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Гэ ты ра ён адзін з най больш па-
цяр пе лых ад ра дые ак тыў на га за-
брудж ван ня. Праб ле мы лю дзей, 
якія пра жы ва юць на гэ тай тэ ры-
то рыі, ха рак тэр ныя для боль-
шас ці ра ё наў Го мель скай і Ма гі-
лёў скай аб лас цей, па шко джа ных 
ра ды я цы яй. Та му тут па тра бу-
ец ца больш ак тыў на пра во дзіць 
ме ра пры ем ствы, на кі ра ва ныя 
на атры ман не чыс тай пра дук цыі 
і пра дук таў хар ча ван ня, па ляп-
шэн не са ні тар на га ста ну на се ле-
ных пунк таў, якія рэ абі лі ту юц ца, і 
па ха ван не не пры год ных для да-
лей ша га вы ка ры стан ня аб' ек таў 
у зо не ад ся лен ня.

Не аб ход на пра доў жыць 
ра бо ты па ма дэр ні за цыі 
ўста ноў ахо вы зда роўя, аду-
ка цыі, куль ту ры, бы та во га і 
ка му наль на га аб слу гоў ван ня. 
Удзя ліць ува гу азда раў лен ню 
дзя цей. Усе гэ тыя ме ра пры-
ем ствы па тра бу юць ад па вед-
на га фі нан са ван ня.

На жаль, па вы ні ках І квар та ла 
гэ та га го да бюд жэ ты Го мель скай 
і Ма гі лёў скай аб лас цей вы ка на-
ныя з дэ фі цы там, уз ро вень да-
хо даў не да зва ляе вы ра шыць усе 
на за па ша ныя праб ле мы, на ват 
з улі кам пра ду гле джа ных за ка-
на даў ствам іль гот для па цяр пе-
лых тэ ры то рый. Та му мяс цо вым 
ор га нам ула ды не аб ход на шу-
каць маг чы мас ці зні жэн ня да-
та цый нас ці ра ён ных і аб лас ных 
бюд жэ таў шля хам па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці эка но мі кі — ства-
рэн ня но вых пра цоў ных мес цаў 
і прад пры ем стваў, рос ту пра-
дук цый нас ці пра цы, па ве лі чэн ня 
пры быт ко вас ці фі нан са ва-гас па-
дар чай дзей нас ці, ра цы я наль-
на га вы ка ры стан ня ма ё мас ці, 
якая зна хо дзіц ца ў ка му наль най 
улас нас ці. У гэ тай ра бо це па ві-
нен быць ак тыў на за дзей ні ча ны 
ўвесь па тэн цы ял вы ка наў чых і 
прад стаў ні чых ор га наў ула ды.

Са ве там дэ пу та таў і вы ка наў-
чым ка мі тэ там усіх тэ ры та ры-
яль ных уз роў няў рэ ка мен да ва на 
за бяс пе чыць пра вя дзен не эфек-
тыў най па лі ты кі са дзей ні чан ня 
за ня тас ці сель ска га на сель ніц тва 
на асно ве рэа лі за цыі пла на ін дуст-
ры я лі за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у 
тым лі ку 1740 ін вес ты цый ных пра-
ек таў, якія змя шча юц ца ў ім. Мяс-
цо вым Са ве там рэ ка мен да ва на на 
се сі ях, па ся джэн нях прэ зі ды у маў 
Са ве таў дэ пу та таў рэ гу ляр на раз-
гля даць ход рэа лі за цыі пра грам 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц-
ця свай го ра ё на. У мэ тах ака зан-
ня прак тыч най да па мо гі ўвес ці ў 
прак ты ку за ма ца ван не за праб-
лем ны мі прад пры ем ства мі дэ пу-
та таў мяс цо вых Са ве таў. Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь рэ ка мен да ва на ар га-
ні за ваць ву чо бу для но ва абра ных 
стар шы няў і най больш ак тыў ных 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў. Ад-
па вед ныя рэ ка мен да цыі да дзе ны 
дэ партамен ту па лік ві да цыі на-
ступ стваў ка та стро фы на Чар но-
быль скай АЭС і Мі ніс тэр ству па 
над звы чай ных сі ту а цы ях.

