
ТЭМА ТЫДНЯ 1325 кастрычніка 2019 г.

21

РЭАЛЬНЫЯ СПРАВЫ

Ча ла век, яко му Ча ла век, яко му 
больш за ўсіх трэ бабольш за ўсіх трэ ба

Дэ пу тат рай са ве та ар га ні зоў вае
тан ца валь ны гур ток, ад кры вае про філь ны клас, 

улад коў вае пры пы нач ны па віль ён

ДЭ ПУ ТАТ Брэсц ка га ра ён на га Са ве та па Му ха вец кай вы бар чай 
акру зе Іры на ПРА КА ПО ВІЧ пра цуе на чаль ні кам ад дзя лен ня 

па гра ма дзян стве і міг ра цыі Брэсц ка га РА УС. Дэ пу та там яна ста ла 
толь кі ў гэ тым склі кан ні, але ў акру зе доб ра ве да юць свай го 
вы бран ні ка. Іры на Вік та раў на там ужо свой ча ла век.

Му ха вец — не ма лы пры га рад ны па сё лак, яго на сель ніц тва ра зам 
з на ва коль ны мі вёс ка мі скла дае больш за ча ты ры ты ся чы ча ла век. 
Ня ма ла бы лых га ра джан пра жы вае ў дач ных да мах, дзе ця пер да-
зво ле ная ча со вая рэ гіст ра цыя. Та кая вось спе цы фі ка акру гі, з якой 
Іры на Пра ка по віч па ча ла зна ё міц ца яшчэ пад час пе рад вы бар най 
кам па ніі. А ў якас ці дэ пу та та яна на вед вае ўсе па ся джэн ні ка мі сій пры 
вы кан ка ме, сель скія схо ды, свя точ ныя і ін шыя ме ра пры ем ствы, ды 
і прос та гу та рыць з людзь мі. Пас ля ад ной з та кіх гу та рак з жа но чай 
гра мад скас цю на ра дзі ла ся ідэя ад крыць гур ток па тан цах.

На пя рэ дад ні дэ пу тат як су пра цоў нік ор га наў унут ра ных спраў 
пра ана лі за ва ла сі ту а цыю з пад лет ка вы мі пра ва па ру шэн ня мі, сва і мі 
дум ка мі па дзя лі ла ся на ад ным з сель скіх схо даў. Ра зам ста лі ра іц ца, 
як най больш за ха піць пад лет каў ка рыс ны мі за ня тка мі. Ма ма ад на го 
школь ні ка ска за ла, што доб ра бы ло б мець ха рэа гра фіч ны гур ток або 
сту дыю тан цаў. Яе пад тры ма лі ін шыя баць кі — пры на вед ван ні та ко га 
гурт ка дзі ця атрым лі вае і фі зіч нае, і эс тэ тыч нае вы ха ван не. Так і вы-
ра шы лі. Па трэб нае па мяш кан не ака за ла ся ў До ме куль ту ры.

Дэ пу тат знай шла ў аб лас ным цэнт ры вы клад чы ка тан цаў. Ён ез-
дзіць у Му ха вец з го ра да тры ра зы на ты дзень і пра во дзіць за ня-
ткі. Ужо 90 дзя цей і пад лет каў на вед ва юць гэ тыя ўро кі. На ват на 
рэспубліканскім конкурсе сёлета па ка за лі вель мі доб рыя вы ні кі. 
І гэ та ўся го за год!

— Га лоў нае, што ім ці ка ва, яны ча ка юць гэ тых за ня ткаў, — ка жа 
Іры на Вік та раў на. — Ад ной чы да вя ло ся пры сут ні чаць на спра ва здач-
ным кан цэр це па вы ні ках ву чэб на га го да. На зі ра ла, як дзе ці з за да-
валь нен нем пе ра адзя ва юц ца ў кас цю мы, як рэ пе ці ру юць. Ві даць, што 
пе да гог прый шоў ся ім да спа до бы, та му ўсё атрым лі ва ец ца. Баць кі 

над звы чай за да во ле ныя за ня т-
ка мі дзя цей.

