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Пад стар шын ствам спі ке ра 
верх няй па ла ты пар ла мен та 
На тал лі КА ЧА НА ВАЙ ад бы ло ся 
пер шае па ся джэн не Са ве та 
па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
пры Са ве це Рэс пуб лі кі 
сё ма га склі кан ня.

Раз лік на плён ную 
су мес ную ра бо ту

На мес ні кам стар шы ні Са ве та 
пры зна ча ны Мі ха іл Ру сы, стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі-
ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні. 
У склад гэ тай струк ту ры ўвай шлі 
стар шы ні сель скіх, ра ён ных, га-
рад скіх і аб лас ных Са ве таў дэ-
пу та таў, а так са ма прад стаў ні кі 
дзяр жаў ных ор га наў кі ра ван ня, 
у пры ват нас ці на мес ні кі стар шы-
ні На цы я наль на га ста тыс тыч на-
га ка мі тэ та, мі ніст ра фі нан саў, 
стар шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці, мі ніст ра жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі, мі ніст-
ра юс ты цыі і ін шыя.

Да рэ чы, якас ны склад аб ноў-
ле на га Са ве та ад зна чы ла На тал-
ля Ка ча на ва. На яе по гляд, у яго 
ўвай шлі лю дзі з вя лі кім жыц цё-
вым і пра фе сій ным до све дам ра-
бо ты, у тым лі ку і ў ор га нах мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня. Та му яна 
раз ліч вае на плён ную су мес ную 
ра бо ту. Спі кер верх няй па ла ты 

пар ла мен та звяр ну ла ўва гу, што 
пер шае па ся джэн не Са ве та ад-
бы ва ец ца ця пер у Мін ску ў па-
мяш кан ні Са ве та Рэс пуб лі кі. Да-
лей яго па ся джэн ні бу дуць аба-
вяз ко ва пра хо дзіць у рэ гі ё нах.

І ўво гу ле ў дзей нас ці Са ве та 
па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня маг чы-
мыя ка рэк ці роў кі, пе ра ме ны, 
бо жыц цё не ста іць на мес цы. 
Перс пек тыў най фор май ра бо ты 
На тал ля Ка ча на ва на зва ла су-
стрэ чы кі раў ніц тва Са ве та Рэс-
пуб лі кі, се на та раў са стар шы ня-

мі сель скіх, ра ён ных, га рад скіх 
і аб лас ных Са ве таў дэ пу та таў. 
Та кая су стрэ ча ўжо ад бы ла ся ў 
Ві цеб скай воб лас ці. Чарговая 
на на ступ ным тыд ні прой дзе ў 
Ма гі лёў скай, а по тым і ва ўсіх 
ас тат ніх аб лас цях кра і ны.

На га да ем, Са вет па ўза е ма-
дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня іс нуе ўжо больш за 
10 га доў. Па сло вах яго стар шы ні, 
сён ня дэ пу тац кі кор пус (больш 
за 18 ты сяч ча ла век) мае маг чы-
масць у кан цэнт ра ва ным вы гля-
дзе ба чыць праб ле мы, якія хва-
лю юць лю дзей у рэ гі ё нах. У гэ-
тым сэн се Са вет па ўза е ма дзе ян ні 
слу жыць доб рай пля цоў кай для 
вы ву чэн ня і аб агуль нен ня пы тан-
няў, якія ўзні ка юць на мес цах.

У хо дзе па ся джэн ня чле ны Са-
ве та пры ня лі план ра бо ты на гэ ты 

год, так са ма ства ры лі ра бо чую 
гру пу па пад рых тоў цы асноў на га 
пы тан ня да чар го вай су стрэ чы на 
Са ве це.

Удак лад нен не за дач
На па ся джэн ні так са ма ад бы-

ла ся грун тоў ная раз мо ва аб шля-
хах удас ка на лен ня ра бо ты дэ пу-
та таў з на сель ніц твам у рэ гі ё нах, 
кан крэт ным удзе ле на род ных 
абран ні каў у вы ра шэн ні праб лем 
мяс цо ва га зна чэн ня.

