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

— Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч, як 
бы вы аха рак та ры за ва лі дэ пу тац-
кі кор пус Ві цеб шчы ны? На коль кі ак-
тыў ныя тут дэ пу та ты, ці час та яны 
су стра ка юц ца з вы бар шчы ка мі?

— У нас дзей ні ча юць 222 мяс цо выя Са ве-
ты дэ пу та таў. У тым лі ку — аб лас ны, 23 — ба-
за ва га ўзроў ню, 198 — пер ша сна га тэ ры та-
ры яль на га ўзроў ню. У Са ве ты ўсіх уз роў няў 
абра на 3192 дэ пу та ты.

Ле тась пра вя лі больш за 1,8 ты ся чы се-
сій, раз гле дзе лі ка ля 5,1 ты ся чы пы тан няў. 
На род ныя вы бран ні кі ажыц ця ві лі больш 
за 29,3 ты ся чы аса біс тых пры ёмаў, на якіх 
вы слу ха лі ка ля 10,7 ты ся чы вы бар шчы каў. 
Акра мя гэ та га пра ве дзе на больш за 12,3 ты-
ся чы су стрэч у акру гах, зроб ле на 6420 спра-
ва здач пе рад вы бар шчы ка мі.

— Чым, на ва шу дум ку, па він ны зай-
мац ца дэ пу та ты Са ве таў на мес цах? Вы-
зна чы це га лоў ныя кі рун кі іх ра бо ты.

— Дэ пу тац кі кор пус пра цуе по руч, ці, як 
мы ка жам, у адзі най звяз цы з вы ка наў чай 
вер ты кал лю ўла ды. Гэ та вель мі важ ны мо-
мант. Бо ме на ві та мяс цо вая ўла да — са мая 
бліз кая да ча ла ве ка. І яна па він на быць 
мак сі маль на ад кры тай, а яе дзей насць — 
праз рыс тай.

Га лоў ная мэ та ра бо ты Са ве таў дэ пу та-
таў — спры яць у рэа лі за цыі пра грам са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў, ра-
шэн ні праб лем ных пы тан няў, па вы шэн ні 
даб ра бы ту і якас ці жыц ця лю дзей. Ад пра-
віль ных па ды хо даў і ўваж лі ва га стаў лен-
ня да кож на га ча ла ве ка за ле жыць сту пень 
да ве ру і пад трым кі на сель ніц тва.

Для та го каб ажыц цяў ляць свае за да чы, 
Са ве ты па він ны апе ра тыў на і дзейс на рэ ага-
ваць як на цяж кас ці, якія ўзні ка юць, так і на 
на дзён ныя па трэ бы сва іх вы бар шчы каў.

— Ці цал кам вы ка рыс тоў ва ец ца сён-
ня дэ пу тац кі па тэн цы ял воб лас ці? Якія 
«рэ зер вы» мож на яшчэ за дзей ні чаць? 
Ці ўда ло ся па зба віц ца ў гэ тай ра бо це 
ад фар ма ліз му?

— У цэ лым дэ пу та ты ўсіх уз роў няў пра-
во дзяць ра бо ту па вы ра шэн ні ак ту аль ных 
праб лем і па трэб лю дзей. Ад нак са праў ды 
не паў сюд на для дэ пу та таў сель скіх Са ве таў 
ста ла нор май за ці каў ле нае стаў лен не да ра-
бо ты з на сель ніц твам па мес цы жы хар ства. 
А яны, як ні хто ін шы, у пер шую чар гу па він-
ны быць па моч ні ка мі ўла ды пры вы ра шэн ні 
мяс цо вых пы тан няў.

Знач ная част ка дэ пу та таў — кі раў ні кі 
прад пры ем стваў і ар га ні за цый. На жаль, 
бы вае так, што прад пры ем ства не вы кон вае 
за дан не па рос ту эка на міч ных па каз чы каў, 
а між тым кі раў нік-дэ пу тат сам га ла са ваў за 
гэ тае за дан не. Нель га, каб сло ва ра зы хо-
дзі ла ся са спра вай. Та му быць дэ пу та там — 
гэ та ад каз насць і пе рад сва ім ка лек ты вам, 
і пе рад вы бар шчы ка мі.

