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Але на ШКЕЛ ДА, ста рас та 

а г  р а  г а  р а д  к а  К а л ь  ч у  н ы 
Ашмян ска га ра ё на:

— На тэ ры то рыі сель са ве та 35 
сель скіх на се ле ных пунк таў, у якіх 
жы вуць ка ля трох ты сяч ча ла век, у 
сель са ве це пра цу юць 16 ста рас таў. 
Дзя ку ю чы су мес ным на ма ган ням мы 
зра бі лі столь кі пра цы на ка рысць лю-
дзей, не ўзяў шы ні ка пей кі ў дзяр жа-
вы. На пі са лі пра ект, які вый граў. Так, 
у 2015 го дзе быў рэа лі за ва ны пра-
ект дзей нас ці клу ба ста рас таў вё сак 
«Куль ту ра кі ра ван ня тэ ры то ры яй» 
(ККТ). Пра ект стаў са праўд ным пры-
кла дам гра ма дзян ска га ўдзе лу ў мяс-
цо вым са ма кі ра ван ні. Ства ры лі клуб 
ста рас таў вё сак, на ба зе біб лі я тэ кі 
пра цуе са цы яль на-ін фар ма цый ны 
цэнтр з гру пай ва лан цё раў. Іні цы я ты-
ва пра ек та іш ла ад гру пы мяс цо вых 
ак ты віс таў і прад стаў ні коў гра мад-
скас ці, якую я ўзна чаль ва ла.

Бы ло ві да воч на, што рэа лі за цыя 
пра ек та бу дзе спры яць ак тыў нас ці вы-
ра шэн ня пы тан няў сель ска га жыц ця ў 
лю дзей. Ска жу, што вы ні кам кон кур-
су «Доб рая спра ва» ста лі па са джа ны 
гра мад скі сад у вёс цы Мардаcы, ад-
ра ман та ва ны мост у вёс цы Бу дзё наў-
ка і па бу да ва ная дзі ця чая пля цоў ка 
ў Каль чу нах. Ха чу ска заць, што наш 
гра мад скі сад ужо два га ды дае пла-
ды, якія мы ад да ём у ін тэр на ты, дзі ця-
чыя пры тул кі і па жы лым лю дзям.

Кон курс «Най леп шы гас па дар — 
2014» па ка заў імк нен не лю дзей у ад-
да ле ных вёс ках доб ра ўпа рад коў ваць 
аса біс тыя пад вор кі, пад трым лі ваць 
эс тэ тыч ны вы гляд сва іх да моў. Не 
менш знач ным стаў і дзі ця чы твор чы 
кон курс «Мой род ны кут». Ён быў са-
мым шмат лі кім па коль кас ці ўдзель-
ні каў, дзе ці ў мас тац кай фор ме па ка-
за лі сваю лю боў да ма лой ра дзі мы.

Кон кур сы, якія пра во дзі лі ся, ста лі 
доб рым сты му лам для па вы шэн ня 
ак тыў нас ці прос тых лю дзей, ці ка вас-
ці да та го, што ад бы ва ец ца, жа дан ня 
па ка заць і пра явіць ся бе. На прык лад, 
ка лі пра па но вы на кон курс «Доб рая 
спра ва» не раз гля да лі ся па шэ ра гу 
пры чын чле на мі жу ры, яны са ма-
стой на рэа лі зоў ва лі ся жы ха ра мі.

Па ра лель на на ба зе Каль чун-
скай біб лі я тэ кі ства рыў ся са цы яль-
на-ін фар ма цый ны цэнтр. Для яго 
дзей нас ці за куп ле на аб ста ля ван не: 
ін фар ма цый ны стэ лаж, пра ек тар, эк-
ран, ноў тбук, ткац кі ста нок, тэ ніс ны 
стол, та но метр і тры хут кас ныя ве-
ла сі пе ды для ва лан цё раў. І ўсё гэ та 
ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца ў пра цы. 
Ва лан цё ры вы яз джа юць у ад да ле ныя 
вёс кі, да стаў ля юць па жы лым лю дзям 
і ін ва лі дам лі та ра ту ру, пры во зяць ле-
кі, вы мя ра юць ціск, да па ма га юць па 
гас па дар цы. На бы тае аб ста ля ван не 
да зва ляе ажыц цяў ляць аб слу гоў ван-
не жы ха роў і ста цы я нар на, а так са ма з 
вы ез дам у ма лыя на се ле ныя пунк ты.

