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21 снежня 2018 г.4 ТЭМА ТЫДНЯ
ВО ПЫТ

ПА ДЫ ХОД ПА ДЫ ХОД 
ПА-ГАС ПА ДАР СКУПА-ГАС ПА ДАР СКУ
Як да лу чыць мяс цо вых жы ха роў 
да агуль ных доб рых спраў, 
ве да юць ак ты віс ты на мес цах
Во пы там у вы ра шэн ні пы тан няў, якія да ты чац ца 
па ляп шэн ня якас ці жыц ця лю дзей, з «МС» па дзя лі лі ся 
стар шы ні рай са ве таў дэ пу та таў, ка мі тэ таў тэ ры та ры яль на га 
са ма кі ра ван ня 
і сель скія ста рас ты.

Ан жа лі ка ГО МАН, стар шы ня Крас на поль ска га 
рай са ве та дэ пу та таў:

— Ра зу ме ю чы, што парт нёр ства ўла ды і гра мад скас ці — фун да мент 
па спя хо ва га вы ра шэн ня мяс цо вых праб лем, Крас на поль скі ра ён-
ны Са вет дэ пу та таў да лу чыў ся да Ма гі лёў скай аб лас ной аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў і аказ вае ме та дыч ную да па мо гу пя ці 
сель скім Са ве там дэ пу та таў, а так са ма за бяс печ вае ка ар ды на цыю 
дзей нас ці 64 ор га наў ТГС на тэ ры то рыі ра ё на.

Як мяс цо выя жы ха ры ўклю ча юц ца ў пра цэ сы мяс цо ва га раз-
віц ця? Гэ та ві даць па вы ні ках. Ка лі ў 2015—2016 га дах чле ны іні-
цы я тыў ных груп пра па на ва лі 15 ідэй для мяс цо ва га раз віц ця, то 
ў 2017—2018 га дах рэа лі зу юц ца 17 пра ек таў на су му больш чым 
250 ты сяч еў ра. На прык лад, мы ства ра ем улас ныя ме ха ніз мы зя лё-
ных рэ ін вес ты цый. За кла лі га да валь нік пла до ва-ягад ных куль тур 
і фрук то вы сад на 3000 са джан цаў пры дзвюх сель скіх шко лах, 
30 шмат дзет ных сем' яў за кла лі свае са ды, ад кры ты мяс цо вы цэнтр 
сель ска га мар ке тын гу.

Мы ства ры лі дзве біз нес-су поль нас ці па 15 ча ла век у аг ра га рад ках 
Янаў ка і Го ры, за кла лі экс пе ры мен таль ныя ўчаст кі, па бу да ва лі цяп-
лі цы і пра вя лі на ву чаль ныя за ня ткі. Дзя ку ю чы гэ та му лю дзі ма юць 
маг чы масць вы рошч ваць эка ла гіч на чыс тую пра дук цыю, вы ка рыс-
тоў ва ю чы су час ныя тэх на ло гіі, і дзя ліц ца во пы там з су се дзя мі.

З да па мо гай пра ек та Еў ра пей ска га са ю за «Са дзей ні чан не раз віц цю 
на мяс цо вым уз роў ні» ў ра ё не рэа лі за ва лі не каль кі мяс цо вых іні цы-
я тыў: фес ты валь «Тэ ат раль ныя ве ча ры ны», «Крок да са ма стой нас-
ці», «Раз віц цё ган чар на га май стэр ства для па зна валь нас ці ра ё на», 
«Янаў ка — ха кей ная ста лі ца Крас на поль шчы ны».

Вы ні кам удзе лу не каль кіх ра ё наў — чле наў Ма гі лёў скай аб лас-
ной аса цы я цыі ў пра ект най дзей нас ці ста ла ства рэн не Рэ гі я наль-
на га са ве та пад трым кі мяс цо вых іні цы я тыў у сфе ры ўстой лі ва га 
раз віц ця. У 2017 го дзе пяць рай са ве таў дэ пу та таў (Бы хаў ска га, 
Клі чаў ска га, Крас на поль ска га, Слаў га рад ска га, Чэ ры каў ска га
ра ё наў) вы ра шы лі аб' яд наць на ма ган ні і рас пра ца ва лі план 
уза е ма дзе ян ня па па вы шэн ні ўстой лі ва га раз віц ця ра ё наў на 
2018—2020 га ды і на пе ры яд да 2030 го да. Га лоў ны мі на прам-
ка мі су пра цоў ніц тва ста лі тэ мы, якія за бяс печ ва юць пад трым ку 
на ва коль на га ася род дзя, крэ а тыў ная эка но мі ка, за ня тасць і са ма-
за ня тасць, па вы шэн не па тэн цы я лу мяс цо вых рэ сурс ных цэнт раў 
аду ка цыі да рос лых.

