пу та та: на прык лад, ніз кім улі-
ку гра мад скай дум кі пры пры няц ці 
ра шэн няў, і па ра іў сіс тэ ма тыч на вы-
ву чаць мер ка ван не лю дзей па ак ту-
аль ных пы тан нях, а так са ма за дзей ні-
чаць у ра бо це Са ве таў прад стаў ні коў 
роз ных груп на сель ніц тва.

На дум ку на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо-
ты, куль ту ры і па спра вах мо ла-
дзі абл вы кан ка ма Аляк санд ра 
ВЯРСОЦ КА ГА, вы лу чэн не най леп-
шых так са ма скі ра ва на на сты му-
ля ван не ак тыў нас ці дэ пу та таў. Для 
гэ та га на Гро дзен шчы не рас пра ца-
ва лі кры тэ рыі эфек тыў нас ці дзей-
нас ці на род ных абран ні каў. У лі ку 
іх та кія па каз чы кі, як коль касць пра-
ве дзе ных су стрэч з на сель ніц твам, 
коль касць зва ро таў і пры ня тых па 
іх ра шэн няў і гэ так да лей.

Ідэю рас тлу ма чыў Ігар Жук, які 
пад крэс ліў, што ў сва ёй што дзён-
най дзей нас ці дэ пу та та мі шмат ча-
го ро біц ца, але з ця гам ча су ні дзе 
не ад люст роў ва ец ца. Но вы па ды-
ход да зво ліць пад су ма ваць вы ні кі 
пра цы дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў 
і ад зна чыць най леп шых.

Між ін шым, трэ ба больш ін фар-
ма ваць аб сва ёй дзей нас ці, ка рыс та-
ю чы ся і су час ны мі тэх на ло гі я мі, бо, 
як па каз ва юць да сле да ван ні, 85 % 
бе ла рус кіх ка рыс таль ні каў ін тэр нэ-
ту ма юць стасункі праз са цы яль ныя 
плат фор мы. Ін тэр нэт-пра сто ра сён-
ня да зва ляе тры маць спра ва зда чу 
пе ред сва і мі вы бар шчы ка мі амаль 
што ў рэ жы ме ан лайн.

На дум ку па моч ні ка Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі — ін спек та ра 
па Гро дзен скай воб лас ці Сяр-
гея РАЎ НЕЙ КІ, адзін з асноў ных 
кры тэ ры яў эфек тыў най дзей нас ці 
на род на га абран ні ка — на коль кі 
ён цы ту е мы. І ў гэ тым на да па мо гу 
пры хо дзяць су час ныя срод кі су вя зі 
і ка му ні ка цыі.

— Мяс цо выя Са ве ты не ма юць 
улас ных сай таў, дэ пу та ты прак-
тыч на не вы ка рыс тоў ва юць са-
цы яль ныя сет кі для камунікацыі з 
вы бар шчы ка мі, — да даў стар шы ня 
аб лас но га Са ве та Ігар Жук. — У той 
жа час ін тэр нет-су пол кі ва ло да юць 
ма біль нас цю, ак тыў нас цю, пуб-
ліч нас цю. Та му нам, дэ пу та там, 
трэ ба ак тыў на ўза е ма дзей ні чаць, 
су пра цоў ні чаць з ак ты віс та мі са цы-
яль ных груп, пля цо вак. Трэ ба вы-
ка рыс тоў ваць іх рэ сур сы для ма-

ні то рын гу праб лем ных пы тан няў 
у сва ёй акру зе, ін фар ма ван ня вы-
бар шчы каў, су мес на га вы ра шэн ня 
пы тан няў, пад тры ман ня гра мад скіх 
кан струк тыў ных іні цы я тыў.

Сло вам, як пад крэс ліў вы сту поў-
ца, ра бо та па прын цы пе «як ра ней» 
сён ня ўжо ні ко му не па трэб ная.

Да рэ чы, аб тым, як трэ ба «ця-
пер», мно гія да ве да лі ся дзя ку ю чы 
вы ступ лен ню дэ пу та та Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Алы СО ПІ КА ВАЙ. На род-
ная абран ні ца шмат ува гі ўдзя ляе 
ін фар ма ван ню вы бар шчы каў аб вы-
ні ках сва ёй пра цы, та му ства ры ла 
пер са наль ны сайт. Яна са ма стой на 
яго аб наў ляе і зай ма ец ца ад мі ніст-
ра ван нем, там мож на знай сці га-
да выя спра ва зда чы, аб' явы, він ша-
ван ні, фо та рэ парт ажы з су мес ных 
пра ек таў з дэ пу та та мі мяс цо ва га 
ўзроў ню, пра вя дзен ня са цы яль на 
знач ных ак цый і гэ так да лей.

