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Што ме сяц дэ пу та ты Го мель ска га аб лас но га Са ве та 
вы яз джа юць у той ці ін шы ра ён, каб на мес цы 
па зна ё міц ца з уні каль ным во пы там, улас ці вым 
кан крэт най тэ ры то рыі.

Сё ле та яны ўжо па бы ва лі ў Бра гін скім, Рэ чыц кім, 
Бу да-Ка ша лёў скім, Ак цябр скім, Вет каў скім, Ло еў скім, 
Ра га чоў скім, Лель чыц кім і На раў лян скім ра ё нах. За-
пла на ва на на ве даць яшчэ Го мель скі і Ча чэр скі. У гэ тых 
се мі на рах бя руць удзел і прад стаў ні кі ор га наў кі ра ван-
ня, прад пры ем стваў і ар га ні за цый, якія ад на ча со ва 
з'яў ля юц ца дэ пу та та мі Са ве таў роз на га ўзроў ню.

Пра гра ма звы чай на за пла на ва на ў ін тэн сіў ным 
тэм пе: трэ ба на ве даць не каль кі сель са ве таў і ў 
кож ным — не адзін на се ле ны пункт. Пра хо дзяць 
раз мо вы з на сель ніц твам, су стрэ чы ў пра цоў ных 
ка лек ты вах, аба вяз ко ва ўдзя ля ец ца ўва га роз ным 
аб' ек там сац куль тбы ту.

На тэ ры то рыі Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на, на прык-
лад, вы ву чаў ся до свед ад наў лен ня, за ха ван ня і раз-

віц ця тра ды цый ных куль тур і ра мёст ваў. Па цяр пе лы 
ад чар но быль скай ка та стро фы Бра гін скі раён па дзя-
ліў ся сва і мі ўні каль ны мі мяс цо вы мі іні цы я ты ва мі, 
якія рэа лі зу юц ца ва ўза е ма дзе ян ні з між на род ны мі 
ар га ні за цы я мі. У Го ме лі рас ка за лі пра на пра цоў-
кі сіс тэм на га ўза е ма дзе ян ня ор га наў мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня з на сель ніц твам праз 
ка ле гі яль ны ор ган тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня. За ха ван ню гіс та рыч най і куль тур-
най спад чы ны ма лой ра дзі мы ву чы лі ся ў Ло еў скім 
ра ё не. Да па мо зе ў рэа лі за цыі прад пры маль ніц кіх 
па чы нан няў — у Ак цябр скім.

Дэ пу та ты заў сё ды звяр та юць ува гу на са ні тар ны 
стан тэ ры то рый. На вя дзен не па рад ку на зям лі — 
за да ча па ста ян ная. Пры ве дзе ны ў па ра дак мес цы 
ма са ва га ад па чын ку, пом ні кі, пар кі, скве ры, дзі-
ця чыя пля цоў кі, па са джа ны ты ся чы дрэў. Да кант-
ро лю і кан суль та тыў най да па мо гі пры цяг ва юц ца 
прад стаў ні кі ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя, сан стан цыі, ЖКГ, зем ле-

ПЛЁН НЫПЛЁН НЫ

Адзін у по лі не во ін
Гра фік ра бо ты дэ пу та та пар-

ла мен та вя до мы: ты дзень у сва ёй 
акру зе і тры не па срэд на ў пар ла-
мен це. Ве даю, што Пётр Са лаў ёў 
яшчэ ў да ро зе на Ма гі лёў, але 
яго пры ём ная ўжо ад кры та. Мя-
не пры мае яго па моч нік Воль га 
Сі ня кі на і, каб не мар на ваць час, 
уво дзіць, як той ка заў, у сут насць 
спра вы.

— Вось так, тан дэ мам з гра мад-
скай ар га ні за цы яй і ту тэй шы мі 
дэ пу та та мі, мы па ча лі пра ца ваць 
пас ля вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў у лю тым 2018 го да, — 
тлу ма чыць яна. — Прый шлі ма ла-
дыя энер гіч ныя лю дзі, якія га то вы 
бы лі змя ніць неш та да леп ша га. 
З імі дэ пу тат Са лаў ёў і па спра ба-
ваў на ла дзіць кан такт, аб' яд наць 
усіх, хто пра цуе ў ме жах на шай 
акру гі № 87. Па-пер шае, для та-
го, каб пе ра даць свой во пыт і на-
ву чыць ча мусь ці. Па-дру гое, каб 
пад клю чыць мяс цо вых дэ пу та таў 
да ак тыў най гра мад скай дзей нас-
ці. У на шай ка ман дзе сён ня ка-
ля дзе ся ці энер гіч ных на род ных 
абран ні каў.

