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Па вод ле яго слоў, ця пер за-
ко нам не вы зна ча ны па тра ба-
ван ні (кво ты) для коль кас ці ра-
ён ных Са ве таў, якія да зва ля юць 
ства раць, на прык лад, аб лас ныя 
аса цы я цыі мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў.

Ад сюль ла гіч на ўзні кае пы-
тан не і аб На цы я наль най аса-
цы я цыі мяс цо вых Са ве таў. Яе 
ства рэн не, згод на з за ко нам, 
маг чы ма па су мес ным ра шэн ні 
аса цы я цый Са ве таў і Мінск ага 
га рад ско га Са ве та. У Бе ла ру сі 
ство ра ны і дзей ні ча юць дзве 
аб лас ныя аса цы я цыі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў — Гро дзен-
ская і Ма гі лёў ская.

— Ці да стат ко ва гэ тых дзвюх 
аса цы я цый і Мінск ага га рад ско-
га Са ве та для ства рэн ня На цы я-
наль най аса цы я цыі? — за пы таў-
ся ў пры сут ных Ва дзім Іпа таў.

На яго дум ку, та кой коль кас-
ці не да стат ко ва, па коль кі та кая 
«На цы я наль ная» аса цы я цыя 
бу дзе прад стаў ляць ін та рэ сы 
толь кі ма лой част кі ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня і не 
бу дзе ахоп лі ваць тэ ры то рыю 
ўсёй кра і ны. Маг чы ма, каб та кая 
аса цы я цыя бы ла прад стаў ні чай, 
яна па він на ўклю чаць больш за 
па ло ву ад агуль най коль кас ці 
Са ве таў ад па вед на га рэ гі ё на.

Яшчэ ад но пы тан не. Як быць, 
ка лі ў рэ гі ё не ства ра ец ца не-
каль кі аса цы я цый мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў?

— Уліч ва ю чы сва бо ду мяс цо-
вых Са ве таў у вы ра шэн ні пы тан-
ня ства рэн ня аса цы я цый, ці не 
ўзнік нуць якія-не будзь праб ле-
мы ў су вя зі з гэ тым (на прык лад, 
ка лі ў ме жах ад на го ра ё на сель-
скія Са ве ты вы ра шаць аб' яд нац-
ца не ў ад ну, а ў 2—3—4 аса цы я-
цыі)? — пра цяг вае спі кер.

У су вя зі з гэ тым вель мі важ-
на ве даць, як рэ гу лю юц ца гэ тыя 
пра цэ сы ў за меж ных кра і нах, 
каб вы ра шыць, ці трэ ба дзяр-
жа ве рэ гу ля ваць гэ тыя і ана-
ла гіч ныя ім пы тан ні ці цал кам 
ад даць іх мяс цо вым Са ве там 
дэ пу та таў.

Ці не атры ма ем 
ла бі ра ван не?

У стар шы ні праў лен ня 
асвет ніц ка га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Фонд імя Льва 
Са пе гі» Мі ра сла ва КО БА СЫ 
так са ма шмат пы тан няў да та-
го, якой жа па він на быць сіс тэ-
ма мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў 
Бе ла ру сі.

— З ад на го бо ку, нель га за-
ба ра няць ства раць аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў. З ін ша га — 
праз мер ная коль касць аса цыя-
цый вя дзе да аб ця жар ван ня ў 
вы пра цоў цы адзі най па зі цыі, 
важ най пры да сяг нен ні мэт. Але 
я ад на знач на лі чу, што за ка на-
даў ства, якое да ты чыц ца аса-
цыя цый, раз ві ваць трэ ба.

Ад но з най больш важ ных 
пы тан няў — вы зна чэн не мэ ты 
аса цы я цыі. Тут так са ма ёсць не-
ка то рыя аб ме жа ван ні. На прык-
лад, част ка 1 ар ты ку ла 121 Гра-
ма дзян ска га ко дэк са і ар ты кул 7 
за ко на «Аб мяс цо вым кі ра ван ні 
і са ма кі ра ван ні» за ма цоў ва юць 
мэ ты, якія аса цы я цыя мо жа па-

ста віць. Але ка лі я ха чу па зна-
чыць мэ тай са мо раз віц цё сіс тэ-
мы мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, то 
ці не ўзнік нуць да гэ та га пы тан-
ні? Кож ны з нас пад раз віц цём 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня мо жа 
ра зу мець неш та сваё. І ў та кім 
вы пад ку трэ ба да маў ляц ца.