Са мым гуч ным і знач ным ме ра-
пры ем ствам пра ек та стаў фес ты валь 
на род най куль ту ры «КУ Тар скі фэст», 
у пра гра ме яко га пра ца ва лі пля цоў кі 
на род ных умель цаў з май стар-кла-
са мі, вы стаў кі дэ ка ра тыў на-пры к-
ладнога мас тац тва, ла дзі ла ся вы ступ-
лен не са ма дзей ных ар тыс таў.

Пос пех пра ек та аб умоў ле ны тым, 
што іні цы я тыў ная гру па гра ма дзян 
аб' яд на ла ва кол ся бе не абы яка вых 
ак тыў ных лю дзей, га то вых удзель ні-
чаць у вы ра шэн ні пы тан няў мяс цо ва га 
зна чэн ня. Стрыж нё вай ідэ яй пра ек та 
бы ло ства рэн не клу ба ста рас таў, які і 
ця пер пра цяг вае сваю ра бо ту. Сён ня 
ў склад клу ба ўва хо дзяць 11 ста рас таў 
з 16. Але клуб ад чы не ны не толь кі для 
іх, але і для сель скіх ак ты віс таў.

Ад мет ная асаб лі васць пра ек та ў 
тым, што на ўпрост ці ўскос на бы лі 
за дзей ні ча ны ўсе жы ха ры на се ле ных 
пунк таў сель ска га Са ве та. У са цы яль-
на-ін фар ма цый ным цэнт ры мож на 
з ка рыс цю пра вес ці час: па чы таць 
га зе ты, жан чы ны асвой ва юць ткац-
кі ста нок, муж чы ны і мо ладзь гу ля-
юць у тэ ніс, па жы лыя лю дзі ў вёс ках 
ча ка юць ва лан цё раў з лі та ра ту рай, 
ста рас ты з ра бот ні ка мі куль ту ры ар-
га ні зу юць су стрэ чы для на сель ніц тва 
з ці ка вы мі пра гра ма мі. Усё гэ та па-
спя хо ва пра цуе і сён ня.

да па мо гай бу дзе больш эфек-
тыў на вес ці ся пад рых тоў ка кад-
раў для ор га наў мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня, якіх не ха пае.

Да рэ чы, пы тан ня мі ўдас ка-
на лен ня сіс тэ мы пад рых тоў кі, 
пе ра пад рых тоў кі і па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі кад раў для ор-
га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня ўдзя ліў ува гу і Ва ле рый 
БА РА ДЗЕ НЯ, пер шы пра рэк-
тар Ака дэ міі кі ра ван ня пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Ён рас ка заў «МС», якія 
ёсць маг чы мас ці і праб ле мы 
з атры ман нем аду ка цыі прад-
стаў ні ка мі мяс цо вай ула ды.

Ся род ві да воч ных плю соў 
мож на на зваць тое, што дэ пу-
та ты мяс цо вых Са ве таў у па ло-
ве вы пад каў пра цу юць больш 
ад на го вы бар ча га тэр мі ну, а гэ-
та зна чыць, што да свед ча на му 
скла ду не трэ ба з ну ля атрым лі-
ваць ве ды, умен ні і на вы кі, якія 
не аб ход ныя дэ пу тац ка му кор-
пу су для эфек тыў най ра бо ты. 
Акра мя та го, су раз моў нік ад-
зна чыў вы со кі ўзро вень ін фар-
ма цый на га раз віц ця гра мад ства 
і аду ка цыі на сель ніц тва на огул.

З ад моў ных фак та раў Ва ле-
рый Ба ра дзе ня на зваў ад сут-
насць ба за вай спе цы яль най 
пад рых тоў кі ўсіх дэ пу та таў, бо 
да лё ка не ўсе на род ныя вы-
бран ні кі з пер шых дзён ва ло-
да юць не аб ход ным во пы там.

Ра зам з тым мяс цо выя бюд-
жэ ты не заў сё ды ва ло да юць 
срод ка мі для па вы шэн ня ква лі-
фі ка цыі пер са на лу, а так са ма не 
заў сё ды прад стаў ні кі мяс цо вай 
ула ды мо гуць дак лад на сфар-
му ля ваць за пыт да аду ка цый-
най сіс тэ мы.

У якас ці вый сця на ву ко вец 
пра па нуе вы ка рыс тоў ваць маг-
чы мас ці сіс тэ мы бес пе ра пын-
най аду ка цыі кад раў у сфе ры 
дзярж кі ра ван ня для мяс цо вых 
ор га наў кі ра ван ня: пе ры пад-
рых тоў ка кі ру ю чых ра бот ні каў і 
спе цы я ліс таў, ка рот ка тэр мі но вы 
курс па вы шэн ня ква лі фі ка цыі і 
да дат ко вая аду ка цыя да рос лых. 
І яшчэ, сіс тэ му са ма аду ка цыі 
так са ма ні хто не ад мя няў.