Пад вод зя чы вы ні кі се мі на ра, 
Ула дзі мір Жаў няк ад зна чыў, што 
на Гро дзен шчы не доб ра на ла джа-
на ра бо та са зва ро та мі гра ма дзян: 
«Пы тан ні вы ра ша юц ца, лю дзей чу-
юць, не ўсіх, але чу юць...»

— Срод кі ка му ні ка цыі, якія сён-
ня іс ну юць па між людзь мі і ўла дай, 
раз на стай ныя. Ка лі пра віль на іх 
вы ка рыс тоў ваць, ка лі гра ма дзя не 
бу дуць ве даць, як раз гля да юц ца іх 
пы тан ні, якія ра шэн ні пры мае мяс-
цо вая ўла да, — гэ та бу дзе свед чыць 
аб тым, што на ша ўла да пра цуе 
эфек тыў на. Дэ пу тат мяс цо ва га Са-
ве та па ві нен ра зу мець, што ён блі-
жэй за ін шых прад стаў ні коў ула ды 
да ча ла ве ка. Ён па ві нен ад чу ваць 
тую ці ін шую праб ле му і імк нуц ца яе 
вы ра шыць да та го мо ман ту, як яна 
за кра не чый сьці лёс, — пад крэс ліў 
на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ЧА ЛА ВЕК ЧА ЛА ВЕК 
З ЯГО ІН ТА РЭ СА МІ — З ЯГО ІН ТА РЭ СА МІ — 

У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІУ ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ
У Грод не прай шоў маш таб ны фо рум, на якім аб мер ка ва лі 

ак ту аль ныя пы тан ні мяс цо ва га са ма кі ра ван ня

ТОЛЬ КІ ЛІЧ БЫ
На Гро дзен шчы не абра на 

2389 дэ пу та таў мяс цо вых Са-
ве таў усіх уз роў няў. Сфар мі-
ра ва ны ор га ны мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня — аб лас ны Са вет 
(60 дэ пу та таў), 18 Са ве таў ба-
за ва га ўзроў ню (527) і 157 пер-
ша сна га ўзроў ню (1802). Ся род 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў 
28-га склі кан ня 65 ча ла век 
(ці 2,7 %) ва ўзрос це да 30 га-
доў.

У глабальным кантэксцеУ глабальным кантэксце
У Мін ску прай шоў круг лы стол, 
пры све ча ны Мэ там устой лі ва га раз віц ця
Іх уся го 17, і ўжо не каль кі га доў яны — га лоў ныя ары ен ці ры 
для ўся го ча ла вец тва на шля ху да агуль на га даб ра бы ту. Мэ ты 
ўстой лі ва га раз віц ця ўклю ча юць лік ві да цыю бед нас ці, го ла ду, 
раз віц цё ген дар най раў на ва гі, якас най аду ка цыі і ін шых 
да бро таў, да сяг нуць якіх маг чы ма толь кі су поль на.

Тэ ма круг ла га ста ла — «Парт нёр ства пры фар мі ра ван ні і пры-
мя нен ні ін ды ка та раў да сяг нен ня Мэт устой лі ва га раз віц ця». На-
мес нік па ста ян на га прад стаў ні ка ПРА АН у Бе ла ру сі За ка ры 
ТЭЙ ЛАР ад зна чыў, што да сяг нен не раў на мер на га пра грэ су ў 
рэа лі за цыі Мэт у кра і не ста ла маг чы мым у тым лі ку дзя ку ю чы 
сіс тэ ме па каз чы каў (ін ды ка та раў). «Ка лі неш та не маг чы ма вы ме-
раць, то не маг чы ма гэ тым кі ра ваць і па ляп шаць. Та му ства рэн не 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь плат фор маў і сіс тэм ад соч ван ня праз па-
каз чы кі з'яў ля ец ца ад ным з клю ча вых фак та раў пос пе ху, яко га 
да сяг ну лі», — ка жа За ка ры Тэй лар.

