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Ні вод нае важ нае пы тан не 
не вы ра ша ец ца без 

удзе лу дэ пу та таў. Яны 
кант ра лю юць вы ка нан не 
са цы яль на-эка на міч-
ных пра грам, кла по цяц ца 
аб на вя дзен ні па рад ку на 
зям лі, уно сяць ка рэк ці роў кі 
ў ін вес ты цый ныя пра гра мы. 
Вель мі ад каз на пра віль на 
раз мер ка ваць на яў ныя 
рэ сур сы па най больш 
важ ных аб' ек тах. На прык лад, 
у Ма гі лёў скай воб лас ці 
ле тась гэ та да ло маг чы масць 
па ско рыць ра бо ты па 
Бя лы ніц кай баль ні цы, ін шых 
не менш са цы яль на знач ных 
аб' ек тах.

— Важ на зра біць свое ча со вы 
ана ліз, аца ніць і ска рэк та ваць, — 
ка жа стар шы ня Ма гі лёў ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК. — 
Гэ та да зва ляе больш эфек тыў-
на рас па ра джац ца бюд жэт ны мі 
срод ка мі. Але для нас важ ная не 

толь кі агуль ная эка но мі ка, але і 
раз віц цё кан крэт ных тэ ры то рый. 
Ле тась мы пры ня лі ра шэн не, якое 
ўтрым лі вае комп лекс пэў ных мер, 
на кі ра ва ных на ак ты ві за цыю ра-
бо ты ў гэ тым кі рун ку. Бу дзем да-
бі вац ца, каб усе сель вы кан ка мы, 
сель са ве ты ме лі пла ны раз віц ця, 
якія па він ны ка рэ ля ваць з пла-
на мі раз віц ця ра ё наў. Дэ пу та ты 
пер ша сна га тэ ры та ры яль на га 
ўзроў ню ары ен та ва ны на ака-
зан не мак сі маль на га са дзей ні-
чан ня на сель ніц тву ў ства рэн ні 
фер мер скіх гас па да рак, раз віц ці 
на род ных про мыс лаў. Яны вя-
дуць рас тлу ма чаль ную ра бо ту 
ся род жы ха роў сва іх сель са ве-
таў, рас каз ва юць, якія не аб ход-
на са браць да ку мен ты. Як вы нік, 
коль касць пла цель шчы каў, што 
ажыц цяў ля юць дзей насць па за-
яў ляль ным прын цы пе, па вя лі чы-
ла ся з 2108 ча ла век у 2017 го дзе 
да 4185 — у 2018-м, ра мес ні каў 
з 3512 — да 4182, ула даль ні каў 
аг ра эка ся дзіб з 192 — да 209.

Сіс тэм на пра ца ва лі ка мі сіі па 
са дзей ні чан ні са ма за ня тас ці на-
сель ніц тва, пра во дзі лі ся вы яз ныя 
па ся джэн ні, дзе ўсім за ці каў ле-
ным у пра ца ўлад ка ван ні рас каз-
ва лі пра ва кан сіі, тлу ма чы лі іх 
маг чы мас ці. Усё гэ та да ло свой 
вы нік, і тэм пы зні жэн ня за ня тых
у эка но мі цы за па во лі лі ся. На 
1 сту дзе ня 2019 го да па воб лас ці 
на ліч ва ла ся 7710 ва кан сій, з іх 
ра бо чых — 4818. На гэ тую да ту 
бы ло за рэ гіст ра ва на 2042 ча ла -
ве кі, якія шу ка лі пра цу. З імі па-
ста ян на вя дзец ца ра бо та. Ка лі 
са іс каль нік ні чо га не вы браў з 
іс ну ю чых ва кан сій, яму пра па-

ноў ва юць асво іць но вую пра-
фе сію. Пры яры тэ ты ад да юц ца 
пе ра на ву чан ню з га ран ты яй 
пра ца ўлад ка ван ня. Ме на ві та 
60 % та кіх гра ма дзян атры ма лі 
маг чы масць пра ца ўлад ка вац ца 
пад кан крэт ныя за яў кі. Акра мя 
гэ та га, для ўсіх ах вот ных за няц ца 
прад пры маль ніц кай дзей нас цю 
пра па ну юц ца суб сі дыі на ар га-
ні за цыю сва ёй спра вы.

— На вя дзен не па рад ку на 
зям лі, гэ та, на пэў на, ад на са 
звыш за дач на род ных абран-
ні каў. Што ро біц ца ў гэ тым кі-
рун ку?