За кошт ча го 
будуць іс на ваць 
аса цы я цыі?

Аб гэ тым «МС» рас ска за ла 
на мес нік на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня бюд жэт най па лі-
ты кі — на чаль нік упраў лен ня 
мяс цо вых бюд жэ таў Мі ніс-
тэр ства фі нан саў Бе ла ру сі 
Тац ця на АМЯ ЛЯШ КА.

Да рэ чы, згод на з між на род-
най прак ты кай, аса цы я цыі — са-
ма да стат ко выя ўтва рэн ні, якія 
фі нан су ю цца дзя ку ю чы член-
скім унёс кам, гра шам, што 
пры но сіць ка мер цый ная дзей-
насць ство ра ных імі ар га ні за-
цый, між на род най тэх ніч най, 
спон сар скай да па мо зе, ах вя ра-
ван ням, а так са ма да хо дам ад 

ака зан ня роз ных ві даў па слуг, 
вы ка ры стан ня ма ё мас ці, што ім 
на ле жыць, і гэ так да лей.

А што ў нас?
— У Бе ла ру сі пра ва ства-

рэн ня аса цы я цый мяс цо выя 
ор га ны са ма кі ра ван ня атры-
ма лі ад нос на ня даў на — толь кі 
ў 2010 го дзе, — і да лё ка не ўсе 
па спя ша лі ся яго вы ка рыс таць. 
Та му, мож на ска заць, мы зна хо-
дзім ся на па чат ко вым эта пе раз-
віц ця аса цы я цый і, без умоў на, 
яшчэ трэ ба бу дзе шмат зра біць 
і ўдас ка на ліць, — ад зна чы ла су-
раз моў ні ца.

Але тая ба за, што іс нуе, да-
зва ляе ства раць аса цы я цыі ў 
фор ме юры дыч ных асоб, якія 
ма юць пра ва вес ці фі нан сава-
гас па дар чую дзей насць. Іх ма-
ё масць, згод на з за ка на даў-
ствам, ства ра ец ца з унёс каў і 
ін шых кры ніц.

Ра зам з тым, шмат лі кія пы-
тан ні ства рэн ня і функ цы я на-
ван ня аса цы я цый, у тым лі ку 
фі нанс ва выя, ад да дзе ны на 
«вод куп» мяс цо вым Са ве там 
дэ пу та таў — гэ та зна чыць, іх за-
сна валь ні кам.

За ка на даў ствам не раз ме жа-
ва ны ві ды аса цы я цый (на прык-
лад, зме ша на га ві ду, што ўклю-
ча юць Са ве ты ўсіх уз роў няў) у 
за леж нас ці ад ад мі ніст ра цый на-
тэ рыр та ры яль на га ўзроў ню (аб-
лас ныя, ра ён ныя, пяр віч ныя), не 
ўрэ гу ля ва на, коль кі скла да юць 
ус туп ныя, член скія зно сы, коль кі 
ра зоў яны па він ны пла ціц ца, і 
не ка то рыя ін шыя пы тан ні.

Фак тыч на кры ні ца мі фі нан-
са ван ня дзей нас ці дзвюх іс ную-
чых у кра і не аб лас ных аса цы я-
цый з'яў ля юц ца срод кі мяс цо-
вых бюд жэ таў, доб ра ах вот ныя 
ўзно сы чле наў, спон сар ская 
да па мо га. Раз бя ром ся кры ху 
пад ра бяз ней.

Бюд жэт нае за ка на даў ства 
да зва ляе за бяс печ ваць пе ра лік 
уз носаў аса цы я цый мяс цо вых 
Са ве таў за кошт срод каў бюд-
жэ таў сель са ве таў, ра ён на га і 
аб лас но га ўзроў няў.

— Да ця пе раш ня га ча су срод-
кі бюд жэ ту на кі роў ва лі ся толь кі 
Гро дзен скай аб лас ной Аса цыя-
цыі, — ка жа Тац ця на Амя ляш-
ка. — Ра зам з тым сёлета схо-
дам прад стаў ні коў Ма гі лёў скай 
аб лас ной Аса цы я цыі так са ма 
за цверж да ны па мер ус туп ных 
і член скіх уз нос аў, якія пла ну-
ец ца пе ра ліч ваць са срод каў 
мяс цо вых бюд жэ таў.

Да рэ чы, гэ тыя гро шы ідуць 
на апла ту пра цы штат ных су-
пра цоў ні каў, удзел Аса цы я цыі 
ў між на род ных пра ек тах, пра-
вя дзен не се мі на раў, круг лых 
ста лоў, адукацыі.

