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бу ец ца. На шай кра і не не аб ход на ары ен та вац ца 
на эва лю цый ны, г. зн. мяк кі шлях яе ўдас ка на-
лен ня, — рас тлу ма чы ла Тац ця на Вяр цін ская.

СКА РА ЦІЦЬ ДА 100
Мяк кі ва ры янт зме ны АТД мо жа пра ду-

гледж ваць аб' яд нан не шэ ра гу га ра доў аб лас-
но га пад па рад ка ван ня (на прык лад, Ба ра на ві-
чы, Пінск, Баб руйск) з ад най мен ны мі ра ё на мі, 
як гэ та ад бы ло ся ў ін шых аб лас цях. Маг чы ма 
аб' яд наць і гар вы кан ка мы аб лас ных цэнт раў з 
вы кан ка ма мі ад най мен ных ра ё наў.

«Акра мя та го, мэ та згод на аб' яд нан не ра ё наў 
з коль кас цю жы ха роў менш за 20 ты сяч ча ла век 
з су сед ні мі больш буй ны мі ра ё на мі з улі кам 
транс парт най да ступ нас ці ра ён ных цэнт раў, вы-
твор чых і са цы яль на-куль тур ных су вя зяў, якія 
ўжо скла лі ся, а так са ма мер ка ван ня на сель ніц-
тва, якое там пра жы вае. Агуль ную коль касць 
ра ё наў пра па ну ец ца ска ра ціць да 95—100», — 
па ве да мі ла Тац ця на Вяр цін ская.

Так са ма бе ла рус кія на ву коў цы пра па ноў ва-
юць ства рэн не са ма стой най ад мі ніст ра цый на- 
тэ ры та ры яль най адзін кі — Мін скай ста ліч най 
акру гі ў скла дзе Мінск ага ра ё на, якая аб' яд нае 
га ра ды — спа да рож ні кі Мін ска.

Ця пер шэ раг з на зва ных кі рун каў ужо ажыц-
цяў ля ец ца ў Бе ла ру сі. На прык лад, у Мін скай 
воб лас ці ў 2006 го дзе зме ны ад бы лі ся ў Са-
лі гор скім, Пу ха віц кім, Мя дзель скім ра ё нах; 
у 2007 — у Клец кім і Бя рэ зін скім. У 2009 го дзе 
тэ ры то рыі 32 сель са ве таў бы лі зме не ны.

А КА ЛІ ЎСЁ Ж 
РА ДЫ КАЛЬ НА?

Ад нак, як па каз вае во пыт ін шых кра ін, зме ны 
ў АТД рэа лі зу юц ца па этап на і мо гуць за кра нуць 
пе ры яд як мі ні мум у дзе сяць га доў.

Важ на пад крэс ліць, што та кая рэ фор ма, як 
пра ві ла, ад бы ва ец ца ад на ча со ва з удас ка на-
лен нем рэ гі я наль най фі нан са ва-бюд жэт най 

сіс тэ мы і ўма ца ван нем ін сты ту та мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня. У гэ тым вы пад ку за асно ву ад мі-
ніст ра цый на-тэ ры та ры яль най рэ фор мы мо жа 
быць узя ты ва ры янт, вы зна ча ны ў 2003 го дзе 
ў пра ек це Кан цэп цыі рэ фар ма ван ня мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня ў Бе ла ру сі і пра цоў-
най гру пай, якая бы ла ство ра на пры На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі.

Яго сут насць за клю ча ец ца ў пе ра хо дзе ад 
трох звё наў сіс тэ мы (сель са вет, ра ён і воб ласць, 
або пер ша сны ўзро вень, ба за вы і рэ гі я наль ны) 
да двух (ра ён і воб ласць) і ў зна хо джан ні ап-
ты маль ных па ме раў ад мі ніст ра цый на-тэ ры-
та ры яль ных адзі нак, якія да зва ля юць больш 
эфек тыў на рэа лі зоў ваць прын цы пы і функ цыі 
мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня, за ма ца-
ва ныя за ад па вед ны мі ўзроў ня мі.

Рэа лі за цыя гэ та га па ды хо ду пра ду гледж вае 
ства рэн не за мест 6 аб лас цей 15—18 но вых аб-
лас цей (акруг) з ся рэд нім ра ды у сам да ступ нас ці 
ад 43 да 80 кіламетраў. Ба за вай ад мі ніст ра цый-
на-тэ ры та ры яль най адзін кай за мест 118 ра ё наў 
і ка ля 1200 сель са ве таў мо жа стаць но вы ра ён 
або аб шчы на, во ласць. Та кіх адзі нак у кра і не 
мэ та згод на мець 450—475 з ся рэд нім ра ды у сам 
да ступ нас ці 14—17 кіламетраў.

