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— Ня рэд ка па цвяр джа лі ся 

фак ты фар ма ліз му і ва ла кі-
ты ў ра бо це ка му наль ні каў, — 
свед чыць спе цы я ліст. — Ле тась 
у 25 вы пад ках ві на ва тыя бы лі 
пры цяг ну тыя да дыс цып лі нар-
най ад каз нас ці, а кі раў нік ЖЭУ 
№ 7 у Ма гі лё ве на огул вы зва ле-
ны ад зай ма е май па са ды.

На дру гім мес цы па коль кас ці 
пы тан ні пра цы і за роб ку. Лю дзі 
про сяць да па маг чы ім знай сці 
ра бо ту, скар дзяц ца на не свое-
ча со вае на лі чэн не і вы да чу 
зар пла ты, асаб лі ва ў сельска-
 гас па дар чых ар га ні за цы ях. 
«У ся мі вы пад ках ві на ва тыя бы лі 
пры цяг ну тыя да дыс цып лі нар-
най і ад мі ніст ра цый най ад каз-
нас ці», — удак лад няе На тал ля Да шко ва.

Ста ла больш прэ тэн зій па ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тве. За яў ні кі час цей сіг на лі зу юць 
пра па ру шэн ні меж участ каў, са ма воль-
ныя па бу до вы або пра тое, што бу даў ніц тва 
вя дзец ца вель мі бліз ка да іх ула дан няў. 
Не ка то рыя гра ма дзя не свед чаць, што ку-
пі лі на аў кцы ё не дом, а на во кал — ні я кай 
інф ра струк ту ры. Уз ды ма ец ца праб ле ма 
якас ці ва ды. «Та кія зва ро ты за ста юц ца на 
кант ро лі, бо ад ра зу вы ра шыць іх не заў сё-
ды атрым лі ва ец ца, — тлу ма чыць спе цыя-
ліст. — Пэў ны час жы ха ры па сёл ка Но вае 
Па шка ва скар дзі лі ся на не зда валь ня ю чы 
стан піт ной ва ды. Бы ло пры ня тае ра шэн не 

за каль ца ваць во да пра вод ныя сет кі на се-
ле на га пунк та з ма гі лёў скі мі — аб ста ноў ка 
ад ра зу ж па леп шы ла ся. Ана ла гіч ная праб-
ле ма за раз у па сёл ку Ча ро муш кі. Яе бу дуць 
вы ра шаць па та кой жа схе ме».

Ак ту аль най за ста ец ца тэ ма са цы яль на га 
і пен сій на га за бес пя чэн ня. Знач на па вя лі-
чы ла ся коль касць зва ро таў па ахо ве зда-
роўя. За яў ні кі не за да во ле ны ар га ні за цы яй 
ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня, не маг чы-
мас цю тра піць на пры ём да вуз ка га спе-
цы я ліс та, асаб лі ва на ра ё не. З-за не да хо пу 
ме ды цын ска га аб ста ля ван ня ня ма маг чы-
мас ці хут ка прай сці пэў ныя пра цэ ду ры на-
кшталт МРТ, УГД.

Тур бу юць на сель ніц тва воб лас ці так са-
ма пы тан ні ра бо ты транс пар ту (крыўд на, 
ка лі аў то бус пра яз джае мі ма твай го на се-
ле на га пунк та без спы нен ня), аг ра пра мыс-
ло ва га комп лек су (здат чы кі ма ла ка лі чаць, 
што ім за ні жа юць тлус тасць іх пра дук ту), 
ганд лю, ор га наў унут ра ных спраў, аду ка-

цыі і на ву кі, куль ту ры і спор ту, 
ін фар ма цыі і су вя зі. Па кож ным 
са зва ро таў атры ма ны ад ка зы, 
пры чым па 378 пры ня ты ста ноў-
чыя ра шэн ні.

Ама та ры 
ста віць пы тан ні

Ёсць ва ўпраў лен ні асоб-
ная па пка са спі сам гра ма дзян, 
якія не ад на ра зо ва звяр та лі ся на 
«су бот нія» лі ніі. Дасье зроб ле-
на вы ключ на дзе ля та го, каб не 
вы кон ваць бес сэн соў ную ра-
бо ту. Гэ тыя лю дзі час цей за ўсё 
за да юць ад но і тое ж пы тан не. 
Ім ужо быў да дзе ны ад каз, але 
яны спа дзя юц ца, што та кім чы-
нам да мо гуц ца ра шэн ня, якое 
іх больш за да во ліць.