Ала ПА СТУ ХО ВА, стар шы ня мік ра зо ны «Кам са моль-
ская» (г. Кры чаў):

— На ша мік ра зо на — ад на з са мых гу ста на се ле ных, тут жы вуць 
больш за пяць ты сяч ча ла век. Тра ды цый ны мі ста лі кон кур сы «Упры-
го жыць зям лю квет ка мі», «Най леп шы пад' езд». Па іні цы я ты ве жы-
ха роў ла дзяц ца су бот ні кі, каб на вес ці па ра дак, доб ра ўпа рад ка ваць 
і азе ля ніць два ры.

У мік ра зо не ство ра ны вы дат ныя ўмо вы для ад па чын ку, гуль ня выя 
пля цоў кі для дзя цей з мност вам раз на стай ных ла бі рын таў. Мы пра-
вя лі ак цыю «Арт-лаў кі — ка зач ная ла вач ка го ра да», якую іні цы я ва лі 
жы ха ры мік ра зо ны, вы клад чы кі шко лы мас тац тваў. Дзе ці ма ля ва лі на 
ас фаль це, а вы клад чы кі пе ра но сі лі іх ма люн кі на лаў кі. Атры ма ла ся 
пры го жа, свя точ на і ка зач на.

Па жа дан ні жы ха роў мік ра ра ё на і для ства рэн ня но вых са цы яль-
ных су вя зяў пра цу юць клу бы па ін та рэ сах, дзе жы ха ры мо гуць рэа-
лі за ваць ся бе ў роз ных на прам ках. Па іні цы я ты ве ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў го ра да ў мік ра зо не ўста ля ва лі ву ліч ныя трэ на жо-
ры. Ак тыў ныя чле ны Са ве та мік ра зо ны ар га ні за ва лі гру пу «Зда роўе» 
ся род на сель ніц тва мік ра ра ё на з на вед ван нем фіз куль тур на-азда-
раў лен ча га комп лек су «Сож», пла валь на га ба сей на.

У рам ках рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Энер га ма ра фон» рас пра ца-
ва лі пра ект «Сіс тэ ма аду ка цый на га пра цэ су і ін фар ма цый на-пра па-
ган дысц кай ра бо ты ў сфе ры энер га збе ра жэн ня ва ўста но ве аду ка-
цыі», іні цы я та рам яко га ста ла жы хар ка на ша га мік ра ра ё на, на мес-
нік ды рэк та ра шко лы. Так, ка ля шко лы з'я ві лі ся со неч ныя ба та рэі, 
здоль ныя асвят ляць пры лег лую тэ ры то рыю. А ў мес цах агуль на га 
ка ры стан ня ўста ноў ле ны лям пы з дат чы ка мі ру ху.

Парт нё ра мі шэ ра гу пра ек таў, рас пра ца ва ных у рам ках Го да ма лой 
ра дзі мы, ста лі са мі жы ха ры мік ра ра ё на. З 2018 го да рэа лі зу ец ца пра-
ект «Па ла ца ва-пар ка вы ан самбль — тэ ры то рыя эка ту рыз му і чыс тай 
эка ло гіі», які стаў ад ным з пе ра мож цаў кон кур су Пра гра мы ма лых 
гран таў Гла баль на га эка ла гіч на га фон ду. Быў рас пра ца ва ны пра ект 
«Па лац Па цём кі на — паўд нё ва-ўсход ні эка цэнтр па пра па ган дзе, 
асве це і вы ха ван ні».

Я з упэў не нас цю ма гу ска заць, што бу ду чы ня на ша га го ра да ў ру-
ках не абы яка вых, дзей ных лю дзей, якія ўме юць не толь кі па ка заць 
прык лад руп лі ва га і гас па дар на га стаў лен ня, але і за ці ка віць сва іх 
су се дзяў у доб рых і ка рыс ных спра вах.

