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У дэ пу тац кай спра ве 
Дзміт рый Ха ры тон чык 
ча ла век не но вы. Пра ца-
ваў у скла дзе Жо дзін ска-
га гар са ве та, уз на чаль ваў 
Па ста ян ную ка мі сію па 
пра мыс ло вас ці, па ліў на-
энер ге тыч ным комп лек се, 
транс пар це і су вя зі ў Па ла-
це прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Бе ла ру сі. 
Сё ле та ён за няў вель мі ад-
каз ны пост стар шы ні Ма гі-
лёў ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў 28-га склі кан ня. 
Да гэ та га зай маў па са ду 
на мес ні ка стар шы ні Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма. 
«У ма ёй но вай ра бо це ёсць 
свае асаб лі вас ці, — ка жа 
дэ пу тат. — Ра ней я ку ры-
ра ваў пы тан ні пра мыс ло-
вас ці, менш удзя ляў ува гі 
сель скім ра ё нам. За раз 
ак тыў на на вед ваю сель са-
ве ты, зна ём лю ся блі жэй з 
сель скі мі дэ пу та та мі, вы-
ву чаю стан ма тэ ры яль на-
тэх ніч най ба зы ў ра ё нах. 
Усё гэ та трэ ба для та го, 
каб наш дэ пу тац кі кор пус 
змог пра ца ваць з мак сі-
маль най ад да чай». Гра фік 
но ва га кі раў ні ка аб лса ве-

та рас пі са ны па хві лі нах, 
але ў ім знай шло ся мес ца 
для раз мо вы з ка рэс пан-
дэн там «МС». Дзміт рый 
Ха ры тон чык пры знаў ся, 
што вель мі за ці каў ле ны ў 
ад кры тым дыя ло гу і шчы-
ра дзя ліў ся сва і мі пла на мі 
і мер ка ван ня мі.

Пра вер ка 
на мес цах

— Дзміт рый Іва на віч, 
як вы ба чы це сваю ра-
бо ту на но вым мес цы, 
якія за да чы ста ві це пе-
рад са бой і ін шы мі дэ-
пу та та мі ў ро лі стар шы ні 
аб лса ве та?

— Па-пер шае, збі ра ю-
ся вы бу да ваць сіс тэм ную 
ра бо ту з сель скі мі Са ве та-
мі, рай са ве та мі, ор га на мі 
тэ ры та ры яль на га гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня. На 
мес цы лю дзям заў сё ды 
больш бач ныя праб ле мы 
іх на се ле на га пунк та. Ча-
му гэ та так важ на? Ка лі 
аб лас ны Са вет дэ пу та таў 
за цвяр джае бюд жэт, не-
аб ход на, каб срод кі на кі-
роў ва лі ся ме на ві та ў тыя 
сфе ры, якія най больш 
хва лю юць, па тра бу юць 
тэр мі но ва га вы ра шэн ня. 
Уліч ва ю чы, што фі нан сы 
заў сё ды аб ме жа ва ныя, 
вель мі важ на, каб зва рот-
ная су вязь з вы бар шчы-
ка мі бы ла мак сі маль на 
ак тыў най. Каб дэ пу тац-
кія струк ту ры іс на ва лі не 
толь кі на па пе ры, а каб 
пра ца ва лі, аку му ля ва-
лі агуль ныя праб лем ныя 
пы тан ні і па ды ма лі іх на 

ўз роў ні ра ё на, воб лас ці, 
а ка лі трэ ба — і кра і ны. Гэ-
та ра бо та вя ла ся і ра ней, 
шмат ча го зроб ле на, і трэ-
ба, каб яна не пры пы ні ла-
ся, а на ад ва рот — на бі ра-
ла тэмп.

— З мо ман ту пры зна-
чэн ня на гэ тую па са ду 
вы ак тыў на на вед ва е це 
ад да ле ныя ра ё ны. Як 
вам пер шыя ўра жан ні 
ад ра бо ты сель скіх і ра-
ён ных дэ пу та таў?