Дру гой да ход най кры ні цай, 
на га да ем, з'яў ля юц ца доб ра ах-
вот ныя ўзно сы дэ пу та таў мяс цо-
вых Са ве таў. Што год, звы чай на, 
яны скла да юць адну ба за вую 
ве лі чы ню. Гэ тыя гро шы ідуць 
на за ах воч ван не пе ра мож цаў 
кон кур саў ся род сель скіх Са ве-

таў, ста рас таў і ка мі тэ таў 
тэ ры та ры яль на га гра-
мад ска га са ма кі ра ван ня, 
пад шэф ных ар га ні за цый 
і гэ так да лей.

Што да ты чыц ца спон-
сар скай да па мо гі, яна, 
згод на з за ка на даў ствам, 
вы ка рыс тоў ва ец ца вы-
ключ на па мэ та вым пры-
зна чэн ні. Звы чай на — на 
ства рэн не ма тэ ры яль най 
ба зы: арг тэх ні ку, канц та-
ва ры і ін шыя ана ла гіч ныя 
рэ чы.

Між ін шым, у якас ці да хо даў 
аса цы я цый мо гут быць пра-
цэн ты за за ха ван не гро шай на 
бан каў скім ра хун ку, а так са ма 
ах вя ра ван ні фі зіч ных і юры дыч-
ных асоб, срод кі з дзей нас ці, 
што пры но сіць да хо ды, а так-
са ма эфек тыў на га вы ка ры стан-
ня ма ё мас ці, што зна хо дзіц ца 
ва ўлас нас ці.

На дум ку су раз моў ні цы, 
да дзе ная за ка на даў ствам са-
ма стой насць ня се за са бой і 
ад па вед ную ад каз насць, якую 
не кож ны га то вы пры маць. Кі-
ра ван не рэ сур са мі па тра буе 
ад мыс ло вых на вы каў і ве даў, 
маг чы ма, та му мэ та згод на на 
за ка на даў чым уз роў ні вы зна-
чыць «рам кі», у ме жах якіх аса-
цы я цыі маг лі б упэў не на функ-
цы я на ваць.

— Не аб ход насць раз віц ця 
аса цы я цый бяс спрэч ная. Мяс-
цо вы ўзро вень ула ды — гэ та 
ка рот кі і пра мы кі ру нак да ра-
шэн ня на дзён ных і жыц цё ва не-
аб ход ных для ча ла ве ка праб-
лем. Эфек тыў насць ула ды лю дзі 
вы зна ча юць па эле мен тар ных 
кры тэ ры ях — цяп ло ў да мах, 
асвет ле насць ву ліц, якасць да-
рог, транс парт нае за бес пя чэн не 
і гэ так да лек. І вы ра шаць гэ тыя 
пы тан ні мэ та згод на на мес цах, 
там, дзе жы вуць гра ма дзя не ,— 
у га ра дах, па сёл ках, вёс ках, — 
рэ зю муе спе цы я ліст Мін фі на.

Ці мо гуць 
за ра біць?

Пра ва выя асно вы ства рэн ня і 
дзей нас ці аса цы я цый мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў пра ана лі за-
ваў Ва дзім ІПА ТАЎ, ды рэк тар 
На цы я наль на га цэнт ра за ка-
на даў ства і пра ва вых да сле-
да ван няў Бе ла ру сі. Ён па ве да-
міў, што маг чы масць ства рэн ня 
аса цы я цый за ма ца ва на ў ар ты-
ку ле 7 за ко на «Аб мяс цо вым кі-
ра ван ні і са ма кі ра ван ні».

— Згод на з гэ тай нор май мяс-
цо выя Са ве ты дэ пу та таў ма юць 
пра ва ства раць аб' яд нан ні ў 
фор ме аса цы я цый мяс цо вых Са-
ве таў дэ пу та таў, — ад зна чыў ён.

Важ ным пунк там нор мы за-
ко на, па вод ле яго слоў, з'яў-
ля ец ца маг чы масць ства рэн ня 
На цы я наль най аса цы я цыі мяс-
цо вых Са ве таў дэ пу та таў — су-
мес на з аса цы я цы я мі Са ве таў і 
Мін скім га рад скім Са ве там.

Да рэ чы, за ко нам пра ду гле-
джа на, што яны рэ гіст ру юц ца ў 
якас ці не ка мер цый ных ар га ні-
за цый. Акра мя та го, За кон вы-
зна чае па ра дак фар мі ра ван ня 
ма ё мас ці та кіх аса цы я цый.

