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Cем 
ра зоў 

ад ме раць...
З ад на го бо ку, пра цэс 
ап ты мі зац ыі сель са ве таў 
не па збеж ны, бо на вёс цы 
імк лі ва па мян ша ец ца 
коль касць лю дзей. 
З дру го га — яго трэ ба 
пра во дзіць вель мі 
аку рат на, каб па збег нуць 
за крыц ця аб' ек таў 
са цы яль най сфе ры, што 
ўрэш це пры вя дзе і да 
ска ра чэн ня ра бо чых 
мес цаў, і да ад то ку 
пра цоў най сі лы.

Так лі чыць Ры гор ЯКУ-
ШАЎ, стар шы ня Рэ чыц-
ка га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў, які да гэ та га 
ча су доў га пра ца ваў на-
чаль ні кам ад дзе ла ар га ні-
за цый на-кад ра вай ра бо ты 
ў Рэ чыц кім рай вы кан ка ме. 
Да рэ чы, яму да во дзі ла ся 
пры маць удзел у па доб ных 
ап ты мі за цы ях. Та му Яку шаў 
доб ра ве дае, як ба лю ча ча-
сам яны ад бі ва юц ца на лю-
дзях, што жы вуць у ад да ле-
ных на се ле ных пунк тах:

— На ма ёй па мя ці ў Рэ-
чыц кім ра ё не два ра зы 
пра во дзі лі ап ты мі за цыю 
сель са ве таў. Ка неш не, ка лі 
ў сель са ве це толь кі 10 на-
се ле ных пунк таў, ім ляг чэй 
кі ра ваць. А ка лі аб' яд на-
лі два сель са ве ты і атры-
ма ла ся 25—30 на се ле ных 
пунк таў — кі ра ваць вель мі 
скла да на. Скла да на на ват 
бы ваць у кож най вёс цы та-
ко га вя лі ка га па тэ ры то рыі 
сель са ве та. Сён ня ў на шым 
ра ё не — адзін га рад скі, адзін 
па сял ко вы і 17 сель са ве таў. 
Два з іх ма юць коль касць 
на сель ніц тва больш за 500 
ча ла век. Пра цэс ап ты мі за-
цыі сель са ве таў трэ ба пра-
во дзіць там, дзе коль касць 
вяс ко ва га на сель ніц тва 
скла дае менш за 500 ча-
ла век. Але ж да гэ та га трэ-
ба па ды хо дзіць ад каз на. 
Важ на ўліч ваць асаб лі вас ці 
кож най кан крэт най тэ ры то-
рыі і яе да лей ша га са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця. 
Трэ ба аба вяз ко ва пры слу-
хоў вац ца да дум кі мяс цо-
вых жы ха роў і раз ва жаць 
пра тое, якім чы нам бу дзе 
за бяс печ вац ца на сель ніц-
тва ўсім са мым не аб ход-
ным. На прык лад, уліч ваць 
рух аў та ма біль на га і чы-
гу нач на га транс пар ту: каб 
лю дзі маг лі без праб лем 
да брац ца да сель ска га Са-
ве та — трэ ба ж афарм ляць 
і атрым лі ваць не аб ход ныя 
да ку мен ты. Пас ля ап ты мі-
за цыі тэ ры то рый важ на не 
да пус каць за крыц ця аб'-
ек таў са цы яль най сфе ры, 
што час та пры во дзіць да 
ска ра чэн ня ра бо чых мес-
цаў. А гэ та ў сваю чар гу 
вя дзе да сі ту а цыі, ка лі пра-
ца здоль нае на сель ніц тва 
ад' яз джае з дроб ных на-
се ле ных пунк таў. На вёс цы 
за ста юц ца толь кі тыя, хто 
вый шаў на пен сію. Яны па-
тра бу юць асаб лі вай ува гі з 
бо ку мяс цо вых ор га наў ула-
ды. Пры ап ты мі за цыі сель-
са ве таў так са ма не аб ход на 
да дат ко ва ўво дзіць но вую 
адзін ку — сель вы кан кам— 
бо на груз ка на яго знач ная, 
а коль касць лю дзей зу сім 
не вя лі кая.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

