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

Вы со кіх гас цей су стра каў ня даў на пры-
зна ча ны но вы стар шы ня рай вы кан ка ма 
Юрый ДЗЕР КА ЧОЎ. Спа чат ку се на та ры 
на ве да лі Ча чэр скую ра ту шу, дзе азна ё мі-
лі ся з экс па зі цы яй гіс то ры ка-эт на гра фіч-
на га му зея. По тым раз' еха лі ся па мес цах 
пра вя дзен ня пры ёму гра ма дзян — у ся мі 
аг ра га рад ках і ў са мім рай цэнт ры. Прад-
стаў ні кі мяс цо вай ула ды, юры дыч ныя 
асо бы і прос тыя гра ма дзя не ме лі маг чы-
масць звяр нуц ца з аса біс ты мі пы тан ня мі 
і пра па но ва мі да пар ла мен та ры яў.

Пас ля гэ та га се на та ры пад вя лі вы ні кі ў 
бу дын ку рай вы кан ка ма.

— Па тэн цы ял ра ё на да во лі вы со кі, — 
ад зна чыў стар шы ня Па ста ян най ка мі-
сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па рэ гі я наль най па лі-
ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні Аляк-
сан дар ПА ПКОЎ. — Сён ня прак тыч на ўсе 
прад пры ем ствы, вы твор чыя і са цы яль-
най сфе ры за бяс пе ча ны кад ра мі, ця куч кі 
амаль ня ма, лю дзі доб ра за ма ца ва ны на 
мес цах. Ва ўсіх сель скіх ам бу ла то ры ях і 
ра ён най баль ні цы да стат ко ва спе цы я ліс-
таў вы со кай ква лі фі ка цыі. Гэ та доб ра, та му 
што Ча чэр скі ра ён па цяр пеў ад ава рыі на 
Чар но быль скай АЭС, і тут вель мі важ на 
да маг чы ся за ма ца ван ня спе цы я ліс таў.

Пар ла мен та рый лі чыць, што асаб лі-
вую ўва гу не аб ход на ўдзя ляць праб ле-
мам жыц це за бес пя чэн ня лю дзей.

Се на та ры так са ма аб мер ка ва лі пы тан-
ні са цы яль най аба ро ны, ахо вы зда роўя, 
аду ка цыі, за ма ца ван ня ма ла дых кад раў і 
эка на міч на га па тэн цы я лу тэ ры то рыі.

Стар шы ня Го мель ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ка ця ры на ЗЯН КЕ ВІЧ, 
якая пры сут ні ча ла на пры ёме ў Ча чэр ску, 
звяр ну ла ўва гу на тое, што ра ён асаб лі вы — 
тут ад сут ні чае буй ная пра мыс ло васць, та му 
важ на раз ві ваць дзе ла вую іні цы я ты ву.

— Раз віц цё ма ло га біз не су да па мо жа 
па вя лі чыць па ступ лен ні ў бюд жэт ад пры-
ват ні каў, тым больш што для ах вот ных 
ар га ні за ваць сваю спра ву ў вёс цы пра ду-
гле джа ны шэ раг іль гот, — на га да ла яна. — 
У тым лі ку бяс плат ная пе ра да ча пус тых 
бу дын каў для ства рэн ня вы твор час цяў і 
но вых пра цоў ных мес цаў.

Вы яз ная фор ма ра бо ты па ста ян най ка-
мі сіі, на дум ку се на та раў, да зво лі ла вы-
зна чыць стра тэ гію да лей ша га раз віц ця 
рэ гі ё на з улі кам па стаў ле най кі раў ні ком 
дзяр жа вы за да чы аб удва ен ні ва ла во га 
ўнут ра на га пра дук ту.

— Па чы на ю чы з гэ та га го да, мы пла ну-
ем пра ана лі за ваць ра бо ту кож на га рэ гі ё-
на. Ува га бу дзе ўдзе ле на са цы яль на-эка-
на міч на му раз віц цю тэ ры то рый, пунк там 
рос ту. Бу дзем вы ву чаць пы тан не ін вес-
ты цый най па лі ты кі, іна ва цый ныя пра-
ек ты, а так са ма пра во дзіць ма ні то рынг 
іс ну ю чай за ка на даў чай ба зы на прад мет 
ад па вед нас ці тым кі рун кам, якія вы зна-
ча ны кі раў ні ком дзяр жа вы. За да ча Са ве та 

Рэс пуб лі кі — уплы ваць на перс пек ты вы і 
пра цэ сы, улас ці выя для рэ гі ё на, — пад-
крэс ліў Аляк сандр Па пкоў.

