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Што, дзе, ка лі
— Коль кі зва ро таў па сту пі ла ў 

ва ша ўпраў лен не ле тась? Іх ста ла 
больш ці менш?

— У 2018 го дзе ў на ша ўпраў лен не 
па сту пі ла 24 710 зва ро таў — на 9,5 % 
менш у па раў на нні з 2017 го дам. Та ды 
мы атры ма лі 27 318 зва ро таў.

Паў тор ных зва ро таў па сту пі ла 7931 — 
гэ та менш у па раў на нні з 2017 го дам 
на 5,6 % (у 2017 го дзе — 8404). На 11,3 % 
змен шы ла ся коль касць ка лек тыў ных 
зва ро таў. Уся го іх па сту пі ла 1341 (у 2017 
го дзе — 1511).

Ка лі ка заць пра рэ гі ё ны, то най боль-
шая коль касць зва ро таў па сту пі ла са 
ста лі цы — 30 %, най мен шая — з Гро-
дзен скай і Ві цеб скай аб лас цей (ад па-
вед на 7 і 9 %).

Па мян шэн не коль кас ці зва ро таў за-
фік са ва на па ўсіх рэ гі ё нах. Больш за ўсё 
зні зі ла ся коль касць скар гаў з Ма гі лёў-
скай і Гро дзен скай аб лас цей (ад па вед на 
на 15,8 і 15,7 %).

— Якія пы тан ні най больш час та 
су стра ка юц ца ў зва ро тах?

— Лю дзей больш за ўсё хва лю юць 
тыя праб ле мы, якія ўсклад ня юць іх паў-
ся дзён нае жыц цё, а ча сам на ват ро бяць 
яго не вы нос ным.

Ка лі аба пер ці ся на коль кас ныя па-
каз чы кі, то ў 2018 го дзе най боль шую 
за не па ко е насць у на шых гра ма дзян вы-
клі ка лі пы тан ні, звя за ныя з жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кай. Асноў ным 
фак та рам, які пад ах воч вае гра ма дзян 
пі саць скар гі, з'яў ля ец ца ня доб ра сум-
лен нае стаў лен не да вы ка нан ня сва іх 
аба вяз каў з бо ку не ка то рых ра бот ні каў 
ні за вых служ баў ЖКГ.

Яшчэ ў 2018 го дзе ак ту аль ны мі за ста-
ва лі ся пы тан ні ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, 
па ру шэн ні тэр мі наў зда чы жы лых да моў 
у экс плу а та цыю, якас ці бу даў ні ча-ман-
таж ных ра бот. Вост ры мі бы лі і пы тан ні 
зно су і ўшчыль нен ня іс ну ю чай жы лой 
за бу до вы. У асноў ным скар гі па гэ тым 
пы тан ні па сту па лі з Мін ска, а так са ма з 
Мін скай воб лас ці.

Ня гле дзя чы на ста ноў чую тэн дэн-
 цыю зні жэн ня зва ро таў, рас це коль-
касць скар гаў па пы тан нях ахо вы зда-
роўя. Пры гэ тым вар та асаб лі ва ад зна-
 чыць, што часта лю дзей хва люе не 
столь кі са ма праб ле ма, коль кі стаў лен-
не ад па вед ных служ бо вых асоб і да яе 
вы ра шэн ня, і да гра ма дзян.

Коль кі лю дзей, столь кі і 
мер ка ван няў

— Ча му не ка то рыя лю дзі на кі роў ва-
юць свае зва ро ты ад ра зу ў Ад мі ніст-
ра цыю Прэ зі дэн та, а не вы ра ша юць 
праб ле му на мяс цо вым уз роў ні?

— Зы хо дзя чы з во пы ту раз гля ду пісь-
мо вых і элект рон ных зва ро таў, жы вых 
зно сін з людзь мі, мож на мер ка ваць, 
што для гэ та га ма ец ца не каль кі асноў-
ных пры чын.