МЯК КА ЦІ РА ДЫ КАЛЬ НА?
Навукоўцы мяркуюць, што бе ла рус кая сіс тэ-

ма АТД не з'яў ля ец ца ап ты маль най. Гэ та ві даць 
хоць бы па тым, што сён ня іс ну юць іс тот ныя 
ад роз нен ні рэ гі ё наў ад на го ран гу па коль кас ці 
на сель ніц тва, уз роў ні са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця і за бяс пе ча нас ці інф ра струк ту рай.

— Та кая сі ту а цыя пры вя ла да та го, што іс ну ю-
чае ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль нае дзя лен-
не не су па дае з ак ту аль ны мі тэ ры та ры яль ны мі 
са цы яль на-эка на міч ны мі су поль нас ця мі, якія 
ад люст роў ва юць пра цэс ра ё наст ва рэн ня. Та-
му ў не ка то рых вы пад ках скла да на да маг чы-
ся комп лекс на га раз віц ця тэ ры то рыі. Га вор ка 
ідзе аб уза ем ным эка на міч ным, са цы яль ным, 
дэ ма гра фіч ным, эка ла гіч ным і іна ва цый ным 
раз віц ці ра ё наў, — лі чыць кан ды дат эка на-
міч ных на вук, за гад чык ад дзе ла су свет най 
эка но мі кі і знеш не эка на міч ных да сле да-
ван няў Ін сты ту та эка но мі кі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Тац ця на ВЯР ЦІН СКАЯ.

Сён ня ра ё ны кра і ны ад роз ні ва юц ца і па па-
ме рах, і па транс парт най да ступ нас ці да ра-
ён ных цэнт раў. Так, чатыры з шасці аб лас ных 
цэнт раў зна хо дзяц ца на ад лег лас ці больш за 
200 км ад цэнт ра кра і ны, а 16 ра ён ных цэнт раў 
раз ме шча ны блі жэй да Мін ска, чым да цэнт раў 
сва ёй воб лас ці.

За над та вя лі кая ад да ле насць асоб ных 
ра ё наў ад аб лас ной ад мі ніст ра цыі аказ вае 
не га тыў ны ўплыў на эфек тыў насць ра-
шэн ня шэ ра гу мяс цо вых за дач. У асоб ных 
ра ё нах і асаб лі ва ў сель са ве тах скла ла ся 
цяжкая дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя: міг ра цый-
нае змян шэн не, пе ра вы шэн не смя рот нас ці 
над на ра джаль нас цю.

— Гэ та пры вя ло да апус цен ня вё сак і па сёл-
каў. Па ра лель на з дэ па пу ля цы яй і ста рэн нем 

на сель ніц тва праб ле май за ста ец ца той факт, 
што боль шасць пер ша сных адзі нак ад мі ніст-
ра цый на-тэ ры та ры яль на га дзя лен ня не мае да-
стат ко вых фі нан са вых і кад ра вых рэ сур саў для 
за бес пя чэн ня не аб ход на га мі ні му му дзяр жаў-
ных па слуг, — ад зна чы ла Тац ця на Вяр цін ская.

На яе дум ку, каб вы ра шыць вост рыя са цы-
яль на-эка на міч ныя праб ле мы та ко га ха рак та-
ру, у Бе ла ру сі не аб ход на ары ен та вац ца на так 
зва ны мяк кі ва ры янт удас ка на лен ня сіс тэ мы 
АТД, згод на з якім трэ ба аб' яд ноў ваць сель-
са ве ты тых на се ле ных пунк таў, коль касць лю-
дзей у якіх ска ра ча ец ца. Та кім чы нам бу дзе 
па вы шац ца эфек тыў насць ра бо ты мяс цо вых 
ор га наў ула ды.

