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па вед ны мі ўмо ва мі — на леж ны 
стан да рог, жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі, гра мад ска га 
транс пар ту і ін шае. Акра мя та го, 
у нас пра цуе сіс тэ ма на род на-
га кант ро лю. На прык лад, ней кі 
му ні цы па лі тэт пра цуе дрэн на. У 
та кім ра зе кож ны гра ма дзя нін 
мо жа на яго па скар дзіц ца ў Аса-
цы я цыю, і ка лі ін фар ма цыя па-
цвер дзіц ца, мы пры мем за ха ды 
су праць ня дбай ных кі раў ні коў. 
Да та го ж, ка лі пры ма ец ца но вы 
за ко на пра ект, то аба вяз ко ва вя-
дуц ца пе ра гаворы па між на шай 
Аса цы я цы яй і за ці каў ле ны мі мі-
ніс тэр ства мі. Ка лі ж па гля дзець 
на агуль ны аб' ём срод каў, які мі 
ва ло дае му ні цы па лі тэт, то атрым-
лі ва ец ца, што яны скла да юц ца на 
75 % з па дат каў, а яшчэ чвэрць 
да плач вае цэнт раль ны ўрад у 
вы гля дзе транс фер таў.

Кан сер ва тыў ны мі тра ды цыямі 
сла віц ца Вя лі ка бры та нія. Пра 
рэа лі за цыю прын цы паў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня ў Ту ман ным 
Аль бі ё не рас каз ваў экс перт Са-
ве та Еў ро пы Джон ДЖЭК САН.

— Двац цаць га доў та му Аса-
цы я цыя пра ца ва ла над шэ ра гам 
рэ фор маў. Мы атры ма лі ман дат 
на гэ та ад ура да, та му што не ка-
то рыя га лі ны эка но мі кі і са цы яль-
най сфе ры пра ца ва лі не эфек тыў-
на. Аса біс та я ад каз ваў за ста сун-
кі з пар ла мен там Бры та ніі. На шы 
пра па но вы бы лі ўлі ча ны, іх пас ля 
аб мер ка ва лі на ўсіх уз роў нях — і, 
як ба чы це, у Бры та ніі доў гі час за-
хоў ва ец ца эка на міч ны рост.

Ад куль сла бая 
за ці каў ле насць
Тэ ме па вы шэн ня эфек тыў-

нас ці ра бо ты ор га наў мяс цо ва-
га са ма кі ра ван ня, перс пек ты вах 
ства рэн ня і дзей нас ці аса цы я цый 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў у 
Бе ла ру сі бы ла пры све ча на дру-
гая част ка се мі на ра.

Член Па ста ян най ка мі сіі Па-
ла ты прад стаў ні коў па дзяр-
жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо-
вым са ма кі ра ван ні і рэг ла-
мен це, член 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 Га лі на ФІ ЛІ ПО ВІЧ 
сцвяр джае, што мяс цо вае са ма-
кі ра ван не на мес цах раз ві ва ец-
ца, але гэ та му пе ра шка джа юць 
стры маль ныя фак та ры.

— Час пра дык та ваў не аб ход-
насць зме наў у За кон «Аб мяс-
цо вым кі ра ван ні і са ма кі ра ван-
ні», — сцвяр джае яна. — У Са ве-

таў дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню 
ста ла больш кам пе тэн цыі. Па ра-
дак дня пер шых су мес ных рэ гі-
я наль ных схо даў больш сы хо-
дзіў з са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця ад па вед ных рэ гі ё наў. 
Пры гэ тым яны мо гуць стаць 
доб рай пля цоў кай для гра мад-
ска га аб мер ка ван ня ра шэн няў 
се сій Са ве таў дэ пу та таў, ра шэн-
няў вы кан ка маў, якія за кра на юць 
ін та рэ сы боль шас ці гра ма дзян. 
А яшчэ — ана лі за ваць зва ро ты 
лю дзей і пры маць ме ры для та го, 
каб пад стаў для скар гаў ста на ві-
ла ся менш.

Але, на дум ку пар ла мен та рыя, 
гэ тую спра ву стрым лі ва юць пэў-
ныя фак та ры. Яны па каз ва юць 
на тое, што сіс тэ ма дзяр жаў на га 
кі ра ван ня і мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня па куль яшчэ ў боль шай 
сту пе ні ары ен та ва на на цэнт ра-
лі за ва ныя ме та ды.