На дум ку Мі ра сла ва Ко ба сы, 
не аб ход на вы зна чыц ца так са ма 
з ін та рэ са мі, якія бу дуць аб' яд-
ноў ваць удзель ні каў бу ду чай 
аса цы я цыі.

— Да пус цім, мы ства ры лі аса-
цы я цыю, якая дзей ні чае ў ме жах 
воб лас ці. А ці мо жа яна ця пер 
вы но сіць пы тан ні рэ пуб лі кан-
ска га ха рак та ру? Яе прад стаў-
ні коў за ка на мер на ад пра вяць 
у аб лас ны вы кан кам. І ка лі мы 
ка жам пра ін сты ту цы я наль ныя 
зме ны, то ў якас ці аб' яд наў ча га 
прын цы пу па він на быць неш-
та ін шае. На прык лад, гэ та мо-
жа быць, згод на з еў ра пей скім 
до све дам, пры на леж насць да 
ад на го тэ ры та ры яль на га ўзроў-
ню.

Так са ма не ма ла важ нае пы-
тан не коль кас ці чле наў аса цыя-
цыі. Мі ра слаў Ка ба са лі чыць, 
што для та кой не вя лі кай кра і ны, 
як Бе ла русь, мож на раз гле дзець 
ва ры янт ства рэн ня ад ной аса-
цы я цыі. Ін шае пы тан не, коль кі 
яна бу дзе ўклю чаць прад стаў-
ні коў — гэ та за ле жыць ад та-
го, коль кі ты сяч ча ла век бу дзе 
прад стаў ляць адзін дэ ле гат.

— Не ма ла важ ны склад нік — 
даб ра воль насць зна хо джан-
ня. Ка лі ка гось ці пры му шаць 
ус ту паць у аса цы я цыю, то ён у 
рэш це рэшт ус ту піць, але ні чо-
га не бу дзе ра біць. І та ды аса-
цы я цыя атры ма ец ца сла бай. І 
ку ды гэ та вар та? Я ўпэў не ны, 
што гэ тая част ка па він на быць 
да пра ца ва на. Так са ма ёсць пы-
тан не да прын цы пу адзін ства. 
Зра зу ме ла, што са ма кі ра ван не 
як з'я ва — гэ та раз на стай насць 
по гля даў, ду мак. Тым, улас-
на ка жу чы, яно і каш тоў нае. 
Але гру па выя ін та рэ сы мо гуць 
уплы ваць на адзін ства, ла бі-
ру ю чы свае за ці каў ле нас ці. І ці 
не атры ма ец ца та кая сі ту а цыя, 
што чы ісь ці ін та рэ сы вый дуць 
на пер шы план? Гэ та, у сваю 
чар гу, пры вя дзе да пэў най ад-
на ба ко вас ці па ды хо ду.

Пры рост 
у ганд лі — 

254 міль ё ны 
до ла раў

Ула дзі мір ДРА ЖЫН уз на-
чаль ваў па соль ства Бе ла ру сі 
ў Літ ве з 2006 да 2013 го да. За 
гэ ты час быў на за па ша ны ве лі-
зар ны до свед ста сун каў ор га-
наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня на 
між дзяр жаў ным уз роў ні.

— Я заўж ды ра зу меў, што ў 
кра ін Еў ра са ю за, з які мі мя жуе 
Бе ла русь, мож на пе ра няць мно-
гае для раз віц ця сіс тэ мы са ма кі-
ра ван ня. Для гэ та га трэ ба бы ло 
па чы наць ак тыў ную ра бо ту. І на 
пра ця гу трох га доў мы здо ле лі 
за клю чыць 68 да моў аб су пра-
цоў ніц тве па між ра ё на мі і га ра-
да мі Бе ла ру сі і Літ вы.

Пы тан ні, якія ці ка ві лі ор га ны 
са ма кі ра ван ня дзвюх кра ін, бы-
лі вы зна ча ны ад ра зу. Гэ та эка-
но мі ка, ін вес ты цыі, са цы яль ная 
сфе ра. І, вядома, до свед пра-
цы ў раз віц ці сіс тэ мы мяс цо вай 
ула ды.

— Ха чу пры вес ці яск ра вы 
прык лад. У Літ ве яшчэ з са вец-
кіх ча соў пра цуе бе ла рус ка-
моў ная гім на зія імя Фран цыс ка 
Ска ры ны. У 2006 го дзе, ка лі я 
быў пры зна ча ны па слом, то на-
ве даў гім на зію ледзь не ад ра зу і 
звяр нуў ува гу на ніз кі ўзро вень 
ста ну ма тэ ры яль най ба зы. Гім-
на зія па тра ба ва ла ка пі таль на га 
ра мон ту ва ўсіх сэн сах.