Па вод ле ацэ нак на ву коў цаў, у асно ве да лей-
ша га ўдас ка на лен ня АТД кра і ны па він на зна хо-
дзіц ца ў тым лі ку і за бес пя чэн не на блі жа нас ці 
ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня 
да на сель ніц тва — гэ та да зво ліць гра ма дзя-
нам больш шы ро ка ўдзель ні чаць у вы ра шэн ні 
мяс цо вых праб лем і якас на аказ ваць са цы яль-
ныя па слу гі на сель ніц тву. Акра мя та го, важ ная і 
ап ты мі за цыя коль кас ці дзяр жаў ных слу жа чых і 
ска ра чэн не вы дат каў на іх утры ман не без шко-
ды для дзяр жаў на га тэ ры та ры яль на га кі ра ван-
ня і на цы я наль най бяс пе кі.

— За раз не на за па ша на кры тыч най ма сы 
праб лем і не да хо паў іс ну ю ча га АТД, та му ра-
ды каль ных па ды хо даў да зме ны сет кі не па тра-

КОЛЬ КАСЦЬ СУ ПРАЦЬКОЛЬ КАСЦЬ СУ ПРАЦЬ

У лю тым 2010 го да «МС» ужо рас каз ва ла, 
як іш ла ар га ні за цый ная ра бо та па апош няй ап-
ты мі за цыі. Та га час ны стар шы ня Пру жан ска га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Вік тар Ма ка рэ віч 
так вы ка заў ся пра ўзбуй нен не: «Ад на з пры чын 
звя за на з аб' яд нан нем ча ты рох сель гас прад-
пры ем стваў у ад но — «Ру жа ны-аг ра». Дру гая — 
пра дык та ва на пра цэ сам устой лі ва га па мян шэн-
ня коль кас ці на сель ніц тва ў вёс ках».

І на зва ны пра цэс, на жаль, пра цяг ва ец ца. 
Ка лі на мо мант аб' яд нан ня (во сем га доў та-
му) на сель ніц тва но ва га па сса ве та скла да ла 
6482 ча ла ве кі, то ця пер у 32 на се ле ных пунк тах 
пра жы вае 5695 ча ла век. Пры тым што коль-
касць на сель ніц тва ў га рад скім па сёл ку Ру жа ны 
на ват крыш ку ўзрас ла. Тэ ры то рыя па сса ве та 
су па раў наль ная з па ме ра мі не вя лі ка га ра ё на: з 
ад на го кан ца ў дру гі — больш за 30 кі ла мет раў. 
У шта це вы кан ка ма — шэсць ча ла век (да рэ чы, 
на мо мант аб' яд нан ня іх бы ло дзе вяць).

Стар шы ня Ру жан ска га па сса ве та Ак са на 
МАН ЧЫК пра цуе на сва ёй па са дзе з са ка ві ка 
гэ та га го да. Ак са на Ула дзі мі ра ўна рас каз вае, 

што ме ха нізм су вя зі з на сель ніц твам вё сак ад-
пра ца ва ны, у гэ тай спра ве іс тот на да па ма га юць 
ста рас ты і дэ пу та ты.

— У кож ным на се ле ным пунк це не менш чым 
раз на год пра хо дзяць сель скія схо ды. Ар га ні-
зоў ваць іх да па ма гае рай ад дзел па над звы чай-
ных сі ту а цы ях. Але на схо дах мы раз гля да ем не 
толь кі пы тан ні бяс пе кі пра жы ван ня, а аб мяр коў-
ва ем усе на дзён ныя праб ле мы: да ро гі, ганд лё-
вае аб слу гоў ван не, са цы яль ныя па слу гі... Ад-
каз ва ем на пы тан ні, бя ром на за мет ку прось бы 
і за ўва гі. Але ж схо ды бы ва юць не час та. Та му 
ня даў на пад рых та ва лі вя лі кія ін фар ма цый ныя 
стэн ды для раз мя шчэн ня ў шас ці буй ных вёс-
ках. Там бу дзе вы веш вац ца лю бая на дзён ная 
ін фар ма цыя су пра цоў ні ка мі РА УС, МНС, а так-
са ма звест кі, што да ты чац ца ра бо ты ме ды цын-
скіх уста ноў, пош ты, ганд лю. А ка лі ін фар ма цыя 
апе ра тыў ная — ска жам, пра ад клю чэн не свят ла, 
ва ды, ава рыі ці не па лад кі ў ін жы нер ных сет ках — 
лю дзей апа вя шча юць ста рас ты.