На між на род най арэ не Бе ла русь ад зна ча юць як ад на го з лі да-
раў у рэа лі за цыі Мэт устой лі ва га раз віц ця. Але асаб лі ва важ на, 
каб гэ ты пра цэс ад бы ваў ся ўнут ры кра і ны. Сён ня ў яго ўклю ча ны і 
ор га ны ўла ды, і гра мад скія ко лы. «Мы асаб лі вае зна чэн не на да ём 
ра бо це на шай парт нёр скай гру пы. Яна ад кры тая, ту ды ўва хо дзяць 
прад стаў ні кі гра мад скас ці, дзе ла вых ко лаў, біз не су — тыя, хто за-
ці каў ле ны ў ра бо це па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця. Для 
та го каб гэ тая ра бо та іш ла мэ та на кі ра ва на, у парт нёр скай гру пе 
вы зна чы лі лі да раў, якія бу дуць уз на чаль ваць гру пы эка но мі кі, 
эка ло гіі, са цы яль най ра бо ты і па лі ты кі. Яны па він ны ра зу мець, 
што ад бы ва ец ца і якія па каз чы кі (ін ды ка та ры) не аб ход на вы ка-
рыс тоў ваць», — ска за ла Мар' я на ШЧОТ КІ НА, на цы я наль ны ка-
ар ды на тар па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця, на мес нік 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду.

Асаб лі вая ро ля ў на ме ча най ра бо це на ле жыць за ка на даў чай 
ула дзе. «Пар ла мент тут грае вя лі кую ро лю, та му што ўся пра ва-
вая ба за і пе рад усім за ка на даў ства па він ны аба вяз ко ва ства рац-
ца з тым, каб ад соч ваць пра грэс па Мэ тах устой лі ва га раз віц ця. 
Мы, да рэ чы, ужо ўзні ма лі пы тан не, і яно бы ло пад тры ма на, што 
лю бы за ко на пра ект, які ўно сіц ца ў пар ла мент, па ві нен мець 
ра док або раз дзел, які га во рыць аб Мэ тах устой лі ва га раз віц-
ця», — ад зна чы ла Мар' я на Шчот кі на.

За ві та лі за ход нія су се дзіЗа ві та лі за ход нія су се дзі
У Са ве це Рэс пуб лі кі пры ня лі 
прад стаў ні ка се на та Поль шчы

У верх няй па ла це бе ла рус ка га пар ла мен та ад бы ла ся 
су стрэ ча стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці 
Іры ны СТА РА ВОЙ ТА ВАЙ з на мес ні кам стар шы ні ка мі сіі се на та 
Рэс пуб лі кі Поль шча па пы тан нях эміг ра цыі і су вя зях з па ля ка мі 
за мя жой Ма це ем ЛУ ЧА КАМ. У су стрэ чы так са ма пры ня ла 
ўдзел член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
Ка ця ры на ДУ ЛА ВА.

Ба кі ад зна чы лі па зі тыў ныя тэн дэн цыі ў раз віц ці бе ла рус ка-
поль ска га між пар ла менц ка га дыя ло гу, а так са ма аб мер ка ва лі 
пы тан ні да лей ша га ўдас ка на лен ня ўза е ма вы гад на га су пра цоў-
ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Рэс пуб лі кі Поль шча ў на ву ко вай, 
аду ка цый най, куль тур най і ін шых сфе рах.

Пра па но вы ад се на та раўПра па но вы ад се на та раў
Як бу дуць вы кон вац ца да ру чэн ні Прэ зі дэн та?
Прэ зі ды ум Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
за цвер дзіў план дзе ян няў па вы ка нан ні да ру чэн няў кі раў ні ка 
дзяр жа вы ў 2018 го дзе.

План на кі ра ва ны на рэа лі за цыю да ру чэн няў Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд ра Лу ка шэн кі, да дзе ных пад час спра-
ва зда чы ўра да, На цы я наль на га бан ка, абл вы кан ка маў і Мінск ага 
гар вы кан ка ма 2 са ка ві ка гэ та га го да, зва ро ту са што га до вым 
Па слан нем да бе ла рус ка га на ро да і На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь 24 кра са ві ка, а так са ма на ра ды па ра шэн ні 
ак ту аль ных пы тан няў са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла-
ру сі 3 мая.

Асаб лі вая ўва га ў да ку мен це ўдзе ле на пы тан ням фар мі ра-
ван ня нар ма тыў най ба зы для па бу до вы эка но мі кі, якая за бяс-
печ вае да сяг нен не да кан ца 2025 го да аб' ёма ўнут ра на га ва ла-
во га пра дук ту на ўзроў ні $100 міль яр даў. З гэ тай мэ тай бу дуць 
пад рых та ва ны пра па но вы для ўклю чэн ня ў пра ект Пра гра мы 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 2021—
2025 га ды ад на ча со ва з пра па но ва мі па пра ва вым за бес пя чэн ні 
іх рэа лі за цыі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.