«Ра зам з баць ка мі, на стаў-
ні ка мі мяс цо вай шко лы мы 
ра і лі ся, як да лей раз ві ваць 
вы ха ваў чы пра цэс у на шай 
вя лі кай вёс цы, і прый шлі да 
вы сно вы, што трэ ба ад крыць 
про філь ны мі лі цэй скі клас, — 
пра цяг вае дэ пу тат. — Ска за на —
зроб ле на. З пер ша га ве рас-
 ня вуч ні пя та га кла са пай шлі 
ў про філь ны клас на кон курс-

най асно ве, бо з трох па ра ле ляў бы ло над та мно га ах вот ных. Да-
вя ло ся ўліч ваць ся рэд ні бал і ін шыя ха рак та рыс ты кі. Пра гра ма для 
на ву чан ня тут та кая ж, як у ін шых про філь ных кла сах. Але ж сты мул 
ву чыц ца лепш з'я віў ся».

Да та го ж вуч ням на зва на га кла са дэ пу тат ар га ні зоў вае роз ныя
су стрэ чы, эк скур сіі. Ня даў на яны на ве да лі му зей аб лас но га УУС. 
У ра ё не гэ та пер шы па доб ны клас, яго во пыт бу дуць вы ву чаць на стаў-
ні кі ін шых школ.

На ра ху нак дэ пу та та Пра ка по віч мож на за піс ваць так са ма пры-
пы нач ны па віль ён у на прам ку Ка мя ні цы Жы ра вец кай, які ня даў на 
з'я віў ся. У яе акру зе шмат дач ных па сёл каў, і па да ро зе да Му хаў ца не 
раз да во дзі ла ся на зі раць, як у са мае роз нае на двор'е мерз нуць лю дзі, 
асаб лі ва пен сі я не ры, у ча кан ні аў то бу са. Ця пер па віль ён на бы лым 
пры пы нач ным пунк це па ста ві лі. Ёсць за слу га дэ пу та та ва ўзвя дзен ні 
дзі ця чай пля цоў кі, тра ту ар най да рож кі ў вёс цы.

— Я і ра ней заў сё ды імк ну ла ся да па маг чы лю дзям, а ця пер для 
гэ та га атры ма ла дэ пу тац кія паў на моц твы, — раз ва жае Іры на Пра ка-
по віч. — Ця пер ста ла пра сцей раз маў ляць з лю бым кі раў ні ком, ка лі 
спра ва да ты чыц ца той жа пля цоў кі аль бо трэ ба па пра віць пе ша ход-
ную сцеж ку. Не атры ма ец ца з пер ша га ра зу — я не па са ро ме ю ся па-
тур ба ваць дру гі аль бо трэ ці раз, па куль спра ва не зру шыц ца з мес ца.
Не ад ной чы да во дзі ла ся чуць, у тым лі ку на ват ад улас на га му жа: 
«А што, та бе больш за ўсіх трэ ба?» Але ж, на мой по гляд, дэ пу тат — гэ та 
і ёсць ча ла век, яко му больш за ін шых трэ ба. Ка лі ця бе аб ра лі, ка лі 
та бе да ве ры лі, то лю дзі ча ка юць ней кіх рэ аль ных спраў. Ды і на су-
стрэ чах не со рам на з імі гу та рыць, гля дзець ім у во чы.

Дэ пу тат Пра ка по віч не толь кі пад трым лі вае іні цы я ты вы ў сва ёй 
акру зе, але і пра яў ляе ак тыў насць у ра ён ным Са ве це. Ме на ві та там 
вы ра шы лі апе ка ваць дзя цей са свай го ра ё на, якія ця пер жы вуць у 
Коб рын скай дзі ця чай вёс цы. Жы вуць яны ў ёй зра зу ме ла па якой 
пры чы не — з-за ня дбай нас ці баць коў. На род ныя вы бран ні кі ста ра юц-
ца тры маць дзя цей у по лі зро ку: раз на не каль кі ме ся цаў вы яз джа юць 
ту ды, на вед ва юць іх пры ём ныя сем'і. З Брэсц ка га ра ё на ў дзі ця чай 
вёс цы жы вуць 12 ча ла век у трох сем' ях. Пе рад на ва год нім свя там 
дэ пу та ты ўзя лі з са бой цы руль ні ка, зра бі лі пры чос кі ўсім дзе цям з 
пад шэф ных сем' яў. Трэ ба бы ло ба чыць іх ра дасць!

Звы чай на во зяць па да рун кі, рэ чы, па трэб ныя для на ву чан ня і 
раз віц ця. Дзе ці ўжо ве да юць сва іх дэ пу та таў, ча ка юць су стрэч з імі. 
Важ на бы вае па га ва рыць, па ці ка віц ца спра ва мі, па ка заць, што іх 
па мя та юць і ча ка юць на ма лой ра дзі ме, лі чыць Іры на Вік та раў на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Дэ пу тат — гэ та і ёсць 
ча ла век, яко му больш 

за ін шых трэ ба. Ка лі ця бе 
аб ра лі, ка лі та бе да ве ры лі, 
то лю дзі ча ка юць ней кіх 
рэ аль ных спраў. Ды і на 
су стрэ чах не со рам на з імі 
гу та рыць, гля дзець ім у во чы.

