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КОН КУРС

Хто Хто 
най леп шы?най леп шы?

У Пін скім ра ё не 
бу дуць пра во дзіць кон курс 

ся род сель са ве таў 
і ста рас таў

РА ШЭН НЕМ рай са ве та дэ пу та таў 
на мі ну лай се сіі за цвер дзі лі 
ад па вед ную ін струк цыю. 

Згод на з ёй, ар га ні за та ры кон кур су 
бу дуць што год вы зна чаць най леп шы 
сель са вет і ста рас ту па вы ра шэн ні 
пы тан няў жыц це за бес пя чэн ня 
на сель ніц тва.

Кон курс за сна ва ны дзе ля та го, каб 
па вы сіць ро лю сель скіх Са ве таў дэ пу-
та таў, ор га наў тэ ры та ры яль на га гра-
мад ска га кі ра ван ня ў вы ра шэн ні пы-
тан няў жыц це за бес пя чэн ня лю дзей, 
са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці ад-
па вед ных ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры-
яль ных адзі нак, ак ты ві за цыі ра бо ты па 
за ах воч ван ні на сель ніц тва ў вы ра шэн ні 
пы тан няў, якія ма юць мяс цо вае гра мад-
скае зна чэн не. Да ўдзе лу ў кон кур се за-
пра ша юц ца ўсе сель са ве ты і ста рас ты 
Пін шчы ны. Вы ні кі бу дуць пад во дзіць 
што год да 10 лю та га го да, які ідзе за 
спра ва здач ным.

Якія бу дуць кры тэ рыі для вы зна чэн ня 
пе ра мож цаў?

Згод на з за цвер джа най ін струк цы яй, 
па сель скіх Са ве тах у за лік бу дуць іс ці 
та кія фак та ры, як вы ка нан не ме ра пры-
ем стваў у ме жах дзяр жаў ных пра грам 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, ка-
му наль на-бы та во га і са цы яль на-куль-
тур на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва на 
ад па вед най тэ ры то рыі, вы ка нан не дзяр-
жаў ных са цы яль ных стан дар таў, ін фар-
ма цый нае за бес пя чэн не на сель ніц тва па 
мес цы жы хар ства, доб ра ўпа рад ка ван не 
на се ле ных пунк таў і аб' ек таў вы твор ча-
га і са цы яль на-бы та во га пры зна чэн ня, 
уклю чэн не ў гас па дар чы аба рот не вы-
ка рыс тоў ва е мых зя мель ных участ каў. 
Акра мя та го, важ кае зна чэн не бу дзе 
мець дэ ма гра фіч нае ста но ві шча, ства-
рэн не ра бо чых мес цаў, пра фі лак ты ка 
зла чын стваў і пра ва па ру шэн няў, пры-
цяг нен не на сель ніц тва да ахо вы гра мад-
ска га пра ва па рад ку, раз віц цё куль тур-
на-ма са вай і спар тыў на-азда раў лен чай 
ра бо ты і ін шыя фак та ры.

Што да ты чыц ца вы зна чэн ня най леп-
шых ста рас таў у ра ё не, то кры тэ ры я мі 
ацэн кі іх ра бо ты бу дуць раз віц цё гра-
мад ска га ру ху па доб ра ўпа рад ка ван ні і 
пад тры ман ні ў чыс ці ні на се ле ных пунк-
таў, ву ліц, да моў, два роў, пад' ез даў, 
ар га ні за цыя ра бо ты па за бес пя чэн ні 
паў на ты і свое ча со вас ці апла ты на сель-
ніц твам жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, 
удзел у раз гля дзе зва ро таў гра ма дзян, 
пры цяг нен не на сель ніц тва да ахо вы 
гра мад ска га па рад ку. Між ін шым, пры 
пад вя дзен ні вы ні каў бу дзе пры мац ца 
ў раз лік і вы ха ваў чая ра бо та з дзець мі 
і пад лет ка мі па мес цы жы хар ства, і ар-
га ні за цыя куль тур ных ме ра пры ем стваў, 
свят вёс кі, і ўдзел у пра па ган дзе зда ро-
ва га ла ду жыц ця, і ін шыя кры тэ рыі.