Іх цэнт ра мі мо гуць стаць ра ён ныя цэнт ры, 
га ра ды аб лас но га і ра ён на га пад па рад ка ван-
ня, па сёл кі га рад ско га ты пу, а так са ма буй ныя 
аг ра га рад кі, якія раў на мер на раз мер ка ва ны па 
тэ ры то рыі.

— На ву ко вае аб грун та ван не роз ных ва ры-
ян таў зме ны ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль на-
га дзя лен ня ў Бе ла ру сі па тра буе рас пра цоў кі 
ад па вед най на ву ко вай кан цэп цыі з удзе лам 
эка на міс таў, юрыс таў, эко ла гаў, са цы ё ла гаў, 
ар хі тэк та раў і го ра да бу даў ні коў, a так са ма 
прад стаў ні коў ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня і 
са ма кі ра ван ня роз ных уз роў няў і іні цы я тыў ных 
груп мяс цо вых су поль нас цяў, — рэ зю ма ва ла 
Тац ця на Вяр цін ская.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Ледзь не са мым на дзён ным кло па там вы-
кан ка ма ста но віц ца ра бо та з адзі но кі мі са ста-
рэ лы мі, ін ва лі да мі і ты мі, хто пра жы вае без 
сва я коў. Ця пер іх на тэ ры то рыі ад па вед на 
78 ча ла век і 321. І кож на га як мі ні мум раз на 
год ра бот ні кі вы кан ка ма ра зам з прад стаў ні-
ка мі ін шых служ баў на вед ва юць. Лі та раль на 
дня мі, па вод ле слоў Ак са ны Ула дзі мі ра ўны, 
ра зам з тэ ры та ры яль ным цэнт рам са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня яны на ла дзі лі рэйд у на-
прам ку вё сак Ла са сін і Шчыт на. Су стра ка лі ся 
з кож ным адзі но кім аль бо тым, хто за стаў ся 
жыць адзін, гу та ры лі, вы свят ля лі праб ле мы 
і па трэ бы, за на тоў ва лі па жа дан ні гра ма-
дзян. На прык лад, адзі но кая жы хар ка вёс-
кі Ла са сін (бы лы Ва ра ні ла віц кі сель са вет) 
па пра сі ла да па маг чы пра біць ёй свід ра ві-
ну ў два ры, бо ка ло дзеж ная ва да ўжо не 
мае бы лой чыс ці ні і якас ці. Зра зу ме ла, што 
са мой ба буль цы вель мі скла да на знай сці 
па трэб ную ар га ні за цыю, тым больш што 
клі ент мае па трэ бу ў па слу зе з апла тай у 
рас тэр мі ноў ку. Та кую ар га ні за цыю знай-
шла стар шы ня па сял ко ва га вы кан ка ма аж 
у Брэс це. Ужо пры зна ча на да та вы ка нан ня 
ра бот, пад рых та ва ны да га вор ме на ві та з 
апла тай у не каль кі эта паў.

— І так кож ны раз, — рас каз вае кі раў нік 
мяс цо вай ула ды. — Ка лі вы яз джа еш, ста-
ра еш ся да па маг чы лю дзям вы ра шыць іх 
праб ле мы. Шмат зва ро таў бы вае з прось-
ба мі знес ці ста рыя ава рый ныя дрэ вы, 
зра біць ра монт до ма аль бо ага ро джы. 
У нас шмат вё сак, дзе амаль не за ста ло-
ся жы ха роў. Там даў но за кры лі шко лы, 
ма га зі ны, ін шыя са цы яль ныя аб' ек ты. 
І хо чац ца ней кім чы нам пад тры маць гэ-
тых лю дзей, якія ў боль шас ці сва ёй усё 
жыц цё ад пра ца ва лі ў кал га сах. Сё ле та 
вы ра шы лі па ра да ваць іх кан цэр та мі са-
ма дзей нас ці. Са бра лі бры га ды ар тыс таў з 
на шых да моў куль ту ры, сель гас прад пры-
ем ствы да па маг лі з аў то бу са мі. Вы еха лі, 

вы сту пі лі. Вя до ма, аха піць уда ло ся не ўсе 
вёс кі, але ў боль шас ці з іх па бы ва лі. Ве да е це, 
як лю дзі бы лі ра ды, як дзя ка ва лі! Пра доў жым 
гэ ту ра бо ту не дзе пад Ка ля ды, па ста ра ем ся 
да ехаць да ўсіх.