Сва і мі дум ка мі і по гля да мі на 
гэ ты конт па дзя лі ла ся з пры сут ны мі 
На тал ля Ка ча на ва. Яна пад крэс лі-
ла, што дэ пу тац кая ра бо та па він на 
быць рэ аль ная, эфек тыў ная, без 
фар ма ліз му, і пры но сіць кан крэт-
ны вы нік. Пер шы ся род пры яры-
тэ таў — кло пат пра лю дзей, рост іх 
даб ра бы ту, па вы шэн не ўзроў ню 
якас ці жыц ця. А гэ та і пра цоў ная 
за ня тасць на сель ніц тва, і цэ ны ў 
кра мах на та ва ры што дзён на га по-
пы ту, і за роб кі.

«На ша ак тыў ная гра ма дзян-
ская дэ пу тац кая па зі цыя па він на 
гу чаць больш дак лад на і зра зу-
ме ла, наш го лас — быць больш 
чут ным і пры кмет ным пры вы ра-
шэн ні асноў ных за дач, якія ста-
яць пе рад кра і най», — ска за ла 
На тал ля Ка ча на ва.

Спы ні ла ся спі кер і на не аб-
ход нас ці ўзмац нен ня ра бо ты 
з мо лад дзю. Ця пер у Бе ла ру сі 
ства ра ец ца ма ла дзёж ны пар ла-
мент. Мяр ку ец ца, што ў яго склад 
увой дуць па 10 юна коў і дзяў чат 
ад кож най воб лас ці і Мін ска. Мы 
бу дзем з імі ак тыў на пра ца ваць. 
Гэ та кад ра вы рэ зерв. Трэ ба ба-
чыць перс пек тыў ных ма ла дых 

лю дзей, бу ду чых лі да раў», — ска-
за ла На тал ля Ка ча на ва.

У сва ім вы ступ лен ні спі кер Са-
ве та Рэс пуб лі кі яшчэ раз за клі ка ла 
ка лег дэ пу та таў звяр таць асаб лі-
вую ўва гу на ра бо ту з людзь мі. На 
яе по гляд, гэ та і рэ гу ляр ныя прыё-
мы па аса біс тых пы тан нях, і су-
стрэ чы ў пра цоў ных ка лек ты вах, 
і спра ва зда чы мяс цо вых ор га наў 
ула ды пе рад на сель ніц твам. Бо 
ка лі лю дзі ін фар ма ва ныя, у іх уз-
ні кае менш пы тан няў.

На тал ля Ка ча на ва па дзя лі ла-
ся з пры сут ны мі на зі ран нем аб 
па пя рэд ніх вы ні ках сту дзень скіх 
пры ёмаў гра ма дзян стар шы ня-
мі па ста ян ных ка мі сій у Са ве це 
Рэс пуб лі кі. Гэ тыя пры ёмы па ка-

за лі, што боль шасць пы тан няў, 
якія ўзды ма лі лю дзі, маг ла быць 
вы ра ша на на мяс цо вым уз роў ні. 
Спі кер за яві ла, што та кая фор ма 
ра бо ты пра цяг нец ца, се на та ры 
бу дуць прак ты ка ваць і вы яз ныя 
пры ёмы, а так са ма пра ца ваць з 
элект рон ны мі і пісь мо вы мі зва-
ро та мі, бо ў іх утрым лі ва ец ца 
шмат ці ка вых пра па ноў.

Да ро гу мяс цо вым 
іні цы я ты вам

Стар шы ня Гро дзен ска га аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў Ігар 
ЖУК у сва ім вы ступ лен ні як раз і 
за ся ро дзіў ся на ро лі ор га наў мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня па ўдас ка-
на лен ні ра бо ты з на сель ніц твам 
і вы ра шэн ні іх зла ба дзён ных 
жыц цё вых пы тан няў. І ў раз мо-
ве з жур на ліс та мі ён раз віў гэ тую 
тэ му.