— Ле тась аб лса вет звяр таў 
асаб лі вую ўва гу на рэа лі за цыю 
«со та га» ўка за. Быў пра ве дзе ны 
се мі нар на ба зе Шкло ўска га ра ё-
на, у якім пры ня лі ўдзел усе стар-
шы ні ра ён ных, част ко ва сель скіх 
Са ве таў. На прак ты цы бы лі па-
ка за ны па ды хо ды да пра цэ ду ры 
за ха ван ня ста рых бу дын каў, як 
гэ та пра віль на ра біць, ка лі ў ад-
ным з на се ле ных пунк таў цэ лы 
шэ раг пад рых та ва ных для зно-
 су да моў. Шкло ўскі ра ён — адзін з 
най больш эфек тыў на пра цу ю чых 
у гэ тым кі рун ку. Там жа пра дэ-
ман стра ва лі, як вы ка рыс тоў ва-
юц ца цяж ка да ступ ныя для тэх ні-
кі сель гас прад пры ем стваў зем лі. 
Яны пра па ну юц ца пры ват ні кам 
для вя дзен ня біз не су. У Шкло ў-
скім ра ё не ёсць доб ры прык-
лад, як на та кім мес цы ў вёс цы 
За брод дзе быў зроб ле ны га да-
валь нік рас лін. На пле нар ным 
па ся джэн ні дэ та лё ва пра ана лі за-
ва лі, якія но ва ўвя дзен ні пра па нуе 
но вы, пры ня ты за мест «со та га», 
357-ы Указ. Ён дае маг чы масць 
больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць 
ад чу жэн не не ру хо мас ці, пра да-
ваць яе з аў кцы ё ну. Та кія ж пра-
вы атры ма лі і не ка то рыя га ра ды, 
на прык лад Баб руйск.

— Сён ня ў кра і не шмат га-
во рыц ца пра ства рэн не кам-
форт ных умоў пра жы ван ня на 
вёс цы, але гэ та вя лі кія фі нан-
са выя ўкла дан ні, якіх заў сё ды 
не ха пае...

— Та му мы і ўскла да ем вя лі кія 
спа дзя ван ні на Са ве ты пер ша с-
на га ўзроў ню, на ак ты ві за цыю 
ра бо ты ор га наў тэ ры та ры яль на-
га гра мад ска га са ма кі ра ван ня.
У воб лас ці ство ра на 10 440 ОТГС, 
з іх 8540 ад на асоб ных, 1900 — 
ка ле гі яль ных. Уся го ў ор га ны 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня бы-
ло абра на 15 966 ча ла век. На ша 

за да ча знай сці ак тыў ных ста рас-
таў, да па маг чы ім ар га ні за вац ца 
і праз іх са дзей ні чан не ўцяг ваць 
гра ма дзян у пра цэс ства рэн ня 
спры яль ных умоў пра жы ван-
ня. Доб ры прык лад вёс ка Вя лі-
кая Гра ва Асі по віц ка га ра ё на. 
Вяскоўцы ства ры лі свой ак тыў, 
сфар мі ра ва лі план раз віц ця на-
се ле на га пунк та. Не менш ці ка вы 
во пыт ёсць у Дры бін скім ра ё не. 
Жы ха ры вёс кі Шас та кі пад кі раў-
ніц твам ста рас ты Ні ны Сіль чан ка 
рэа лі зу юць су мес ную з кал га-
сам іні цы я ты ву. Сель гас прад-
пры ем ства вы дзя ляе зям лю, 
дзе на сель ніц тва са джае буль-
бу, ін шыя куль ту ры, а гро шы за 
рэа лі за цыю гэ тай пра дук цыі вы-
ка рыс тоў ва юц ца на вы ра шэн не 
гра мад скіх пы тан няў. Ак тыў на 
ва ўсім гэ тым удзель ні чае фер-
мер Ула дзі мір Рынг. Ён да па ма-
гае зем ля кам і ў ін шых пы тан нях. 
Дзя ку ю чы яму ў вёс цы ўста на ві лі 
па клон ны крыж, ця пер вяс коў цы 
атры ма лі бла га сла вен не на бу-
даў ніц тва но вай кап лі цы. Вель мі 
важ ную ро лю ў на шай ра бо це 
ады гры ва юць іні цы я тыў ныя лю-
дзі. І мы іх ста ра ем ся пад тры-
маць. Пры аб лса ве це ство ра на 
ра бо чая гру па па за ах воч ван ні 
най больш ак тыў ных ста рас таў і 
прад стаў ні коў ор га наў мяс цо ва-
га са ма кі ра ван ня. Бу дзем і на да-
лей гэ та раз ві ваць.