Я звяр нуў ся да мэ раў Мін-
ска і Віль ню са, якія ра зу ме лі 
важ насць гэ та га пы тан ня. І мы 
знай шлі ўза е ма пры маль нае ра-
шэн не. Мін гар вы кан кам узяў на 
ся бе вы ра шэн не пы тан няў, звя-
за ных з ра мон там па мяш кан няў, 
за бес пя чэн нем гім на зіі аб ста ля-
ван нем, мэб ляй, кам п'ю тар ны мі 
кла са мі. А мэ рыя лі тоў скай ста-
лі цы аба вя за ла ся за мя ніць усе 
ка му ні ка цыі і пра вес ці цеп ла вую 
рэ абі лі та цыю бу дын ка. На гэ та 
спат рэ біў ся 1 міль ён еў ра. Гэ тая 
су ма бы ла па дзе ле на пра пар-
цы я наль на па між ор га на мі са-
ма кі ра ван ня дзвюх ста ліц. І за 
два га ды гім на зія, у якой зай ма-
юц ца 220 вуч няў, бы ла вы дат на 
ад ра ман та ва на.

Ула дзі мір Дра жын так са ма 
на ладж ваў ста сун кі з Аса цы я-
цы яй са ма кі ра ван няў Літ вы.

— З 2012 го да мы да мо ві лі ся 
аб пра вя дзен ні што га до вых фо-
ру маў рэ гі я наль на га су пра цоў-
ніц тва. І пер шы фо рум пра вя лі ў 
Ма ла дзеч не, ку ды за пра сі лі ўсіх 
мэ раў лі тоў скіх га ра доў, якія ме-
лі да чы нен не да су пра цоў ніц-
тва. Мы аб мяр коў ва лі раз віц цё 
эка но мі кі ў цэ лым і ін вес ты цый 
у пры ват нас ці, са цы яль ную па-
лі ты ку. Пас ля фо ру мы пра во дзі-
лі ся па чар зе ў Літ ве і ў Бе ла ру сі. 
Мы пра ана лі за ва лі эка на міч ныя 
ста сун кі дзвюх кра ін пас ля па-
чат ку ра бо ты ў та кім фар ма це. 
І атры ма лі пры рост у ганд лі па-

між рэ гі ё на мі ў 26 %. А гэ та 254 
міль ё ны до ла раў. І зноў жа, вя-
ду чая ро ля ў гэ тым на ле жыць 
ме на ві та ор га нам мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня.

Дыя лог — 
ас но ва ра бо ты
— Вы па ста ві лі столь кі пы тан-

няў, што еў ра пей скія экс пер ты 
ад ра зу і не ад ка жуць на іх, — за-
ўва жыў Аляк сандр Па пкоў. — 
Мы да мо ві лі ся, што ство рым 
ра бо чую гру пу, якая па він на на-
пра ца ваць пэў ныя па ды хо ды.

Ён ад зна чыў, што ў за ко не 
«Аб мяс цо вым са ма кі ра ван ні», 
зда ец ца, усё ёсць: маў ляў, бя-
ры і пра цуй. Але вось што да ты-
чыц ца ін стру мен таў — тут ёсць 
над чым па пра ца ваць. Як пад-
крэс ліў стар шы ня про філь най 
ка мі сіі, не аб ход на іх знай сці: 
як вы ра шыць пы тан ні фі нан са-
вай устой лі вас ці, вы пра цоў ваць 
зно сі ны з ор га на мі дзяр жаў на га 
кі ра ван ня? Інакш ка жу чы, — вы-
зна чыць ро лю мяс цо вых ула д у 
вы ра шэн ні ак ту аль ных праб лем 
жыц це за бес пя чэн ня.

— Мы па він ны на пра ця гу 
гэ та га і на ступ на га паў год дзя 
су мес на з экс пер та мі з Еў ро пы 
вы зна чыц ца і знай сці ін стру-
мен ты вы ра шэн ня гэ тых пы тан-
няў, — скі ра ваў ува гу пры сут ных 
Аляк сандр Па пкоў. Ка лі глы бо-
ка па глыб ляц ца ў праб ле му, па 
кру пі цах на пра цоў ва ю чы пэў ны 
во пыт, та ды пры хо дзіць ра зу-
мен не, што дыя лог — гэ та ас но-
ва на шай ра бо ты.