Пад во дзіць вы ні кі кон кур су бу дуць 
па пя ці баль най сіс тэ ме, ацэнь ваць 
кры тэ рыі — у за леж нас ці ад вы ка нан ня 
кож на га з іх па най боль шай коль кас ці 
на бра ных ба лаў.

Най леп шы сель са вет у ра ё не атры-
мае за пе ра мо гу 40 ба за вых ве лі чынь, 
ста рас та — 5 ба за вых. Да рэ чы, ся род 
ста рас таў вы зна чаць не толь кі пе ра-
мож цу, але і пры зё раў: за дру гое мес-
 ца га ран та ва на 4 ба за выя, за трэ цяе — 
3 ба за выя ве лі чы ні.

Уз на га родж ван не пра ду гле джа на 
ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ад па вед ны-
мі дып ло ма мі, якія най леп шым сель-
са ве там і ста рас там уру чыць стар шы ня 
мяс цо ва га рай са ве та дэ пу та таў.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Каб не за кры лі пош ту, да вя-
ло ся на пі саць ка лек тыў ны ліст. 
І Ва сі леў на, як яе з па ва гай на-
зы ва юць зем ля кі, па еха ла ў Ві-
цебск — да на чаль ства ў абл вы-
кан кам. Зва рот за рэ гіст ра ва лі, 
ра за бра лі ся ў пы тан ні і пай шлі 
на су страч вяс коў цам.

Ста рэй шы на кан ста та ва ла, 
што пры клад на па ло ва ада мен-
цаў — пен сі я не ры. І не ка то рыя 
адзі но ка пра жы ва ючыя па тра-
бу юць прос та ўва гі да ся бе.

— Бы вае, тэ ле фа ну юць і 
про сяць зай сці, неш та ці ка вае 
рас ка заць, па гу та рыць, — рас-
па вя дае яна. І смя ец ца май му 
жар ту, што та кім чы нам вы-
сту пае ў ро лі псі ха тэ ра пеў-
та. А, ка лі за ду мац ца, так яно 
і ёсць, бо адзі но та ў ста рас ці — 
бя да, якая бы вае ця жэй шая, 
чым хва ро ба.

Са ма ста рэй шы на — пра цу ю-
чая пен сі я нер ка. На во дзіць па-
ра дак у лёз нен скім до ме ра мёст-
ваў. Там, да рэ чы, яна зай ма ец ца 
і ў на род ным фальк лор ным ан-
самб лі «Ме ду ні ца». Спя ва юць 
так доб ра, што аж двой чы бы лі 
за про ша ны вы сту піць у Лат вію. 
Ка лек тыў — па ста ян ны ўдзель нік 
«Да жы нак» і ўжо стаў «зор ным» 
дзя ку ю чы ву ліч ным кан цэр там 
на між на род ным фес ты ва лі 
мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у 

Ві цеб ску». Жан чы на з го на рам 
да дае, што і ў Мін ску вы сту па лі 
не каль кі ра зоў.

— Час туш кі так са ма спя ва-
ем, і слу ха чам гэ та вель мі па-
да ба ец ца, — усмі ха ец ца яна. 
Зра зу меў, што ў тым лі ку і вя сё-
лы но раў да па ма гае Ва лян ці не 
Ва сі леў не зна хо дзіць агуль ную 
мо ву з людзь мі. А ар тыс тыч ныя 
здоль нас ці — ар га ні зоў ваць і 
ўдзель ні чаць у свя тах.

А яшчэ яна — траў ні ца, вы-
рошч вае квет кі...

Аба яль ная і ўсмеш лі вая 
жан чы на ста но віц ца вель мі 
сур' ёз най, ка лі на вед вае тых, 
хто, скажам так, сумленна 
жыць не хо ча.

