
7

22 сакавіка 2017 г.З НАГОДЫ 3

17 са ка ві ка ста ліч на му ор га ну мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня споў ні ла ся сто га доў. 
За гэ ты час Са вет не раз змя няў наз ву, 
пра піс ку і на ват асноў ныя функ цыі. Пра 
яго ста наў лен не і ця пе раш ні стан нам 
рас ка заў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
ман дат най, па га лос нас ці, са ма кі ра ван ні, 
пра ва па рад ку і між на род ных су вя зях 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
Ге ор гій АТА МА НАЎ.

Пе рад умо вай для ства рэн ня Са ве таў ста-
ла рэ ва лю цыя 1905—1907 га доў. «Ма ні фест 
аб удас ка на лен ні дзяр жаў на га па рад ку» з'я-
віў ся ўступ кай цар скай ула ды на ро ду, ад нак 
паў на моц твы ра бо чых, сал дац кіх, мат рос кіх 
і ся лян скіх дэ пу та таў бы лі стро га аб ме жа-
ва ныя. Знач на шы рэй шы мі яны ста лі пас ля 
Лю таў скай рэ ва лю цыі 1917 го да.

Што да ты чыц ца Мін ска, то ста тус цэнт ра 
За ход няй воб лас ці на клад ваў на яго сур' ёз ны 
ад бі так. Пра пе ра мо гу Лю таў скай рэ ва лю-
цыі ў Пет ра гра дзе і звяр жэн не са ма дзяр жаўя 
ця пе раш няй ста лі цы Бе ла ру сі ста ла вя до ма 
14 са ка ві ка 1917 го да. А ўжо 17 са ка ві ка на 
схо дзе, склі ка ным па іні цы я ты ве слу жа чых 
мін скіх ар га ні за цый Усе ра сій ска га зем ска-
га са ю за, быў абра ны Ча со вы вы ка наў чы 
ка мі тэт з 9 ча ла век, што і па кла ла па ча так 
утва рэн ню Мінск ага Са ве та. Ён раз мяс ціў ся 
ў бу дын ку га рад ской упра вы і ду мы на ра гу 
ву ліц Юр' еў скай у до ме №2 і Гу бер на тар скай 
(ця пер ву лі ца Ле ні на). Да рэ чы, вя до мая з 
XVI ста год дзя Юр' еў ская пас ля знік ла з-за 
на лё таў фа шысц кай авія цыі ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны.

У лі ку пер шых ме ра пры ем стваў ка мі тэ-
та бы ло раз збра ен не па лі цыі, а 18 са ка ві ка 
па зба ві лі ся сва іх па сад мін скі гу бер на тар 
Друц кі-Сма лін скі і яго на мес нік. Ча со вы вы-
кан кам вы пус ціў пер шы ну мар сва ёй га зе-
ты «Известия Со ве та рабочих де пу та тов», 
у якой звяр нуў ся з за клі кам да пра цоў ных 
Мін ска вы бі раць сва іх дэ пу та таў у Са вет.

У пер шыя ме ся цы пас ля Лю таў скай рэ-
ва лю цыі Мін скі Са вет не прэ тэн да ваў на 

ўлад ныя паў на моц твы і вы сту паў у якас ці 
гра мад ска-па лі тыч най струк ту ры, за клі-
ка най ар га ні за ваць ра бо чых і сал дат на 
пад трым ку но ва га дэ ма кра тыч на га ла ду і 
су праць ста яць маг чы мым вы лаз кам пры-
хіль ні каў зверг ну тай ма нар хіі.

На дзей насць Са ве та вя лі кі ўплыў аказ-
ва ла гру па дэ ле га таў-баль ша ві коў, та му 
быў уве дзе ны 8-га дзін ны пра цоў ны дзень 
на прад пры ем ствах і ў май стэр нях Мін ска, 
пры ня та рэ за лю цыя аб на цы я на лі за цыі 
асноў ных га лін пра мыс ло вас ці, не ад клад-
най пе ра да чы па ме шчыц кіх зя мель ся ля нам 
і інш. Пас ля пе ра вы ба раў у ве рас ні 1917-га 
баль ша ві кі атры ма лі ў Са ве це боль шасць. 
Пад іх кі раў ніц твам Мін скі Са вет ра бо чых і 
сал дац кіх дэ пу та таў стаў ад ным з ор га наў 
пад рых тоў кі ўзбро е на га паў стан ня. 7 ліс та-
па да ўжо да 14 га дзін вы кан кам Мінск ага 
Са ве та на дру ка ваў і рас паў сю дзіў ся род 
жы ха роў го ра да за гад № 1, які па ве дам ляў, 
што ўла да ў Мін ску пе рай шла ў ру кі Са ве-
та ра бо чых і сал дац кіх дэ пу та таў. У той жа 
дзень для аба ро ны рэ ва лю цыі з бы лых па-
літ вяз няў (сал дат і унтэр-афі цэ раў) мін скай 
тур мы і гаў птвах ты быў сфар мі ра ва ны Пер-
шы рэ ва лю цый ны імя Мінск ага Са ве та полк. 
Ён за няў га лоў ныя аб' ек ты го ра да: пош ту, 
тэ ле граф, чы гу нач ную стан цыю, ва ен ныя 
скла ды, што спры я ла ўста ля ван ню са вец кай 
ула ды ў Мін ску і ва ўсёй Бе ла ру сі.