— Ле тась бы ла пра ве дзе на 
вя лі кая ра бо та па ўдас ка на-
лен ні дзей нас ці ма гі лёў скай 
аб лас ной аса цы я цыі мяс цо-
вых Са ве таў дэ пу та таў. На 
ня даў нім па ся джэн ні ў Кі раў-
ску экс пер ты Са ве та Еў ро пы 
ўхва лі лі гэ тыя дзе ян ні. Раз-
мо ва іш ла пра тое, каб абраць 
воб ласць для рэа лі за цыі пі-
лот на га пра ек та па са дзей-
ні чан ні ак ты ві за цыі раз віц ця 
аса цы я цый мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў, па вы шэн не іх ро лі 
і ўплы ву на эка на міч нае раз-
віц цё тэ ры то рыі.

— Так. Мы лі чым, што на пер-
шым эта пе мак сі маль ныя вы сіл кі 
трэ ба на кі ра ваць на на ву чан не 
дэ пу тац ка га кор пу са і на шых іні-
цы я тыў ных ста рас таў фор мам і 
ме та дам ра бо ты з на сель ніц-
твам. Пла ну ем пра вя дзен не се-
мі на ра-ву чо бы па ра бо це мяс-
цо вых Са ве таў дэ пу та таў. Зро бім 

гэ та, хут чэй за ўсё, у вы гля дзе 
ві дэа кан фе рэн цыі, каб аха піць 
мак сі маль ную коль касць лю-
дзей.

Фі нан са вае пы тан не пла ну ем 
вы ра шаць за кошт по шу ку і пры-
цяг нен ня між на род ных гран таў 
тэх ніч най да па мо гі. Гро шы пла-
ну ец ца на кі роў ваць на раз віц цё 
Са ве таў і ор га наў гра мад ска га 

тэ ры та ры яль на га са ма кі ра ван-
ня, на па вы шэн не ак тыў нас ці 
гра ма дзян у пры няц ці ра шэн няў 
мяс цо ва га зна чэн ня. Мы ўжо па-
да лі за яў кі на ўдзел у не каль кіх 
гран тах.

— На кант ро лі ў дэ пу та таў 
цэ лае ко ла пы тан няў — ад 
рэа лі за цыі дзяр жаў ных пра-
грам да кан крэт ных праб лем 
у той ці ін шай га лі не. Над які мі 
больш дэ та лё ва пра ца ва лі 
дэ пу та ты ле тась?

— На прык лад, ка мі сія па 
аграр ных пы тан нях раз гля да ла 
праб ле мы з кад ра мі ў сель скай 
гас па дар цы. Раз мо ва іш ла пра 
раз мер ка ван не ма ла дых спе-
цы я ліс таў і іх за ма ца ван не пас-
ля ву чэб ных уста ноў. Ста ноў чы 
прык лад па гэ тай тэ ме — пра ект, 
рэа лі за ва ны ў Дры бін скім ра ё не, 
дзе на ба зе ад ной з на ву чаль ных 
уста ноў збі ра юць стар ша клас ні-
каў і рых ту юць па за па тра ба ва-
най у рай цэнт ры пра фе сіі швач кі. 
За срод кі між на род най тэх ніч най 
да па мо гі ство ра ны ву чэб ны ка бі-
 нет, цал кам аб ста ля ва ны су час-
най тэх ні кай.

Раз маў ля лі так са ма пра раз-
віц цё аса біс тых да па мож ных 
гас па да рак. Тут са праў ды ёсць 
скла да нас ці. У кра і не іс ну юць 
вы со кія па тра ба ван ні да якас ці 
сы ра ві ны, бо на шы прад пры ем-

ствы пра цу юць на экс парт. Мы 
збі ра ем ся больш дэ та лё ва вы-
ву чыць гэ тую праб ле ма ты ку і 
вы пра ца ваць сіс тэм ныя ра шэн-
ні на ўзроў ні воб лас ці. Ство ра на 
ра бо чая гру па па вы пра цоў цы і 
ўня сен ні пра па ноў.