— Я ве ру, што ча ла ве ка ні ко-
лі нель га лі чыць стра ча ным для 
гра мад ства. Вось, на прык лад, у 
вёс цы ча ты ры сям'і зна хо дзіц-
ца ў са цы яль на не бяс печ ным 
ста но ві шчы. Я ста ра юся пе ры я-
 дыч на кант ра ля ваць, чым яны
зай ма юц ца, а дэ пу тат сель ска-
га Са ве та Люд мі ла Паў лоў ская, 
якая ў мяс цо вай гас па дар цы 
пра цуе за гад чы цай скла да, у 
гэ тай і ін шых спра вах — на пар-
ні ца, — ка жа ста рэй шы на.

Жан чы ны агі ту юць зай мац-
ца доб ра ўпа рад ка ван нем. І ёсць 
вы пад кі, ка лі вяс коў цы доб ра ах-
вот на ўпры гож ва юць не толь кі 
ўлас ныя пад вор кі. На прык лад, 
су сед ста рэй шы ны змай стра-

ваў ву ліч ныя арэ лі на ра дасць 
дзят ве. Ста рэй шы на агі туе на род 
зда ваць гро шы і на так зва нае 
са ма аб кла дан не. Ле тась скі ну-
 лі ся па тры руб лі — лям пы ву ліч-
ныя ку пі лі...

Ця пер Ва лян ці на Ва сі леў на 
зма га ец ца, каб аб лас ная ар га-
ні за цыя «Во да ка нал» ад ра ман-
та ва ла ву ліч ную ка на лі за цыю. 
Яшчэ трэ ба, каб да рож нае па-
крыц цё бы ло зруч ным для аў-
та ма бі ліс таў і пе ша хо даў, каб 
ву лі цы чыс ці лі ад сне гу свое ча-
со ва. Ды і шмат ін шых ін та рэ саў 
у на род на га вы бран ні ка — ста-
рэй шы ны.

Па вод ле слоў стар шы-
ні Лёз нен ска га сель вы кан ка-
ма Свят ла ны Пу ка вай, ся род 
ста рэй шын не бы вае вы пад-
ко вых лю дзей. Ка лі на гэ тай
ад каз най «па са дзе» ака жац ца 
ча ла век раў на душ ны, ма ла іні-
цы я тыў ны, яко га не пры му сіш 
быць ак ты віс там, дык са мі лю-
дзі гэ та за ўва жаць у пер шую 
чар гу. А на «сель скіх мэ раў», 
якія ве да юць усё пра «сва іх», 
якія на са мрэч блі жэй за ўсіх да 
вяс коў цаў, заў сё ды мож на па ла-
жыц ца. І, пе ра фра зу ю чы вы каз-
ван не пра лю дзей, на якіх зям ля 
тры ма ец ца, мож на ска заць, што 
вёс кі — на ста рэй шы нах. Яны — 
моц нае звя но па між мяс цо вай 
ула дай і гра ма дзя на мі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НА КІМ ВЁС КА НА КІМ ВЁС КА 
ТРЫ МА ЕЦ ЦАТРЫ МА ЕЦ ЦА

Ві цеб шчы на бы ла 
пер шай воб лас цю, 
дзе рас пра ца ва лі 

па ла жэн не аб дзей нас ці 
ста рэй шын, ды яшчэ з 
прэ мі ра ван нем. Ад па вед ныя 
да ку мен ты бы лі пад пі са ны ў 
ліс та па дзе 2005 го да.
Да рэ чы, гу бер на та рам 
воб лас ці та ды быў 
ця пе раш ні стар шы ня 
Па ла ты прад стаў ні коў 
пар ла мен та Ула дзі мір 
Анд рэй чан ка. А стар шы нёй 
аб лса ве та — Аляк сандр 
Аця саў.

