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Ты ся чы кве так 
упры го жаць 

Мінск
Сё ле та да во сень ска га квет ка ва га 
афарм лен ня ста лі цы вы ра шы лі 
па ды сці па-но ва му.

Як па ве дам ляе Тэ ле грам-ка нал 
«Мінск. Афі цый на», ужо па ча лі ся па-
сад кі хры зан тэм на асноў ных ма гіст-
ра лях і ў пар ках ста лі цы. Мінск упры-
го жаць тры ты ся чы бэ за вых, жоў тых, 
бе лых, аран жа вых і бар до вых кве так. 
Іх мож на ўба чыць у зя лё най зо не ка ля 
гас ці ні цы «Пла не та», у пар ку Пе ра мо-
гі, ка ля стэ лы «Мінск — Го рад-ге рой», 
у пар ку ка ля кры ні цы ў Вяс нян цы і ў ін-
шых мес цах.

Да дасць фар баў у га рад скі пей заж і 
во сень ская фі ял ка. Сё ле та яе ў ста ліч-
ным азе ля нен ні вы ка рыс та лі ўпер шы-
ню за шмат га доў — на ву лі цах з'я ві лі ся 
25 ты сяч кве так. Рас лі на бу дзе квіт нець 
да са май поз няй во се ні, ра ду ю чы во ка 
га ра джан і гас цей ста лі цы на пло шчах 
Пе ра мо гі і Не за леж нас ці, ву лі цы Пры-
тыц ка га і ў ін шых мес цах.

Най леп шы 
ста ліч ны двор

Ім стаў двор па ву лі цы 
Ла ма но са ва, 8

Да та кой вы сно вы прый шло жу ры 
агля ду-кон кур су на най леп шае доб ра-
ўпа рад ка ван не, са ні тар нае ўтры ман не 
і ар хі тэк тур на-эс тэ тыч ны стан жыл лё-
ва га фон ду Мін ска. Як па ве дам ляе Тэ-
ле грам-ка нал «Мінск. Афі цый на», 2-е і 
3-е мес цы ў на мі на цыі «Леп шы двор» за-
ня лі два ры на пра спек це Ра ка соў ска га, 39 
і ву лі цы Таш кенц кай, 20 (кор пус 2).

Так са ма жу ры кон кур су аца ні ла і 
най леп шыя ста ліч ныя пад' ез ды. Пе ра-
мог пад' езд № 13 па ву лі цы Куль ман, 15. 
Дру гое мес ца — за пад' ез дам № 1 на 
ву лі цы К. Марк са, 30 і трэ цяе — за 
пад' ез дам № 1 на ву лі цы Лід скай, 12.

Дэ пу тац кі кор пус Ста ра да рож чы ны, 
што на Мін шчы не, да каз вае ўлас ным 
пры кла дам: ка лі ёсць жа дан не неш та 
зра біць — спра ва бу дзе спо рыц ца! 
Аб тым, што сён ня мо жа звы чай ны 
дэ пу тат «МС» па раз маў ля ла са 
стар шы нёй рай са ве та Дзміт ры ем 
ДА ВЫ ДА ВЫМ.

Грун тоў ны па ды ход — 
па вёс цы што год

«МС»: Дзміт рый Мі хай ла віч, зра-
зу ме ла, што га лоў ная мэ та дзей нас ці 
дэ пу та таў мяс цо ва га ўзроў ню — вы-
ра шэн не са цы яль ных, эка на міч ных 
і куль тур ных праб лем на ка рысць 
тых, хто жы ве ў іх вы бар чай акру зе. 
А да вай це кан крэ ты зу ем...

— Вель мі важ нае рэ чы шча дзей-
нас ці — тра ды цый ныя пы тан ні жыц це-
 за бес пя чэн ня: бы та вое, транс парт нае 
за бес пя чэн не, доб ра ўпа рад ка ван не, 
асвят лен не ву ліц і мно гае ін шае. Акра мя 
доб ра ўпа рад ка ван ня дэ пу та ты пра вод зяць 
ін фар ма цый на-рас тлу ма чаль ную ра бо ту 
па пра фі лак ты цы зла чын стваў, пра ва па ру-
шэн няў, удзель ні ча юць у ра бо це агяд ных 
ка мі сій. Так са ма ін фар му юць жы ха роў па 
пра фі лак ты цы аф ры кан скай чу мы сві ней, 
па жар най бяс пе цы, ідэн ты фі ка цыі буй ной 
ра га тай жы вё лы.