Па коль кі наш па сса вет адзін з са мых ад-
да ле ных ад рай цэнт ра, лю дзям бы вае не 
зу сім зруч на ту ды да бі рац ца, — пра цяг вае 

Ак са на Ман чык. — Ад асоб ных вё сак да Пру-
жан больш за 50 кі ла мет раў. У па сял ко вым 
Са ве це іс нуе гра фік пры ёму спе цы я ліс та мі з 
ра ё на. Зем ле ўпа рад чык пры мае гра ма дзян 
па се ра дах два ра зы на ме сяц, ёсць пры ём-
ныя дні ў на та ры у са, су пра цоў ні ка агенц тва 
па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і зя мель ным ка-
даст ры. Гра ма дзя не, як пра ві ла, за піс ва юц ца 
за га дзя ў кі раў ні ка спраў. Пры хо дзяць з пад-
рых та ва ны мі да ку мен та мі, на прык лад, ка лі 
спра ва да ты чыцца вы дзя лен ня ўчаст ка зям лі 
для вя дзен ня пад соб най гас па дар кі ці ін шых 
па трэб. Гэ тае пы тан не мож на вы ра шыць у 
Ру жа нах, ня ма па трэ бы ехаць у рай цэнтр, — 
ка жа стар шы ня.

УЛАС НЫ ДО СВЕД

Бы лы Ру жан скі ра ён Бы лы Ру жан скі ра ён 
увай шоў у но вую увай шоў у но вую 
ад мі ніст ра цый ную адзін ку ад мі ніст ра цый ную адзін ку 
ў вы ні ку ап ты мі за цыі тэ ры то рый. ў вы ні ку ап ты мі за цыі тэ ры то рый. 
Што з гэ та га атры ма ла ся?Што з гэ та га атры ма ла ся?

ПРА ЦЭСПРА ЦЭС

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Р
У ЖАН СКІ па сял ко вы Са вет быў уз буй не ны 1 сту дзе ня 
2010 го да. Та ды ў яго склад увай шлі Ва ра ні ла віц кі 
і Ру жан скі сель са ве ты. Паў лаў скі сель са вет быў да лу ча ны 

да Ва ра ні ла віц ка га кры ху ра ней. Та кім чы нам у скла дзе 
Ру жан ска га па сса ве та ака за ла ся фак тыч на ўся тэ ры то рыя 
ко ліш ня га Ру жан ска га ра ё на, які іс на ваў у БССР 
з 1940 да 1962 го да. Та ды ў склад ра ё на ўва хо дзі лі 
13 сель са ве таў. Але ўзбуй нен не ўжо пра во дзі ла ся па чы на ю чы 
з 50-х. А ў 1954 го дзе Ру жан скі ра ён на ват пе ра да ваў ся 
Гро дзен скай воб лас ці, по тым яго вяр ну лі на зад, у Брэсц кую. 
Так што ад мі ніст ра цый ныя пе ра бу до вы тут — не на ві на. 
Ста ра жы лы па мя та юць. Са на то рый «Ру жан скі» .

Ка лі на мо мант аб' яд нан ня (во сем 
га доў та му) на сель ніц тва но ва га 

па сса ве та скла да ла 6482 ча ла ве кі, 
то ця пер у 32 на се ле ных пунк тах 
пра жы вае 5695.
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