Для боль шай эфек тыў нас ці 
ра бо ты з на сель ніц твам вы ра-
ша на бы ло кан са лі да вац ца ва кол 
гра мад скай ар га ні за цыі «Бе лая 
Русь». Яе пяр віч кі ёсць амаль ва 
ўсіх уста но вах і прад пры ем ствах. 
Мы вый шлі з пра па но вай на аб-
лас ную ар га ні за цыю, і там нас 
пад тры ма лі. У вы ні ку пры ём ная 
дэ пу та та пра цуе на па ста ян най 
асно ве, а не адзін-два дні ў ме сяц. 
Лю дзям та кая фор ма ра бо ты па-
да ба ец ца, да гэ туль яе на мяс цо-
вым уз роў ні ні хто не прак ты ка ваў. 
За пе ры яд на шай дзей нас ці бы ло 
раз гле джа на звыш 500 зва ро таў, 
з іх 37 ка лек тыў ных. На пры ёме 
па бы ва ла больш за 800 ча ла век. 
Не ўсе пы тан ні мож на вы ра шыць, 
асаб лі ва тыя, якія да ты чац ца су-
доў, улас нас ці, але ж мы тлу ма-
чым ча ла ве ку, што і як.

Ёсць шмат пры кла даў, ка лі ме-
на ві та дэ пу та ты да во дзі лі да ла-
гіч на га за вяр шэн ня тыя пы тан ні, 
якія га да мі не вы ра ша лі ся. Вось 
толь кі не ка то рыя з іх. На ву лі цы 
Аст роў ска га ў два ры не пра ца ва-
ла ліў нёў ка, яе пер ша па чат ко ва 
па кла лі ня ўда ла, і лю дзі га да мі 
па ку та ва лі. Са сва ёй праб ле май 
яны прый шлі ў гра мад скую пры ём-
 ную. Да спра вы пад клю чыў ся 
аб лас ны дэ пу тат Іван Ва раб' ёў, 
су мес ны мі на ма ган ня мі ліў нёў ку 
ад на ві лі.

Ёсць у Ма гі лё ве мік ра ра ён з 
эк за тыч най наз вай Абі сі нія, дзе 
на огул іс на ваў цэ лы бу кет цяж-
кас цяў. У тым лі ку і «доў гай гра-
ю чых».

— Жы ха ры мік ра ра ё на прый шлі 
да нас на пры ём з вя лі кім сто сам 
да ку мен таў, — рас каз вае па моч-
нік дэ пу та та. — Пры чым пы тан ні 
бы лі з раз ра ду та кіх, якія пра сцей 
пра іг на ра ваць, чым па чаць імі 
зай мац ца. І дзесь ці да во дзі ла ся 
браць іні цы я ты ву ў свае ру кі, каб 
зла маць стэ рэа ты пы. Не дзе паў-
го да зай ма лі ся вы ключ на гэ тым 
мік ра ра ё нам. Там на огул шмат 
лю дзей ак тыў ных. Тэ ле фа на ва лі 
нам па лю бым вы пад ку. То свят-
ла ня ма, то да ро гу не па чыс ці лі. 
Пра сі лі пра ба чэн ня за тое, што 
не зу сім па ад ра се звяр та юц ца, 
і тлу ма чы лі гэ та тым, што з на мі 
пра сцей праб ле мы вы ра шаць.

Спра ва май стра ба іц ца
Доб рых спраў зроб ле на шмат, 

але асноў ны мі ў гэ тым спі се Пётр 
Са лаў ёў і яго ка ман да лі чаць 
дзве. Гэ та да па мо га дзі ця ча му 
са цы яль на му пры тул ку на ву лі цы 
Мель ні ка ва і ад дзя лен ню дзён на-
га зна хо джан ня ін ва лі даў Цэнт ра 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва Каст рыч ніц ка га ра ё на. 
Але пра ўсё па па рад ку. Па ча ло ся 
з та го, што не каль кі га доў та му 
Пётр Са лаў ёў за ві таў у дзі ця чы 
са цы яль ны пры ту лак на на ва год-
нія свя ты. Тое, што ён там уба чыў, 