У пры ват нас ці, Ігар Ге ор гі е-
віч па дзя ліў ся дум кай аб не аб-
ход нас ці ства рэн ня ў рэ гі ё нах 
пры ор га нах ула ды спе цы яль-
ных фон даў фі нан са вай пад-
трым кі мяс цо вых іні цы я тыў. 
Гэ тыя фон ды да зво ляць да лу-
чаць гра ма дзян, жы ха роў кан-
крэт ных на се ле ных пунк таў да 
вы ра шэн ня тых праб лем, якія 
там іс ну юць, упэў не ны дэ пу тат. 
Па яго сло вах, лю дзі па він ны 
ве даць, што іх дум кі бу дуць 
па чу ты, а слуш ная іні цы я ты ва 
ўспры ня та. Трэ ба даць ім маг-
чы масць па ве рыць у тое, што 
яны ў сі лах са ма стой на змя-
ніць сі ту а цыю, мо гуць удзель-
ні чаць у рэа лі за цыі са цы яль ных 
праек  таў, не аб ход ных для па-
ляп шэн ня іх жыц ця. Сён ня лю-
дзі раз ліч ва юць на дэ пу та таў, 
ча ка юць ад ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня эфек тыў най ра-
бо ты па вы ра шэн ні праб лем-
ных пы тан няў, з які мі яны су-
ты ка юц ца ў рэ гі ё нах, ка жа Ігар 
Жук.

Ён на зваў су стрэ чы дэ пу та таў у 
рам ках Са ве та па ўза е ма дзе ян ні 
важ ны мі і ка рыс ны мі. На дум ку 
дэ пу та та, яны да зва ля юць вы-
пра цоў ваць шля хі па ляп шэн ня 
дзей нас ці ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, ра біць яе больш 
эфек тыў най.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

За пыт на ак тыў ную 
гра ма дзян скую па зі цыю дэ пу та таў

Дэ пу тац кая ра бо та 
па він на быць рэ аль ная, 
эфек тыў ная, без 
фар ма ліз му, і пры но сіць 
кан крэт ны вы нік.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

У за блы та най сі ту а цыі апы ну ла ся шмат дзет ная 
сям'я з Жа бін кі. Да шлю бу жан чы на атры ма ла ў Брэс це 
зя мель ны ўчас так. Ка лі ся мей нае ста но ві шча змя ні-
ла ся, ра зам з му жам пе ра еха ла ў су сед ні рай цэнтр. 
Там, ска рыс таў шы ся льгот ным крэ ды там, ма ла дыя 
су жэн цы па бу да ва лі двух па ка ё вую ква тэ ру. Па коль кі 
бу даў ніц тва на брэсц кім участ ку не бы ло вы ка на на 
свое ча со ва, яго, па за ко не, аба вя за ны вы клю чыць. 
Ма ла дыя лю дзі ха це лі б вы ку піць учас так па ка даст-
ра вым кош це, каб пра даць яго і па леп шыць свае жыл-
лё выя ўмо вы ў Жа бін цы.

Стар шы ня Брэсц ка га гар вы кан ка ма рас тлу ма чыў, 
што лёс участ каў з не за вер ша ным бу даў ніц твам вы-
ра шае суд, пас ля ча го іх вы стаў ля юць на паў тор ныя 
аў кцы ён ныя тар гі. «Пра во дзім ацэн ку ўчаст ка з не-
за вер ша ным бу даў ніц твам, вы ліч ва ем ка э фі цы ент 

ка даст ра ва га кош ту і кош ту пад мур ка. Пры рэа лі за цыі 
ўчаст ка на аў кцы ё не ў та кой жа пра пор цыі вы плач ва-
ем су му па не се ных вы дат каў з улі кам гэ та га ка э фі цы-
ен та», — ад зна чыў Аляк сандр Ра га чук.

Па да ру чэн ні Ана то ля Іса чан кі юрыс ты вы ву чаць 
і ін шыя ва ры ян ты вы ра шэн ня сі ту а цыі. «Усё па він на 
быць стро га па за ка на даў стве. Пы тан не скла да нае, 
дам да ру чэн не спе цы я ліс там ра за брац ца ў гэ тай сі ту-
а цыі. Ка лі мож на да па маг чы, бу дзем з го ра дам раз-
маў ляць», — ска заў ён.

На пры ёме гра ма дзян па бы ва лі жы ха ры Брэс та і 
най блі жэй шых ра ён ных цэнт раў. Пад вод зя чы вы нік 
су стрэ чы з на сель ніц твам, на мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі ад зна чыў, што част ка агу ча ных праб лем 
да ты чы ла ся кам пе тэн цыі мяс цо вых ор га наў ула ды. 
Ня гле дзя чы на гэ та, кож нае пы тан не бу дзе ўзя та на 
кант роль і ста ран на пра пра ца ва на.

«ДЗЯ КУЙ, ШТО ПА ЧУ ЛІ»

Фота БелТА.