— Вы сту па ю чы пе рад гэ тай 
аў ды то рыяй, стар шы ня Са ве-
та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко-
віч ка заў, што мы га то выя іс ці 
на столь кі да лё ка, на коль кі гэ та 
маг чы ма ў вы ра шэн ні пы тан-
няў, якія за бяс печ ва юць жыц-
ця дзей насць на шых тэ ры то рый, 
усіх праб лем, якія па він ны вы-
ра шаць ор га ны ўла ды на мес-
цах, — рэ зю ма ваў ён.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК, 

фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Ка ця ры на КУ ХАР ЧЫК, 
стар шы ня КТГС «На дзея» 
(г. Ба ра на ві чы):

— Ка мі тэт тэ ры та ры яль на га гра-
мад ска га са ма кі ра ван ня «На дзея» 
з'я віў ся ў 2003 го дзе на тэ ры то рыі 
мік ра ра ё на «Ус ход ні», ён аб' яд ноў-
вае 25 шмат ква тэр ных да моў, дзе 
жы вуць ка ля пяці ты сяч ча ла век.

Ор ган тэ ры та ры яль на га гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня абі ра ец ца на 
ча ты ры га ды. Ак тыў ныя жы ха ры 
мік ра ра ё на та кім чы нам аб' яд ноў-
ва юц ца для вы ра шэн ня ак ту аль ных 
пы тан няў. Ме ха нізм пра цы ка мі-
тэ та «На дзея» до сыць прос ты: па-
зна ча ец ца праб ле ма, на прык лад 
жы ха ры пра па ноў ва юць уста на віць 
лаў кі ў два рах або зра біць ямач ны 
ра монт. КТГС вы сту пае ар га ні за та-
рам ме ра пры ем стваў, пра во дзіць 
схо ды, дзе аб мяр коў ва ец ца, на-
коль кі бу дзе ка рыс ная іні цы я ты ва 
для жы ха роў, і вы ра ша юць, што 
трэ ба зра біць, якія ар га ні за цыі 
пры цяг нуць, коль кі спат рэ біц ца 
на гэ та срод каў і які ўдзел бу дуць 
пры маць са мі жы ха ры.

Для рэа лі за цыі іні цы я тыў мы 
вы ка рыс тоў ва лі па маг чы мас ці 
тры кры ні цы фі нан са ван ня: аса-
біс тыя срод кі жы ха роў, гран ты ЕС 
і рэ сур сы мяс цо вых ор га наў ула-
ды. Аку му ля ваць срод кі з роз ных 
кры ніц да зва ляе ста тус юры дыч най 
асо бы.

Доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то-
рыі па ча лі з уста ноў кі ліх та роў, 
па коль кі гэ тая праб ле ма бы ла са-
май ак ту аль най. Доб ра ўпа рад ка-
ва лі два ры, па ста ві лі но выя лаў кі, 
па бу да ва лі дзі ця чыя і спар тыў ныя 
пля цоў кі, аль тан кі, ад ра ман та ва лі 
фа са ды да моў і да хі. Рэа лі за ва лі гэ-
тую іні цы я ты ву дзя ку ю чы тэх ніч най 
да па мо зе Су свет на га бан ка, бюд-
жэт ным срод кам і ўзно сам гра ма-
дзян, якія аку му ля ва лі на ра ху нак 
ка мі тэ та «На дзея».

Ар га ні за цы яй ра бот зай ма лі ся 
чле ны КГС, жы ха ры да моў і ра-
бот ні кі ЖЭС № 5. Да рэ чы, дзе ці 
ак тыў на пры ма лі ўдзел у доб ра-
ўпа рад ка ван ні: фар ба ва лі арэ лі, 
бас кет боль ныя шчы ты, лаў кі, да-
па ма га лі ра ман та ваць ста лы і лаў кі, 
упры гож ва лі клум бы ка ля пад' ез-
даў. Для пад тры ман ня па рад ку на 
тэ ры то рыі ка мі тэ та «На дзея» ак ты-
віс та мі рэ гу ляр на ла дзяц ца су бот-
ні кі, якія пра хо дзяць ма са ва.

Там, дзе дзей ні ча юць ор га ны тэ-
ры та ры яль на га гра мад ска га са ма-
кі ра ван ня, мож на ба чыць, на коль кі 
ак тыў на і кан струк тыў на пра яў ля-
юць ся бе гра ма дзя не. Яны не толь кі 
ста вяць пе рад мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды пы тан ні, але і са мі ўдзель ні-
ча юць у іх вы ра шэн ні.
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