— Нель га ска заць, што 
ўсе пра цу юць роў на і ад-
ноль ка ва. Але шмат ча-
го за ле жыць не толь кі ад 
кад ра ва га скла ду і кі раў-
ні ка вы ка наў чай ула ды. 
Трэ ба ўліч ваць і фі нан са-
вы стан ар га ні за цый, якія 
пра цу юць на тэ ры то рыі 
та го ці ін ша га сель са ве та. 
Гэ та асноў ныя па моч ні-
кі стар шы ні. Ка лі ба за вая 
ар га ні за цыя мае фі нан са-
выя праб ле мы, мяс цо вай 
ула дзе так са ма бу дзе скла-
да на вы ра шаць пэў ныя 
пы тан ні. Бо сва ёй тэх ні кі ў 
сель ска га Са ве та ня ма.

— Што кар ды наль на 
трэ ба бы ло б змя ніць у 
дэ пу тац кай ра бо це?

— Кар ды наль на мя няць 
ні чо га не трэ ба, а вось для 
па ляп шэн ня ра бо ты не-
аб ход на ўма ца ваць ма тэ-
ры яль на-тэх ніч ную ба зу 
сель скіх Са ве таў, па він ны 
быць ін стру мен ты для пра-
вя дзен ня доб ра ўпа рад ка-
ван ня. Гэ та скла да на, бо 
іс нуе аб ме жа ва нае фі нан-
са ван не. Маг чы ма, трэ ба 
па ду маць над ства рэн нем 
якіх-не будзь звен няў, так 
зва ных цэнт раў, дзе б зна-
хо дзіў ся пэў ны на бор тэх-
ні кі і ім маг лі б ка рыс тац ца 
сель вы кан ка мы. І каб та кіх 
цэнт раў бы ло 1—2 на ра ён. 
Па куль цяж ка ска заць, 
у якой фор ме гэ та бу дзе 
зроб ле на. Але гэ та па він-
на быць.

— Рас ка жы це пад ра-
бяз ней пра ка ман ду, з 
якой трэ ба бу дзе пра-
ца ваць.

— Ка лі браць аб лас ны 
ўзро вень, гэ та 55 дэ пу та-
таў, з якіх боль шасць муж-
чы ны. Моц на прад стаў ле-
ны сіс тэ ма ахо вы зда роўя 
(гэ та кі раў ні кі аб лас но га 
ды яг нас тыч на га цэнт ра, 
дзі ця чай аб лас ной баль ні-
цы, аб лас но га ўпраў лен ня 
ахо вы зда роўя і гэ так да-
лей), аду ка цыя (шэ раг ды-
рэк та раў дзі ця чых сад коў, 
школ), аграр ная сфе ра 
(у тым лі ку фер ме ры), пра-

мыс ло вы сек тар (кі раў ні кі 
«Бел шы ны», «Ба бу лі най 
крын кі», «Ма гі лёў абл га-
за», СЭЗ «Ма гі лёў»), эка-
но мі ка. Вель мі гар ма ніч ны 
па да браў ся склад дэ пу та-
таў, шы ро ка прад стаў ле ны 
ўсе са цы яль на-эка на міч-
ныя сфе ры воб лас ці. І гэ та 
да зво ліць эфек тыў на раз-
гля даць мно гія пы тан ні.

Ад чу валь на аб на віў ся 
склад стар шынь сель скіх 
і рай са ве таў, та му важ на 
пра вес ці пэў ную ву чо бу 
для та го, каб на ва выб ра-
ныя змаг лі па ба чыць па-
ды хо ды ў ра бо це ка лег з 
ін шых ра ё наў, пе ра няць 
во пыт. Ву чыц ца бу дзем у 
леп шых, а вы яз джаць да 
гор шых. Гэ та дасць сты мул 
пад цяг нуць ся бе. Пла ную 
так са ма пра вес ці ву чо бу з 
дэ пу та та мі сель скіх і ра ён-
ных Са ве таў, каб па ка заць, 
якая іс нуе нар ма тыў ная ба-
за для іх ра бо ты, які мі яны 
ва ло да юць маг чы мас ця мі 
для вы ра шэн ня тых ці ін-
шых пы тан няў. Спа дзя ю-
ся, што на ша пра ца бу дзе 
плён най.

