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Стар шы ня 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 Вік тар ЛІС КО ВІЧ 
пра вёў пры ём гра ма дзян. Да се на та ра 
звяр ну лі ся пяць за яў ні каў па цэ лым 
шэ ра гу роз на ба ко вых пы тан няў.

Вы ву чыць тэ му 
ва ўсіх дро бя зях

Мін ча нін Эр нест Мі ка ла е віч — ча ла век 
ужо ста ла га ўзрос ту, але яго ак тыў нас ці 
мож на па зайз дрос ціць. Ён упэў не ны, што 
ў кра і не ёсць не да хоп у му зыч ных тэ ат рах. 
На сён няш ні дзень іх два, і абод ва ў ста лі-
цы — гэ та га ма ла, трэ ба, каб пра фе сій ныя 
опер ныя ка лек ты вы бы лі ва ўсіх аб лас ных 
цэнт рах, пе ра ка на ны за яў нік. Ён сам, у мі-
ну лым ін жы нер па пра фе сіі, на столь кі за-
ха піў ся му зы кай і спе ва мі, што доў гі час 
зай маў ся ў са ма дзей ным ка лек ты ве.

Мін ча нін упэў не ны, што дзяр жаў ныя 
ін вес ты цыі пры ня суць ста ноў чы вы нік: і 
ці ка васць з бо ку на вед валь ні каў бу дзе, і, 
ад па вед на, за роб кі ў ар тыс таў.

— Дум ка ці ка вая, — ад зна чыў стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі і пра па на ваў вы ву чыць 
тэ му ва ўсіх дро бя зях: раз гле дзець яе з 
пунк ту гле джан ня мэ та згод нас ці з па зі цыі 
Мін куль та і ўба чыць ва чы ма гле да ча, а 
дзе ля гэ та га пра вес ці ін тэр ак тыў нае са цы я-
 ла гіч нае апы тан не на сай тах аб лас ных
га зет (ад па вед нае да ру чэн не да дзе на 
Мі нін фар му).

Акра мя гэ та га, ёсць ідэя пра вес ці круг-
лы стол з за пра шэн нем усіх за ці каў ле ных 
ба коў, тэ май яко га ста не раз віц цё мас-
тац тва ў рэ гі ё нах і яго ўплыў на ду хоў нае 
раз віц цё гра мад ства. Тэр мін на пад рых-
тоў ку — ме сяц. Як стар шы ня про філь най 
ка мі сіі се на тар пе ра ка на ны: гу тар ка атры-
ма ец ца вы ні ко вая, і ўсе на ма ган ні да дуць 
плён па раз віц ці куль ту ры ў кра і не.

Ад ацяп лен ня 
да школь ных ад знак

Яшчэ адзін ста лы мін ча нін не пер шы раз 
прый шоў на пры ём да Вік та ра Ліс ко ві ча. 
Гэ тым ра зам Ро берт Фё да ра віч агуч ваў ка-
му наль ныя праб ле мы, маў ляў, но вы сэр віс 
«115» дрэн на пра цуе: ён тэ ле фа на ваў, але 
быў па стаў ле ны ў чар гу ча кан ня да лей за 
сот ню...

Се на тар тут жа на браў ну мар 115 — на 
тым кан цы ад ка за лі ад ра зу. Так, гра ма-
дзя нін звяр таў ся з за яў кай на ра монт пе-
ша ход най сця жын кі, уцяп лен не фа са да і 
гэ так да лей, ве да ем, пра цу ем...

А дзве жан чы ны — ма ці і дач ка — скар-
дзі лі ся на на стаў ні цу ма лод шых кла саў ад-
ной са ста ліч ных гім на зій. Яны сцвяр джа лі, 
што стаў лен не да іх 11-га до ва га хлоп чы ка 
бы ло пе рад узя тае, та му яны вы му ша ны 
бы лі змя ніць уста но ву аду ка цыі на ін-
шую.

Па гэ тых зва ро тах про філь ным мі ніс-
тэр ствам да дзе ны да ру чэн ні вы ву чыць 
сут насць не па ра зу мен няў больш дэ та лё-
ва і пад рых та ваць аб грун та ва ны ад каз на 
ад рас Са ве та Рэс пуб лі кі.

Ме тал 
так са ма не даў га веч ны

Ся мён Ада ма віч пры ехаў на пры ём гра-
ма дзян да стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі з 

На ва груд ска га ра ё на Гро дзен шчы ны. Сут-
насць яго пы тан ня ў на ступ ным: у свой час 
ён ска рыс таў ся маг чы мас цю пры вез ці з-за 
мя жы на льгот ных умо вах гру за вы аў та-
ма біль для вя дзен ня біз не су ў сель скай 
мяс цо вас ці. Га лоў ная ўмо ва — не маг чы-
масць ра ней за ад ве дзе ны тэр мін пра даць 
ма шы ну. Тэр мін амаль сы шоў, але вось 
не за да ча — ад ка ро зіі нель га бы ло ідэн ты-
фі ка ваць ну мар ку за ва... Ёсць пэў ная пра-
цэ ду ра, якую вяс ко вец прай шоў і атры маў 
но вы VІN-ну мар.

