
З 
11 да 12 ве рас ня ў Бе ла ру сі зна хо дзі ла ся 
дэ ле га цыя Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных 
ула д Са ве та Еў ро пы. З удзе лам прад стаў ні коў 
верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та, 
экс пер таў з Фран цыі, Іта ліі, Ні дэр лан даў, 

Грэ цыі, Ру мы ніі і Бе ла ру сі быў пра ве дзе ны круг лы стол 
па значных пы тан нях мяс цо ва га са ма кі ра ван ня.
Най больш ак ту аль ныя з іх да ты чы лі ся ўмоў 

да лей ша га раз віц ця сіс тэ мы мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. 
На дум ку экс пер таў, уз рас тан не ро лі мяс цо вых ор га наў 
ула ды не маг чы ма без удас ка на лен ня сіс тэ мы ад мі ніст-
ра цыйна-тэрытарыяльнага дзя лен ня (АТД). Бе ла рус кія 
на ву коў цы, у сваю чаргу, ужо сён ня га то вы пра па на ваць 
маг чы мыя ва ры ян ты.

У па чат ку ве рас ня Са вет Рэс пуб лі кі на ве да лі прад стаў ні кі 
ма ла дзёж на га пар ла мен та Ча вус ка га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў. З ма ла ды мі людзь мі су стрэ лі ся стар шы ня 
верх няй па ла ты На цы я наль на га схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ 
і стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па эка но мі цы, бюд жэ це 
і фі нан сах Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ. Та кая вы со кая ўва га 
свед чыць пра знач ную ро лю мо ла дзі ў дзяр жаў най па лі ты цы. 
Мы рас пы та лі чле на Са ве та Рэс пуб лі кі ад Ма гі лёў скай 
воб лас ці Ула дзі мі ра Пан цю хо ва пра ча вус кі ма ла дзёж ны 
пар ла мент і ча кан ні ад яго дзей нас ці.

— Ула дзі мір Іва на віч, што за лю дзі ўвай шлі ў ма ла дзёж-
ны пар ла мент Ча вус ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў?

— Ма ла дзёж ныя пар ла мен ты з'я ві лі ся ў на шай кра і не, у тым 
лі ку ў рэ гі ё нах, па раў наль на ня даў на. Сё ле та бы ла ство ра на 
Ма ла дзёж ная па ла та пры Пар ла менц кім схо дзе Са ю за Бе ла ру сі 
і Ра сіі. У Ча ву сах до сыць ак тыў ная мо ладзь, і гэ та му са дзей ні-
чае па зі цыя стар шы ні ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Ана то ля 
МА ЦЮ ЛІ НА. Ён сур' ёз на за ду маў ся аб тым, хто прый дзе на 
зме ну ця пе раш нім дэ пу та там. Не сак рэт, што сён ня ў кра і не 
на зі ра ец ца пэў ны кад ра вы го лад. Мо ладзь ад роз ні ва ец ца ад 
той, што бы ла ра ней. Але ёсць і ак тыў ная, якая ха це ла 
б зай мац ца гра мад скі мі спра ва мі, — яе трэ ба пад тры-
маць. За клас ці цаг лін ку ў яе бу ду чы ню і ў бу ду чы ню 
ра ё на, кра і ны ў цэ лым.
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стар. 3

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Но вы ўказ аб пус ту ю чых 
да мах па ві нен змя ніць 
сі ту а цыю на мес цах.

Як гэ та пра цуе

стар. 2

Бу дзем 
сяб ра ваць... 
лі цэ я мі!

Тэх ні ка — ня мец кая, 
ве ды — на шы

стар. 3

Як го рад 
«па глы нае» вёс кі.

Ап ты мі за цыя 
пра цяг ва ец ца

стар. 14

Ці мож на вы ра шыць 
праб ле му за то раў 
у ме га по лі се?

Да еш ма біль насць!

стар. 15

У Ля ха віц кім 
рай вы кан ка ме 
пад вя лі вы ні кі 
паў год дзя.

Плю сы і мі ну сы

стар. 16

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — на 4–13-й стар.

НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ

ЗА ЧА ПІЦЬ МА ЛА ДЫХЗА ЧА ПІЦЬ МА ЛА ДЫХ

ТЭ МА ТЫД НЯТЭ МА ТЫД НЯ

Ча му ў кра і не вар та аптымізаваць коль касць сель са ве таў Ча му ў кра і не вар та аптымізаваць коль касць сель са ве таў 
і па вы шаць эфек тыў насць ра бо ты мяс цо вых ор га наў ула дыі па вы шаць эфек тыў насць ра бо ты мяс цо вых ор га наў ула ды
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Да пар ла менц кай дзей нас ці 
трэ ба пры ву чац ца за га дзя

КОЛЬ КАСЦЬ КОЛЬ КАСЦЬ 
СУ ПРАЦЬ ЯКАС ЦІ?СУ ПРАЦЬ ЯКАС ЦІ?


