
Па ча так
Вар та на га даць, што доб рая спра ва 

ва ўсход нім мік ра ра ё не Ба ра на ві ч, дак-
лад ней, на ву лі цы Пар ка вай, па ча ла ся ў 
2003-м. Так што сё ле та ка мі тэт мо жа ад-
зна чаць 15-год дзе. Гэ та да сло ва. Та га-
час ны дэ пу тат га рад ско га Са ве та Ана толь 
Бан ке віч пра па на ваў аб' яд наць на ма ган ні 
жыль цоў 15 ка а пе ра тыў ных да моў па ву-
лі цы Пар ка вай па доб ра ўпа рад ка ван ні і 
пад тры ман ні па рад ку на пры да ма вых тэ-
ры то ры ях. 

Га вор ка іш ла пра тры ты ся чы жы ха-
роў. Бы лі пра ве дзе ны схо ды гра ма дзян, 

лю дзям пад ра бяз на і цярп лі ва тлу ма чы лі 
пе ра ва гі та ко га аб' яд нан ня, пе ра кон ва лі 
ў не аб ход нас ці ўдзе лу кож на га ў доб рай 
спра ве. Іні цы я ты ву пад тры ма лі ЖЭС № 5 
і га рад скі Са вет дэ пу та таў, пры іх ар га ні-
за цый ным удзе ле быў ство ра ны ка мі тэт 
«На дзея». Па ча лі ся су бот ні кі, лю дзі ада-
рва лі ся ад ка нап, вый шлі з да моў і мно гае 
зра бі лі сва і мі ру ка мі. Ка лі ж агуль ная спра-
ва атры ма ла ар га ні за цый нае ўва саб лен не, 
з'я ві ла ся маг чы масць атры маць і гран ты, у 
тым лі ку за меж ныя, па лі ніі фі нан са ван ня 
Су свет на га бан ка. За еў ра пей скія гро шы, 
а так са ма за срод кі, вы дзе ле ныя з га рад-
ско га бюд жэ ту, са бра ныя гра ма дзя на мі, 

ка рэн ным чы нам па леп шы лі асвят лен не 
два роў, па бу да ва лі і аб ста ля ва лі дзі ця чыя 
пля цоў кі, мно гае зра бі лі па доб ра ўпа рад-
ка ван ні. Быў ад кры ты ра ху нак у бан ку, на 
якім аку му ля ва лі ся ўсе срод кі з са мых роз-
ных кры ніц і з яко га аплач ва лі ра бо ты. 

Та кім чы нам бы лі ўста ноў ле ны ву ліч-
ныя ліх та ры, вы ка на ны ра бо ты па доб ра-
ўпа рад ка ван ні  18 два ро вых тэ ры то рый. 
Апош няе мае на ўва зе ўз вя дзен не дзі ця-
чых і спар тыў ных пля цо вак, аль та нак. Так-
са ма бы лі зроб ле ны пля цоў кі для збо ру 
бы та вых ад хо даў, адра ман та ва ны 
ла вач кі для ад па чын ку, фа са-
ды да моў і да хі.
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Ц
Я ПЕ РАШ НІ кі раў нік 
«Над зеі», на стаў ні ца 
гім на зіі № 1 
Ка ця ры на КУ ХАР ЧЫК 
ка жа, што гэ та 

і ёсць прык лад не фар маль на га 
аб' яд нан ня гра ма дзян 
мік ра ра ё на для ажыц цяў лен ня 
са ма кі ра ван ня. Агуль ная 
спра ва не толь кі яд нае 
лю дзей — яна здоль ная мя няць 
све та по гляд, стаў лен не да ся бе, 
су се дзяў, да агуль най ма ё мас ці. 
Як вы нік, у гэ тым ра ё не го ра да 
фік су ец ца знач на мен шы 
ўзро вень зла чын нас ці. Тут 
не ўскры ва юць, не ламаюць 
ма шы ны, не псу юць 
лаў кі і дзі ця чыя пля цоў кі. 
Тое, што зроб ле на агуль ны мі 
на ма ган ня мі, збе ра га ец ца 
так са ма гра ма дой. 
І гэ та да лё ка не ўсе плю сы 
«Над зеі».

НЕ МАЁ, А НА ШАНЕ МАЁ, А НА ША
Як жы ве пер шы ў кра і не ка мі тэт тэ ры та ры яль на га Як жы ве пер шы ў кра і не ка мі тэт тэ ры та ры яль на га 

гра мад ска га са ма кі ра ван ня — ба ра на віц кая «На дзея»гра мад ска га са ма кі ра ван ня — ба ра на віц кая «На дзея»

З
ВЯР ТА Ю ЧЫ СЯ ня даў на 
да пар ла мен та і бе ла рус ка га на ро да, 
Прэ зі дэнт да ру чыў вы ву чыць 

маг чы масць па вы шэн ня ро лі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў у вы ра шэн ні пы тан няў 
сацыяльна-эка на мічна га раз віц ця 
рэ гі ё наў. Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду ак тыў на ўклю чыў ся ў гэ тую 
ра бо ту. Пра тое, якія кро кі ўжо зроб ле ны 
ў на зва ным кі рун ку, «МС» па пра сі ла 
рас ка заць стар шы ню 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 санд ра ПА ПКО ВА.