Што да ты чыц ца фі нан са ва га за ах воч-
ван ня ста рэй шын, — яно сім ва ліч нае. Ды 
і тое толь кі па вы ні ках ра бо ты за квар тал. 
Вы пла ты за ле жаць ад коль кас ці два роў 
на се ле на га пунк та (або не каль кіх): да 
20 два роў — ба за вая ве лі чы ня; да 50 два-
роў — 1,5 ба за вай; да 100 два роў — 2 ба за-
выя ве лі чы ні; звыш 100 два роў — 2,5.

Ма тэ ры яль нае сты му ля ван не най больш 
ак тыў ных ста рэй шын ажыц цяў ля ец ца са 
срод каў мяс цо вых бюд жэ таў. Пры гэ тым, 
як ка жуць у ар міі, фронт ра бот вель мі 
шы ро кі.

Стар шы ня Ві цеб ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та-
таў Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ 
(на фота) кан ста туе, што ста-
рэй шы ны на се ле ных пунк-
таў — са праў ды злу чаль нае 
звя но па між на сель ніц твам 
і ор га на мі прад стаў ні чай і 
вы ка наў чай ула ды.

— Ад эфек тыў нас ці іх пра-
цы шмат у чым за ле жыць вы-
ра шэн не пы тан няў жыц це-
за бес пя чэн ня на сель ніц тва. 
Яны — на дзей ныя па моч ні кі 
ў вы ра шэн ні на дзён ных за-

дач мяс цо вай ула ды.
З да па мо гай ста рэй шын на се ле ных 

пунк таў, не абы яка вых лю дзей з ак тыў най 
гра ма дзян скай па зі цы яй Са ве там дэ пу та-
таў знач на ляг чэй вы яў ляць і вы ра шаць 
праб ле мы гра ма дзян, ма ю чых па трэ бу ва 
ўва зе і пад трым цы. І ў пер шую чар гу ве тэ-
ра наў вай ны, ін ва лі даў, па жы лых лю дзей, — 
упэў не ны Ула дзі мір Ця рэнць еў.

Ста рэй шы ны аказ ва юць до сыць ад-
чу валь ную да па мо гу сель вы кан ка мам у 
апе ра тыў ным вы ра шэн ні праб лем, якія 
па тра бу юць не аб ход на га ўмя шан ня з бо ку 
мяс цо вай ула ды. «Сель скія мэ ры» — чле ны 
са ве таў гра мад скіх пунк таў ахо вы пра ва па-
рад ку, на зі раль ных ка мі сій і гэ так да лей.

Па пры кла ды ак тыў ных ста рэй шын да-
лё ка ха дзіць не трэ ба. Так, дзя ку ю чы 

іні цы я ты ве ста рэй шын на се ле ных 
пунк таў Брас лаў ска га ра ё на Алі-

ны Ста ні сла ваў ны Мас лоў-
скай, Ван ды Ме чы сла-

ваў ны Маг рын, Ген ры-
ха Іва на ві ча Ва він ска га, 

Са ла меі Ан то наў ны 
Ма цу ле віч, Мі ка лая 
Мі хай ла ві ча Пе ту-
хо ва доб ра ўпа рад-
ка ва на тэ ры то рыя
ка ля бан ка ма та 

ў аг ра га рад ку Ахрэ маў цы, зрэ за ны ава рый-
ныя дрэ вы і за ме не на ага ро джа на мо гіл ках 
у вёс цы Дзег ця ры, вы да ле на дрэ ва-хмыз-
ня ко вая рас лін насць уз доўж да ро гі Кру-
кі — Мя кя ны. Са бра лі гро шы для за куп кі 
ад рас ных ука заль ні каў на да мы, ар га ні за-
ва лі ага ро джу мо гі лак у вёс цы Май шу лі, 
пра вя лі ра бо ты па аб ста ля ван ні дзі ця чай 
тэ ма тыч най гуль ня вой пля цоў кі і гра мад-
ска га мес ца ад па чын ку ў аг ра га рад ку Оп-
саі... Зроб ле на і мно гае ін шае.