Пад агуль ня ю чы ска за нае, 
ха чу ад зна чыць, што сён ня, як 
ні ко лі, на мяс цо выя ор га ны ўла-
ды ўскла да ец ца ня лёг кі груз ад-

каз нас ці за ўстой лі вае раз віц цё 
рэ гі ё наў, эфек тыў ную ра бо ту 
прад пры ем стваў, іна ва цый нае 
раз віц цё эка но мі кі, ства рэн не 
но вых пра цоў ных мес цаў, за бес-
пя чэн не за ня тас ці, па вы шэн не 
да хо даў на сель ніц тва. Ме на ві та 
та му да ны кі ру нак дзяр жаў най 
па лі ты кі зна хо дзіц ца пад піль най 
ува гай як кі раў ні ка на шай дзяр-
жа вы, так і Са ве та Рэс пуб лі кі.

СЕМ РА ЗОЎ АД МЕ РАЙ
— У апош ні час на роз-

ных уз роў нях, у тым лі ку і 
на ўзроў ні дэ пу та таў Па ла ты 
прад стаў ні коў, усё час цей уз-
ні ма ец ца пы тан не пра маг чы-
масць пра вя дзен ня ад мі ніст-
ра цый на-тэ ры та ры яль най 
рэ фор мы ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь. Што вы мо жа це ска заць 
з гэ тай на го ды?

— Гэ та пы тан не ня прос тае, і 
па ды хо дзіць да зме ны тэ ры та-
ры яль на га ўпа рад ка ван ня трэ-
ба ўзва жа на і вель мі асця рож на, 
уліч ва ю чы мер ка ван ні лю дзей. 
Лю бая ад мі ніст ра цый ная рэ фор-
ма за кра нае ін та рэ сы на сель-
ніц тва, якое пра жы вае на гэ тай 
тэ ры то рыі. Да та го ж гэ та яшчэ і 
вель мі да ра гое ме ра пры ем ства, 
якое па тра буе сур' ёз на га асэн-
са ван ня. Не аб ход на грун тоў на і 
дэ та лё ва пра лі чыць на ступ ствы.

У ад па вед нас ці з пла нам дзе-
ян няў па рэа лі за цыі да ру чэн няў 
кі раў ні ка дзяр жа вы ў Са ве це Рэс-
пуб лі кі ство ра на ра бо чая гру па 
па вы ву чэн ні эфек тыў нас ці ад-
мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль на га 
ўпа рад ка ван ня Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь і вы пра цоў цы пра па ноў па 
яго ўдас ка на лен ні. Бу дзе са бра-
на і пра ана лі за ва на ўся ана лі-
тыч ная ін фар ма цыя, якая ста не 
ас но вай пра па ноў па па вы шэн ні 
эфек тыў нас ці ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль на га ўпа рад ка ван-
ня ў на шай кра і не. Пры гэ тым 
бу дуць улі ча ны ўсе перс пек ты-
вы раз віц ця рэ гі ё наў, ды на мі ка 
коль кас ці на сель ніц тва, кан-
цэнт ра цыя пра дук цый ных сіл, 

спе цыя лізацыя гас па дар ча га 
комп лек су, пры род ныя, дэ ма-
гра фіч ныя і пра цоў ныя рэ сур сы, 
якія ёсць у рэ гі ё нах. Пла ну ец ца, 
што эка на міч на аб грун та ва ныя 
пра па но вы па гэ тым пы тан ні ра-
бо чая гру па прад ста віць у па чат-
ку ве рас ня.

НЕ АД СТАЦЬ АД ЧА СУ
— Па ста ян ная ка мі сія па 

рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс-
цо вым са ма кі ра ван ні, якую 
вы ўзна чаль ва е це, вы сту пі ла 
з іні цы я ты вай пра вя дзен ня 
ма ні то рын гаў дзей на га за-
ка на даў ства. На прык лад, сё-
ле та пра во дзіц ца ма ні то рынг 
за ко на «Аб ся лян скай (фер-
мер скай) гас па дар цы». Якіх 
вы ні каў вы ча ка е це ад гэ тай 
ра бо ты?

— Прак ты ка пра вя дзен ня ма-
ні то рын гу дзей на га за ка на даў-
ства не но вая. Імк лі вае змя нен не 
жыц ця гра мад ства пры во дзіць 
да не аб ход нас ці ўдас ка на лен-