Не так час та бы вае, што цэ лая ка мі сія 
вы яз джае ў рэ гі ён для вы ву чэн ня сі ту а-
цыі, пра ка мен та ваў вы ні кі ві зі ту на мес нік 
стар шы ні 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 Ге надзь 
ДА ВЫ ДЗЬКА. Да рэ чы, яму да стаў ся аг-
ра га ра док Мер ку ла ві чы.

— Та кія па ся джэн ні да па ма га юць унік-
нуць у сут насць пе ра мен, праб лем і маг чы-
мас цяў, сха ва ных на мес цах. Нам вель мі 
важ на за ўва жыць усе пра цэ сы, што за раз 
ад бы ва юц ца ў ра ё не, — лі чыць ён.

Се на тар ад зна чыў, што прак тыч на 
ўвесь Ча чэр скі ра ён атры маў маг чы масць 
тра піць на пры ём да чле наў Са ве та Рэс пуб-
лі кі. Кі раў ні кі сель скіх Са ве таў дзя лі лі ся 
праб ле ма мі, пра сі лі па ра ды і да па мо гі ў 
за ка на даў цаў, якія, да рэ чы, са мі — з вя-
лі кім кі раў ніц кім до све дам. У сваю чар гу, 
но вае кі раў ніц тва рэ гі ё на атры ма ла ін-

фар ма цыю, якая да па мо жа па збег нуць 
па мы лак у ра бо це.

— Лі чу, што доб ры кі раў нік той, які не 
толь кі на ладж вае ра бо ту, але і сты му люе 
па тэн цы ял тэ ры то рыі, яе раз віц цё, ро біць 
яе пры ваб най для ін вес та раў, і яко му не 
бу дзе со рам на па клас ці план раз віц ця 
ра ё на на стол кі раў ні ку дзяр жа вы, — упэў-
не ны Ге надзь Да вы дзька.

— На Ча чэр шчы не жы вуць ад кры тыя і 
гас цін ныя лю дзі, — па дзя лі ла ся ўра жан ня-
мі член 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 Іне са БЕ ЛУШ. — 
Мы па ха дзі лі па ву лі цах аграгарадка 
Нісімкавічы, па зна ё мі лі ся з мяс цо вы мі 
жы ха ра мі. За хо дзі лі ў кра му, шко лу і па-
лі клі ні ку, і ўсю ды нас су стра ка лі спа кой на 
і доб ра зыч лі ва. Пра да вец у кра ме рас ка-
за ла, што лю дзі тут жы вуць нар маль на, 
ма юць гро шы, і та му не бя руць пра дук ты 
ў доўг, як у не ка то рых ін шых мяс ці нах.

— На ша за да ча як се на та раў да ве дац-
ца, у чым мае па трэ бу ча ла век, — ска за ла 
на мес нік стар шы ні 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 
Свят ла на ГЕ РА СІ МО ВІЧ. — За ро бак, 
пен сіі, са цы яль ная аба ро на дзя цей, па-
жы лых, шмат дзет ных і ма ла дых сем' яў, 
ра бо та ўста ноў ахо вы зда роўя, аду ка цыі 
і куль ту ры, транс пар ту, пы тан ні мо ла дзі — 
усё гэ та мы ма ні то ры лі ўжо на мес цы, 
у аг ра га рад ку За лес се.

Пас ля за вяр шэн ня па ся джэн ня се на та-
ры на ве да лі Ча чэр скую дзі ця ча-юнац кую 
спар тыў ную шко лу. Ня гле дзя чы на афі-
цый нае за вяр шэн не даб ра чын на га ма-
ра фо ну «На шы дзе ці», яны ска рыс та лі ся 
маг чы мас цю і пры вез лі він ша ван ні і па да-
рун кі дзе цям. Трэ на жор ная за ла шко лы 
па поў ні ла ся су час ным спар тыў ным аб ста-
ля ван нем. Ма ла дыя фут ба ліс ты атры ма лі 
но выя мя чы, а ка ман да бар цоў — кі ма но 
для за ня ткаў. Дзе ці ў сваю чар гу па ра да-
ва лі гас цей спар тыў ным вы ступ лен нем.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ,
Ча чэр скі ра ён.