Што за ле жыць 
ад дэ пу та та?

— Ча го не ха пае дэ-
пу та ту, каб яго ра бо та 
бы ла най больш эфек-
тыў най?

— Мы ве да ем, што ўсе 
дэ пу та ты, акра мя стар-
шынь сель скіх Са ве таў, 
рай са ве таў і гар са ве таў, — 
гэ та не вы зва ле ныя ад сва-
ёй асноў най ра бо ты лю дзі. 
Та му ўсе гра мад скія спра-
вы ро бяц ца імі ў воль ны 
ад пра цы час. Бы вае, ча-
ла век мае жа дан не неш та 
зра біць, але не мо жа з-за 
вя лі кай асноў най на груз кі. 
Але су стра ка юц ца лю дзі, 
якія ста лі дэ пу та та мі, але 
да кан ца не ра зу ме юць, 
на коль кі гэ та сур' ёз ная 
на груз ка, і іх ак тыў насць з 
ча сам па чы нае кры ху па-
даць. Сваю ро лю ба чу ў 
тым, каб пад трым лі ваць 
іні цы я ты вы дэ пу та таў, каб 
яны на пра ця гу тэр мі на 
сва іх паў на моц тваў не пе-
ра ста ва лі ўно сіць пра па но-
вы па па ляп шэн ні ўзроў ню 
жыц ця вы бар шчы каў.

— Не ка то рыя скеп-
тыч на вы каз ва юц ца 
пра дзей насць дэ пу та-
та. Маў ляў, ад іх ні чо га 
не за ле жыць...

— Заў сё ды як дэ пу-
тат мак сі маль на імк нуў ся 
тры маць ру ку на пуль се, 
су стра кац ца з людзь мі, 
уні каць у іх праб ле мы. 
І ка лі ка жуць: «Ну што вы 
мо жа це?», маў ляў, ула да 
ў «вер ты ка лі», а ў вас — ні-
чо га, у мя не гэ та вы клі кае 
здзіў лен не. Мы ўсе жы вём 
у ад ной кра і не і ўсе на цэ-
ле ны на са дзей ні чан не яе 
раз віц цю, кож ны на сва ім 
пра цоў ным мес цы. Ка неш-
не, у дэ пу та та ня ма сур' ёз-
ных эка на міч ных ры ча гоў, 
але ён мо жа свое ча со ва 
да нес ці тую ці ін шую праб-

ле му, пра па на ваць шля хі 
яе вы ра шэн ня на ўзроў ні 
ад мі ніст ра цыі, вы ка наў-
чай ула ды. Гэ та да па ма-
гае пра віль на на кі роў ваць 
тыя рэ сур сы, якія ёсць у 
воб лас ці, для мак сі маль-
на эфек тыў на га раз віц ця 
і ства рэн ня кам форт ных 
умоў для на сель ніц тва. 
Толь кі ра зам дэ пу тат і вы-
ка наў чая ўла да змо гуць 
да біц ца боль ша га.

— Мно гія ра ё ны за раз 
доб ра пра цу юць з еў ра-
пей скі мі гран та мі, пра-
па ноў ва юць іні цы я ты вы, 
за ах воч ва юць мяс цо вае 
на сель ніц тва. І дэ пу та ты 
пры гэ тым вы кон ва юць 
не апош нюю ро лю...

— Гэ та вель мі доб ры кі-
ру нак. У рам ках се мі на раў 
мы збі ра ем ся та кі во пыт 
так са ма рас паў сю дзіць. Тут 
мне вель мі ім па нуе Слаў-
га рад скі ра ён, які ўцяг вае 
ў іні цы я тыў ную дзей насць 
ін шыя ра ё ны. Кож ная ка-
пей ка да ра гая, і ка лі нех та 
ўмее яе пры цяг нуць, гэ та 
доб ра.

— Як па він на бу да-
вац ца ра бо та дэ пу та та 
з на сель ніц твам? Час та 
лю дзі не ве да юць на ват, 
хто ў іх дэ пу тат?