Аб гэ тым іш ла грун тоў ная 
раз мо ва ў Са ве це Рэс пуб лі кі, 
дзе на мі ну лым тыд ні прай шоў 
тэ ма тыч ны се мі нар з удзе лам 
еў ра пей скіх экс пер таў. Усе 
пры сут ныя змаг лі азна ё міц ца 
з пе ра да вым во пы там 
за ра джэн ня і раз віц ця 
на цы я наль ных аса цы я цый у 
шэ ра гу кра ін Еў ро пы, іс ну ю чы мі 
ма дэ ля мі рэ гі я наль ных 
ін сты ту цый у Бе ла ру сі і 
пры кла да мі вы ра шэн ня 
пы тан няў жыц це за бес пя чэн ня 
на сель ніц тва ў рам ках 
рэа лі за цыі мяс цо вых іні цы я тыў.

У сён няш няй тэ ме ну ма ра мы 
пад ра бяз на рас ка жам аб усім, 
што вы клі ка ла ці ка васць ва 
ўдзель ні каў се мі на ра, а так са ма 
па зна ё мім з уда лы мі пры кла да мі 
ра бо ты ор га наў тэ ры та ры яль на-
га гра мад ска га са ма кі ра ван ня на 
мес цах.

Ма дэ ра та рам вы сту паў 
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 Аляк сандр 
ПА ПКОЎ, які ад зна чыў, што ў 
пэў най сту пе ні се мі нар да па мо-
жа вы ра шыць цэ лы шэ раг пы-
тан няў у кі рун ках ар га ні за цыі 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня.

— У ад па вед нас ці з Кан сты ту-
цы яй і за ко нам «Аб мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні», пы тан ні жыц-
це за бес пя чэн ня на мес цах ус-
кла дзе ны на мяс цо выя ўла ды. 
Мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 
раз гля да юць план са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця на пэў ны 
пе ры яд, фар мі ру юць бюд жэт, 
кант ра лю юць вы ка нан не гэ тых 
да ку мен таў, і, на ту раль на, яны 
ле пей ве да юць, што трэ ба ра-
біць на мес цах, каб пы тан ні, якія 
хва лю юць лю дзей, бы лі вы ра-
ша ны, — ад зна чыў ён і звяр нуў 
ува гу на іс ну ю чую прак ты ку ра-
бо ты, ка лі пры няц ця да ку мен таў 
мяс цо ва га зна чэн ня ча ка юць ад 
цэнт раль ных ула даў. Маў ляў, 
пас ля гэ та га пы тан ні са мі па 
са бе зды муц ца. Так не бы вае, 
упэў не ны Аляк сандр Па пкоў, та-
му на цэ ліў пры сут ных на асно ве 
во пы ту, на за па ша на га ў Бе ла ру-
сі, кра і нах пост са вец ка га бло ка, 

дзяр жа вах, якія ўва хо дзяць у Еў-
ра пей скі са юз, па чы наць дас ка-
на ла вы ву чаць тэ му. У тым лі ку 
і на тэму ства рэн ня Аса цы я цый 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў.

— Мы хо чам па гля дзець на 
прак ты ку ін шых кра ін у гэ тым 
кі рун ку, пас ля ча го пад рых ту ем 
свое асаб лі вую да рож ную кар-
ту, па якой і бу дзем пра ца ваць 
з улі кам на цы я наль ных ін та рэ-
саў, — ад зна чыў ён.

Мяс цо вы бюд жэт 
ці ін та рэ сы 
за во да?

Пра тое, як улад ка ва на ця пе-
раш няе са ма кі ра ван не ў Еў ро пе, 
аб сі ту а цыі і тэн дэн цы ях рас ка за-
лі экс пер ты з ЕС.

У пры ват нас ці, ды рэк тар Дэ-
парт амен та па дэ ма кра тыч-
ным кі ра ван ні Са ве та Еў ро пы 
Дэ ні эль ПА ПЕС КУ ад зна чыў, 
што дэ ма кра тыя на мес цах — гэ-
та еў ра пей ская каш тоў насць.

— Да сле да ван ні па каз ва юць, 
што дэ цэнт ра лі за цыя — гэ та адзін 
са спо са баў эка на міч на га рос ту 
для рэ гі ё наў. Еў ро па ў асноў ным 
прай шла праз дэ цэнт ра лі за цыю 
па раў наль на ня даў на — пры-
клад на паў ста год дзя та му. Ды і 
сам па са бе гэ та пра цэс ня хут-
кі, ён рас цяг ва ец ца на ват не на 
дзе сяць га доў, бо ўклю чае не 
толь кі пе ра да чу кам пе тэн цый, 
але і на гляд за вы ка нан нем за-
ка на даў ства.