Да рэ чы, на пя рэ дад ні рэ ва лю цыі, у каст-
рыч ні ку 1917 го да Мін скі Са вет ра бо чых і 
сал дац кіх дэ пу та таў пе ра мяс ціў ся на ву лі-
цу Пет ра град скую (ця пер Ле нін град ская) у 
дом №6. Тут жа раз мя шча лі ся Паў ноч на-За-
ход ні аб лас ны ка мі тэт РСДРП(б) і рэ дак цыя 
га зе ты «Звяз да». Ця пер у гэ тым бу дын ку 
зна хо дзіц ца адзін з на ву чаль ных кар пу соў 
ме ду ні вер сі тэ та.

Дэ пу та та мі Мінск ага га рад ско га Са ве та 
бы лі як прос тыя пра цоў ныя, так і вы дат-
ныя дзея чы на ву кі, куль ту ры і мас тац тва. 
(Ся род іх у роз ныя га ды — Мі хась Лынь-
коў, Пят русь Броў ка, Яў ген Ці коц кі, Ры гор 
Шыр ма, Ба рыс Са чан ка, Вік тар Та ра саў і 
мно гія ін шыя.) У пас ля ва ен ны пе ры яд дэ пу-
та та мі гар са ве та час та абі ра лі ся фран та ві кі 
і за слу жа ныя пе ра да ві кі вы твор час ці. На-
прык лад, пас ля вы ба раў у 1950 го дзе ў лі ку 
дэ пу та таў бы ло 11 Ге ро яў Са вец ка га Са ю за і 
Ге ро яў Са цы я ліс тыч най Пра цы, 5 лаў рэ а таў 
Ста лін скай прэ міі, у склі кан ні 1955 го да — 
26 ча ла век ме лі ву чо ную сту пень і 15 — га-
на ро выя зван ні.

У 20—40 га ды мі ну ла га ста год дзя ў кам-
пе тэн цыі Са ве та зна хо дзіў ся аб сяг эка на-
міч ных пы тан няў: жыл лё выя, хар чо выя, 
бу даў ні чыя, ка му наль най гас па дар кі і шэ-
раг ін шых. 16 лю та га 1927 г. стар шы ня С. В. 
Яц ке віч у сва ім дак ла дзе га ва рыў аб вы ка-

нан ні «на ка заў па па шы рэн ні і па тан нен ні 
жыл лё ва га бу даў ніц тва; вы ра шэн ні асноў-
ных за дач па доб ра ўпа рад ка ван ні го ра да 
(свят ло, ва да, ка на лі за цыя); ба раць бе з 
бес пра цоў ем; па ляп шэн ні куль тур на-са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва; пра-
вя дзен ні на цы я наль най па лі ты кі; раз віц ці 
і ўма ца ван ні га рад скіх прад пры ем стваў; 
пра вя дзен ні рэ жы му эка но міі і зні жэн ні роз-
ніч ных цэн...» Гэ тыя тэ мы не стра ці лі сваёй 
ак ту аль насці і праз 90 га доў.

У пас ля ва ен ны пе ры яд на пер шае мес-
ца вый шлі пы тан ні ад наў лен ня на род най 
гас па дар кі ста лі цы, вы ка нан ня пя ці га до вых 
пла наў раз віц ця Мін ска па ўсіх га лі нах: пра-
мыс ло вас ці, жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі, на род най аду ка цыі і куль тур на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва го ра да, ахо вы 
зда роўя, ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня. 
За слу хоў ва лі ся спра ва зда чы аб ра бо це па-
ста ян ных ка мі сій гар са ве та.

У 1960—1980 га ды на па рад ку дня се сій 
гар са ве та ста я лі ўсе пы тан ні паў ся дзён на га 
жыц ця ста лі цы: да ўжо вя до мых да да лі ся 
раз віц цё і ўма ца ван не са цы я ліс тыч най за-
кон на сці і пра ва па рад ку, бу даў ніц тва па ліў-
на-энер ге тыч на га комп лек су, вы пуск та ва-
раў на род на га спа жы ван ня, пад рых тоў ка 
да Алім пій скіх гуль няў і г. д.