ўпа рад ка валь най служ бы, МНС, УУС і ін шых ар га-
ні за цый.

Са мае важ нае да сяг нен не пры гэ тым — на сель-
ніц тва ста ла ак тыў на браць удзел у гра мад скім жыц-
ці свай го рэ гі ё на. Пры чым не толь кі ў доб ра ўпа рад-
ка ван ні, са ма фі нан са ван ні, але і ў спар тыў ным, і ў 
куль тур ным жыц ці.

Фор маў ста сун каў з людзь мі шмат. Кі раў ні кі 
сель са ве таў пра вод зяць схо ды па мес цы жы хар-
ства, су стрэ чы ў пра цоў ных ка лек ты вах, вы яз ныя 
су мес ныя пры ёмы гра ма дзян, шчыль на пра цу юць 
са зва ро та мі лю дзей. Да рэ чы, апош няе — ад на з са-
мых важ ных фор маў дзей нас ці, лі чыць стар шы ня 
Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ка ця-
ры на ЗЕН КЕ ВІЧ:

— Не па срэд на ў аб лас ны Са вет сё ле та па сту пі ла 
40 аса біс тых зва ро таў і 109 — на пра мую тэ ле фон ную 
лі нію. Са мая вя лі кая коль касць пы тан няў да ты чыц ца 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, пра ца ўлад ка ван-
ня, ганд лё ва га і бы та во га аб слу гоў ван ня, пад трым кі 

аса біс тых да па мож ных гас па да рак, доб ра ўпа рад-
ка ван ня... Усе пы тан ні да поў на га іх вы ра шэн ня 
за ста юц ца на кант ро лі. Ста лыя лю дзі звяр та юц ца 
з прось бай штось ці ад ра ман та ваць, за бяс пе чыць 
бяс плат ным са цы яль ным аб слу гоў ван нем. За да ча 
дэ пу та та — да ход лі ва рас тлу ма чыць, чым дзяр жа ва 
мо жа да па маг чы, вы ра шэн не якіх пы тан няў мо жа 
па ча каць, а што па ві нен ра біць сам гра ма дзя нін.

Да рэ чы, Го мель скім аб лас ным Са ве там дэ пу та таў 
пры ня та 16 рэ гі я наль ных комп лек саў ме ра пры ем-
стваў па рэа лі за цыі дзяр жаў ных пра грам: «Ма лое і 
ся рэд няе прад пры маль ніц тва», «Са цы яль ная аба-
ро на і са дзей ні чан не за ня тас ці», «Аду ка цыя і ма ла-
дзёж ная па лі ты ка», «Куль ту ра Бе ла ру сі», «Пе ра адо-
лен не на ступ стваў ка та стро фы на Чар но быль скай 
АЭС на 2011—2015 га ды і на пе ры яд да 2020 го да», 
«Ахо ва на ва коль на га ася род дзя і ўстой лі вае вы ка-
ры стан не пры род ных рэ сур саў», «Раз віц цё аграр-
на га біз не су» ды ін шыя.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ДЭ ПУ ТАЦ КІ ВО ПЫТДЭ ПУ ТАЦ КІ ВО ПЫТ

