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Ад рэ да га ва ны за кон раз гля да лі дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў на па ся джэн ні 
сё май се сіі шос та га склі кан ня. Рэ ві зія 
нор маў па кант роль ных паў на моц твах 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, вы ка наў чых 
і рас па рад чых ор га наў ад бы ла ся для 
пры вя дзен ня прад пі сан няў у ад па вед насць 
з Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
№ 376. З улі кам Ука за «Аб служ бе «Ад но 
акно» ўно сяц ца зме ны ў ар ты кул 42 за ко на 
«Аб мяс цо вым кі ра ван ні і са ма кі ра ван ні» — 
за абл вы кан ка ма мі і Мін гар вы кан ка мам 
за ма цоў ва юц ца функ цыі па ка ар ды на цыі 
дзей нас ці гэ тых служ баў.

«У су вя зі з тым, што мяс цо выя Са ве ты дэ-
пу та таў аб лас но га і ба за ва га ўзроў ню пры ма-
юць ра шэн не аб за цвяр джэн ні ін вес ты цый ных 
пра грам, за кон да паў ня ец ца нор ма мі, згод на 
з які мі вы кан ка мы рас пра цоў ва юць і ўно сяць 
на за цвяр джэн не ў Са ве ты дэ пу та таў пра ек ты 
та кіх пра грам, а тыя, у сваю чар гу, іх за цвяр-
джа юць», — прад ста віў зме ны стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным бу даў ніц-
тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це 
Ле а нід ЦУП РЫК.

Ад рэ да га ва лі так са ма ар ты ку лы 43—45 за-
ко на, якія рэг ла мен та ва лі пы тан ні паў на моц-
тваў вы кан ка маў і ад мі ніст ра цый ра ё наў па за-
бес пя чэн ні доб ра ўпа рад ка ван ня і на леж ным 
са ні тар ным ста не на се ле ных пунк таў.

Маг чы мас цю пра ка мен та ваць зме ны ў вы-
шэй на зва ныя ар ты ку лы ска рыс та ла ся дэ пу-
тат Воль га ПА ЛІ ЦІ КА. Яна ад зна чы ла, што 
нор мы вы клі ка лі дыс ку сіі, але да пра ца ва ныя 
на ва цыі гу чаць больш пры маль на. «Гэ та той 
вы па дак, ка лі асаб лі ва шка да, што мы не па-
кет ным спо са бам раз гля да ем у цэ лым за ка на-
даў чыя ак ты», — пад крэс лі ла дэ пу тат.

Зме ны ў ар ты ку лы 43-45 на дзя ля юць мяс-
цо выя ор га ны ўла ды паў на моц тва мі па пры-
цяг нен ні юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў да вы ка нан ня ра бот па 
пад тры ман ні са ні тар на га ста ну на тэ ры то ры-
ях зя мель агуль на га ка ры стан ня на се ле ных 
пунк таў (у тым лі ку на пры лег лых да іх зя-
мель ных участ ках) сва і мі сі ла мі або за кошт 
улас ных срод каў.

«Па ра дак вы зна чэн ня тэ ры то рый, якія за-
ма цоў ва юц ца за юра со ба мі і ІП, пе ры я дыч-
насць вы кон ва е мых ра бот, як ска за на ў нор-
мах ар ты ку ла, бу дзе вы зна чаць Са вет Мі ніст-
раў, але тым больш сён ня мы не ба чым гэ та га 
па рад ку і не ве да ем, што там бу дзе», — звяр-
ну ла ўва гу Воль га Па лі ці ка.

Па дзе ю чым жыл лё вым за ка на даў стве, па 
сло вах пар ла мен та рыя, ар га ні за цыі ўлас ні-
каў мо гуць за свае срод кі пры бі раць толь кі 
пры да ма вую тэ ры то рыю, якую пе рад алі ім 
у арэн ду ці для аб слу гоў ван ня жы ло га до-
ма. Усю ас тат нюю — толь кі за кошт мяс цо вых 
бюд жэ таў.

«Як ад ка заў рас пра цоў шчык, ме на ві та Мін-
жыл кам гас, у вы шэй на зва ным па рад ку, які 
рас пра цуе Саў мін, бу дзе вы зна ча на, што за 
ар га ні за цы я мі ўлас ні каў не бу дуць за ма цоў-
вац ца тэ ры то рыі агуль на га ка ры стан ня. На 
прак ты цы шмат гэ та вы клі кае пы тан няў», — 
пад крэс лі ла Воль га Па лі ці ка.