— На прык лад, у кам пе тэн цыі 
Са ве таў усіх уз роў няў ува хо дзіць 
за цвяр джэн не пра грам са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця ад па-
вед ных тэ ры та ры яль ных адзі нак. 
На прак ты цы больш ак ту аль нае 
за цвяр джэн не рэ гі я наль ных 
комп лек саў ме ра пры ем стваў, 
якія за бяс печ ва юць рэа лі за цыю 
дзяр жаў ных пра грам за кошт 
срод каў мяс цо вых бюд жэ таў. 
Мяс цо выя Са ве ты за цвяр джа-
юць бюд жэ ты, але не ма юць 
да стат ко вай са ма стой нас ці ў 
раз мер ка ван ні на ват да дат ко ва 
атры ма ных да хо даў у бюд жэт. 
Як след ства — сла бая за ці каў-
ле насць у по шу ку ін шых кры ніц 
фі нан са ван ня.

За раз у кра і не сфар ма ва на 
да стат ко ва моц ная вер ты каль 
вы ка наў чай ула ды, ка лі пра ва 
ўня сен ня рэ гі я наль ных пы тан-
няў на аб мер ка ван не ма юць 
вы ка наў чыя ка мі тэ ты. І ра шэн не 
пры ма ец ца, зы хо дзя чы з іх паў-
на моц тваў. Атрым лі ва ец ца, што 
дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў вы-
кон ва юць тут па сіў ную ро лю, што 
так са ма ня доб ра.

Га зо на ка сіл ка 
ў па да ру нак

З тым, чым сён ня жы ве ад на з 
дзвюх іс ну ю чых у кра і не аса цыя-
цый мяс цо вых Са ве таў дэ пу та-
таў — Гро дзен ская аб лас ная, па-
зна ё міў яе стар шы ня Ана толь 
НІ КІ ЦІН.

— У ліс та па дзе 2015 го да быў 
за цвер джа ны ста тут Гро дзен скай 
аб лас ной аса цы я цыі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў, ку ды ўвай шлі 

аб лас ны, га рад скі, 11 ра ён ных Са-
ве таў і 38 сель скіх Са ве таў. Па 
коль кас ным скла дзе — 425 дэ-
пу та таў. Кі раў ніц тва дзей нас цю 
аса цы я цыі ажыц цяў ляе праў-
лен не, чле на мі яко га з'яў ля юц ца 
сем Са ве таў дэ пу та таў (аб лас ны, 
га рад скі і пяць ра ён ных), — па-
ве да міў ён.

Га лоў ным прад ме там дзей-
нас ці аса цы я цыі з'яў ля ец ца ак-
тыў нае са дзей ні чан не ста наў лен-
ню і раз віц цю мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня. Ка лі больш дэ та лё ва, то 
тут пра цу юць па мно гіх кі рун ках: 
ад пра вя дзен ня ву чо бы і аб ме ну 
во пы там да між на род на га су пра-
цоў ніц тва ў сфе ры мяс цо ва га кі-
ра ван ня і са ма кі ра ван ня і пра ект-
най дзей нас ці.

Ці ка вым кі рун кам дзей нас ці 
з'яў ля ец ца ар га ні за цыі і пра вя-
дзен не кон кур саў. Што год тут 
вы зна ча юць най леп ша га ста-
рас ту вёс кі най леп шыя КТГС і 
сель скі Са вет. На прык лад, ле-
тась у кон кур се ўдзель ні ча лі 
38 сель са ве таў, 54 ста рас ты, 
22 КТГСа Гро дзен шчы ны — чле-
наў Аса цы я цыі. У якас ці пры за 
пра ду гле дзе лі не аб ход ную ў ра-
бо це рэч: па коль кі боль шасць 
сель скіх Са ве таў на ра ка лі на не-
да хоп срод каў на ар га ні за цыю 
па ко су тра вы — вы ра шы лі па да-
рыць га зо на ка сіл кі.

Ці па трэб на нам 
Аса цы я цыя?

Праб лем ныя ас пек ты ар га-
ні за цыі дзей нас ці аса цы я цый 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў у 
Бе ла ру сі агу чыў стар шы ня Бе-
ла рус кай рэс пуб лі кан скай 
ка ле гіі ад ва ка таў, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на-
даў стве і дзяр жаў ным бу даў-
ніц тве Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ.

Ён пра ана лі за ваў мер ка ван ні 
вя лі кай коль кас ці дэ пу та таў, з 
які мі па гу та рыў на пя рэ дад ні се-
мі на ра, і агу чыў іх:

— Асноў ным у ар га ні за цыі 
дзей нас ці Аса цы я цый мяс цо вых 
Са ве таў з'яў ля ец ца пы тан не: а ці 
трэ ба яны нам? Асоб ныя, да лё ка 
не гор шыя дэ пу та ты вы каз ва юць 
пункт гле джан ня, што дзе ю чае 
за ка на даў ства да зва ляе ар га ні-
за ваць ра бо ту мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня на на леж ным уз роў ні, 
і ў на шым за ка на даў стве ёсць 
эле мен ты аса цы я цыі, — ад зна чае 
Вік тар Чай чыц. — У гэ тым вы пад-
ку спра цоў вае пры маў ка пра тое, 
хто на цэ ле ны на вы нік, хо ча, мо-

жа і ўмее пра ца ваць — той шу кае 
ва ры ян ты і шля хі вый сця. А хто 
пра ца ваць не жа дае — пры чы ны 
і ад га вор кі.