Ме на ві та ор га нам мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня на ле жыць вы зна чаль ная ро ля 
ў збо ры звес так пры вы свят лен ні па трэ-
бы гра ма дзян у са цы яль най пад трым цы, 
а так са ма ў ран нім вы яў лен ні ся мей ных 
праб лем. З удзе лам дэ пу та таў пра во дзіц ца 
вы зна чэн не ўмоў жыц ця та кой ка тэ го рыі, 
аказ ва ец ца са дзей ні чан не ў ме ды цын скім 
аб сле да ван ні, ля чэн ні і азда раў лен ні, са-
цы яль ным аб слу гоў ван ні, улад ка ван ні ў 
да мы-ін тэр на ты, вы дзя лен ні са цы яль ных 
іль гот і га ран тый, вы ра шэн ні бы та вых 
праб лем.

У лю дзей склад ва ец ца ўра жан не аб 
на шай ра бо це не па коль кас ці пры ня-
тых ра шэн няў, а па іх якас ці, па спра вах, 
па жы вых за ці каў ле ных зно сі нах. Та му 
пе ра важ ная боль шасць се сій рай са ве-
та пра во дзіц ца з вы ез дам на мес ца — на 
прад пры ем ствы, у ар га ні за цыі, у вёс кі. 
Гэ та да зва ляе ўва ча від кі аца ніць стан 
спраў і пры няць уз ва жа ныя грун тоў ныя 

ра шэн ні, тры маць су вязь з жы ха ра мі 
ра ё на. На прык лад, тэ май апош няй на-
ра ды ста ла доб ра ўпа рад ка ван не вё сак 
Па ла жэ віц ка га сель са ве та. На яго пры-
кла дзе мы пра ве ры лі па ды ход: каб не 
рас сей ваць сі лы і срод кі, на даць спра ве 
пла на вы ха рак тар, у кож ным сель са ве це 
пры во дзім у па ра дак ад ну вёс ку за год, 
пра пра цоў ва ем праб ле мы яе доб ра ўпа-
рад ка ван ня грун тоў на і на доў га зды ма ем 
з па рад ку дня.

«МС»: На што звяр та е це ўва гу, перш 
за ўсё?

— Асноў ны ак цэнт па на вя дзен ні па рад-
ку на зям лі ро бім на знос ста рых і пус ту ю-
чых па бу доў, коль касць якіх, на жаль, з 
кож ным го дам рас це. За апош нія тры га ды, 
на прык лад, бы ло зне се на 1017 па бу доў, у 
тым лі ку 305 да моў. Толь кі сё ле та зне се на 
235 та кіх аб' ек таў, у тым лі ку 64 да мы. Зем-
лі акуль ту ра ны, і пе ра да дзе ны ў се ва зва рот 
сель гас ар га ні за цый. Сё ле та — 85 гек та раў. 
Для на ша га не вя лі ка га ра ё на гэ та не бла гая 
ліч ба, але бу дзем імк нуц ца да леп ша га.

На огул жа на ся ле за бя гу чы год па стаў-
ле на 7,7 ты ся чы мет раў но вай ага ро джы, 
у тым лі ку паў та ры ты ся чы — бры га да мі 
сель вы кан ка маў. Вы се ча на ка ля 45 гек та-
раў рас лін нас ці, пры бра на 173 не санк цы я-
на ва ныя звал кі, вы да ле на 1255 ава рый на 
не бяс печ ных дрэў.

Скі ну лі ся на ага ро джу — 
25 ты сяч руб лёў!

«МС»: Ха це ла ся б да ве дац ца аб гра-
мад скіх і даб ра чын ных іні цы я ты вах, 
якія рэа лі зу юць мяс цо выя дэ пу та ты...

— Мы ба чым сваю за да чу ў тым, каб 
аб' яд ноў ваць су пол ку ста ра да ра жан для 
доб рых і мір ных спраў, пад трым лі ваць у 
лю дзях ства раль ны дух, ма ца ваць тра-
ды цыі ма лой ра дзі мы. На ўлас ныя срод кі 
на род ных вы бран ні каў у пе ры яд пан дэ міі 

мы за ку пі лі не аб ход ныя рэ чы для ін фек-
цый на га ад дзя лен ня баль ні цы — со та выя 
і ста цы я нар ныя тэ ле фо ны, а так са ма рэ-
чы ме ды цын ска га ўжыт ку і за пас піт ной 
ва ды. Гэ так жа ў склад чы ну мы на бы лі 
65 са джан цаў ру жаў, які мі пад час су бот-
ні ка са мі афор мі лі га рад скую пло шчу. Та-
кім жа чы нам па да ра ва лі 27 кам плек таў 
па сцель най бя ліз ны для па цы ен таў баль-
ні цы сяст рын ска га до гля ду.

Дэ пу та ты так са ма ак тыў на пад трым-
лі ва лі ак цыю па на род ным бу даў ніц тве 
хра ма.