Да дзей нас ці ў вы бар чай акру зе не аб-
ход на па ды хо дзіць не фар маль на. Ад па-
вед на, у склад Са ве таў па він ны ўва хо дзіць 
лю дзі не абы яка выя, бес ка рыс лі выя, з ак-
тыў най гра ма дзян скай па зі цы яй, якія не 
лі чац ца са сва ім аса біс тым ча сам. Дэ пу тат 
аба вя за ны ў лю бы мо мант ад гук нуц ца на 
па трэ бы і праб ле мы вы бар шчы каў.

— Вы з'яў ля е це ся чле нам Са ве та 
па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду. На коль кі за па-
тра ба ва ная гэ та струк ту ра? Для ча го яна 
іс нуе і якія мэ ты пе рад са бой ста віць?

— Гэ ты Са вет — ка ле гі яль ны і да рад чы. 
Зай ма ец ца рас пра цоў кай пра па ноў па 
ўдас ка на лен ні дзей нас ці ор га наў мяс цо ва га 

са ма кі ра ван ня. І па ра лель на — ка ар ды на-
цы яй пы тан няў уза е ма дзе ян ня па між імі і 
ор га на мі дзяр жаў на га кі ра ван ня.

Чле ны Са ве та зна ё мяц ца з на пра цоў ка мі 
ўла ды рэ гі ё наў у вы ра шэн ні роз ных пы тан-
няў. У кож най воб лас ці ёсць ча му па ву чыц-
ца. Іх ста ноў чы во пыт вы ка рыс тоў ва ец ца на 
Ві цеб шчы не, як і наш — у ін шых аб лас цях.

— «МС» ужо не ад ной чы пі са ла пра 
дзей насць ста рэй шын. Пры дзвін скі край 
быў, так бы мо віць, пер ша пра ход цам 
у фі нан са вым за ах воч ван ні гэ тых «мэ-
раў» вё сак. Ка лі лас ка, па дзя лі це ся мер-
ка ван ня мі пра іх дзей насць.

— Ста рэй шы ны на се ле ных пунк таў, мож-
на ска заць, ак тыў ныя па ся рэд ні кі па між на-
сель ніц твам і прад стаў ні чай, вы ка наў чай 
ула дай. Аказ ва юць до сыць ад чу валь ную 
да па мо гу сель са ве ту ў свое ча со вым вы-
ра шэн ні праб лем, якія па тра бу юць не аб-
ход на га ўмя шан ня з бо ку мяс цо вай ула-
ды, з'яў ля юц ца чле на мі са ве таў гра мад скіх 
пунк таў ахо вы пра ва па рад ку, на зі раль ных 
ка мі сій.

На прык лад, ста рэй шы на вёс кі Но выя Ва-
ло са ві чы Ле пель ска га ра ё на Іван Блаж ко 
вы сту піў з іні цы я ты вай па ад наў лен ні кап-
лі цы ў вёс цы Крас на луч ка. І ў рам ках між-
на род на га пра ек та на гэ та бы ло вы дзе ле на 
1200 еў ра.

Плён на пра цуе ста рэй шы на вёс кі Кня жы-
цы Ва лы нец ка га сель са ве та Верх ня дзвін-
ска га ра ё на Ва лян ці на Аў сян кі на. Што год 
пра во дзіць свя та вёс кі, Мас ле ні цу, «Ка ляд-
ныя су стрэ чы», «Вяс ко выя вя чор кі». Па яе 
іні цы я ты ве пры ўез дзе ў вёс ку ўста ля ва ны 
і асве ча ны крыж. А ў сет цы «Ад на клас ні кі» 
ство ра на гру па «Княжицы.bу». Ту ды ўсту-
па юць як жы ха ры вёс кі, так і на шчад кі лю-
дзей, якія ра ней жы лі там. Вя лі кая ра бо та 
пра ве дзе на па збо ры звес так аб гіс то рыі 

гэ та га на се ле на га пунк та, у вёс кі на ват ёсць 
свой гімн!