ня за ко наў, пры ня тых не каль кі 
дзе ся ці год дзяў та му. Са вет Рэс-
пуб лі кі, як за ка на даў чы ор ган, 
па ві нен па ста ян на тры маць ру ку 
на пуль се ча су і звя раць ак ту аль-
насць за ка нат вор чай дзей нас ці. 
Зга да ны за кон «Аб ся лян скай 
(фер мер скай) гас па дар цы» быў 
пры ня ты 18 лю та га 1991 го да. Па-
праў кі ў яго ўно сі лі ся ў 2005-м. 
У та кім вы гля дзе да ку мент пра-
цуе да гэ туль. Прый шоў час вы-
ву чыць нор мы за ко на з пунк ту 
гле джан ня іх эфек тыў нас ці для 
рэа лі за цыі пры яры тэ таў са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця 
Бе ла ру сі на бя гу чую пя ці год ку. 
Га вор ка ідзе пра па вы шэн не ін-
вес ты цый най пры ваб нас ці фер-
мер скіх гас па да рак, па ве лі чэн не 
экс пар ту іх пра дук цыі, ства рэн не 
пра цоў ных мес цаў. Важ на пры-
цяг ваць у гэ тую сфе ру аду ка ва-
ную, пад рых та ва ную мо ладзь, 
якая вы ка рыс тоў вае для пра цы 

на зям лі су час ныя тэх на ло гіі. З 
улі кам гэ та га мы і пра во дзім ма-
ні то рынг, каб у да лей шым унес-
ці ў за кон не аб ход ныя па праў кі 
і ства рыць пра ва выя ўмо вы для 
вы ра шэн ня гэ тых за дач, ад крыць 
но выя на прам кі для раз віц ця 
на шай сель скай вы твор час ці. 
Акра мя та го, пра вод зя чы та кую 
ра бо ту, мы імк нем ся аб агуль ніць 
су свет ны во пыт, вы ву чыць мер-
ка ван не са міх фер ме раў.

Пад час 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 ў Слаў га ра дзе, 
аб мяр коў ва ю чы праб ле мы па-
вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты 
над за ка на даў ствам, прый шлі да 
вы сно вы, што пе рад пры няц цем 
та го ці ін ша га за ко на ў пар ла мен-
це не аб ход на аб мер ка ваць яго 
асноў ныя па ла жэн ні на пяр віч-
ным уз роў ні, з удзе лам мяс цо-
вых Са ве таў дэ пу та таў. Ду маю, 
што гэ тую прак ты ку трэ ба ўвес ці 
ўжо ў са мы блі жэй шы час. 

Дэ пу та ты на мес цах так-
са ма па він ны ўдзель ні чаць 
у пад рых тоў цы за ко на пра ек-
таў. За раз пра ек ты за ко наў 
на кі роў ва юц ца на раз гляд аб-
лас ным Са ве там. Бу дзе пра-
віль на аб мяр коў ваць важ ныя 
дзяр жаў ныя пы тан ні і з дэ-
пу та та мі га рад скіх і ра ён ных 
Са ве таў.

ТОЛЬ КІ АБ' ЕК ТЫЎ НАЯ 
ІН ФАР МА ЦЫЯ

— У ра бо це дэ пу та таў, па-
чы на ю чы ад мяс цо ва га і за-
кан чва ю чы рэс пуб лі кан скім 
уз роў нем, вель мі важ на свое-
ча со ва да нес ці дак лад ную ін-
фар ма цыю да вы бар шчы каў, 
аб мер ка ваць з на сель ніц твам 
на ба ле лыя праб ле мы, у тым 
лі ку і на ста рон ках дру ка ва-
ных вы дан няў. Якую ро лю ў 
гэ тай ра бо це вы ад во дзі це 
срод кам ма са вай ін фар ма-
цыі?

— Ра бо та дэ пу та таў мяс цо вых 
Са ве таў пер ша па чат ко ва па він-
на бу да вац ца на асно ве цес на-
га су пра цоў ніц тва з ра ён ны мі, 
аб лас ны мі і рэс пуб лі кан скі мі 
срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі. 
А ва ша вы дан не — да да так да 
га зе ты «Звяз да» «Мяс цо вае са-
ма кі ра ван не» — па він на стаць 

га лоў ным дру ка ва ным ор га нам 
у асвят лен ні дзей нас ці ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, ра-
бо ты дэ пу та таў усіх уз роў няў. 
«Мяс цо вае са ма кі ра ван не» 
пер ша па чат ко ва вы да ва ла ся як 
тэ ма тыч ная ўклад ка для вы бар-
шчы каў і дэ пу та таў мяс цо вых 
Са ве таў. За не вя лі кі пра ме жак 
ча су га зе та ста ла са ма стой ным 
16-па лос ным вы дан нем і на бы-
ла па пу ляр насць у чы та чоў з усіх 
рэ гі ё наў кра і ны.