— Што да ты чыц ца дзей нас ці, 
якая пры но сіць да хо ды, яе вар та 
раз гля даць з пунк ту гле джан ня 
нор маў Гра ма дзян ска га ко дэк-
са, — лі чыць Ва дзім Іпа таў.

Згод на з ар ты ку лам 121 ГК, 
ка лі аса цы я цыя вы ра шыць за-
няц ца прад пры маль ніц кай 
дзей нас цю, яна па він на пе ра-

ўтва рыц ца ў гас па дар чае та-
ва рыст ва, аль бо ства рыць для 
гэ тых мэ таў ка мер цый ную ар-
га ні за цыю.

— Та кім чы нам, маг чы масць 
ажыц цяў лен ня прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці для аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў без 
ства рэн ня ка мер цый най ар га ні-
за цыі па він на быць не па срэд-
на пра ду гле джа на за ка на даў-
ствам, — звяр нуў ува гу ды рэк тар 
На цы я наль на га цэнт ра за ка на-
даў ства і пра ва вых да сле да ван-
няў.

Ён ад зна чыў, што ў не ка то-
рых вы пад ках гэ та мож на ад-
рэ гу ля ваць пе ра лі кам у за ка на-
даў чым ак це кан крэт ных ві даў 
дзей нас ці, што пры но сяць да-
ход, які мі мае пра ва зай мац ца 
тая ці ін шая ар га ні за цыя. А для 
пры кла ду пры вёў спар тыў ныя 
ар га ні за цыі, ство ра ныя згод на 
з Ука зам № 191 «Аб ака зан ні 
пад трым кі ар га ні за цы ям фі зіч-
най куль ту ры і спор ту» ў фор ме 
гра мад скіх аб' яд нан няў (са юзаў, 
аса цы я цый).

— Та кім чы нам, за ка на даў-
чым ак там, у пры ват нас ці за ко-
нам «Аб мяс цо вым кі ра ван ні і 
са ма кі ра ван ні ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь», мо жа быць пра ду гле-
джа ны ін шы, у ад роз нен не ад 
Гра ма дзян ска га ко дэк са, па ра-
дак вя дзен ня прад пры маль ніц-
кай дзей нас ці аса цы я цы я мі мяс-
цо вых Са ве таў дэ пу та таў.

Ця пер Па ла тай прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду рых ту ец-
ца да раз гля ду ў пер шым чы тан-
ні пра ек та за ко на «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у за кон 
«Аб мяс цо вым кі ра ван ні і са ма-
кі ра ван ні». Пры не аб ход нас ці 
за ко на пра ект мож на да поў ніць 
ад па вед ны мі па ла жэн ня мі.

— Ад нак вар та ра зу мець, што 
та кі па ды ход — хут чэй вы клю чэн-
не, чым пра ві ла, і да яго трэ ба ста-
віц ца вель мі асця рож на, ста ран на 
вы зна чыў шы, на коль кі не аб ход на 
аса цы я цы ям мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў ажыц цяў ляць прад пры-
маль ніц кую дзей насць, — пе ра ка-
на ны Ва дзім Іпа таў.

Ён так са ма звяр нуў ува гу, што 
ў пра ект за ко на «Аб змя нен ні 
не ка то рых ко дэк саў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь», па пра па но ве прад-
пры маль ніц кіх аб' яд нан няў, 
уклю ча на нор ма, якая пра ду-
гледж вае вы клю чэн не пунк та 2 
ар ты ку ла 121 ГК, што дасць маг-
чы масць аса цы я цы ям зай мац ца 
прад пры маль ніц кай дзей нас цю 
без не аб ход нас ці ства рэн ня ка-
мер цый ных ар га ні за цый.

Якое 
прад стаў ніц тва 
не аб ход на?

Да рэ чы, Ва дзім Іпа таў не аб-
мі нуў маг чы мас ці па раз ва жаць 
над яшчэ ад ным скла да ным пы-
тан нем:

— Ці да стат ко ва бу дзе двух-
трох ра ён ных Са ве таў, каб ства-
рыць рэ гі я наль ную (аб лас ную) 
аса цы я цыю мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў?

— Так, да пус цім. Ці мо гуць 
тыя, што за ста лі ся, Са ве ты 
Гро дзен скай воб лас ці, якія не 
ўвай шлі ў склад дзе ю чай Гро-
дзен скай аб лас ной аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, 
ства рыць, на прык лад, аса цы я-
цыю мяс цо вых Са ве таў дэ пу та-
таў Гро дзен скай воб лас ці, якая 
так са ма бу дзе дзей ні чаць ад імя 
гэ тай воб лас ці?
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