І ў вя лі кім, і ў ма лым сель са ве це на пер шы 
план вы хо дзіць ра бо та з людзь мі, прос та ця пер 
яе маш та бы знач на боль шыя, пад су ма ва ла кі-
раў нік мяс цо вай ула ды.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Пру жан скі ра ён.

ЯКАС ЦІ?ЯКАС ЦІ?

ІДЗЕ...ІДЗЕ...

Края ві ды Ру жан.

Спа чат ку 
не ўсе ра зу ме лі

Ка неш не, ста тус го ра да пас ля ап-
ты мі за цыі змя ніў ся, але не аб ход насць 
у ёй бы ла вы клі ка на жыц цё вы мі рэа лі-
я мі. Чым вяс коў цы гор шыя ў пы тан нях 
маг чы мас ці атрым лі ваць, на прык лад, 
ме ды цын скія і ін шыя па слу гі? Пра тое, 
што трэ ба пад цяг нуць уз ро вень жыц-
ця ў вёс ках да га рад ско га, не раз га-
ва рыў і кі раў нік дзяр жа вы. Не сак рэт, 
што на па чат ку ха пае не за да во ле ных 
ап ты мі за цы яй га ра джан.

На дум ку стар шы ні По лац ка га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Іо сі фа 
ГРЫ БО ВІ ЧА, аб' яд нан не пай шло рэ-
гі ё ну на ка рысць.

— Спа чат ку бы лі, ка неш не, та кія, 
хто не ра зу меў, на вош та аб' яд ноў-
ваць «го рад з ра ё нам». Але ў пе ра-
важ най боль шас ці лю дзі не ад чу лі 
ні чо га дрэн на га. На ра кан няў ня ма. 
Го рад да па ма гае ся лу і на ад ва рот. 
У вы ні ку ап ты мі за цыі сель са ве таў іх 
ста ла на тры менш. Гэ та звя за на ў лі ку 
ін ша га і з тым, што коль касць на сель-
ніц тва змен шы ла ся, — ка жа ён.

Як за ўва жыў на мес нік стар шы-
ні рай вы кан ка ма па са цы яль ных 
пы тан нях Пётр ПЯТ КЕ ВІЧ, ра ён не 
быў пер шым у кра і не, дзе пра вя лі 
аб' яд нан не. Пер ша пра ход цам ста ла 
Мін ская воб ласць. Прак тыч на па ра-
лель на пра во дзі ла ся пад рых тоў чая 
ра бо та да аб' яд нан ня ор га наў ула ды 
на Ар шан шчы не.

— Гэ та ўзбуй нен не да ло маг чы масць 
ска ра ціць апа ра ты кі ра ван ня. Но вы 
штат ны рас клад быў ап ты мі за ва ны. 
За ста лі ся пра ца ваць най леп шыя спе-
цы я ліс ты, пра фе сі я на лы з гар вы кан-
ка ма і рай вы кан ка ма, — ус па мі нае ён.

Чэр гаў ня ма
На конт тры во гі га ра джан на пя рэ-

дад ні ап ты мі за цыі. На прык лад, лю дзі 
тур ба ва лі ся, што з'я вяц ца чэр гі па та-
ло ны да ўра чоў і ін шыя ня зруч нас ці.

Га лоў ны ўрач По лац кай цэнт раль-
най ра ён най баль ні цы Аляк сандр Гуд-
коў на га даў, што аб' яд нан не га рад ской 
і ра ён най струк тур ад бы ло ся за доў га 
да ана ла гіч на га на ўзроў ні ўла ды.

— І гэ та ста ноў ча паў плы ва ла на 
да ступ насць ме ды цын скай да па мо гі 
для на сель ніц тва. У пер шую чар гу — 
для вяс коў цаў, якім ста ла пра сцей 
атры маць кан суль та цыі так зва ных 
вуз кіх спе цы я ліс таў. Ляг чэй ста ла вы-
ра шаць пы тан ні па ляп шэн ня ма тэ ры-
яль на-тэх ніч най ба зы, у пры ват нас ці, 
на быц ця аб ста ля ван ня, — ад зна чыў 
су раз моў нік.

Да рэ чы, усе ФА Пы па-ра ней ша му 
пра цу юць.