Пра гэ та га ва ры ла ся і на 
апош нім па ся джэн ні Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня ў Слаў га-
ра дзе. У лі ку пер ша чар го вых 
за дач бы ла ад зна ча на не аб ход-
насць па вы шэн ня якас ці ін фар-
ма цый на га за бес пя чэн ня ра бо-
ты мяс цо вых ор га наў ула ды ў 
срод ках ма са вай ін фар ма цыі. 
У вы ні ко вым да ку мен це па ся-
джэн ня Са ве та пра па на ва на 
рэ гу ляр на на ста рон ках га зе ты 
«Звяз да» і да дат ку «Мяс цо вае 
са ма кі ра ван не» аб агуль няць і 
рас паў сюдж ваць пе ра да вы во-
пыт па са цы яль на-эка на міч ным 
раз віц ці рэ гі ё наў, а так са ма па-
ста ян на асвят ляць дзей насць 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў, 
іх ра бо ту з на сель ніц твам, сту-
пень удзе лу ў важ ных па дзе ях 
свай го рэ гі ё на. У сваю чар гу і 
дэ пу та там мяс цо вых Са ве таў у 
мэ тах апе ра тыў на га азна ям лен-
ня з ра бо тай мяс цо вых ор га наў 
ула ды і дэ пу тац ка га кор пу са, а 
так са ма атры ман ня ін фар ма-
цыі аб пра ек тах за ко наў, якія 
раз гля да юц ца ў пар ла мен це, 
пра па на ва на пры няць ак тыў-
ны ўдзел у ар га ні за цыі пад піс кі 
на да да так да га зе ты «Звяз да» 
«Мяс цо вае са ма кі ра ван не». Та-
му пе рад твор чым ка лек ты вам 
вы дан ня ста іць вель мі ад каз-
ная і ня прос тая за да ча — за ва-
я ваць у на сель ніц тва Бе ла ру сі 
аў та ры тэт аб' ек тыў най кры ні цы 
атры ман ня ін фар ма цыі і фар мі-
ра ван ня гра мад скай дум кі па 
ўсіх пы тан нях дзяр жаў най па-
лі ты кі.

У цэ лым ха чу на стро іць на но-
ва абра ны дэ пу тац кі кор пус пяр-
віч на га ўзроў ню на сур' ёз ную і 
кан струк тыў ную ра бо ту. Час 
ад мі ніст ра цый на га кі ра ван ня 
прай шоў. Трэ ба ства раць умо вы 
ў сва іх акру гах для са ма стой на га 
па паў нен ня бюд жэ таў — знай сці 
пунк ты эка на міч на га рос ту на 
мяс цо вым уз роў ні. На ла дзіць 
дак лад ную ра бо ту прад пры ем-
стваў, якія ўжо ёсць, і па ду маць 
аб ад крыц ці перс пек тыў ных вы-
твор час цяў, звяр нуць ува гу на 
спе цы я лі за цыю рэ гі ё наў. Кож-
ны рэ гі ён па ві нен вы зна чыц ца з 
пры яры тэ та мі свай го раз віц ця, 
мець вы раз ны і вы ве ра ны план 
дзе ян няў на най блі жэй шую і ся-
рэд не тэр мі но вую перс пек ты ву. 
Пра гра ма са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця па він на быць 
вы ка на на. І мяс цо вым Са ве там 
дэ пу та таў трэ ба ў гэ тай ра бо це 
быць ін тэ гра та ра мі. Я на ват ска-
заў бы, што гэ та пра вер ка нас на 
тры ва ласць. Толь кі аб' яд наў шы 
на ма ган ні ўсіх га лін ула ды, гра-
мад скіх ар га ні за цый і на сель-
ніц тва, мож на да сяг нуць тых 
вы ні каў, пра якія ка заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.
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ПРА ВЕР КА ПРА ВЕР КА 
НА ТРЫ ВА ЛАСЦЬНА ТРЫ ВА ЛАСЦЬ

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 ў Слаў га ра дзе.

Сён ня, як ні ко лі, 
на мяс цо выя ор га ны 

ўла ды ўскла да ец ца 
ня лёг кі груз ад каз нас ці 
за ўстой лі вае раз віц цё 
рэ гі ё наў, эфек тыў ную 
ра бо ту прад пры ем стваў.

Лю бая 
ад мі ніст ра цый ная 

рэ фор ма за кра нае 
ін та рэ сы на сель ніц тва, 
якое пра жы вае на гэ тай 
тэ ры то рыі. Да та го ж гэ та 
яшчэ і вель мі да ра гое 
ме ра пры ем ства.