Спі кер ад зна чыў ча ты ры ты-
пы рэ фор маў, праз якія прай-
шлі кра і ны Еў ро пы на шля ху да 
ця пе раш ня га мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня. Пер шая з іх — ад мі-
ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ная. 
На прык лад, у Фран цыі і Іта ліі 
змя ня лі ся ме жы і коль касць рэ-
гі ё наў і, ад па вед на, ор га наў ула-
ды. Дру гая рэ фор ма да ты чыц ца 
мяс цо ва га фі нан са ван ня. Пас ля 
кры зі су 2008 го да яна пе ра гля-
да ла ся, па коль кі на ват у ба га тай 
Нар ве гіі не ка то рыя му ні цы па лі-
тэ ты збанк ру та ва лі. Але пас ля 
па чаў ся эка на міч ны рост. Трэ цяя 
за кра нае эфек тыў насць мяс цо-
вых ор га наў ула ды і ўзні мае на 

грэ бень хва лі кад ра выя пы тан ні. 
А чац вёр тая з іх — аб агуль няль-
ная, азна чае ства рэн не Аса цыя-
цыі ор га наў мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня. Гэ та даб ра воль ныя 
не дзяр жаў ныя аб' яд нан ні, якія 
ва ло да юць пра ва мі юры дыч-
най асо бы і вя дуць пе рагаворы з 
пар ла мен там і ўра дам па пы тан-
нях, якія не па срэд на за кра на юць 
ін та рэ сы рэ гі ё наў.

Ма гут ныя аса цы я цыі ство-
ра ны на Бал ка нах. На мес нік 
кі раў ні ка дэ ле га цыі Сер біі ў 
Кан грэ се мяс цо вых і рэ гі я-
наль ных ула д Са ве та Еў ро пы 
Са ша ПА УНА ВІЧ рас ка заў на 
ўлас ным пры кла дзе, на коль кі 
гэ та спры яль на для мяс цо вых 
бюд жэ таў.

— У го ра дзе, дзе я быў мэ рам, 
пра цуе вель мі буй ны цэ мент ны 
за вод. Ён пла ціў па да ткі ў на-
ступ най пра пор цыі: 80 % пе-
ра ліч ва ла ся ў мяс цо вы бюд жэт, 
рэш та іш ла ў агуль на дзяр жаў-
ны. Кі раў ніц тва за во да па сва-
іх мер ка ван нях пра ла бі ра ва ла 
змя нен не пад атко вых ад лі чэн-
няў. Атрым лі ва ла ся б так, што 
ў мяс цо вы бюд жэт па сту па ла б 
на 90 % па дат каў ме ней, чым 
ра ней. Мы з гэ тым бы лі ня згод-
ныя і зма га лі ся дзе сяць га доў на 
са мых вы со кіх уз роў нях. Пас ля 
га ра чых дыс ку сій бы ло пры ня та 
ра шэн не па кі нуць ста тус-кво.

Як пра цуе сіс тэ ма 
на род на га 
кант ро лю?

Дац кім до све дам па дзя ліў ся 
ды рэк тар Аса цы я цыі ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня гэ-
тай кра і ны Хол гер ПІНТХ. Не-
вя лі кая кра і на, за ціс ну тая па між 
Бал тый скім і Паў ноч ным ма ра мі, 
вя дзе ад лік гэ тай прак ты кі яшчэ з 
60-х га доў ХІХ ста год дзя:

— У Да ніі 50 % па дат каў ідзе 
ў бюд жэ ты му ні цы па лі тэ таў. І гэ-
та па вя ліч вае ад каз насць пе рад 
мяс цо вы мі жы ха ра мі, па коль кі 
яны пе ра ліч ва юць гро шы ў якас-
ці па дат каў і цал кам за кон на па-
тра бу юць, каб за гэ тыя гро шы 
бы ло ство ра на ася род дзе з ад-

З УЛІ КАМ
Што не аб ход на для да лей ша га раз віц ця 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў Бе ла ру сі 

і ства рэн ня аса цы я цый мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў?