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ
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На пры ём да стар шы ні 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 Аляк санд-
ра Па пко ва звяр нуў ся га лоў ны ўрач Ча чэр скай цэнт раль най 
ра ён най баль ні цы Анд рэй Та бань коў. Праб ле ма, якую пад няў 
кі раў нік мяс цо вай уста но вы ахо вы зда роўя, ак ту аль ная для 
боль шас ці ра ё наў, па цяр пе лых ад ава рыі на Чар но быль скай 
атам най элект ра стан цыі. За раз баль ні ца ў Ча чэр ску ахоп лі вае 
вы со ка ква лі фі ка ва най ме ды цын скай да па мо гай не толь кі жы-

ха роў свай го рэ гі ё на. На ба зе ля чэб най уста но вы ство ра на між-
ра ён нае ад дзя лен не ге ма ды я лі зу, якое пры мае хво рых з трох 
су сед ніх ра ё наў Го мель скай воб лас ці. Не да хо пу ў ме ды цын скіх 
кад рах тут ня ма. Але асоб ныя су пра цоў ні кі — на прык лад, га-
лоў ны бух гал тар, га лоў ны эка на міст — па збаў ле ныя вы плат, 
што атрым лі ва юць ін шыя спе цы я ліс ты, якія так са ма пра цу юць 
на тэ ры то ры ях, па цяр пе лых ад ава рыі на ЧА ЭС.

Ак ту аль насць праб ле мы льгот і да дат ко вых вы плат асоб-
ным ка тэ го ры ям спе цы я ліс таў так са ма ад зна чыў і стар шы ня 
Ча чэр ска га рай вы кан ка ма Юрый Дзер ка чоў. Та кая сі ту а цыя 
за кра нае не толь кі ме ды цын скіх ра бот ні каў, але і прад стаў ні коў 
ін шых пра фе сій. Па вод ле іс ну ю ча га за ка на даў ства, у вы пад ку, 
ка лі ма ла ды ча ла век пры бы вае на ра бо ту ў за бру джа ную зо ну 
і пры зна ча ец ца на па са ду га лоў на га спе цы я ліс та, ён страч вае 
маг чы масць атры ман ня ўсіх да дат ко вых вы плат, якія яму на-
ле жаць.

Па вы ні ках аб мер ка ван ня ўсе пы тан ні, уз ня тыя га лоў ным 
ура чом Ча чэр скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы, уне се ны ў 
ра шэн не Па ста ян най ка мі сіі з мэ тай іх да лей шай пра пра цоў кі 
су мес на з ура дам і ін шы мі за ці каў ле ны мі ве дам ства мі.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

ПАД ВЯ ДЗЁМ ВЫ НІ КІ

Но вая 
фор ма 

ра бо ты 
ў рэ гі ё нах

Вы яз ное па ся джэн не 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 ў Ча чэр скім 
ра ё не Го мель скай воб лас ці ста ла пер шым 
у 2019 го дзе. Ра бо та чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 
з вы ез дам у рэ гі ё ны бу дзе пра цяг ну та і 
на кі ра ва на на па вы шэн не эфек тыў нас ці 
рэ гі я наль най па лі ты кі ў вы ра шэн ні праб лем 
жыц це за бес пя чэн ня на сель ніц тва.

Усе чле ны ка мі сіі ад на ча со ва пра вя лі 
пры ёмы гра ма дзян у сель са ве тах ра ё на, вы-
ву чы лі праб ле мы жы ха роў, на ве да лі мяс цо-
выя шко лы, ма га зі ны, Да мы куль ту ры і ме ды-
цын скія ўста но вы.

На вы ні ко вым па ся джэн ні бы ло ад зна ча на, 
што ра зам з пос пе ха мі ў эка но мі цы і рос там 
бу даў ніц тва жыл ля (у тры ра зы больш, чым 
за ана ла гіч ны пе ры яд 2017 го да) у Ча чэр скім 
ра ё не яшчэ за хоў ва ец ца шэ раг ня вы ра ша ных 
пы тан няў у вы ка нан ні са цы яль на-эка на міч-
ных па каз чы каў эфек тыў нас ці ра бо ты. Ня гле-
дзя чы на тэн дэн цыю рос ту ся рэд ня ме сяч най 
за ра бот най пла ты, на мі наль на на лі ча ная зар-
пла та ра бот ні каў ра ё на ў сту дзе ні — ліс та па-
дзе 2018 го да бы ла на 16,8 пра цэн та ні жэй 
за аб лас ны ўзро вень. За ста ец ца на пру жа най 
сі ту а цыя на рын ку пра цы. Коль касць за ня-
тых у эка но мі цы пра цяг вае ска ра чац ца, ёсць 
праб ле мы з пра ца ўлад ка ван нем.