Па-пер шае, як я ўжо ка заў, су стра ка-
юц ца вы пад кі не па важ лі ва га стаў лен ня 
некаторых служ бо вых асоб да гра ма-
дзян, іх па трэб і спа дзя ван няў. На жаль, і 

са мі гра ма дзя не да лё ка не заў сё ды ўсве-
дам ля юць не аб ход насць і важ насць ра-
бо ты пер ша сных дзяр жаў ных струк тур.

Па-дру гое, усё яшчэ да во дзіц ца кан-
ста та ваць, што ма ец ца не да стат ко вая 
ін фар ма ва насць лю дзей і ў цэ лым не 
вель мі вы со кі ўзро вень пра ва вой куль-
ту ры ў гра мад стве.

Па-трэ цяе, асоб ныя лю дзі, як яны 
лі чаць, вы бі ра юць шлях най мен ша-
га су пра ціў лен ня: на вош та мне са мо-
му ха дзіць па ін стан цы ях, хай ула да ў 
асо бе Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та дасць 
усе не аб ход ныя да ру чэн ні, а я атры маю 
кан чат ко вы вы нік.

Па-чац вёр тае, ма юц ца вы пад кі, ка лі 
за яў ні кі шчы ра пе ра ацэнь ва юць важ-
насць па стаў ле ных пы тан няў, мяр ку-
ю чы, што вы ра шаць праб ле му або 
рэа лі зоў ваць пра па но ву вар та ні як не 
ні жэй, чым на ўзроў ні Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та.

На пэў на, ёсць і ін шыя пры чы ны, бо, 
як гэ та ні ба наль на гу чыць, коль кі лю-
дзей, столь кі і мер ка ван няў.

Кі раў нік дзяр жа вы — 
у кур се

— Ці чы тае бе ла рус кі лі дар аса біс-
та не ка то рыя зва ро ты гра ма дзян? 
Як ад бы ва ец ца ад бор зва ро таў, якія 
паз ней пе ра да юць на яго раз гляд?

— Аляк сандр Ры го ра віч не прос та 
чы тае, а ме на ві та раз гля дае, дас ка на ла 
ўні ка ю чы ў сут насць зва ро ту і пры ма ю чы 
ад па вед ныя ра шэн ні.

Перш за ўсё, вар та ра зу мець, што 
ў кра і не, пры чым ме на ві та дзя ку ю чы 
ўва зе і на ма ган ням кі раў ні ка дзяр жа-
вы, ство ра на да во лі эфек тыў ная сіс тэ ма 
ра бо ты са зва ро та мі, якая не ста іць на 
мес цы, а па ста ян на ўдас ка наль ва ец ца і 
адап ту ец ца да змен лі вых умоў.

Да ся га ец ца гэ та за кошт не каль кіх уз-
роў няў раз гля ду зва ро таў. Па чы на ю чы 
ад поў на га за ка на даў ча га афарм лен ня 
па тра ба ван няў да ра бо ты са зва ро та мі, 
жорст ка га і роз на ба ко ва га кант ро лю з бо-
ку ўпаў на ва жа ных струк тур, за кан чва ю чы 
па ста ян ным ма ні то рын гам ста ну спраў у 
гэ тай сфе ры ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны.

З гэ тых пры чын раз гляд яко га-не будзь 
зва ро ту не па срэд на Прэ зі дэн там — гэ та 
той не ар ды нар ны вы па дак, ка лі зда ра-
ец ца сі ту а цыя, не ўрэ гу ля ва ная на ця-
пе раш ні мо мант за ко нам. Аль бо гэ тае 
пы тан не за кра нае ін та рэ сы вя лі кай коль-
кас ці гра ма дзян і па тра буе апе ра тыў на га 
ра шэн ня на са мым вы со кім уз роў ні.