У пер шым чы тан ні за кон быў пры ня ты 
больш за год та му — 12 ліс та па да 2018 го да. 
Пры пад рых тоў цы за ко на пра ек та да дру го га 
чы тан ня па сту піў шэ раг за ўваг ад дэ пу та таў 
Па ла ты прад стаў ні коў, прад стаў ні коў Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю, пра па но вы мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў, абл вы кан ка маў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кая дэ ле га цыя Бе ла ру сі, якую ўзна чаль вае 

стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч, бя рэ ўдзел у 

ме ра пры ем ствах Між пар ла менц кай Асамб леі кра ін-удзель ніц 

СНД, што пра хо дзяць 21—22 ліс та па да ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Учо ра, 21 ліс та па да, ад бы ло ся па ся джэн не Са ве та МПА СНД, 
дзе раз гле джа ны вы ні кі апош ніх па ся джэн няў са ве таў кі раў ні-
коў дзяр жаў і ўра даў кра ін СНД.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та, удзель ні кі па ся джэн ня так са ма аб мер ка ва лі, як 
ідзе ра бо та над пра ек та мі Стра тэ гіі эка на міч на га раз віц ця СНД 
на пе ры яд да 2030 го да, пла на ме ра пры ем стваў МПА СНД да 

75-год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не, а так са ма над 
пра ек там перс пек тыў на га пла на ма дэль най за ка нат вор час ці ў 
СНД на 2020—2022 га ды. Акра мя та го, у по лі зро ку ўдзель ні каў 
зна хо дзі лі ся пы тан не аб ар га ні за цыі на зі ран ня за вы ба ра мі ў 
кра і нах СНД і ін шыя.

Сён ня, 22 ліс та па да, прой дзе пя ці дзя ся тае пле нар нае па ся-
джэн не МПА СНД, дзе бу дуць раз гле джа ны ма дэль ныя за ко ны 
аб аба вя за цель ным пра ве, рэ кла ме, са цы яль ным і эка ла гіч ным 
ту рыз ме, пра ек ты рэ ка мен да цый па ўжы ван ні прын цы паў між-
на род на га гу ма ні тар на га пра ва пры су праць дзе ян ні тэ ра рыз му 
і гвал тоў ным пра явам эк стрэ міз му, а так са ма па ар га ні за цыі 
на цы я наль ных цэнт раў эка ла гіч най бяс пе кі.

Пе ра важ на жыл лё выя пы тан ні 
тур бу юць жы ха роў Го мель шчы ны. 
Ме на ві та з імі звяр та лі ся на пра мую 
тэ ле фон ную лі нію, якую ра зам 
з пры ёмам гра ма дзян у Вет каў скім 
ра ё не пра вёў стар шы ня Го мель ска га 
абл вы кан ка ма Ге надзь СА ЛА ВЕЙ.

Пер шае тэ ле фа на ван не па сту пі ла з 
Го ме ля. За яў ні ца рас ка за ла, што ле тась 
ра бот ні кі ЖКГ па фар ба ва лі фа сад ад на го 
з да моў па ву лі цы Кі ра ва. Па вод ле слоў 
жан чы ны, фар ба ва лі спа чат ку цо каль, 
за тым фа сад, і за пэц ка лі ніж нюю част ку. 
Бы лі і ін шыя па ру шэн ні. Пас ля за вяр шэн-
ня ра бот доль шчы кам вы ста ві лі ра ху нак, 
ён ака заў ся да во лі вя лі кім і не ад па вя даў, 
на дум ку га мяль чан кі, аб' ёмам вы ка на-
ных ра бот. «Дру гі год шу ка ем праў ду ў 
ЖКГ, а яны сцвяр джа юць, што рас цэн-
кі цал кам апраў да ныя», — скар дзі ла ся 
жан чы на. Для вы ра шэн ня пы тан ня стар-
шы ня абл вы кан ка ма да ру чыў ства рыць 
ка мі сію. «Па гля дзім усе ак ты, пра ана лі-
зу ем аб' ёмы ра бот, каб ра за брац ца», — 
пад крэс ліў ён.

З аг ра га рад ка Дуб ро ва Свет ла гор-
ска га ра ё на па тэ ле фа на ва ла ін ва лід 2-й 
гру пы. Жан чы на рас ка за ла, што жы-
ве ў до ме, які на ле жыць сель гас прад-
прыем ству, у якім ра ней яна пра ца ва ла 
да яр кай. Па вод ле слоў за яў ні цы, вок ны 
ў до ме ў дрэн ным ста не — амаль не за-
чы ня юц ца. «Трэ ба да па маг чы ча ла ве ку, 
на вес ці па ра дак. У цяж кую хві лі ну ён не 
па ві нен за ста вац ца сам-на сам з праб ле-
май, якая яго хва люе», — агу чыў па зі цыю 
Ге надзь Са ла вей.

Жы хар ка вёс кі Хальч Вет каў ска га раё-
на па скар дзі ла ся, што на ву лі цы не га-
раць ліх та ры. «Ідзеш з ра бо ты — вель мі 
цём на, спа ты ка еш ся», — рас тлу ма чы ла 
яна. Кі раў ніц тву Вет каў ска га ра ё на па-
стаў ле на за да ча ра за брац ца.

Дач ні ца з вёс кі Пры сно Вет каў ска-
га ра ё на пра сі ла раз гле дзець маг чы-
масць уста на віць да дат ко вы пры пы нак 
гра мад ска га транс пар ту ў гэ тым на се-
ле ным пунк це. Па вод ле яе слоў, ад лег-
ласць па між ты мі, што ма юц ца, вель мі 

вя лі кая. Пы тан не вы ву чаць спе цы я ліс-
ты «Го мель аб лаў тат ран са» і да рож ных 
служ баў.