У АСНО ВЕ — КЛО ПАТ ПРА ЛЮ ДЗЕЙ
— У пер шую чар гу ха цеў бы ад зна чыць стра тэ гіч ную на кі ра-

ва насць па слан ня кі раў ні ка дзяр жа вы. Па сут нас ці, гэ та пра-
грам ны да ку мент на перс пек ты ву, у якім дак лад на па зна ча ны 
шля хі да лей ша га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі. 
Прэ зі дэнт Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн ка вы зна чыў га лоў ны 
кі ру нак — па вы шэн не ўзроў ню жыц ця на сель ніц тва. З гэ тай 
мэ тай не аб ход на за бяс пе чыць апе рад жаль ны ў па раў на нні 
з су свет ным эка на міч ны рост на шай кра і ны. Трэ ба бу дзе да 

кан ца на ступ най пя ці год кі да сяг нуць уз роў ню 
ВУП не менш за 100 міль яр даў до ла раў. За да-
ча ня прос тая, для яе вы ра шэн ня не аб ход на 
мак сі маль на за дзей ні чаць усе ін тэ ле кту аль-
ныя і эка на міч ныя рэ сур сы рэс пуб лі кі, у тым 
лі ку і па тэн цы ял мяс цо вых Са ве таў.

Кі раў нік дзяр жа вы не ад на ра зо ва пад-
крэс лі ваў, што ў асно ве дзей нас ці ўсіх ор га-
наў ула ды па ві нен быць кло пат пра лю дзей. 
У гэ тым сут насць рэ гі я наль най па лі ты кі, якая 
пра во дзіц ца кі раў ніц твам на шай кра і ны.

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 Прэ зі дэн та ў 2018 го дзе. У ад па вед-
нас ці з ім ство ра на ма ні то рын га вая гру па для атры ман ня аб'-
ек тыў най і ўсе ба ко вай ін фар ма цыі пра ход вы ра шэн ня праб-
лем ных пы тан няў са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў 
і вы пра цоў кі пра па ноў па іх вы ра шэн ні. У тым лі ку ўсе ба ко ва 
вы ву ча ец ца пы тан не пра па вы шэн не ро лі мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў у жыц ці гра мад ства.

Сё ле та ў лю тым ад бы ла ся знач ная агуль на дзяр жаў ная па лі-
тыч ная па дзея — вы ба ры ў мяс цо выя Са ве ты. Дэ пу та та мі абра на 
больш за 18 ты сяч ча ла век. Гэ та сур' ёз ны рэ сурс, які па ві нен 
быць вы ка ры ста ны для вы ра шэн ня ак ту аль ных пы тан няў раз-
віц ця рэ гі ё наў і кра і ны ў цэ лым. Для ўдас ка на лен ня па ды хо даў 

да су мес най ра бо ты дэ пу тац ка га кор пу са і вы ка наў чай ула ды 
па чы на ю чы з кра са ві ка тры па ся джэн ні за пар Са ве та па ўза е ма-
дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі 
пла ну ем пры свя ціць па вы шэн ню ро лі ор га наў мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня ў вы ра шэн ні пы тан няў устой лі ва га раз віц ця рэ гі ё наў. На 
асно ве вы ву чэн ня во пы ту ра бо ты мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, 
ана лі зу іс ну ю чых праб лем і маг чы мас цяў іх вы ра шэн ня пла ну ем 
вы пра ца ваць пра па но вы па ўдас ка на лен ні дзей нас ці мяс цо вых 
ор га наў ула ды ў па вы шэн ні эка на міч на га па тэн цы я лу рэ гі ё наў, 
ства рэн ні спры яль ных умоў для раз віц ця прад пры маль ніц ка га 
ася род дзя, за бес пя чэн ні за ня тас ці на сель ніц тва.

ПА ВЫ СІЦЬ ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ, 
ЗНІ ЗІЦЬ ДА ТА ЦЫЙ НАСЦЬ

— На 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, якое ўжо ад бы ло ся ў Слаў га-
ра дзе, аб мяр коў ва лі ся праб ле мы ра ё наў, па цяр пе лых 
ад чар но быль скай ка та стро фы. Якія ра шэн ні пры ня тыя 
па вы ні ках аб мер ка ван ня ўсіх на ба ле лых праб лем гэ-
та га рэ гі ё на?

— Вы яз ное па ся джэн не Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор-
га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня прай шло ў Слаў га ра-
дзе 26 кра са ві ка, у дзень 32-й га да ві ны ка та стро фы 
на Чар но быль скай стан цыі.

АК ТУ АЛЬ НАЕ ІН ТЭР В'Ю

ПРА ВЕР КА НА ТРЫ ВА ЛАСЦЬПРА ВЕР КА НА ТРЫ ВА ЛАСЦЬ
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