Скла да ным пе ры я дам для дэ пу тац ка-
га кор пу са ста лі цы бы лі 1990-я і па ча так 
2000-х га доў. Час зда быц ця рэс пуб лі кай 
не за леж нас ці быў ня лёг кім як у гра мад ска-
па лі тыч ным, так і ў са цы яль на-эка на міч-
ным раз віц ці ста лі цы. Ад га рад ско га Са ве та 
дэ пу та таў па тра ба ва лі ся сур' ёз ная ўзва жа-
насць і дак лад на вы ве ра ныя ра шэн ні па ўсіх 
кі рун ках паў ся дзён на га жыц ця амаль двух-
міль ён на га ме га по лі са, вы ка нан не на ка заў 
вы бар шчы каў.

Сён ня Мін скі га рад скі Са вет скла да ец ца 
з 57 абра ных гра ма дзя на мі дэ пу та таў. Сваю 
ра бо ту ён ажыц цяў ляе праз 9 па ста ян ных 
ка мі сій, па ся джэн ні прэ зі ды у ма і се сіі, шля-
хам рэа лі за цыі дэ пу та та мі сва іх паў на моц-
тваў у вы бар чых акру гах, удзе лу ў ра бо це 
ка мі сій, якія ства ра юц ца гар вы кан ка мам 
або ад мі ніст ра цы я мі ра ё наў, і ў се мі на рах 
па пы тан нях га рад ской жыц ця дзей нас ці.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

Ад су праць ста ян ня Ад су праць ста ян ня 
да аб мер ка ван ня да аб мер ка ван ня 

Як мя няў ся Мін скі га рад скі Са вет дэ пу та таў на пра ця гу 100 га доў

Він ша ван ніВін ша ван ні
У го нар ста год дзя Мінск ага га рад ско-

га Са ве та дэ пу та таў прай шоў ура чыс ты 
сход, пад час яко га на мес нік стар шы-
ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Ма ры я на ШЧОТ КІ НА 
ад зна чы ла, што ў да сяг нен нях ста лі цы 
вя лі кая ро ля дэ пу та таў Мін гар са ве та.

— Мінск — асаб лі вы го рад, сэр ца кра-
і ны, і да дэ пу та таў тут прад' яў ля юц ца па-
вы ша ныя па тра ба ван ні. Ад іх пра фе сі я-
на ліз му за ле жыць, у якім кі рун ку бу дзе 
раз ві вац ца ста лі ца. Важ на, што да ку мен-
ты, якія пры ма юц ца, у пры ват нас ці, бюд-
жэт, ін вес ты цый ная пра гра ма, но сяць 
са цы яль ную скі ра ва насць, — ад зна чы ла 
Ма ры я на Шчот кі на.

Зра зу ме ла, не за стаў ся ў ба ку ад знач-
най па дзеі і стар шы ня Мін гар вы кан-
ка ма Анд рэй ШО РАЦ. Ён за ўва жыў, 
што юбі лей ны для Мінск ага га рад ско га 
Са ве та год су па дае з 950-год дзем ста-
лі цы. Мэр пад крэс ліў, што ў тым, чым 
га на рыц ца ста лі ца, ёсць вя лі кая за слу га 
дэ пу та таў — і ця пе раш ніх, і тых, якія ста я лі 
ля вы то каў ства рэн ня Са ве та.

Па сло вах стар шы ні Мінск ага га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў Ва сі ля ПА НА-
СЮ КА, тры ва лы пад му рак кі ра ван ня го-
ра дам, ство ра ны па пя рэд ні мі па ка лен ня-
мі, на кла дае ве лі зар ную ад каз насць на 
сён няш ні дэ пу тац кі кор пус, які за клі ка ны 
за ха ваць да сяг ну тае і пры ўнес ці но вае. 
Пра ца Мін гар са ве та скла да ец ца не толь-
кі з ра шэн ня агуль на га рад скіх за дач, але 
і з рэа лі за цыі ін ды ві ду аль ных дэ пу тац кіх 
пра грам, вы ка нан ня на ка заў вы бар шчы-
каў, удзе лу ва ўсіх па дзе ях га рад ско га 
жыц ця.