— За ка на даў ствам пра ду гле-
джа на: ка лі за яў нік звяр таў ся і атры маў ар-
гу мен та ва ны ад каз, пе ра піс ка з ім мо жа 
быць пры пы не на, — тлу ма чыць На тал ля 
Да шко ва. — На сён ня ў спі се 23 проз ві шчы. 
І мы яго па ста ян на ак ту а лі зу ем. Ёсць там 
так са ма лю дзі, якія рэ гу ляр на тэ ле фа ну-
юць, але кож ны раз ста вяць но выя пы тан ні. 
Ка рыс та юц ца тым, што та кая фор ма ра бо-
ты вель мі зруч ная.

Ня рэд ка абл вы кан кам вы кон вае па-
срэд ніц кія функ цыі па між ча ла ве кам і 
ар га ні за цы яй, да якой ад рас уец ца пы-
тан не. Хоць у Ма гі лё ве пра цуе адзі ная 
дыс пет чар ская служ ба 115. Не трэ ба 
за па мі наць тэ ле фо ны ЖЭУ, ЖРЭУ — 
лю бое пы тан не па ка му наль най гас-
па дар цы вы ра ша ец ца па гэ тым тэ ле-
фо не. Але лю дзі ўсё роў на ча ка юць 
су бо ты, тэ ле фа ну юць і скар дзяц ца. Між 
тым вы ра шыць пы тан не мож на бы ло 
знач на ра ней.

Най больш ак тыў ныя скарж ні кі — ма гі-
ляў ча не (46 % ад агуль най ліч бы), на дру-
гім мес цы — жы ха ры Ма гі лёў ска га ра ё на і 
Баб руй ска. Ле тась у па раў на нні з па пя рэд-
нім го дам па мен шы ла ся коль касць зва ро-
таў з Асі по віц ка га, Кі раў ска га, Шкло ўска га і 
Чэ ры каў ска га ра ё наў. Сель скія вы ка наў чыя 
ка мі тэ ты так са ма пра вод зяць пра мыя лі ніі, 
але зван кі да іх па сту па юць на ма біль ны 
тэ ле фон. Гэ та зроб ле на для та го, каб не 
пры вяз ваць прад стаў ні ка сель скай ула ды 
да ка бі не та. У яго, у ад роз нен не ад вы шэй-
ста я чых ка лег, акра мя кі раў ні ка спра ва мі, 
ні я кіх па моч ні каў ня ма.

Ля ту чы атрад
Акра мя вус ных, іс ну юць яшчэ пісь мо выя 

і элект рон ныя зва ро ты, а так са ма тыя, што 
раз гля да юц ца пад час аса біс тых пры ёмаў. 
Ле тась іх па сту пі ла ў абл вы кан кам больш 
чым 2900. Бы вае, што за яў нік па тэ ле фа на-
ваў, а по тым яшчэ прый шоў або на пі саў. 
Усе гэ тыя сіг на лы рэ гіст ру юц ца, і па іх па-
чы на юць пра ца ваць спе цы я ліс ты — су пра-
цоў ні кі ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі 
гра ма дзян і юры дыч ных асоб. У Ма гі лёў-
скім абл вы кан ка ме та кіх уся го пяць.

— І ўсе лю бяць сваю ра бо ту. За кож ным 
ліс том, зван ком — праб ле ма ча ла ве ка. Ён 
жа не прос та дзе ля за ба вы вы ра шыў да 
нас звяр нуц ца, неш та са праў ды яго тур-
буе. І мы па він ны яму да па маг чы, — ка жа 
На тал ля Да шко ва.

Вы пад кі бы ва юць роз ныя: зда ра ец ца, 
зво ніць нех та раз зла ва ны, па чы на еш з ім 
па-доб ра му раз маў ляць, і ча ла век су па-
кой ва ец ца... Су пра цоў ні кі на ша га ўпраў-
лен ня — стрэ саў стой лі выя лю дзі, мы жар-
там на зы ва ем ся бе «ля ту чы атрад». І тое, 
што 36 % зва ро таў з тых пы тан няў, якія 
па сту па лі ле тась на су бот нюю тэ ле фон ную 
лі нію, вы ра шы лі ся ста ноў ча, лі чы, і на ша 
за слу га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ТЭМА ТЫДНЯ25 студзеня 2019 г.14