Пры не па срэд ным удзе ле ста рэй шын на-
се ле ных пунк таў Док шыц ка га ра ё на Тац ця-
ны Ры го раў ны Сыс, Ле а ка дзіі Ба ляс ла ваў ны 
Мас лоў скай, Та і сіі Яў ге наў ны Не сця ро нак 
ар га ні за ва ны збор срод каў на ўста ноў ку 
ме та ліч най ага ро джы і бра мы для мо гі лак 
у вёс цы Дзе дзі на. Уста ноў ле на ага ро джа, 
вы да ле ны ста рыя дрэ вы на мо гіл ках у вёс-
цы Гры неў шчы на, доб ра ўпа рад ка ва ны мо-
гіл кі ў вёс цы Ста ні слаў цы.

— А дзя ку ю чы ак тыў най жыц цё вай па зі-
цыі ста рэй шын на се ле ных пунк таў Шу мі лін-
ска га ра ё на Ма рыі Ці ма фе еў ны Ля лю гі, Алы 
Мі ка ла еў ны Бу бен, Мат ро ны Ула дзі мі ра ўны 
Гу шчы, Ва лян ці ны Сяр ге еў ны Храм цо вай, 
Свят ла ны Пят роў ны Зу е вай доб ра ўпа рад ка-
ва на вёс ка Ля лю гі. Са бра лі ма тэ ры я лы пра 
вёс ку Да бея ад най мен на га сель са ве та і на -
пі са лі гіс то рыю гэ та га на се ле на га пунк та. 
А 25 чэр ве ня 2016 го да ад кры лі па мят ны знак
і ме ма ры яль ную дош ку ў го нар 610-год дзя 
пер ша га згад ван ня пра вёс ку, — пра цяг вае 
стар шы ня аб лас но га Са ве та.

Пад кі раў ніц твам і пры не па срэд ным 
удзе ле ста рэй шы ны аг ра га рад ка Паль мін ка
Га ра доц ка га ра ё на Ва лян ці ны Ула дзі мі ра ў-
ны Га ру но вай доб ра ўпа рад ка ва на ву лі ца
Школь ная, зроб ле ны ра монт пад' ез даў у
двух жы лых да мах. Пры бра ны не санк цы я-
 на ва ныя звал кі і аб ноў ле на ага ро джа на
гра ма дзян скіх мо гіл ках. Што яшчэ ці ка ва: 
узя ты пад аса біс ты па тра наж пяць сем' яў 
адзі но кіх і адзі но ка пра жы ва ючых гра ма-
дзян.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

КЛО ПАТ І РА ЗУ МЕН НЕ

ЖЫЦ ЦЁ ВАЯ ПА ЗІ ЦЫЯ — АК ТЫЎ НАЯ

У Ві цеб-
скай воб лас ці ка ля 
6260 на се ле ных пунк таў. І пры-
бліз на 45 % — з коль кас цю на сель-
ніц тва да 10 ча ла век. Да рэ чы, вы сту па-
ю чы на V Усе бе ла рус кім на род ным схо дзе, 
Ула дзі мір Ця рэнць еў ад зна чыў, што трэ ба пры-
няць но вую пра гра му ад ра джэн ня і раз віц ця вёс-
кі. Пад крэс ліў, што нель га да пус ціць, каб не вя ліч кія 
вё сач кі знік лі з кар ты Бе ла ру сі. І ка неш не, ста рэй шы ны 
мо гуць пад ка заць ула дзе, што трэ ба зра біць, каб кож ны 
гра ма дзянін, не за леж на ад мес ца пра жы ван ня, ад чу ваў 
кло пат, пад трым ку, ра зу мен не праб лем. Ме на ві та ста-
рэй шы ны, упэў не ны Ула дзі мір Ця рэнць еў, заў сё ды ў кур-
се ўся го, што ад бы ва ец ца ў на се ле ных пунк тах.

Ста рэй шы на вёс кі Ада мен кі Ва лян ці на Ва сі леў на ЗА МАС ТОЦ КАЯ (зле ва) 
і стар шы ня Лёз нен ска га сель вы кан ка ма Свят ла на ПУ КА ВА.