Ма ла ды ста рэй шы на вёс кі Ба ру ны 
Плюс ка га сель са ве та Ула дзі мір Ада хоў-
скі на ўлас ным трак та ры вы во зіць смец це 
і рас чы шчае да ро гі. Ён так са ма да па ма-
гае са ста рэ лым і ня мог лым ад на вяс коў-
цам...

І та кіх пры кла даў мож на пры во дзіць 
шмат. Ста рэй шы ны пра вод зяць ак тыў ную 
ра бо ту па збо ры доб ра ах вот ных уз но саў. 
Срод кі ад «са ма аб кла дан ня» на кі роў ва юц-
ца на доб ра ўпа рад ка ван не ву ліц, мо гі лак, 
зрэз ку ава рый ных дрэў...

Най больш ак тыў ныя ста рэй шы ны 
раз у квар тал атрым лі ва юць ма тэ ры-
яль нае за ах воч ван не. Ле тась на «прэ-
мі ра ван не» бы ло вы дат ка ва на больш 
за 100,1 ты ся чы руб лёў.

— Ад на з асаб лі вас цяў Ві цеб шчы-
ны — са мая вя лі кая коль касць на-
се ле ных пунк таў. Без умоў на, гэ ты 
факт не мо жа не ад бі вац ца на дзей-
нас ці рай са ве таў, сель са ве таў?

— Так, у нас 6260 на се ле ных пунк-
таў. І ка ля 44 % — з коль кас цю на-
сель ніц тва да 10 ча ла век. Да па мо га 
жы ха рам ма ла на се ле ных пунк таў — 
на асаб лі вым кант ро лі. Для па ляп-
шэн ня транс парт на га аб слу гоў ван ня 
аб наў ля ец ца аў то бус ны парк. Ва ўсіх 
вёс ках аказ ва ец ца ганд лё вае і бы та-
вое аб слу гоў ван не. Функ цы я ну юць 
150 комп лекс ных пры ём ных пунк таў. 
Да ступ ныя і па слу гі паш то вай су вя зі. 
Да рэ чы, з 400 паш то вых ад дзя лен няў 
283 — у сель скай мяс цо вас ці.

У ма лень кія вё сач кі пры яз джа юць 
са ма дзей ныя ар тыс ты, «чы таль ні на 
ко лах». Нель га да пус ціць, каб гэ тыя вёс кі 
знік лі. Ёсць шмат спо са баў іх за ха ван ня. 
На прык лад, праз раз віц цё аг ра эка ту рыз му, 
фер мер ства. На га даю, Прэ зі дэнт не раз за-
клі каў біз нес ме наў, ура джэн цаў та кіх мяс-
цін, аказ ваць ім пад трым ку, ства раць там 
прад пры ем ствы і ту рыс тыч ныя аб' ек ты.

— Ві цебск у апош нія не каль кі га доў 
па пры га жэў. Ад наў ля юц ца хра мы, 
уста наў лі ва юц ца пом ні кі. Вы аса біс-
та, пра цу ю чы ў роз ных ор га нах ула-
ды, шмат зра бі лі, каб го рад стаў больш 
пры ваб ны для ту рыс таў і зруч ны для 
пра жы ван ня га ра джан. На ваш по гляд, 
ча го яшчэ не ха пае на сён ня аб лас но му 
цэнт ру? Што пла ну ец ца па бу да ваць у 
най блі жэй шы час?