Зы хо дзя чы з гэ та га, Па ста ян ная ка мі сія 
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 рэ ка мен да ва ла 
ор га нам мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван-
ня Ча чэр ска га ра ё на вы зна чыць пунк ты эка-
на міч на га рос ту і вы пра ца ваць ад па вед ныя 
на прам кі раз віц ця рэ гі ё на з улі кам на яў ных 
кан ку рэнт ных пе ра ваг: вы гад на га геа гра-
фіч на га ста но ві шча, раз ві то га аг ра пра мыс-
ло ва га комп лек су, ство ра най пра мыс ло вай 
і са цы яль най інф ра струк ту ры.

Перс пек тыў ны мі на прам ка мі ў раз віц ці эка-
но мі кі і кан ку рэнт ны мі пе ра ва га мі ра ё на мо-
жа стаць ства рэн не пе ра пра цоў чых вы твор-
час цяў з упо рам на пер ша сную пе ра пра цоў ку 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі. Сель гас прад-
пры ем ствам не аб ход на пра ду гле дзець ме ры 
па па ве лі чэн ні аб' ёмаў вы твор час ці кан ку рэн-
та здоль най сель ска гас па дар чай пра дук цыі і 
хар ча ван ня з вы со кай да баў ле най вар тас цю — 
праз ука ра нен не пра грэ сіў ных «дак лад ных» 
тэх на ло гій у зем ля роб стве і жы вё ла га доў лі. 
Так са ма, на дум ку спе цы я ліс таў, вяр тан не ў 
гас па дар чы аба рот зя мель, якія па цяр пе лі ад 
ава рыі на ЧА ЭС, і вы рошч ван не на іх хут ка-
рос лай драў ні ны да зво ліць ства рыць ра бо-
чыя мес цы і па вы сіць дзе ла вую ак тыў насць 
мяс цо ва га на сель ніц тва.

Не ма лыя перс пек ты вы для рэ гі ё на мо гуць 
ад крыц ца з раз віц цём транс парт най дзей нас-
ці і ту рыз му. Геа гра фіч нае ста но ві шча ра ё на 
спры яе ак тыў на му раз віц цю прад пры маль-
ніц тва ў сфе ры ту ра пе ра тар скай дзей нас ці, 
эк скур сій на га аб слу гоў ван ня.

Го мель ска му аб лас но му Са ве ту дэ пу та-
таў су мес на з Го мель скім абл вы кан ка мам і 
ор га на мі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня рэ ка мен-
да ва на пра пра ца ваць і ўнес ці ў Па ста ян ную 
ка мі сію 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 пра па но вы 
па ўдас ка на лен ні за ка на даў ства Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, якое рэ гу люе дзей насць ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў част цы ак ты ві-
за цыі іх ра бо ты, і пры цяг нен ні гра ма дзян да 
вы ра шэн ня пы тан няў мяс цо ва га зна чэн ня.

Па вод ле слоў стар шы ні 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 Аляк санд ра Па пко-
ва, та кая прак ты ка вы ез ду на мес цы, вы ву чэн-
ня сі ту а цыі і поў на га ахо пу ўсёй праб ле ма ты кі 
роз ных сфер жыц ця кан крэт на га ра ё на ця пер 
бу дзе рэ гу ляр на пры мя няц ца ў ра бо це чле наў 
Са ве та Рэс пуб лі кі.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

 Да ве да ма
Ча чэр скі ра ён раз ме шча ны на 

паў ноч ным ус хо дзе Го мель скай воб-
лас ці на бе ра зе ра кі Сож. Тут пра жы-
вае амаль 14,3 ты ся чы ча ла век. На 
па ча так го да ў ра ё не за рэ гіст ра ва ны 
271 суб' ект гас па да ран ня: 132 юры-
дыч ныя асо бы (15 фер мер скіх гас-
па да рак, 57 прад стаў ні коў ма ло га 
біз не су, 9 ка а пе ра ты ваў, 8 ад кры тых 
ак цы я нер ных та ва рыст ваў, 7 ка му-
наль ных прад пры ем стваў, 36 дзяр-
жаў ных уста ноў) і 139 ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў.

На ўлі ку для па ляп шэн ня жыл-
лё вых умоў ста яць 904 сям'і, з іх 
236 — ма ла дыя і 104 — шмат дзет ныя. 
У ра ё не пра цу юць 25 уста ноў аду ка-
цыі. Усе яны ма юць до ступ у ін тэр нэт.

Так са ма ў ра ё не пра цу юць 
37 уста ноў куль ту ры, пра вод зяц ца 
роз на пла на выя куль тур на-ма са выя 
ме ра пры ем ствы.

МА НІ ТО РЫНГ 
З ВЫ ЕЗ ДАМ НА МЕС ЦА

Су стрэ ча ў ра ту шы.

 У тэ му
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Пры ём вя дзе 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 Аляк сандр ПА ПКОЎ.