На яго дум ку, гэ та мож на ад-
нес ці не толь кі да дэ пу та таў, але 
і да асоб ных гра ма дзян, якія вя-
дуць ся бе па-спа жы вец ку:

— Ор га ны мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня вы каз ва юць за кла по-
ча насць, ці не спа ра дзі лі мы дух 
утры ман ства і звыч ку жыць па ін-
струк цый і ўка зан нях звер ху? На 
жаль, час та ад зна ча ец ца па зі цыя 
лю дзей: «вы нам неш та па він ны», 
а не «да вай це што-не будзь зро-
бім ра зам». І вя до ма, уз ні кае пы-
тан не: дзе ўзяць срод кі, знай сці 
кад ры, каб улад ка ваць год нае 
жыц цё для гра ма дзян кан крэт-
най тэ ры то рыі?

Пры зно сі нах з дэ пу та та мі Вік-
тар Чай чыц пе ра ка наў ся: да лё ка 
не ўсе ба чаць плю сы ў ства рэн ні 
і дзей нас ці аса цы я цыі і ўяў ля-
юць, як з яе да па мо гай мож на 
вы ра шаць праб лем ныя пы тан ні 
ў дзей нас ці ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня.

Пры ваб лі вае 
прын цып 

доб ра ах вот нас ці
Дзе ля спра вяд лі вас ці ён ад-

зна чыў, што да ства рэн ня аса-
цы я цый боль шасць дэ пу та таў 
ад но сіц ца ста ноў ча. І на ват тыя, 
хто доб ра і па спя хо ва пра цу юць, 
ра зу ме юць: з да па мо гай гэ тай 
струк ту ры мож на бу дзе пра ца-
ваць яшчэ лепш. Пры ваб лі вае 
перш за ўсё прын цып доб ра ах-
вот нас ці і маг чы масць пры цяг-
ваць срод кі, а так са ма тое. Што 
так пра сцей ар га ні зоў ваць лю-
дзей на доб рыя спра вы.

— Акра мя та го дэ пу та ты, якія 
вы сту па юць у пад трым ку ства-
рэн ня аса цы я цыі, мяр ку юць, што 
з ёй бу дуць больш лі чыц ца рэс-
пуб лі кан скія дзяр жаў ныя ор га ны 
і не ўзнік нуць сі ту а цыі, ка лі на вы-
со кім дзяр жаў ным уз роў ні пры-
ма ец ца ра шэн не аб бу даў ніц тве 
за во да або куль тур на-ма са вай 
уста но вы без улі ку мер ка ван ня 
лю дзей і як вы нік — пра тэс ты ад 
мяс цо ва га на сель ніц тва, — пад-
крэс ліў ён.

Яшчэ ад ным «за» пры ства рэн-
ні аса цы я цый, па сло вах Вік та ра 
Чай чы ца, апы та ныя ім дэ пу та ты 
лі чаць маг чы масць ка рыс тац ца 
юры дыч ным су пра ва джэн нем.

— На жаль, ча сам (у тым лі ку і 
на мяс цо вым уз роў ні) дэ пу та ты лі-
чаць, што мож на неш та хут ка ства-
рыць у ін та рэ сах лю дзей. На коль кі 
гэ та за кон на — за дум ва юц ца не заў-
сё ды, — звяр нуў ён ува гу. І ў якас-
ці пры кла ду пры вёў ар га ні за цыю 
ра бот па ўлад ка ван ні спар тыў най 
пля цоў кі для дзя цей па іні цы я ты ве 
дэ пу та та. Усё зра бі лі доб ра, але не 
пра ду ма лі, як яна бу дзе пра ца ваць? 
Ці не ня се яна па гро зу для дзя цей? 
На дум ку се на та ра важ на, каб пры 
да па мо зе аса цы я цыі на на леж ным 
уз роў ні вя ло ся юры дыч нае су пра-
ва джэн не.