22

У 2018 го дзе ў рай са вет 
па сту пі ла 23 пісь мо выя зва-
ро ты гра ма дзян і юры дыч-
ных асоб, 2 элект рон ныя і 
28 вус ных. У асноў ным яны 
да ты чы лі ся вы зва лен ня ад 
пе ра лі чэн ня ў ра ён ны бюд-
жэт срод каў, атры ма ных 
ад зда чы ў арэн ду бу дын-
каў, збу да ван няў і ін шых 
па мяш кан няў, а так са ма 
вы зва лен ня ад па да тку на 
не ру хо масць або змян-
шэн ня ста вак па вы ша ю-
ча га ка э фі цы ен та на яе і 
зя мель на га па да тку. У вы-
ні ку тры прад пры ем ствы 
вы зва ле ны ад пе ра лі чэн ня 
ў ра ён ны бюд жэт срод каў 
ад зда чы ў арэн ду бу дын-
каў, збу да ван няў і ін шых 
па мяш кан няў.

Хва ля ва лі лю дзей і та кія 
пы тан ні, як ка пі таль ны ра-
монт жы лых да моў, ра бота 
гра мад ска га транс пар ту, 
улад ка ван не да рог, во да-

за бес пя чэн не, пра ца ўлад-
ка ван не.

Тыя зва ро ты, якія па тра-
ба ва лі да дат ко ва га вы ву-
чэн ня, раз гле джа ны спе-
цы я ліс та мі з вы ез дам на 
мес ца. Усе за яў ні кі атры ма-
лі ад ка зы. Пы тан ні, па якіх 
яшчэ не на дыш лі тэр мі ны, 
зна хо дзяц ца на кант ро лі 
ў ра ён ным Са ве це дэ пу-
та таў.

За мі ну лы год ві лей скія 
дэ пу та ты са праў ды вы ра-
шы лі шмат пы тан няў па па-
ляп шэн ні жыц ця дзей нас ці 
жы ха роў го ра да і ра ё на. 
У вёс цы Каз лы Іль ян ска га 
сель са ве та ад ра ман та ва на 
да ро га; на ла джа на бес пе-
ра бой нае за бес пя чэн не 
га ра чай ва дой жы ха роў 
ву лі цы Га га ры на, ад ра ман-
та ва ны дах до ма па ву лі цы 
Каст рыч ніц кай у Ві лей цы. 
Па прось бе лю дзей зме-
не ны марш ру ты аў то бу са 

Ві лей ка — Ваў ка лат ка з да-
дат ко вым за ез дам у аг ра-
га ра док Ер хі. Ця пер знач-
на пра сцей і зруч ней ста ла 
да бі рац ца ў вёс ку Із бі но 
Асі па віц ка га сель са ве та — 
аў то бу сы № 1 і № 5 ста лі 
за хо дзіць у гэ ты на се ле ны 
пункт. А жы хар вёс кі Пор-
са Лю бан ска га сель са ве та 
ўдзяч ны дэ пу та там за тое, 
што пры іх не па срэд ным 
ха дай ніц тве ўда ло ся вы ра-
шыць праб ле му ад во ду ва-
ды з зя мель на га ўчаст ка.

Жы ха ры па сёл ка Ілья 
звяр ну лі ся ў сель са вет з 
пра па но вай ад на віць ва-
да ём, які ра ней быў мес-
цам ад па чын ку, а ця пер у 
вы ні ку пэў ных пры чын аб-
мя леў. Сель вы кан кам пад-
тры маў іні цы я ты ву. Ёсць 
на дзея, што ў не да лё кай 
перс пек ты ве во зе ра бу дзе 
ад ноў ле на та ла кой. Ра бо-
ты вя дуц ца за срод кі са міх 
жы ха роў, аказ вае да па мо-
гу і мяс цо вая гас па дар ка.

На се сіі рай са ве та дэ пу-
тат Анд рэй Ста се віч пра па-
на ваў пад тры маць іні цы я-
ты ву мяс цо ва га прад пры-
маль ні ка Ві та ля Ма лы ша 
і прось бу мяс цо вых жы-
ха роў па збо ры срод каў 
на ра монт так зва на га 