Ле тась ства ры лі ў аб лас ным 
Са ве це дэ пу тац кую гру пу гра-
мад скай ар га ні за цыі «Бе лая 
Русь», чле ны якой прак ты ку юць 
пры ём вы бар шчы каў у гра мад-
скіх пры ём ных су мес на з дэ пу-

та та мі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду і прад-
стаў ні ка мі вы ка наў чай ула ды, 
каб комп лекс на раз гля даць 
пы тан ні і ад ра зу ж да ваць пра-
па но вы па ўдас ка на лен ні за ка-
на даў ства.

— Ле тась у Ма гі лё ве прай-
шоў V Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі, дзе ў дэ пу та таў дзвюх 
кра ін бы ла маг чы масць уста-
 на віць больш цес ныя су вя зі. 
З кім атры ма ла ся па сяб ра ваць 
і на якой ста дыі ва шы ад но-
сі ны?

— За клю чы лі пяць па гад нен-
няў з Са мар скай і Сма лен скай 
гу берн скі мі Ду ма мі, Ка лі нінг рад-
скай аб лас ной Ду май, за ка на-
даў чы мі схо да мі Крас на дар ска га 
краю, Ка луж скай воб лас ці. За раз 
вя дзём ра бо ту па на паў нен ні гэ-
тых па гад нен няў кан крэт ны мі ме-
ра пры ем ства мі. Атры ма лі план 
уза е ма дзе ян ня з Крас на дар ска га 
краю. Ра сій скія ка ле гі пра па ну-
юць пра вес ці круг лы стол на тэ му 
за ха ван ня ўні каль ных пры род-
ных комп лек саў, су мес ныя се-
мі на ры на кан крэт ныя тэ мы. Мы 
збі ра ем ся ў най блі жэй шы час 
да поў ніць гэ ты план і па чаць яго 
рэа лі зоў ваць. Нас ці ка віць ра-
бо та ор га наў тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня, ме-
ха нізм уцяг ван ня на сель ніц тва 
ў ра шэн не пы тан няў мяс цо ва га 
зна чэн ня.

— Вя лі кая ўва га ў кра і не 
на да ец ца па тры я тыч на му 
вы ха ван ню мо ла дзі. Ма ла-
дзёж ны пар ла мент, па сут-
нас ці, ство ра ны для та го, каб 
уцяг ваць у гра мад скую дзей-
насць най больш ак тыў ных і 
перс пек тыў ных ма ла дых лю-
дзей.

— Так, у воб лас ці вя дзец ца ра-
бо та па ўдас ка наль ван ні гэ та га 
ўтва рэн ня. Ма ла дзёж ныя пар ла-
мен ты іс ну юць у не каль кіх на шых 
ра ё нах, пла ну ем ства рыць та кое 
аб' яд нан не і на ўзроў ні воб лас-
ці. Але ня ма адзі най прак ты кі і 
шмат пы тан няў. За раз час цей за 
ўсё вы ба ры пра хо дзяць на ба-
зе школ, вуч ні вы лу ча юць свае 
пра гра мы, але ўзрост гэ тых пад-
лет каў не заў сё ды да па ма гае 
ім рас крыц ца. У той жа мо мант 

ра бо чая мо ладзь за ста ла ся па-за 
ўва гай. Трэ ба, каб прад стаў-
 ні кі ад яе так са ма бы лі ў ма ла-
дзёж ным пар ла мен це. Кож ны з 
ра ё наў па ві нен вы браць са мых 
ак тыў ных ма ла дых лю дзей і дэ-
ле га ваць у аб лас ны ма ла дзёж-
ны пар ла мент. Пла ну ец ца, што 
бу дуць вы лу чэн цы так са ма ад 
праф са юзаў, ін шых гра мад скіх 
ар га ні за цый. Трэ ба аха піць усе 
сфе ры, усе кі рун кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ
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адзі най прак ты кі і шмат пы тан няў. За раз час цей за ўсё 
вы ба ры пра хо дзяць на ба зе школ, вуч ні вы лу ча юць 
свае пра гра мы, але ўзрост гэ тых пад лет каў не заў сё ды 
да па ма гае ім рас крыц ца.

Мы ўскла да ем вя лі кія спа дзя ван ні на Са ве ты 
пер ша сна га ўзроў ню, на ак ты ві за цыю ра бо ты 
ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 

са ма кі ра ван ня. У воб лас ці ство ра на 10 440 ОТГС, 
з іх 8540 ад на асоб ных, 1 900 — ка ле гі яль ных. Уся го 
ў ор га ны гра мад ска га са ма кі ра ван ня бы ло абра на
15 966 ча ла век.