Дзя ку ю чы дэ пу та ту Шчыт ка віц ка га 
сель вы кан ка ма Кан стан ці ну Бра ва рэн-
ку ў аг ра га рад ку Шчыт ка ві чы з'я ві ла ся 
но вая дзі ця чая пля цоў ка. А па іні цы я-
ты ве дэ пу та та сель са ве та Ула дзі мі ра 
Бо ды на пуст цы ў аг ра га рад ку Ста рыя 
Да ро гі аб ста ля ва на по ле для спар тыў-
ных гуль няў.

Мяр кую, што вель мі важ на за ах во ціць 
лю дзей і пры цяг нуць іх да са ма стой на га 
вы ра шэн ня не ка то рых праб лем, не ча ка-

ю чы бяс кон цай да па мо гі ад ула ды.
«МС»: Але гэ тую дзей насць ка мусь ці 

трэ ба ар га ні за ваць, дэ пу та ты — асо бы, 
якія пра цу юць на гра мад скіх па чат ках, 
у іх асноў ная пра фе сій ная дзей насць 
за бі рае шмат ча су.

— Вя лі кая ро ля тут на ле жыць ста рас-
там вё сак. Ме на ві та дзя ку ю чы ім у на шым 
ра ё не на быў раз мах рух па доб ра ўпа рад-
ка ван ні і ага родж ван ні вяс ко вых мо гі-
лак сі ла мі і срод ка мі мяс цо вых жы ха роў. 
У пры ват нас ці, жы ха ры аг ра га рад ка Шчыт-
ка ві чы са бра лі 25 ты сяч руб лёў і ўста на ві лі 
720 мет раў жа ле за бе тон най ага ро джы на 
мо гіл ках.

Да рэ чы, аб ра бо це на гра мад скіх па-
чат ках: гэ та яшчэ раз па цвярджае не аб-
ход насць нар ма тыў на вы зна чыць ста тус 
ста рас таў як прад стаў ні коў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, даць ім маг чы масць 
удзель ні чаць у па ся джэн нях мяс цо вых 
ор га наў ула ды, а так са ма пра ду гле дзець 
фор мы і кры ні цы апла ты іх ра бо ты.

На огул, для па вы шэн ня ро лі ор га наў 
мяс цо ва га кі ра ван ня пры фар мі ра ван ні 
бюд жэ таў мяс цо вых Са ве таў не аб ход на 
пра ду гле дзець срод кі для апе ра тыў на га 
вы ра шэн ня пы тан няў. Тут ёсць праб ле ма, 
якая па тра буе вы ра шэн ня.

«МС»: А ка лі не за клад ваць у бюд-
жэт, а за ра біць са ма стой на? Тым больш 
што та кі во пыт у кра і не ёсць.

— Так, ства рэн не ка му наль ных уні тар-
ных прад пры ем стваў пры сель са ве тах лі-
чу ад ной з да ход ных кры ніц. Ма ец ца на 
ўва зе ака зан не вяс коў цам пла тных па слуг 
па апра цоў цы пры ся дзіб ных участ каў, да-
стаў цы дроў, се на, са ло мы... На сель ніц-
тва ста рэе, і та кія па слу гі ка рыс та юц ца ўсё 
боль шым і боль шым по пы там.

Гу та ры ла Воль га АНУФ РЫ Е ВА.
Фо та Але га ДА РОШ КІ.

ШТО МО ЖА ДЭ ПУ ТАТ?

ФУТ БОЛЬ НАЕ ПО ЛЕ ФУТ БОЛЬ НАЕ ПО ЛЕ 
ЗА МЕСТ ПУСТ КІ ЗА МЕСТ ПУСТ КІ 

І РУ ЖЫ НА ГА РАД СКОЙ ПЛО ШЧЫІ РУ ЖЫ НА ГА РАД СКОЙ ПЛО ШЧЫ
У лю дзей склад ва ец ца ўра жан не аб ра бо це дэ пу та та 
не па коль кас ці пры ня тых ра шэн няў, а па іх якас ці, 

упэў не ны стар шы ня Ста ра да рож ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў

Да вед ка «МС»
Сён ня ор га ны мяс цо ва га са ма кі ра-

ван ня Ста ра да рож чы ны прад стаў ле ны 
26 дэ пу та та мі ра ён на га Са ве та, 77 дэ пу-
та та мі пер ша сна га ўзроў ню, а так са ма 
49 ста рас та мі сель скіх на се ле ных пунк-
таў. Лю дзі роз ных пра фе сій, уз рос ту і 
ста ту су прад стаў ля юць прак тыч на ўсе 
га лі ны дзей нас ці і са цы яль ныя слаі на-
сель ніц тва.
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