— Я год ад пра ца ваў, але больш не ма гу: 
уз рост усё ж не юны і з'я ві лі ся праб ле мы 
са зда роў ем, та му ха чу пра даць аў то, але 
ДАІ не дае да зволу, маў ляў, па куль зноў 
не мі не тры га ды, з улі ку гэ тую ма шы ну не 
зды мем, — тлу ма чыць за яў нік.

— У ме жах за ка на даў ства мы па спра-
бу ем вам да па маг чы, — за пэў ніў яго Вік-
тар Ліс ко віч і даў да ру чэн не Мі ніс тэр ству 
ўнут ра ных спраў дас ка на ла пра пра ца ваць 
гэ тае пы тан не. Усё ж ча ла век доб ра сум-
лен на вы ка наў усе па пя рэд нія ўмо вы, ці ж 
яго ві на, што і ме тал мае свой век?

Сак рэт ад сут нас ці скар гаў
Пад вод зя чы вы ні кі гу тар кі з гра ма дзя-

на мі, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі звяр нуў 
ува гу на не аб ход насць за ся родж вац ца ў 
пер шую чар гу на сут нас ці зва ро ту, а не на 
яго эма цы я наль най афар боў цы.

— Час ця ком ад каз ныя асо бы ро бяць па-
мыл ку, ка лі ад моў на ста вяц ца да ча ла ве ка, 
які ўжо не пер шы раз звяр та ец ца са сва і мі 
праб ле ма мі. Лю бы зва рот аў та ма тыч на па-
ві нен вы ву чац ца з пунк ту гле джан ня яго 
ха рак та ру: ён ла каль ны ці свед чыць аб сіс-
тэм ных не да хо пах? — тлу ма чыць ал га рытм 
дзе ян няў су раз моў нік.

Ён упэў не ны, што сён ня се на та рам, 
дэ пу та там усіх уз роў няў, кі раў ні кам ор-
га наў ула ды трэ ба не толь кі пра во дзіць 
аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян, але больш 
бы ваць у рэ гі ё нах, су стра кац ца з пра-
цоў ны мі ка лек ты ва мі, вы ву чаць умо вы 
пра цы і са цы яль ны па кет кан крэт ных 
прад пры ем стваў, каб на мес цах ба чыць 
праб лем ныя пы тан ні і мець маг чы масць 
апе ра тыў на іх вы ра шаць. Та кая фор ма 
ра бо ты з людзь мі дае свой плён. Як 
пры кла д Вік тар Ліс ко віч пры вёў улас ны 
шмат га до вы во пыт ра бо ты са зва ро та-
мі ў якас ці га лоў на га ўра ча Гро дзен ска га 
пе ры на таль на га цэнт ра, дзе пра цуюць 
600 су пра цоў ні каў і што год пра хо дзі ць 
да шасці ты сяч па цы ен таў:

— Сіс тэ ма ра бо ты бы ла па бу да ва на та-
кім чы нам, каб на ўзроў ні пяр віч на га звя на 
зды маць усе іс ну ю чыя пы тан ні, — пры га-
даў ён. — За дзе вяць га доў не бы ло ні вод-
на га зва ро ту ў вы шэй шыя ор га ны.

А сак рэт прос ты: кож ны на сва ім мес цы 
па ві нен нес ці ад каз насць. Гэ та да ты чыц ца 
і тых, хто пра цуе на мес цах.

— Мяс цо выя ўла ды па він ны ад каз ваць 
за ня якас ны раз бор зва ро таў гра ма дзян, 
ка лі яны раз гля да юц ца па вяр хоў на. Па-
трэб ны дэ та лё вы, слуш ны раз бор і ацэн ка 
дзей нас ці ад каз ных асоб. Я ўпэў не ны, што 
гэ та зня ло б шмат паў тор ных зва ро таў у 
вы шэй шыя ор га ны ўла ды, — рэ зю ма ваў 
се на тар.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

СІС ТЭМ НЫ ПА ДЫ ХОД,СІС ТЭМ НЫ ПА ДЫ ХОД,
аль бо Ча му мяс цо выя ор га ны ўла ды па він ны нес ці ад каз насць 

за ня якас на раз гле джа ныя зва ро ты гра ма дзян

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі Мі ха іл Ру сы пра вёў 
пры ём гра ма дзян у Клі чаў скім 
рай вы кан ка ме.

На пры ём да яго лю дзі за пі-
са лі ся па роз ных пы тан нях. Так, 
жы ха роў ад на го з аг ра га рад коў 
не па ко іць лёс іх мяс цо вай шко-
лы. Ці не за кры юць яе з ча сам? 
Людзям вель мі не ха це ла ся б 
та ко га па ва ро ту па дзей. Мі ха іл 
Ру сы су па ко іў: шко лу трэ ба аба-
вяз ко ва збе раг чы. Бо, на яго дум-
ку, аг ра га ра док без шко лы — не 
аг ра га ра док.