вы клі ка ла жа дан не дзей ні чаць як 
ма га хут чэй. Уя ві це са бе бу ды-
 нак 1968 го да са ста ры мі па мяш-
кан ня мі, што ні ко лі не ве да лі ра-
мон ту. Па іні цы я ты ве дэ пу та та 
быў ство ра ны апя кун скі са вет, 
і ра бо та пай шла. Спа чат ку ад-
ра ман та ва лі ста лоў ку, за мя ні лі 
вок ны, дзве ры. По тым узя лі ся 
за харч блок, там аб на ві лі ўсю 
элект ра пра вод ку, па кла лі но вую 
пліт ку. За тым па мя ня лі сан вуз лы.
У спра ву бы лі ўцяг ну ты шмат лі-
кія ар га ні за цыі і прад пры маль-
ні кі. Прак тыч на на ўсіх су стрэ чах 
з пра цоў ны мі ка лек ты ва мі Пётр 
Аляк санд ра віч ка заў пра гэ ты 
пры ту лак, і шмат хто да па ма гаў. 
Ле тась на 1 ве рас ня ту ды бы ло 
цэ лае па лом ніц тва. З гэ тым пры-
тул кам і ця пер су вязь не пе ра ры-
ва ец ца. Ня даў на вось да па ма га лі 
з па шы вам па кры ва лаў, вы ва зам 
ліс то ты, мя ня лі свя ціль ні.

Па па доб най схе ме ра ман та-
ва лі ся па мяш кан ні для ад дзя лен-
ня дзён на га зна хо джан ня ін ва-
лі даў.

— Пад клю ча лі спе цы я ліс таў 
роз ных прад пры ем стваў і ар га-
ні за цый, — рас каз вае Пётр Са-
лаў ёў. — Быў зроб ле ны пра ект на 
элект рыч насць, за ме не ны вок ны, 
ад ра ман та ва ны па мяш кан ні. 
Вель мі да па маг лі спе цы я ліс ты 
«Ма гі лёў хім ва лак на», якім кі руе 
Пётр Руд нік, «Ма гі лёў э нер га», 
на ча ле яко га зна хо дзіц ца наш 
се на тар Кан стан цін Пу ці ла. Ра-
монт ра бі лі па сту по ва, ад ра зу ўсё 
аха піць бы ло не маг чы ма. Зла дзі-
лі нар маль нае без бар' ер нае ася-
род дзе, ад ра ман та ва лі ка лі дор. 
Апош няе, над чым пра ца ва лі, — 
кам п'ю тар ны клас. За стаў ся адзін 
па кой, на які трэ ба бу дзе зра біць 
пра ект і по тым яго рэа лі за ваць, — 
гэ та бу ду чая швей ная май стэр ня. 
Пра ект каш туе 11 ты сяч руб лёў, 
але спа дзя ём ся на спон сар скую 
да па мо гу. На огул у ра монт не 
бы ло ўкла дзе на ні вод най бюд-
жэт най ка пей кі.

Дэ пу та та мі 
не на ра джа юц ца...

— Іс нуе дум ка, што ад дэ пу та та 
ма ла тол ку, — пра ва кую су раз-
моў цу.

— Не згод ны, — ка жа Пётр Са-
лаў ёў. — Але дэ пу та тамі ад ра зу 
не ста но вяц ца. Пры вя ду свой 
аса біс ты прык лад. Пер шыя паў-
го да ты ўні ка еш у ра бо ту і вы-
бу доў ва еш сваю сіс тэ му. Над 
та бой ня ма на чаль ні каў, ты сам 

  

КА МАНД НЫКА МАНД НЫ
Дэ пу тат ніж няй па ла ты пар ла мен та Пётр СА ЛАЎ ЁЎ

ГРА МАД СКАЯ пры ём ная дэ пу та та пар ла мен та ад Ма гі лёў скай 
пра мыс ло вай вы бар чай акру гі № 87 Пят ра Са лаў ё ва рэд ка бы вае 

за чы не на. Сю ды мож на звяр нуц ца са сва ёй скар гай або пра па но вай 
прак тыч на ў лю бы дзень. Увесь сак рэт у тым, што на яе ба зе пра цуе 
яшчэ і фі лі ял аб лас ной гра мад скай ар га ні за цыі «Бе лая Русь». А на 
пры ёмах гра ма дзян час та пры сут ні ча юць і дэ пу та ты мяс цо ва га 
ўзроў ню. Су ме шча ная пры ём ная пра цуе дру гі год, і жы ха ры 
За дняп роўя апош нім ча сам ста лі звяр тац ца сю ды на ват час цей, 
чым у не ка то рыя ін шыя ін стан цыі. Ка жуць, што ёсць пры кла ды, ка лі 
толь кі тут да па ма га лі вы ра шыць са мыя што ні ёсць доў га тэр мі но выя 
пы тан ні. Ка рэс пан дэнт «МС» за гля ну ла сю ды, каб да ве дац ца пра ўсё 
з пер шых вус наў.