КА РЫС НЫ ДО СВЕД

пла ну еш свой ра бо чы дзень, ты-
дзень, ме сяц. Мне як га лоў на му 
ін жы не ру «Ма гі лёў хім ва лак на» 
з гэ тым бы ло пра сцей. Але ж тут 
свае ню ан сы. Доб ра, ка лі ў дэ-
пу тац кім ася род дзі ёсць пе ра-
ем насць. Нам, пер ша год кам, у 
свой час вель мі да па маг ла дэ-
пу тат Воль га Па лі ці ка, яна заў сё-
ды нам неш та пад каз ва ла. А ка лі 
ўжо вы ма лёў ва ец ца свая сіс тэ-
ма ра бо ты, ты ра зу ме еш, што і 
як ра біць. І вось мы, ве да ю чы, 
на коль кі важ на пад тры маць па-
чат коў ца-дэ пу та та, згур та ва лі ся. 
Ін шыя, гле дзя чы на нас, так са ма 
пад цяг ну лі ся. Адзін ча ла век ні чо-
га б тут не зра біў — ні на Гра бя-
нё ва, ні на Абі сі ніі. А пра ца ваць у 
ка ман дзе эфек тыў на. Нас, дэ пу-
та таў, тут збі ра ла ся да стат ко ва — 
Іван Жук, Па вел Лар чан ка, Анд-
рэй Яр цаў, Ле а нід Ша ку ра, Іван 
Ва раб' ёў, Вік тар Ні кі цін, Ві таль 
Зянь коў, Га лі на Бя ля е ва. Кож ны
пры хо дзіў, ка лі яму зруч на. Гэ та ж 
усе лю дзі, якія пра цу юць. Па за-
ка на даў стве трэ ба, каб дэ пу та ты 
пра во дзі лі пры ём у сва іх акру гах, 
але мы ні чо га не па ру ша лі. Ка а-
пе ра ва лі ся і ра зам вы яз джа лі на 
мес ца. Ме на ві та так на бы ва юц ца 
на вы кі. І гэ та ўсё вель мі да па ма-
гае, ка лі ты пра цу еш над за ко на-
пра ек та мі. На прык лад, ка лі яшчэ 
толь кі пра пра цоў ва ла ся кан цэп-
цыя за ко на «Аб пра вах ін ва лі даў 
і іх са цы яль най ін тэ гра цыі», мы з 
усі мі за ці каў ле ны мі не каль кі ра зоў 
аб мяр коў ва лі яго ў Ма гі лё ве на 
ба зе Цэнт ра са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва Каст рыч-
ніц ка га ра ё на. Да нас пры яз джа лі 
прад стаў ні кі ад мі ніст ра цыі Ле нін-
ска га ра ё на, гра мад скіх ар га ні за-
цый. І не каль кі на шых за ўваг бы-
ло ўлі ча на. Ця пер за ко на пра ект 
раз гля да ец ца ў пар ла мен це. Ён 
да стат ко ва пра грэ сіў ны, лю дзі, на 
якіх ён па шы ра ец ца, ус кла да юць 
на яго вя лі кія спа дзя ван ні. Во пыт 
не па срэд най ра бо ты з на сель-
ніц твам, вы ву чэн ня і вы ра шэн ня 
яго праб лем да па ма гае ў ра бо-
це і на між на род ным уз роў ні. Я, 
на прык лад, з'яў ля ю ся кі раў ні ком 
ра бо чай пар ла менц кай гру пы 
друж бы Бе ла ру сі і Іра на. Ня прос-
тая кра і на, ня прос та з імі раз маў-
ляць, але тым не менш пра цу ем, 
зна хо дзім агуль ныя пунк ты.

Да рэ чы, па на шым прын цы пе —
у тан дэ ме — ста лі ўжо і ў Мін ску 
пра ца ваць. Мін скім дэ пу та там 
кры ху пра сцей, не трэ ба вы яз-
джаць у сваю акру гу.

— З ча го па чы на е це сваю дэ пу-
тац кую ра бо ту, ка лі пры яз джа е це 
ў Ма гі лёў?

— Перш за ўсё кі ру ю ся тым пла-
нам пры ёму гра ма дзян, які скла-
дае па моч нік. А яна яго скла дае 
зы хо дзя чы з та го, каб вы бар шчы-
кам бы ло зруч на прый сці на пры-
ём. Акру га вя лі кая, ба га та школ, 
прад пры ем стваў, уста ноў аду ка-
цыі. Шмат яшчэ праб лем у та кіх 
мік ра ра ё нах, як Ма лая Ба роў ка, 
Абі сі нія. Яны да ты чац ца і да рог, 
і ка на лі за цыі, і асвят лен ня. Або 
ўзяць та кія па сёл кі на ўскрай ку 
Ма гі лё ва, як Гор кі-1 або Гор кі-2. 
Лю дзі там ка тэ джы па бу да ва лі, 
а інф ра струк ту ры ня ма. Про сяць 
да па маг чы. Да стат ко ва ба лю ча 
пра во дзіц ца кам па нія па за вар цы 
ў шмат па вяр хо ві ках смец цеп ра-
во даў. Пры хо дзі лі не як ба буль кі
з буль ва ра Няскораных, яны, на 
пер шы по гляд, і не су праць, але 
ім ця пер трэ ба нес ці смец це па 
ву лі цы, а гэ та не вель мі зруч на. 
А пра гра ма між тым на зы ва ец ца 
«Кам форт нае жыл лё». Дзесь-
ці з ка му наль ні ка мі зды ма лі 
спрэч ныя пы тан ні, пі са лі ліс ты ў 
мі ніс тэр ства. У пра ві лах на пі са-
на, што смец це выя ба кі па він ны 
зна хо дзіц ца не блі жэй чым за 
20 мет раў ад до ма, а як да лё ка — 
не ага вор ва ец ца. І ка му наль ні-
кі іх раз мя шча юць там, дзе ім 
зруч на. У Мін ску, на прык лад, 
мэр го ра да ад мо віў ся пры маць 
ра шэн не за вар ваць смец цеп ра-
во ды. Там ка лі і робяць гэта, то 
не паў сюд на. А ў Ма гі лё ве гэ та 
трэ ба ажыццяўляць аба вяз ко ва.