Быў зва рот ін ды ві ду аль на га 
прад пры маль ні ка па ўзнік лых, 
на яго по гляд, не спра вяд лі вых 

праб ле мах з на лі чэн нем яму 
стра ха во га ста жу для пры зна-
чэн ня ў бу ду чым пен сіі. Мі ха іл 
Ру сы тра ды цый на пад каз ваў
ва ры ян ты вы ра шэн ня пы тан няў. 
На прык лад, на зва рот жы хар-
кі Клі ча ва, якая скар дзі ла ся на 
ад сут наць асвят лен ня цём на га 
ўчаст ка ву лі цы на ўскрай ку ра ён -
на га цэнт ра. Страш на поз на ве-

ча рам ці ноч чу вяр тац ца да моў 
з ра бо ты: по бач лес, лю дзей 
звы чай на ні ко га... Мі ха іл Іва-
на віч даў, як зда ец ца, слуш ную 
па ра ду прад стаў ні кам ра ён ных 
улад, як без асаб лі вых вы дат каў 
на ла дзіць асвят лен не тэ ры то рыі 
ка ля до ма жан чы ны.

Але бы ло пы тан не, якое вель-
мі час та гу чыць у час аса біс тых 
пры ёмаў гра ма дзян чле на мі Са-
ве та Рэс пуб лі кі. Пры чым з роз ных 
кут коў кра і ны. Гэ та зя мель нае 
пы тан не. Вось і за раз жан чы на 
прый шла са скар гай: не да зва ля-
юць па бу да ваць хлеў чык по бач 
з до мам, дзе яна ця пер жы ве з 
сям' ёй. Звяр та ла ся ў рай вы кан-
кам, ін шыя ін стан цыі, але без вы-
ні ко ва. Аказ ва ец ца, нех та ка лісь-

ці зра біў ня пра віль ную рэ гіст ра-
цыю зя мель ных участ каў, а ця пер 
ад гэ та га па ку туе кан крэт ны ча-
 ла век. Пы тан не стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі ўзяў на аса біс ты кант роль. 
Па яго сло вах, гэ та ня пра віль на, 
ка лі пры на яў нас ці сва бод най 
зям лі лю дзям не да зва ля юць уз-
во дзіць дроб ныя гас па дар чыя 
па бу до вы для ўтры ман ня жы вё-
лы і пту шак.

Пас ля пры ёму гра ма дзян 
Мі ха іл Ру сы ад зна чыў, што амаль
90 пра цэн таў зва ро таў на конт 
кан флікт ных сі ту а цый ва кол зя-
мель ных участ каў (іх рэ гіст ра-
цыі, ад во ду і г. д.) — гэ та су мес-
ны вы нік не да пра цоў кі, а ча сам 
і ха лат нас ці ор га наў мяс цо вай 

ула ды, па сял ко вых вы кан ка маў 
і сель скіх Са ве таў пры пад рых-
тоў цы пер ша сных да ку мен таў па 
зя мель ных пы тан нях, а так са ма 
тых ар га ні за цый, якія пры ма лі 
ад па вед ныя ра шэн ні.

На пры кан цы су стрэ чы ў Клі-
ча ве стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні звяр нуў 
ува гу на тое, што ця пер вы яз ныя 
па ся джэн ні ка мі сіі ў рэ гі ё нах су -
мяс цяць з пра вя дзен нем пры ё-
маў гра ма дзян. Што да ты чыц ца
да лей ша га лё су зва ро таў жы ха-
роў Клі чаў ска га ра ё на, то яны бу-
дуць сіс тэ ма ты за ва ны, вы ву ча ны 
і раз гле джа ны з удзе лам спе цы я -
ліс таў.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

ШКО ЛА, СТРА ХА ВЫ СТАЖШКО ЛА, СТРА ХА ВЫ СТАЖ
І ЗЯ МЕЛЬ НАЕ ПЫ ТАН НЕІ ЗЯ МЕЛЬ НАЕ ПЫ ТАН НЕ

Гэ та ня пра віль на, 
ка лі пры на яў нас ці 

сва бод най зям лі лю дзям 
не да зва ля юць уз во дзіць 
дроб ныя гас па дар чыя 
па бу до вы для ўтры ман ня 
жы вё лы і пту шак.

Час ця ком ад каз ныя асо бы 
ро бяць па мыл ку, ка лі 

ад моў на ста вяц ца да ча ла ве ка, які 
ўжо не пер шы раз звяр та ец ца са 
сва і мі праб ле ма мі. Лю бы зва рот 
аў та ма тыч на па ві нен вы ву чац ца 
з пунк ту гле джан ня яго ха рак та ру: 
ён ла каль ны ці свед чыць 
аб сіс тэм ных не да хо пах? 

Мяс цо выя ўла ды па він ны 
ад каз ваць за ня якас ны 

раз бор зва ро таў гра ма дзян, ка лі 
яны раз гля да юц ца па вяр хоў на. 
Па трэб ны дэ та лё вы, слуш ны 
раз бор і ацэн ка дзей нас ці 
ад каз ных асоб. Я ўпэў не ны, што 
гэ та зня ло б шмат паў тор ных 
зва ро таў у вы шэй шыя ор га ны 
ўла ды.