— Так, зроб ле на мно гае. І ра дуе, што з 
кож ным го дам мы ба чым усё больш ту-
рыс таў. Яны па да рож ні ча юць па роз ных эк-
скур сій ных марш ру тах: «Ві цебск — го рад 
Мар ка Ша га ла», «Па ста рон ках гіс то рыі 
1000-га до ва га Ві цеб ска», «Ві цеб скі рэ не-
санс»... Па За ход няй Дзві не ў на ві га цый ны 
час кур сі ру юць два цеп ла хо ды.

Ле тась да Дня го ра да ўста ля ва лі скульп-
ту ры «Ста ры Ха та быч» і «Рыб ка», уні каль-

ную арт-лаў ку «Ся дзей ка». За вяр шы лі рэ-
кан струк цыю двух пом ні каў ар хі тэк ту ры, у 
ад ным з якіх — му зей Ві цеб ска га на род на га 
мас тац ка га ву чы лі шча, ство ра на га Ша га-
лам. А ў дру гім — на ву лі цы Ся рэд не бя рэж-
най — загс Чы гу нач на га ра ё на Ві цеб ска.

Рас пра цоў ва ец ца пра ект на-каш та рыс-
ная да ку мен та цыя для бу даў ніц тва па ла ца 
га на ро вых аб ра даў, спе цы я лі за ва най за лы 
для скач коў на ба ту це. Шу ка юц ца ін вес та-
ры для ўзвя дзен ня «Аква пар ка»... Сё ле та 
ў мік ра ра ё не «Бі ле ва-2» пла ну ец ца здаць 
яс лі-са док на 200 мес цаў.

— А мо жа це, Ула дзі мір Ула дзі мі ра-
віч, пры га даць не зу сім стан дарт ныя 
пы тан ні, якія агуч ва лі вы бар шчы кі?

— На пра мую лі нію мне па тэ ле фа на ваў 
жы хар Ар шан ска га ра ё на. Рас ка заў аб ні-
бы та дрэн най якас ці тэ ле сіг на лу. Пас ля вы-
ез ду на мес ца бры га ды РУП «Бел тэ ле кам» 
вы свет лі ла ся, што за яў нік вы ка рыс тоў вае 
са ма роб ную пры ём ную ан тэ ну. І яна не за-
бяс печ вае не аб ход ную якасць сіг на лу. Яму 
бы ла пра дэ ман стра ва ная ра бо та тэ ле ві за ра 
з дэ цы мет ро вай ан тэ най, пас ля ча го прэ-
тэн зіі бы лі зня ты...

Уво гу ле, ка лі ана лі за ваць прак ты ку ра-
бо ты з людзь мі, мно гія зва ро ты, прось бы 
да ўла ды аб грун та ва ныя. Але ў шэ ра гу вы-
пад каў, рэ агу ю чы на асоб ныя дро бяз ныя 
пы тан ні, мы па ту ра ем утры ман ству, не-
жа дан ню гра ма дзян са мім вы ра шаць свае 
праб ле мы. А ёсць і та кія, хто ва ўльты ма-
тыў най фор ме вы каз вае прэ тэн зіі з на го ды 
та го, што за іх па він ны зра біць — не ад клад-

на і бяс плат на. У па доб ных сі ту а цы ях я і 
мае ка ле гі тлу ма чым, што па він на ў рам ках 
за ко на ра біць ула да, а што — гра ма дзя не 
са ма стой на. У пры ват нас ці, яны па він ны 
пры маць ак тыў ны ўдзел у на вя дзен ні па-
рад ку на сва ім два ры, ву лі цы, у на се ле ным 
пунк це.

— Што, на ва шу дум ку, па трэб на для 
ўма ца ван ня аў та ры тэ ту дэ пу та таў мяс-
цо вых Са ве таў?

— Каб дэ пу та ту да вя ра лі вы бар шчы кі, 
яму трэ ба быць доб ра ін фар ма ва ным аб 
тым, што ад бы ва ец ца ў акру зе. Дэ пу тат аба-
вя за ны ве даць, чым жы вуць вы бар шчы кі, 
якая сі ту а цыя на прад пры ем ствах і ў ар га-
ні за цы ях. Толь кі так ён мо жа эфек тыў на 
ін фар ма ваць ад каз ных асоб аб праб ле мах, 
ча кан нях лю дзей, каб ра зам спры яць вы ра-
шэн ню пытанняў.