Што да ты чыц ца аду ка цыі, дык і тут 
ні чо га кар ды наль на га не ад бы ло ся. 
На чаль нік упраў лен ня па аду ка цыі 

рай вы кан ка ма Іры на ДРАЗ ДО ВА 
ка жа, што аб' яд на ны ста ноў чы во-
пыт го ра да і ра ё на пай шоў усім на 
ка рысць.

— Ін тэ гра ван не да зво лі ла больш 
эка ном на вы ка рыс тоў ваць рэ сур сы, 
ства рыць больш спры яль ныя ўмо вы 
для ар га ні за цыі ву чэб на га пра цэ су, — 
па ве да мі ла яна.

На чаль нік упраў лен ня па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-
не Свят ла на КАСЬ Я НА ВА рас ка за ла 
пра ўні каль насць рэ гі ё на:

— У нас па два ад дзя лен ні дзён на га 
зна хо джан ня гра ма дзян ста ла га ўзрос-
ту і лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-
ця мі — у го ра дзе і га рад скім па сёл ку 
Вет ры на. Доб ра на ла джа на ра бо та 
вы яз ных са цы яль ных пунк таў, якія 
да па ма га юць вы ра шаць роз ныя жыц-
цё выя праб ле мы па мес цы жы хар ства 
— толь кі за мі ну лы год за рэ гіст ра ва на 
больш за 1000 зва ро таў. Шмат ро біц ца 
для комп лекс на га на до мна га аб слу-
гоў ван ня — пры пад трым цы мяс цо вай 
ула ды ва ўсіх больш чым 400 вёс ках 
вя дзец ца та кая ра бо та.

Па вет ра ны шар... 
над сель са ве там

Па гу та рыў і са стар шы нёй Па ла-
тоў ска га сель ска га Са ве та дэ пу та таў 
Ін гай КАЗ ЛО ВАЙ. У склад яго ўвай-
шоў Юра віц кі сель са вет. Коль касць 
вяс коў цаў, пра жыц це за бес пя чэн не 
якіх яна як кі раў нік мяс цо вай ула ды 
кла по ціц ца, па вя лі чы ла ся пры клад на 
з 800 да 1380. А вё сак — з 12 да 30.

— Скар гаў ад на сель ніц тва ня ма. 
На прык лад, тут доб рае транс парт-
нае за бес пя чэн не. І гэ та пры тым, 
што тэ ры то рыя вель мі рас цяг ну тая. 
У За хар ні чах па-ра ней ша му пра цуе 
дзі ця чы са док. У Па ла це аказ ва ец ца 
ме ды цын скае аб слу гоў ван не. У пры-
ват нас ці, ёсць баль ні ца сяст рын ска га 
до гля ду з па лі клі ні кай, — ка жа стар-
шы ня сель ска га Са ве та.

Аб' яд нан не да зво лі ла ак ты ві за ваць 
і ту рыс тыч ную дзей насць у ра ё не. Тут 
функ цы я нуе больш за трыц цаць аг-
ра ся дзіб, рас пра ца ва на ка ля двац ца-
ці ту рыс тыч ных марш ру таў. Пра сцей 
ста ла ар га ні за ваць комп лекс ны ад па-
чы нак: спа чат ку па ка заць ста ра жыт ны 
го рад, а по тым пра па на ваць пе ра мяс-
ціц ца блі жэй да пры ро ды...

Ад ной з но вых ці ка ві нак ста ла маг-
чы масць ад пра віц ца ў па да рож жа на 
па вет ра ным ша ры. Ба ра вух скі сель-
са вет атры маў «па вет ра нае суд на» ў 
рам ках ад на го з пра ек таў ЕС па пад-
трым цы раз віц ця тэ ры то рый. Эк скур сіі 
ар га ні зу юць, ка лі ёсць ка лек тыў ныя 
за яў кі. Агляд го ра да і на ва кол ляў з 
вы шы ні пту шы на га па лё ту — гэ та на-
са мрэч неш та не ар ды нар нае. Та кое 
ма ла дзе пра па ну юць.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПАСЛЯ АБ'ЯДНАННЯ

Вяс коў цы за да во ле ны, 
га ра джа не 

не па крыў джа ны
У По лац кім ра ё не пяць га доў та му ў ад ну ад мі ніст ра цый ную адзін ку 
аб' яд на лі га рад скую і ра ён ную тэ ры то рыі. Як ад бі ла ся ап ты мі за цыя на жыц ці 
га ра джан і вяс ко вых жы ха роў?