УЛАС НЫ ПО ГЛЯД

Па збег нуць 
пра ва вых ту пі коў
Якім ба чыць дэ пу тац кі кор пус вы ка наў чая ўла да?

На дум ку стар шы ні Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзі мі ра 

Краў цо ва, дэ пу та ты па він ны пры маць 
та кія за ко ны, якія не су пя рэ чы лі б 
раз віц цю гра мад ства, не за во дзі лі 
ў пра ва вы ту пік. А та кіх не сты ко вак 
апош нім ча сам уз ні кае ня ма ла. Аб 
гэ тым, у пры ват нас ці, іш ла раз мо ва 
пад час ня даў няй прэс-кан фе рэн цыі 
для прад стаў ні коў СМІ ў Мас тах.

У пер шую чар гу кі раў нік рэ гі ё на ад-
зна чыў вы со кую ак тыў насць жы ха роў 
Гро дзен шчы ны пад час вы лу чэн ня кан-
ды да таў у ніж нюю па ла ту пар ла мен та. Са праў ды, сё ле та на 13 дэ пу-
тац кіх мес цаў ад рэ гі ё на прэ тэн ду юць 66 ча ла век. Гэ та на 11 ча ла век 
больш, чым у па пя рэд нюю вы бар чую кам па нію. У ся рэд нім — 5 ча-
ла век на мес ца.

— Гэ та вы со кая кан ку рэн цыя, і ёсць з ка го вы браць, — ад зна чыў 
Ула дзі мір Краў цоў. — Ка лі ра ней бы ло па ад ным ча ла ве ку на акру гу, 
ця пер та ко га ня ма. Ся род кан ды да таў ёсць кі раў ні кі, юрыс ты, бес пра-
цоў ныя, пен сі я не ры. Ха це ла ся б, каб у пар ла мент тра пі лі лю дзі, якія 
ма юць роз на ба ко выя здоль нас ці, доб ра раз бі ра юц ца ў эка но мі цы, 
юрыс пру дэн цыі. А га лоў нае — вы кон ва юць тыя за да чы, якіх ча кае 
вы ка наў чая ўла да.

За час іс на ван ня не за леж най дзяр жа вы ство ра на тры ва лая за ка-
на даў чая ба за, якая рас пра ца ва на лі та раль на з ну ля. Але жыц цё не 
ста іць на мес цы. І не ка то рыя за ко ны па чы на юць су пя рэ чыць з рэ ча іс-
нас цю, атрым лі ва юць раз віц цё эка но мі кі. Каб па збег нуць та кіх не сты-
ко вак, не аб ход на ўдас ка наль ваць за ка на даў ства. Та кія спа дзя ван ні 
вы ка наў чая ўла да ўскла дае, у тым лі ку, на бу ду чы дэ пу тац кі кор пус 
на ступ на га склі кан ня.

— Ка неш не, вы ка наў чай ула дзе неабы яка ва, хто прад ста віць наш 
рэ гі ён у пар ла мен це, — пад крэс ліў Ула дзі мір Краў цоў. — Хоць, зда ец-

ца, па еха лі ў Мінск і там пра-
цу юць. Я так са ма быў дэ пу та-
там ніж няй па ла ты, і з май го 
пунк ту гле джан ня, у дэ пу та та 
два сур' ёз ныя кі рун кі ў ра бо-
це. Гэ та не па срэд на ра бо та 
над за ка на даў ствам, у ка мі-
сі ях, зно сі ны з мі ніс тэр ства мі 
і ве дам ства мі. І дру гі кі ру нак — 
гэ та ра бо та ў сва ёй акру зе.
Па він на быць пра мая су вязь 
з вы бар шчы ка мі, з на сель ніц-
твам, каб зра зу мець, як рэа-

лі зу юц ца тыя ці ін шыя за ко ны, як іх удас ка на ліць, што змя ніць.
Не апош нюю ро лю ады гры вае і асо ба дэ пу та та. Што да ты чыць 