Дэ пу тат не толь кі сло вам, а, перш за ўсё, 
спра вай мо жа за слу жыць да вер сва іх вы-
бар шчы каў. Ад па вед на — аў та ры тэт. Лю дзі 
па він ны ба чыць кло пат з бо ку ор га наў ула-
ды на мес цах і ў пер шую чар гу — Са ве таў 
дэ пу та таў, на род най ула ды.

Гу та рыў Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

(Працяг тэмы на 4, 13-14 стар.)
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Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі:

«У Ві цеб скай воб лас ці ёсць ста ноў чая ды на мі ка ў па раў на нні з мі ну лым. На зі ра-
ец ца пры рост ва ла во га рэ гі я наль на га пра дук ту на 1,3 %, так са ма пры рас лі пра мыс-
ло васць, сель ская гас па дар ка. Але Прэ зі дэнт ус хва ля ва ны тым, што не зу сім доб рыя 
фі нан са выя, эка на міч ныя па каз чы кі. Рэн та бель насць пра дук цыі ні жэй шая, чым у 
ся рэд нім па рэс пуб лі цы: па Ві цеб скай воб лас ці гэ та толь кі 5 %, ся рэд няя па рэс пуб-
лі цы — ка ля 9 %. Вя лі кая коль касць страт ных гас па да рак, прад пры ем стваў — 21 %, 
у той час як па рэс пуб лі цы — 16 %.

Та му кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на тое, што трэ ба сур' ёз на па пра ца ваць па 
па вы шэн ні эфек тыў нас ці, зні жэн ні са бе кош ту пра дук цыі. Мяр кую, гэ та за да ча для 
ор га наў ула ды Ві цеб скай воб лас ці».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

СКЛАД ВІ ЦЕБ СКА ГА АБ ЛАС НО ГА 
СА ВЕ ТА ДЭ ПУ ТА ТАЎ 

НА СТУ ДЗЕНЬ 2018 ГО ДА

Уся го дэ пу та таў — 55.

Гра ма дзя не ва ўзрос це да 30 га доў — 0.

Гра ма дзя не Ра сій скай Фе дэ ра цыі — 1.

Жан чы ны — 11.

Больш за 1 склі кан не — 34.

Чле ны па лі тыч ных пар тый (КПБ) — 2.

Кі раў ні кі ар га ні за цый — 37.

На мес ні кі кі раў ні коў ар га ні за цый — 8.

Кі раў ні кі струк тур ных пад раз дзя лен няў — 6.

Ра бот ні кі аду ка цыі, куль ту ры, 
на ву кі, ахо вы зда роўя — 17.

Ра бот ні кі ганд лю, бы та во га аб слу гоў ван ня — 1.

Ра бот ні кі дзяр жаў ных ор га наў — 10.

Ра бот ні кі пра мыс ло вас ці, 
транс пар ту, бу даў ніц тва — 14.

Ра бот ні кі сель скай гас па дар кі — 4.

Ін шыя — 9.

АЦЭНЬ ВАЦЬ ПА СПРА ВАХ

Фо
 та

 А
ля
к с
ея

 С
ПА

Т К
АЯ

.

Нель га да пус ціць, каб гэ тыя 
вёс кі знік лі. Ёсць шмат 
спо са баў іх за ха ван ня. 

На прык лад, праз раз віц цё 
аг ра эка ту рыз му, фер мер ства.

У шэ ра гу вы пад каў, рэ агу ю чы 
на асоб ныя дро бяз ныя 
пы тан ні, мы па ту ра ем 

утры ман ству, не жа дан ню 
гра ма дзян са мім вы ра шаць свае 
праб ле мы.

Уладзімір Цярэнцьеў з ветэранам, мастаком Аляксандрам САЛАЎЁВЫМ.