Казінага мос та це раз ра ку 
Ві лію, які быў змы ты пад-
час вес на во га раз вод дзя. 
У кра мах бы лі ўста ноў ле-
ны спе цы яль ныя скры ні. 
Ад гук ну лі ся на за клік ак-
ты віс та як жы ха ры Ві лей кі, 
так і мяс цо выя ар га ні за цыі, 
спон са ры... Ка лісь ці Ка зі-
ны мост меў, мож на ска-
заць, стра тэ гіч нае зна чэн-
не для га ра джан. Прод кі 
су час ных ві ляй чан тры ма-
лі на пад вор ках шмат коз. 
Спа чат ку іх пе ра во зі лі на 
су праць лег лы бок ра кі, ба-
га ты на са ка ві тыя тра вы, 
на лод ках, а за тым сва і мі 
сі ла мі па бу да ва лі драў ля-

ны мост, па якім пе ра га ня-
лі жы вё лін на па шу. Ця пер 
ён стра ціў сваё пер ша па-
чат ко вае пры зна чэн не, 
але гэ ты мост з'яў ля ец ца 
свое асаб лі вым сім ва лам 
Ві лей кі. Ды і га ра джа нам 
ён па трэб ны: хтось ці сю ды 
пры хо дзіў вудзіць рыбу, 
нех та прос та ад па чыць, 
а не ка то рыя жы ха ры ха-
дзі лі гэ тай да ро гай па яга-
ды і гры бы. Ця пер жа да-
во дзіц ца пе ра адоль ваць 
шлях у шмат кі ла мет раў, 
каб тра піць у лес.

Бу даў ніц тва мос та па-
тра буе шмат вы сіл каў, бо 
з ця гам ча су за ка на даў-
ства мя ня ла ся, ста на ві ла-
ся больш жорст кім: яно 
пра ду гледж вае шмат лі кія 
пра цэ ду ры, уз гад нен ні з 
за ці каў ле ны мі служ ба мі. 

Рас пра цоў ка пра ек та абы-
дзец ца, ві даць, да ра жэй, 
чым са мо ўзвя дзен не пе-
ша ход най ар тэ рыі. Дзе ж 
вый сце? Як пра па ноў вае 
Анд рэй Ста се віч, мож на 
пай сці па най больш прос-
тым шля ху — звяр нуц ца па 
да па мо гу ў Мі ніс тэр ства 
аба ро ны, у прак ты цы яко га 
ёсць пры кла ды бу даў ніц-
тва та кіх са цы яль ных мас-
тоў у кра і не...

— Ра бо та са зва ро та-
мі гра ма дзян бы ла, ёсць і 
бу дзе ад ной з га лоў ных у 
дзей нас ці дэ пу та таў усіх 
уз роў няў і кі раў ні коў, — лі-
чыць Але на Ча ба тар. Та му 
што лю дзі, якія жы вуць на 
Ві лей шчы не, — са мая леп-
шая і дак лад ная кры ні ца 
ін фар ма цыі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ФОР МА І ЗМЕСТ

— Ад на з га лоў ных на шых за дач — ра бо та 
з на сель ніц твам. Фор мы яе раз на стай ныя. Але, ба дай, 
са мы мі важ ны мі з'яў ля юц ца су стрэ чы з жы ха ра мі 
го ра да і ра ё на (схо ды), пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі, 
аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян. Апош нія ажыц цяў ля юц ца 
на шы мі дэ пу та та мі што ме сяц. Гра фі кі іх апуб лі ка ва ныя 
на афі цый ным сай це Ві лей ска га рай вы кан ка ма, — 
уво дзіць у курс спра вы стар шы ня Ві лей ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Але на ЧА БА ТАР.

ЗРУЧ НАЯ СУ ВЯЗЬЗРУЧ НАЯ СУ ВЯЗЬ

Хва ля ва лі 
лю дзей 

і та кія пы тан ні, 
як ка пі таль ны 
ра монт жы лых 
да моў, ра бо та 
гра мад ска га 
транс пар ту, 
улад ка ван не 
да рог, 
во да за бес пя чэн не, 
пра ца ўлад ка ван не.

СА МАЯ ДАК ЛАД НАЯ СА МАЯ ДАК ЛАД НАЯ 
КРЫ НІ ЦА ІН ФАР МА ЦЫІКРЫ НІ ЦА ІН ФАР МА ЦЫІ

Мяс цо выя дэ пу та ты пад тры ма лі іні цы я ты ву ак ты віс та

Фота носіць ілюстрацыйны характар. mlyn.by

У абл вы кан кам час та 
тэ ле фа ну юць жы ха ры, 

якія ў свае мяс цо выя ор га ны 
ўла ды на ват не звяр та лі ся.

Галоўны спецыяліст На тал ля ДА ШКО ВА.