— На жаль, гэ та так. Ка-
лі мне, яшчэ як на мес ні ку 
стар шы ні абл вы кан ка ма, 
зва ні лі на пра мыя лі ніі, я 
ці ка віў ся, як пы тан не бы-
ло пра пра ца ва на з дэ пу-
та там. Мно гіх яно ста ві ла 
ў ту пік. Гэ та не га во рыць 
пра тое, што дэ пу та ты 
пра цу юць дрэн на, гэ та 
свед чыць, што пра ва вая 
асве та на сель ніц тва вы-
му шае жа даць леп ша га. 
Лю дзі не пры вык лі цес на 
пра ца ваць з дэ пу та та мі. 
Вя до ма, што тут ёсць ві на 
і са міх дэ пу та таў. Трэ ба 
час цей су стра кац ца з вы-
бар шчы ка мі, пра цоў ны мі 
ка лек ты ва мі, прад стаў-
ні ка мі тэ ры та ры яль на га 

са ма кі ра ван ня, удзель ні-
чаць у су мес ных ак цы ях, 
раз гля дзе цяж кіх жыц цё-
вых сі ту а цый на мес цах. І 
так па він на быць на пра-
ця гу ўся го дэ пу тац ка га 
тэр мі ну.

Ка рыс ны до свед
— Што аса біс та вам 

да па ма гае ў ра бо це? Ці 
ўліч ва е це во пыт ін шых 
ка лег?

— Так. За раз уваж лі ва 
зна ём лю ся з лі та ра ту рай, 
якая не па срэд на да ты-
чыц ца ра бо ты на род ных 
абран ні каў. Вось спра-
ва зда ча дэ пу та та пар ла-
мен та Воль гі Пет ра шо вай, 
прак тыч ныя да па мож ні кі 
дэ пу та таў па Брэсц кай, 
Гро дзен скай аб лас цях, 
збор нік ма тэ ры я лаў Ма гі-
лёў ска га Са ве та дэ пу та таў, 
бра шу ра па дзей нас ці аса-
цы я цый мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў. Ма гі лёў скай 
воб лас цю быў рас пра ца-
ва ны Дзён нік ста рас ты, а 
Ча ву сы зра бі лі ў да па мо-
гу дэ пу та ту ка рыс ную бра-
шу ру, дзе са бра ны нар ма-
тыў ныя ак ты, на якія трэ ба 
аба пі рац ца. Ёсць во пыт, 
прак ты ка, але ін фар ма-
цыя вель мі раз роз не ная. 
Да ру чым ка мі сіі па са ма-
кі ра ван ню вы ву чыць наш 
во пыт і вы пра ца ваць рэ-
ка мен да цыі, якія за цвер-
дзім на ўзроў ні аб лса ве та 
і пра па ну ем усім дэ пу та-
там пра ца ваць у рам ках 
гэ тых рэ ка мен да цый. Гэ та 
бу дзе свое асаб лі вы дзён-
нік дэ пу та та, або паш парт 
вы бар чай акру гі, дзе бу-
дуць ад люст ра ва ны нар-
ма тыў ныя да ку мен ты, 
рэ ка мен да цыі па ар га ні-
за цыі ра бо ты, ха рак тэр-
ныя асаб лі вас ці ра ё на, 
вы бар чай акру гі (коль кі 
жы ве лю дзей, коль кі з іх 
ве тэ ра наў, ін ва лі даў, са-
цы яль на не бяс печ ных і 
гэ так да лей). Каб дэ пу тат 
вы раз на ра зу меў праб-
ле ма ты ку свай го ра ё на, 
аку му ля ваў праб лем ныя 
пы тан ні і рас піс ваў, як 
пра ца ваў па тым ці ін-
шым пы тан ні, што з гэ та га 
атры ма ла ся. Та кая ра бо та 
да зво ліць нам сіс тэ ма ты-
за ваць пы тан ні, якія па сту-
па юць, пра ана лі за ваць іх 
на ра ён ным, га рад скім, 
аб лас ным уз роў нях і знай-
сці ней кія асноў ныя праб-
ле мы, ха рак тэр ныя для 
та го ці ін ша га ра ё на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК: 

«За да ча дэ пу та та — аба зна чыць праб ле му 
і пра па на ваць шля хі яе вы ра шэн ня»

Ш
ТО ча каць ад на род на га абран ні ка, як 
ар га ні за ваць ра бо ту з на сель ніц твам, ча му 
важ на ве даць «свай го» дэ пу та та ў твар — усё 

гэ та ў раз мо ве са стар шы нёй Ма гі лёў ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў.