Прэ зі дэн там пры ма юц ца ра шэн ні і 
па зва ро тах асоб ных гра ма дзян, ка лі 
кі раў нік дзяр жа вы ба чыць ві да воч ную 
не спра вяд лі васць, да пу шча ную ў да чы-
нен ні да кан крэт на га ча ла ве ка. Не ка то-
рыя гіс то рыі, да рэ чы, шы ро ка вя до мыя, 
пра іх рас каз ва юць у СМІ.

Яко га-не будзь мэ та на кі ра ва на га ад-
бо ру за яў, што за слу гоў ва юць ува гі Прэ-
зі дэн та, не вя дзец ца. Ка лі спе цы я ліс ты, 
ад каз ныя за ра бо ту са зва ро та мі, пры 
іх пер ша сным раз гля дзе ба чаць знач-
насць пы тан ня, як пра ві ла, пры ма ец ца 
ра шэн не аб яго да дат ко вай апе ра тыў-
най пра пра цоў цы з удзе лам за ці каў ле-
ных дзяр жаў ных ор га наў і пад рых тоў цы 
пра па ноў маг чы мых ва ры ян таў ра шэн-
ня. Пас ля гэ та га пы тан не, вы кла дзе нае ў 
зва ро це, дак лад ва ец ца кі раў ніц тву Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та для на ступ на га 
дак ла да Аляк санд ру Ры го ра ві чу.

Нам пі ша мо ладзь
— Скла дзі це парт рэт ты по ва га ча-

ла ве ка, які да сы лае зва рот у Ад мі-
ніст ра цыю Прэ зі дэн та. Ін шы мі сло-
ва мі, хто звяр та ец ца час цей — муж-
чы ны ці жан чы ны, у якім уз рос це, 
са цы яль ным ста ту се?

— Гэ та не зу сім ка рэкт нае пы тан не, 
пры чым не з па зі цыі эты кі, а з пунк ту 
гле джан ня са цы я ло гіі. Вар та ра зу мець, 
што пы тан ні пен сій на га за бес пя чэн ня 
ма ла тур бу юць сту дэн таў ВНУ. У сваю 
чар гу, боль шасць пен сі я не раў не вель мі 
ці ка вяць умо вы раз віц ця ліч ба вых тэх-
на ло гій у на ву чаль ным пра цэ се тых жа 
ВНУ. Та кія ана ло гіі мож на пры во дзіць 
да бяс кон цас ці.

Фар мі ра ван не ж ней ка га «ся рэд не-
ста тыс тыч на га» са цы яль на га парт рэ та 
на ба зе ўсіх тэ ма тык дасць зу сім не аб'-
ек тыў ную кар ці ну. Гэ та тое ж са мае, як 
пра сла ву тая ся рэд няя тэм пе ра ту ра па 
баль ні цы.

Пад вод зя чы ры су пад ска за ным, хо-
чац ца асаб лі ва пад крэс ліць: нас ра дуе, 
што з кож ным го дам рас це коль касць 
та кіх зва ро таў гра ма дзян, у якіх змя шча-
юц ца не скар гі, а пра па но вы па раз віц ці 
на шай кра і ны ў роз ных кі рун ках — ад 
знеш не па лі тыч ных іні цы я тыў, фар мі-
ра ван ня ін фар ма цый най су поль нас ці 
да пад трым кі адо ра ных спе цы я ліс таў, 
шмат дзет ных сем' яў.

І гэ тыя пра па но вы па сту па юць не толь-
кі ад лю дзей, якія ма юць ба га ты жыц цё-
вы во пыт, але і ад мо ла дзі — тых, хто ўжо 
за раз пры мае на ся бе ўсю паў на ту ад каз-
нас ці за лёс кра і ны і яе бу ду чы ню.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
(Поў ную вер сію ін тэр в'ю 

чы тай це на сай це zvіаzdа.bу)

ДА ПА МАГ ЧЫ 
НЕЛЬ ГА ПА КІ НУЦЬ,

або Раз мо ва аб праб ле мах і пра па но вах на шых гра ма дзян

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ!