— Ці ўсё ў сі лах дэ пу та та? Якія са-
мыя дзейс ныя яго ін стру мен ты?

— Та ко га, каб дэ пу тат ку ла ком 
па ста ле грук нуў і ўсе па бег лі, ня-
ма. Наш па ды ход: мы не абя ца ем 
вы ра шыць праб ле му, мы ёй зай-
ма ем ся. На прык лад, ад мі ніст ра-
цыю ра ё на за гру жа лі праб ле ма мі 
па мі ні му ме. Ста ра лі ся вы ра шаць 

усё з ар га ні за цы я мі, ад якіх гэ та 
за ле жыць. Звяр та лі ся ў Да рож-
на-мас та вое прад пры ем ства, 
упраў лен не ка му наль ных прад-
пры ем стваў. У пар ла мен це кож-
ны ме сяц пра хо дзіць так зва ная 
ўра да вая га дзі на: пе рад дэ пу та-
та мі і се на та ра мі дае спра ва зда чу
той ці ін шы на мес нік прэм' ер-
мі ніст ра. Рых ту ем пы тан ні за га дзя, 
па ды ма ем тыя, якія не вы ра ша-
лі ся на ўзроў ні мі ніс тэр стваў, на 
мес цах. Не ўсе і на гэ тым уз роў ні 
вы ра ша юц ца, але ж трэ ба да бі-
вац ца. Што да ты чыц ца пы тан няў 
ра ён на га ўзроў ню, то тут па він-
на быць ак тыў ная ра бо та з мяс-
цо вай ула дай. Трэ ба пра яў ляць 
прын цы по васць. Дзесь ці мы зба-
ла ва лі сва іх вы бар шчы каў, але 
ёсць і рэ аль ныя праб ле мы. Вось 
ад на жан чы на з Ма гі лё ва прый-
шла да нас та му, што доў гі час не 
маг ла вы ра шыць сур' ёз ную ква-
тэр ную праб ле му. У яе ква тэ ры 
сы расць, цвіль на сце нах, а ме ры 
не пры ма юц ца. Яна га то ва ку піць 
ма тэ ры я лы, каб ёй уцяп лі лі фа-
сад. Але ця пер гэ та ро біц ца толь-
кі пры кап ра мон це. Там жа ёсць 
па ру шэн ні ме на ві та бу даў ні ча га 
ха рак та ру. Мы пі са лі зва рот, але 
па куль да бі лі ся толь кі част ко ва-
га вы ра шэн ня праб ле мы. Яшчэ 
ад на праб ле ма, якую агу чы ла 
гэ тая ж жан чы на, звя за на з без-
бар' ер ным ася род дзем. Яе ма ці — 
ін ва лід. На ліф це яна спус ка -
ец ца да пер ша га па вер ха, а там 
трэ ба пе ра адо лець яшчэ дзе сяць 
пры сту пак да дзвя рэй. Спа чат ку 
нам па ве да мі лі, што вы ра шыць 
пы тан не не маг чы ма, але по тым 
яно ўсё ж та кі вы ра шы ла ся: хут ка 
за кошт са цы яль най служ бы там 
уста но вяць тэ ле ска піч ны пан дус. 
Гэ ты во пыт, на пэў на, трэ ба бы ло б 
узяць на ўзбра ен не. Та кіх да -
моў, дзе ёсць пы тан ні па без бар'-
ер ным ася род дзі, на жаль, бо лей 
чым да стат ко ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

ЗА ЛІКЗА ЛІК
па дзя ліў ся ўні каль нымі напрацоўкамі ў ра бо це з на сель ніц твампа дзя ліў ся ўні каль нымі напрацоўкамі ў ра бо це з на сель ніц твам