кан ды да таў, якія вы лу ча ны ад Гро дзен шчы ны, па ло ва з іх — прад стаў-
ні кі пар тый. Ёсць кан ды да ты ад ЛДП, «Гра ма ды», КПБ, «Зя лё ных», 
БНФ, АГП і ін шых. Ня ма ла тых, ка го вы лу чы лі пра цоў ныя ка лек ты вы. 
Пра фе сій ны склад так са ма да во лі шы ро кі — ад вар таў ні ка да ды рэк-
та ра прад пры ем ства. Ёсць і бес пра цоў ныя. Шы ро ка прад стаў ле на
біз нес-ко ла. Жа но чае прад стаў ніц тва не ска заць, што знач нае. 
З 66 кан ды да таў іх уся го 15. Ма ла дых лю дзей так са ма ня шмат — 
пяць ча ла век. Хто з іх тра піць у пар ла мент — па ка жуць вы ба ры, якія 
ад бу дуц ца 17 ліс та па да. Ад Гро дзен шчы ны бу дзе абра на 13 дэ пу та таў — 
па коль кас ці акруг.

За рэ гіст ра ва на і трое дзе ю чых чле наў пар ла мен та, якія вы ка за лі 
на мер пра цяг ваць дэ пу тац кую ра бо ту і прай шлі не аб ход ныя пра-
цэ ду ры пры вы лу чэн ні ў кан ды да ты 7-га склі кан ня. Да рэ чы, не ўсе 
прэ тэн дэн ты на мес ца ў пар ла мен це змаг лі дай сці да пра цэ су рэ гіст-
ра цыі, пас ля яко га яны мо гуць прэ тэн да ваць на га ла сы вы бар шчы-
 каў. «Ад се я ла ся» 11 ча ла век, з якіх пяць са мі зня лі свае кан ды да ту ры, 
а яшчэ шасці ад моў ле на ў рэ гіст ра цыі з-за не дас ка на лас ці дэк ла ра цыі 
аль бо не дак лад ных под пі саў.

— Ка жуць, што ў па лі ты цы ня ма мес ца сум лен ню, шчы рас ці, ад-
кры тас ці, але гэ та не так. Лю дзі ад да юць пе ра ва гу ме на ві та тым, 
хто не абы яка вы і пас ля доў ны, умее тры маць сваё сло ва, — ад зна-
чыў кі раў нік рэ гі ё на. — Зра зу ме ла, што за раз, на пя рэ дад ні вы ба раў, 
кан ды да ты па він ны па бы ваць у ка лек ты вах, су стрэц ца з людзь мі. 
Да ве дац ца, што іх хва люе. Тут роз ныя пы тан ні ўзні ка юць — да ро гі, 
праб ле мы ЖКГ, зя мель ныя пы тан ні, за ра бот ная пла та, но выя ра бо-
чыя мес цы — у праб ле мах вы бар шчы каў ня ма дро бя зяў.

Па сло вах Ула дзі мі ра Краў цо ва, дэ пу та ты пра цу юць ра зам з мяс-
цо вы мі ўла да мі, каб зняць праб ле мы, зра біць жыц цё жы ха роў больш 
кам форт ным і бяс печ ным. Ад дэ пу та таў за ле жыць і вы ка нан не тых 
за дач, якія бы лі пры ня ты на Усе бе ла рус кім на род ным схо дзе.

— Пач нец ца но вая пя ці год ка, і бу дуць рас пра цоў вац ца но выя кі-
рун кі дзей нас ці, важ на, каб дэ пу та ты пра ца ва лі на перс пек ты ву. Што 
да ты чыцца на шых кан так таў, вы кан кам заў сё ды за пра шае на род ных 
абран ні каў на па ся джэн ні, ме ра пры ем ствы, між на род ныя су стрэ чы, — 
па ве да міў кі раў нік рэ гі ё на.

На дум ку кі раў ні ка аб лас ной вер ты ка лі ўла ды, дэ пу та там вар та 
быць больш пуб ліч ны мі і да ступ ны мі для прад стаў ні коў СМІ. Вы каз-
вац ца па ўсіх пы тан нях, якія хва лю юць на ша гра мад ства, рас каз ваць, 
над чым яны пра цу юць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ка жуць, што ў па лі ты цы 
ня ма мес ца сум лен ню, 

шчы рас ці, ад кры тас ці, 
але гэ та не так. Лю дзі ад да юць 
пе ра ва гу ме на ві та тым, 
хто не абы яка вы і пас ля доў ны, 
умее тры маць сваё сло ва.
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