Пра ся бе:Пра ся бе:
— Па ха рак та ры я прын цы по вы і ўпар ты. Ка лі 

ба чу, што без жорст ка га ра шэн ня пы тан не не 
скра нец ца, пры маю яго. Не па він на быць ту-
пан ня на мес цы. Але пе рад тым як вы зна чыц-
ца, мне заў сё ды трэ ба ўпэў ніц ца, што жорст кая 
па зі цыя пры ня се спра ве ка рысць. Та му ўваж лі-
ва вы ву чаю сі ту а цыю, вы слух ваю мер ка ван не 
кам пе тэнт ных лю дзей, ана лі зую свой во пыт і 
во пыт ін шых. А ка лі ра шэн не пры ня тае, да бі ва-
ю ся, каб яно бы ло яшчэ і вы ка на на. Інакш лю дзі 
прос та не бу дуць та бе ве рыць.

Ка лі аб лас ны 
Са вет дэ пу та таў 

за цвяр джае бюд жэт, 
не аб ход на, каб 
срод кі на кі роў ва лі ся 
ме на ві та ў тыя 
сфе ры, якія 
най больш хва лю юць, 
па тра бу юць 
тэр мі но ва га 
вы ра шэн ня.

Лю дзі 
не пры вык лі 

цес на пра ца ваць 
з дэ пу та та мі. Вя до ма, 
што тут ёсць ві на 
і са міх дэ пу та таў. 
Трэ ба час цей 
су стра кац ца 
з вы бар шчы ка мі.

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости» сообщает, 

что 15 мая 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 состоится повторный аукцион: 

по продаже земельного участка У-1422 микрорайон «Зарица-4» для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома  с кадастро-

вым номером 440100000001009887 площадью 0,1381 га.

 Начальная цена продажи: 15 769,92 рубля, сумма задатка – 

3200 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

по 10 мая 2018 года. 

Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 742095. 

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

УНП 590727594

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о повторных торгах

Отдел принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши  
объявляет о проведении повторных торгов по продаже имущества, при-
надлежащего должнику Сливкину Александру Леонидовичу. 

Номер лота, вид выставляемого на торги имущества: Лот № 1, объект: 
Легковой автомобиль.

Наименование, начальная цена, место нахождения: Легковой авто-
мобиль «АУДИ 80» 1989 года выпуска, рег. знак 0505КТ в количестве 
1 шт., начальная цена – 436,80 белорусского рубля, место нахождения – 
г. Орша, 2-й пер. Коммунальный, 2.

Имеющиеся обременения в отношении имущества – без обременений. 

Место, дата и время проведения повторных торгов: г. Орша, 
ул. А. Островского, 36, каб. 12; 10 мая 2018 г. в 10.00.

Справочная информация: Ильмухин Артур Сергеевич, судебный ис-
полнитель, тел.: 8 (0216) 543212, 8 (033) 399-83-26, отдел принудительного 
исполнения Оршанского района и г. Орши, адрес: ул. А. Островского, 36, 
г. Орша, адрес электронной почты opi217@minjust.by

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) 
должен быть зачислен в срок до 8 мая 2018 г. на депозитный счет от-
дела принудительного исполнения Оршанского района и г. Орши 
№ BY22AКВВ36429030007942200000, филиал № 215 ОАО «АСБ «Бела-
русбанк» г. Орша, код АКВВВY21215.

Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости 
выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об ис-
полнительном производстве» возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги (по-
купателем).