У пер шыя ме ся цы 
пас ля Лю таў скай рэ ва лю цыі 
Мін скі Са вет не прэ тэн да ваў 

на ўлад ныя паў на моц твы 
і вы сту паў у якас ці гра мад ска-
па лі тыч най струк ту ры

ПАД РА БЯЗ НАС ЦІ

У Алек санд рыі 
па ка жуць 

«ку паль скі» цырк
Пад рых тоў ка да га лоў на га ку паль-

ска га фес ты ва лю «Алек санд рыя збі-
рае сяб роў» ідзе поў ным хо дам, ужо 
ад бы ло ся два па ся джэн ні яго па ста-
ян на га арг ка мі тэ та. Пры го жае ку паль-
скае свя та бу дзе пра хо дзіць на сва ёй 
тра ды цый най пля цоў цы ў Шкло ўскім 
ра ё не 8 і 9 лі пе ня. Яго пра гра ма абя-
цае быць над звы чай ці ка вай. Ак цэнт, 
як ад зна чы ла пер шы на мес нік на-
чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма Але на БАБ РО ВА, 
бу дзе зроб ле ны ме на ві та на між на-
род нас ці. Ка лі ле тась да па ста ян ных 
удзель ні каў фо ру му Бе ла ру сі, Ра сіі і 
Укра і ны да лу чы ла ся Літ ва, то сё ле та 
за ві та юць прад стаў ні кі Эс то ніі, Лат віі, 
Поль шчы і Гер ма ніі.

Ра зы на чкай фес ты ва лю ста не вя лі-
кае эст рад на-цыр ка вое шоу «Ку пал ле 
кро чыць па пла не це», бі ле ты на якое 
па сту пяць у про даж ужо з 1 кра са ві-
ка. Прад стаў лен не за вер шыц ца яшчэ 
ад ным гран ды ёз ным шоу — па ра дам 
фе ер вер каў з удзе лам гас цей з ін шых 
кра ін.

Вя лі кае ку паль скае свя та пра па нуе 
пры няць удзел у па зна валь най квэст-
гуль ні «У по шу ках па па раць-квет кі», 
якая дасць маг чы масць да лу чыц ца да 
на род ных тра ды цый на шых прод каў. 
Ёсць доб рая на го да па прак ты ка вац ца 
ў вы ра бе ку паль скіх вян коў і пры няць 
удзел у спе цы яль ным кон кур се. На Ку-
пал ле за про ша ны фальк лор ныя ка-
лек ты вы і май стры дэ ка ра тыў на-пры-
клад но го мас тац тва кра ін-су се дак, 
якія па зна ё мяць са сва і мі аб ра да мі і 
па час ту юць на цы я наль ны мі стра ва мі. 
У пра гра ме свя та шмат ві до вішч ных 
кон кур саў і прэ зен та цый, вы ста вак і 
май стар-кла саў. Як заў сё ды на свя це 
бу дзе шмат смач най ежы і на по яў, для 
дзя цей — гуль няў і за баў, для да рос-
лых — за хап ляль ных шоу, у тым лі ку і 
па вет ра нае з удзе лам па ра шу тыс таў.

На Ку пал ле ў Алек санд рыю пры-
едуць па пу ляр ныя бе ла рус кія, укра-
ін скія і ра сій скія ар тыс ты. Ся род іх — 
спя вач ка з Укра і ны Іры на Бі лык, а для 
ама та раў бар даў скай пес ні бу дзе спя-
ваць вя до мы вы ка наў ца з Гер ма ніі 
Ці на Ай сбрэ нэр. Вя дуц ца пе ра мо вы 
на конт удзе лу ў фес ты ва лі ра сій скіх 
зо рак Тац ця ны Бу ла на вай, Мі кі ты 
Пра сня ко ва і гур та «Ру кі ўверх».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

БУДЗЬ У КУР СЕ!

Лес зноў ча кае 
сва іх па моч ні каў

Па іні цы я ты ве Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі і хар ча ван ня сё ле та 
тра ды цый ная доб ра ах вот ная ак цыя 
«Ты дзень ле су» прой дзе 
з 1 па 8 кра са ві ка.

Гэ та ўжо дзя ся тае па лі ку па доб нае 
ме ра пры ем ства. У гэ тым го дзе яно 
бу дзе пры све ча на ад наў лен ню ле су, 
па шко джа на му ле таш ні мі ўра ган ны мі 
вят ра мі. Да ўдзе лу ў ак цыі за пра ша-
юц ца ўсе ах вот ныя.

На сай це Мін ляс га са ў хут кім ча се 
бу дзе ство ра ны спе цы яль ны раз дзел 
з ука зан нем аб' ек таў, дзе мож на бу-
дзе «пры клас ці ру кі», ну ма ра мі тэ-
ле фо наў і ін шай да ве дач най ін фар-
ма цы яй для мер ка ва ных удзель ні каў 
ме ра пры ем ства. Да рэ чы, ле тась ак-
цыя ста ла са май ма са вай з мо ман-
ту пра вя дзен ня — у ёй за во сем дзён 
паў дзель ні ча ла амаль 81 ты ся ча ча-
ла век.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by