ХО ЧАЦ ЦА, ХО ЧАЦ ЦА, 
КАБ ПА ЧУ ЛІКАБ ПА ЧУ ЛІ

П
эў ныя праб ле мы, якія па тра бу юць 
да па мо гі ад мяс цо вай ула ды, час 
ад ча су з'яў ля юц ца ў кож най сям'і. 

Не ка то рыя гра ма дзя не ў та кім вы пад ку ад ра зу 
звяр та юц ца ў вы кан ка мы (ча сам за ліш няя 
ак тыў насць на ват мо жа на гад ваць асаб лі вы від 
за леж нас ці), а ін шыя тры ва юць да апош ня га. 
Ка рэс пан дэнт «МС» па ці ка віў ся ў чы та чоў: 
«З якім пы тан нем яны звяр ну лі ся б да мяс цо вай 
ула ды?» Свае дум кі вы ка за лі жы ха ры не вя лі кіх 
на се ле ных пунк таў, буй ных га ра доў і тыя, хто 
не па срэд на вы ра шае на дзён ныя праб ле мы 
гра ма дзян.

Але на ГАР ДЗЕ Е ВА, на стаў ні ца, г. Свіс лач, 
Гро дзен ская воб ласць:

— Мяс цо вая ад мі ніст ра цыя з'яў ля ец ца для мя-
не пэў най «га ран ты яй» — лі чу, што з пы тан ня мі, 
якія хва лю юць, я, не су мнен на, ма гу да яе звяр-
нуц ца. Ся род ма іх улас ных праб лем на ступ ная: 
пра цую ў вёс цы, і мне да во дзіц ца да бі рац ца на 
ра бо ту за 50 кі ла мет раў ад мес ца пра жы ван-
ня. Не дзіў на, што най больш мя не хва люе на-
яў насць транс парт ных зно сін па між ра ён ным 
цэнт рам і вёс ка мі. Транс парт з вё сак хо дзіць 
толь кі не каль кі ра зоў на ты дзень. З гэ тай на го ды 
ха чу за пы таць: «Ці ёсць маг чы масць па леп шыць
транс парт ную су вязь па між вёс ка мі і го ра дам?» 
З цэнт рам ра ё на звя за ны амаль усе спра вы вяс ко-
 вых жы ха роў — пры ём ура ча, на вед ван не ор га-
наў ула ды, апла та па слуг і гэ так да лей. Для мя не, 
ма ла дой дзяў чы ны, важ на, як я ма гу ад па чыць у 
воль ны час. З гэ тым у на шай мяс цо вас ці так са ма 
скла да на, бо ня ма ўлад ка ва ных пля цо вак — ка-
фэ, спар тыў ных за лаў, за баў ляль ных цэнт раў. 
Маю на ўва зе не толь кі кан крэт ную вёс ку, але і 
ўво гу ле сам ра ён ны цэнтр. Яшчэ ад но пы тан не да 
мяс цо вай ула ды гу ча ла б на ступ ным чы нам: «Ча-
му ма ла ўва гі ўдзя ля ец ца асвят лен ню мяс цо вас ці 
ў цём ны час су так?» У боль шай сту пе ні асвят ля-
юц ца толь кі цэнт раль ныя ву лі цы. Ра зу мею — усім 
трэ ба эка но міць. Але ж дзе цям скла да на вяр тац-
ца ўве ча ры з да дат ко вых за ня ткаў у спар тыў ных 
сек цы ях, му зыч ных шко лах і гурт ках.