У якас ці яшчэ ад на го плю са 
на ка рысць ства рэн ня аса цы я цыі 
пар ла мен та рый на зваў упэў не-
насць апы та ных дэ пу-
та таў у тым, што з яе 

Свят ла на ЯЗЕР СКАЯ, 
стар шы ня Слаў га рад ска-
га ра ён на га Са ве та дэ пу-
та таў:

— Сён ня мы мо жам ка заць 
пра па ве лі чэн не са цы яль най 
ак тыў нас ці гра ма дзян, гэ та му 
спры яе во пыт уза е ма дзе ян ня ў 
пра ект най дзей нас ці з між на-
род ны мі струк ту ра мі. Ак тыў на 
раз ві ва ец ца ту рыс тыч ная га-
лі на, рэа лі зу юц ца су мес ныя з 
за меж ны мі парт нё ра мі пра ек-
ты. Пад тры ма на 21 мяс цо вая 
іні цы я ты ва жы ха роў і ар га ні-
за цый на су му 120 ты сяч еў ра, 
якія на кі ра ва ны на раз віц цё 
сель ска га і эка ла гіч на га ту-
рыз му, аг ра ся дзіб, ра мёст ваў, 
сы ра ва рэн ня. Ство ра на шэсць 
но вых ту рыс тыч ных марш ру-
таў, пра во дзіц ца ра бо та па 
іх ін тэ гра цыі ў рэ гі я наль ныя і 
на цы я наль ныя ту рыс тыч ныя 
сет кі.

У вы ні ку рэа лі за цыі мяс цо-
вай іні цы я ты вы «Му зей пад 
ад кры тым не бам» у рам ках 
усё та го ж пра ек та ЕС/ПРА АН 
у аг ра га рад ку Ляс ная з'я віў ся 
яшчэ адзін аб' ект, пры све ча-
ны па дзе ям ча соў Паў ноч най 
вай ны 1700—1721 га доў.

Ужо ста ла брэн дам ра ё на 
хат няе сы ра ва рэн не: ка ля 40 
хат ніх гас па да рак ро бяць сыр 
для ся бе і на про даж. Пры ак-
тыў най пад трым цы сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў быў ство ра-
ны спа жы вец кі сель ска гас па-
дар чы ка а пе ра тыў «Гі жан скі 
аг ра рый». На сён няш ні дзень 
у яго ўва хо дзяць 15 сы ра ва раў, 
ка а пе ра тыў рэа лі зуе пра ект 
«Пад трым ка хат ня га сы ра ва-
рэн ня як аль тэр на тыў най фор-
мы за ня тас ці» пры пад трым-
цы Пра гра мы ма лых гран таў 
ПРА АН / ГЭФ. У аг ра га рад-
ку Ляс ная ад кры ла ся сыр ная 
кра ма, дзе з'я віў ся мі ні-му зей 
сы ру, яго тут мож на на быць і 
на ву чыц ца ра біць.

Што год пра хо дзіць фес-
ты валь на род ных про мыс лаў 
«Гас па дар чы сыр», дзе мяс цо-
выя сы ра ва ры дэ ман стру юць да 
50 га тун каў мяк ка га сы ру, пры-
га та ва на га ў хат ніх умо вах.

Рэа лі за цыя роз ных іні цы я тыў 
да зво лі ла ўцяг нуць 31 ра мес ні-
ка, што зай ма юц ца вы шыў кай, 
ло зап ля цен нем, вя жуць ка рун-
кі, ткуць па ясы, вы раб ля юць 
ля лькі, ва раць мы ла, за раб ля-
юць дрэ ва ап ра цоў кай, мас тац-
кім ка ван нем ме та лу. Ад крыў-
ся са лон-ма га зін у аг ра га рад ку 
Ляс ная па про да жы су ве ні раў і 
ра мес ніц кіх вы ра баў. Ство ра-
ны клуб май строў-ра мес ні каў 
«Май стры Слаў га рад чы ны».

У ра ё не рэа лі зу ец ца шэ раг 
су мес ных з за меж ны мі парт нё-
ра мі пра ек таў, з да па мо гай якіх 
у эка но мі ку ра ё на пры цяг ну та 
звыш 81,8 міль ё на руб лёў.

Для да лей ша га раз віц-
ця прад пры маль ніц тва мы 
пла ну ем рэа лі за ваць пра ект 
«МОСТ як пі лот ная эка-біз нес-
ма дэль для мяс цо ва га і рэ гі я-
наль на га эка на міч на га рос ту», 
у рам ках яко га за пла на ва ны 
ме ра пры ем ствы па раз віц ці 
тэ ры то рыі ле ва бя рэж жа ра кі 
Сож і ство ра ны Цэнтр сель ска-
га прад пры маль ніц тва на ба зе 
трох бу дын каў, што не ў вёс цы 
Ста рая Ка мен ка. Бюд жэт пра-
ек та — 600 ты сяч еў ра.

Так са ма рэа лі зу ем дру гі 
пра ект су мес на з ча тыр ма ра-
ё на мі паўд нё ва г а ўсхо ду Ма-
гі лёў скай воб лас ці «Сет ка вае 
ўза е ма дзе ян не для па ляп шэн-
ня маг чы мас цяў пра ца ўлад ка-
ван ня ў сель скіх ра ё нах Ма гі-
лёў скай воб лас ці», пад тры ма-
ны Еў ра пей скай ка мі сі яй.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ 
ІН ТА РЭ САЎ
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