Да тэ ле фа на ва ла ся на пра мую лі нію і 
ма ма дзе вя ці клас ні цы шко лы № 1 Вет-
кі. Жан чы на па дзя ка ва ла аду ка цый най 
уста но ве, на стаў ні ку фіз куль ту ры і трэ-
не ру па ска ла ла жан ні Яў ге ну Бе ляц ка му 
за якас ную пад рых тоў ку дзя цей, іх пад-
трым ку і ма ты ва цыю.

А вось у жы ха роў Іва на ва ін шая праб-
ле ма — у мяс цо вай па лі клі ні цы не ха пае 
не ўро ла гаў. Яе ўда ло ся вы ра шыць не па-
срэд на пад час пра вя дзен ня па моч ні кам 
Прэ зі дэн та — ін спек та рам па Брэсц-
кай воб лас ці Ана то лем МАР КЕ ВІ ЧАМ 
пра мой тэ ле фон най лі ніі.

Жы хар ка рай цэнт ра рас ка за ла, што 
каб тра піць да не ўро ла га ў мяс цо вай па-
лі клі ні цы, трэ ба ча каць ме сяц. Тое, што 
праб ле ма іс нуе, па цвер дзі ла прад стаў-
нік ад мі ніст ра цыі цэнт раль най ра ён най 

баль ні цы, бо ў ця пе раш ні час два спе цы-
я ліс ты па вы ша юць сваю ква лі фі ка цыю. 
Па цы ен таў у асноў ным пры ма юць ура чы 
агуль най прак ты кі, а так са ма спе цы я ліс-
ты ў па лі клі ні ках Пін ска і Брэс та. Яшчэ 
адзін не ўро лаг вель мі па трэб ны, па га-
дзі лі ся ў ЦРБ.

«Доб ра, што ва шы спе цы я ліс ты па вы-
ша юць ква лі фі ка цыю. Але лю дзі ад гэ та-
га не па він ны па ку та ваць. Дрэн на, што 
вы не пры ня лі мер для та го, каб па цы-
ен ты, якія ма юць па трэ бу ў аб сле да ван ні 
ці кан суль та цыі, маг лі гэ тую да па мо гу 
атры маць — не праз два тыд ні ці ме сяц, 
а апе ра тыў на, — пад крэс ліў Ана толь 
Мар ке віч. — Ча ла ве ку трэ ба са брац ца і 
вы ехаць у Брэст ці Пінск. Ці не пра сцей 
спе цы я ліс ту пры ехаць на мес ца і пра-
вес ці пры ём?»

У сту дзе ні з пе ра пад рых тоў кі вер нуц-
ца два ўра чы і сі ту а цыя з не ўра ла гіч най 
да па мо гай у Іва на ве па він на змя ніц ца. 
А ў ліс та па дзе—снеж ні сю ды на кі ру юць 
спе цы я ліс таў з ін шых клі нік. Та кая да-
мо ва бы ла да сяг ну та пад час тэ ле фон-
най раз мо вы з на чаль ні кам га лоў на га 
ўпраў лен ня па ахо ве зда роўя Брэсц ка га 
аб лвы кан ка ма Вік та рам Мі ха лоў скім.

Пад час пра мой тэ ле фон най лі ніі Ана-
толь Мар ке віч ад ка заў і на ін шыя пы тан-
ні, якія да ты чы лі ся ль гот для ін ва лі даў 
пры апла це ка му наль ных па слуг, па вы-
шэн ня пра цоў ных пен сій пэў ным ка тэ-
го ры ям гра ма дзян, вы ка ры стан ня чэ каў 
«Ма ё масць», арэн ды зя мель ных участ-
каў. Пас ля па моч нік прэ зі дэн та пра вёў 
пры ём па аса біс тых пы тан нях.

Па вод ле Бел ТА.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

КА ЛІ РА БО ТА КА ЛІ РА БО ТА 
І РАС ЦЭН КІ ЖКГ І РАС ЦЭН КІ ЖКГ 

НЕ ЗА ДА ВАЛЬ НЯ ЮЦЬ...НЕ ЗА ДА ВАЛЬ НЯ ЮЦЬ...
Жыл лё выя і ін шыя пы тан ні, што тур бу юць жы ха роў у рэ гі ё нах, 

за да лі пад час пра мых лі ній

ЗА КА НАТ ВОР ЧАСЦЬ

НА ВА ЦЫІ НА ВА ЦЫІ 
ДЛЯ ДЛЯ 

ПА РАД КУПА РАД КУ
Зме ны ў за ко на пра ект 

«Аб мяс цо вым кі ра ван ні 
і са ма кі ра ван ні» пры ня лі 

ў дру гім чы тан ні

ПАР ЛА МЕНЦ КІ ДЗЁН НІК

Агуль ны век тарАгуль ны век тар
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