На тал ля ЛАП ЦЁ НАК, пен сі я нер ка, 
г. Мінск:

— Я пра жы ваю ў пры ват ным до ме, та му мя-
не як ула даль ні цу та ко га ро ду ма ё мас ці вель-
мі ці ка вяць пы тан ні зно су ся дзіб най за бу до вы. 
Чы таю на ві ны, ад соч ваю та кую тэ ма ты ку. Ка лі 
ра ён ная ад мі ніст ра цыя пра во дзіць схо ды з гра-
ма дзя на мі па аб мер ка ван ні пла наў зно су да -
моў, заў сё ды ста ра юся ўдзельнічаць у іх. Хто 
ве дае, мо жа, і ма ёй ха ты тое да ты чыц ца? Але 
па куль гэ та на ва ла мя не мі нае. Най больш ак ту-
аль ныя для мя не тры пы тан ні, з які мі б я звяр-
ну ла ся да мяс цо вай ула ды і спе цы яль ных служ-
баў. Пер шае — рас чыст ка да рог. За вул кі, ву лі цы 
дрэн на чыс цяц ца ад сне гу, не па сы па юц ца, та му 
мож на лёг ка ўпа сці на снеж на-ле дзя ных кал до-
бі нах. Па-дру гое, у пры ват ным сек та ры амаль 
ня ма ўлад ка ва ных тра ту ар ных да ро жак для пе-
ша хо даў. Ка лі ідзём з уну кам, нам вель мі скла-
да на раз мі нуц ца з ма шы на мі, якія ез дзяць па 
вуз кіх ву лач ках. А гэ та па гро за для пе ша хо даў.  
У срод ках ма са вай ін фар ма цыі вель мі час та ўзні-
ма юц ца праб ле мы асоб на га збо ру смец ця, але 
для жы ха роў пры ват на га сек та ра ўмоў для гэ та га 
не зра бі лі. Ча му нель га ўста на віць спе цы яль ныя 
кан тэй не ры пад кож ны від смец ця? Мо жа, но вы 
кі раў нік ад мі ніст ра цыі За вод ска га ра ё на ста лі цы, 
яко га па він ны пры зна чыць, звер не ўва гу на гэ-
тыя праб ле мы.

Аляк сандр КА ЗАК, стар шы ня Бя ро за віц-
ка га сель вы кан ка ма, Пін скі ра ён, Брэсц кая 
воб ласць:

— Асноў нае пы тан не, з якім да мя не як прад-
стаў ні ка мяс цо вай ула ды апош нім ча сам звяр-
та юц ца, гэ та ад лоў бяз до мных жы вёл — са бак, 
ка тоў. Скла да ная тэ ма, бо мы па він ны вы клі каць 
спе цы яль ныя служ бы з га рад ской ЖКГ. І зразу-
мела, іх спе цы я ліс ты не пры яз джа юць ад ра зу па
пер шым зван ку — ім ха пае і ін шай ра бо ты. Бы ло б 
доб ра, ка лі б іс на ва ла спе цы яль нае пад раз-
 дзя лен не, якое зай ма ла ся б ме на ві та пы тан нем 
бяз до мных жы вёл. Гэ та праб ле ма ха рак тэр ная 
не толь кі для на шай вёс кі, але і ўся го рэ гі ё на... 
Уво гу ле ж у па сёл ку пра жы ва юць 600 ча ла век. 
Ся род шэ ра гу пы тан няў гра ма дзян — асвят лен не 
ву ліц, за ме на лі ній элект ра пе ра да чы, дрэн ныя 
да ро гі і ін шыя.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Час та лю дзей хва люе 
не столь кі са ма праб ле ма, 

коль кі стаў лен не ад па вед ных 
служ бо вых асоб і да яе 
вы ра шэн ня, і да гра ма дзян.

Раз гляд яко га-не будзь 
зва ро ту не па срэд на 

Прэ зі дэн там — гэ та той 
не ар ды нар ны вы па дак, 
ка лі зда ра ец ца сі ту а цыя, 
не ўрэ гу ля ва ная на ця пе раш ні 
мо мант за ко нам.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Пры ём гра ма дзян у го ра дзе Га ра док Ві цеб скай воб лас ці праводзяць старшыня Федэрацыі 
прафсаюзаў Беларусі Міхаіл ОРДА і Генеральны пракурор Аляксандр КАНЮК.


