У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

НА МЕСЦАХ
ВІДАЦЬ ЛЕПШ
Сумеснае пасяджэнне Савета
па ўзаемадзеянні органаў
мясцовага самакіравання
пры Савеце Рэспублікі
Нацыянальнага сходу
Беларусі і Савета Акадэміі
кіравання пры Прэзідэнце
Беларусі праходзіць гэтымі
днямі ў Мінскай вобласці.
Сенатары, дэпутаты і
прадстаўнікі міністэрстваў
абмяркоўваюць, як
фарміруюцца асноўныя
напрамкі ўстойлівага
развіцця тэрыторый.
Аляк сандр ПА ПКОЎ,
старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па
рэгіянальнай палітыцы і
мясцовым самакіраванні,
адзначыў, што гэта мерапрыемства скіравана на ўзаемадзеянне міністэрстваў і народных абраннікаў. «Нам вельмі хацелася б, каб старшыні
раённых Саветаў дакладна, у
адпаведнасці з існуючым заканадаўствам, выконвалі свае
паўнамоцтвы. Вы прадстаўляеце сёння 18 тысяч дэпутатаў
(мясцовых Саветаў. — Заўв.
«МС»), якіх вы арганізоўваеце, — звярнуўся сенатар да
прысутных. — Трэба адзначыць, што гэты патэнцыял у
нас не задзейнічаны». Акрамя таго, Аляксандр Папкоў
падкрэсліў, што дэпутаты на
месцах часам выконваюць
ганаровую функцыю, удзельнічаюць у пасяджэннях, галасуюць, але праблемы не
вырашаюцца. «Складваецца
ўражанне, што ўсе чагосьці
чакаюць», — рэзюмаваў старшыня камісіі. Ён заклікаў быць
больш актыўнымі і адказнымі
на сваім участку працы.
Аляк сандр Па пкоў падкрэсліў, што існуюць прыклады, калі дэпутаты — і раённых,
і абласных Саветаў — разам
вырашалі пытанні. Але не заўсёды назіраецца дастатковая
ска ар ды на ва насць дзе янняў. Таксама ён нагадаў, што
Прэзідэнт краіны ставіў задачу падвоіць ВУП, тым часам
толькі восем раёнаў са 118
фарміруюць бюджэт краіны.
Старшыня профільнай камісіі Савета Рэспублікі звярнуў
увагу на тое, што тэмы выкарыстання мясцовымі органамі
ўлады магчымасцяў рэгіёна ў

мэтах устойлівага развіцця
яго тэрыторый і павышэння
якасці жыцця насельніцтва, а
таксама вытворчасці прадукцыі з высокай часткай дабаўленай вартасці павінны стаць
асновай гэтага пасяджэння.
Таксама ён адзначыў, што
неабходна звярнуць дадатковую ўвагу на выкананне
дэкрэтаў Прэзідэнта «Аб развіцці прадпрымальніцтва» і
«Аб садзейнічанні занятасці
насельніцтва».
Пасля адкрыцця на пасяджэнні працягнулі вывучаць
больш дэталёва вопыт раёнаў. Удзельнікі разгледзелі
шэраг пытанняў, у тым ліку
дэпутаты расказалі аб сітуацыі ў сваіх рэгіёнах. Таксама
яны мелі магчымасць задаць
пытанні прадстаўнікам міністэрстваў, у тым ліку па рэалізацыі дэкрэта аб садзейнічанні занятасці. Звярнулі ўвагу
на вытворчасць прадукцыі і
інвестыцыі, а таксама на фарміраванне прыбытковай базы мясцовых бюджэтаў і меры
па зніжэнні датацыйнасці. Як
заўсёды важнай тэмай стала
стымуляванне прадпрымальніцтва і рэалізацыя на месцах
Дэкрэта № 7. Сур'ёзная размова зайшла і аб забеспячэнні
занятасці насельніцтва, стварэнні новых рабочых месцаў
і працоўнай міграцыі. Закранулі і сацыяльныя аспекты, у
прыватнасці ахову здароўя.
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якіх вы
арганізоўваеце.
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што гэты
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Пасля дэталёвага абмеркавання ўдзельнікі накіраваліся ў Смалявіцкі, Дзяржынскі
і Мінскі раёны, каб вывучыць
сітуацыю, якая склалася на
месцах.

Першая група пад кіраўніцтвам Алы Бодак, старшыні Пастаяннай камісіі Савета
Рэспублікі па заканадаўстве і
дзяржаўным будаўніцтве, паехала ў Смалявіцкі раён. Там
удзельнікі наведалі аграгарадок Слабада, дзе паглядзелі,
як развіваецца сацыяльная
інфраструктура, сустрэліся з
актывам вёскі Батурынка. Ролю малога бізнесу ў развіцці
рэгіёна разгледзелі на прыкладзе сялянска-фермерскай
гаспадаркі Grееn Rаnсh.
Другая група, на чале з
Аляксандрам Папковым, адправілася ў Дзяржынскі раён.
Дэпутаты наведалі Фаніпальскі сельскі Савет дэпутатаў і
абмеркавалі павышэнне якасці жыцця насельніцтва. Азнаёміліся з мікрараёнам Крыніцы
Дзяржынска, дзе разгледзелі
забеспячэнне насельніцтва
камфортнымі ўмовамі пражывання. Наведалі і прадпрыемствы. На «ТАСПО-Ф»
па ці ка ві лі ся вы твор час цю
аўтамабільных радыятараў,
у «Гарадзеі» звярнулі ўвагу
на прадукцыю з высокай дабаўленай вартасцю.
Трэцюю групу ўзначаліў
Віктар Сірэнка, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па адукацыі, навуцы,
культуры і сацыяльным развіцці. Удзельнікі накіраваліся
ў Мінскі раён. Тэму забеспячэння насельніцтва якаснай
пітной вадой удзельнікі абмеркавалі на «Мінскводаканале», рэалізацыю інвестыцыйнага праекта ў будаўніц-
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звярнуў увагу на тое,
што тэмы выкарыстання
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тве разгледзелі на прыкладзе
мікрараёна Новая Баравая.
Пра цяг ну ла ся ме ра пры емства ў Бараўлянскай сярэдняй
школе № 3, дзе звярнулі ўвагу
на забеспячэнне роўных умоў
доступу сельскіх жыхароў да
адукацыйных паслуг.
Сёння перад удзельнікамі
выступіць Міхаіл Мясніковіч,
старшыня Савета Рэспублікі,
а таксама кіраўнікі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання. Яны звернуць
увагу на актуальныя пытанні
ўстойлівага развіцця тэрыторый і фарміравання эфектыўнай рэгіянальнай палітыкі.
Падрабязней аб пасяджэнні чытайце ў наступным нумары «МС».
Надзея АНІСОВІЧ.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

27 лютага 2019 г.
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БЛІЗКАЯ ЎЛАДА

ВЫСЛУХАЦЬ
І ДАПАМАГЧЫ
На тэлефонныя лініі, што праводзіць
старшыня Мінскага абласнога Савета
дэпутатаў Наталля ЯКУБІЦКАЯ, людзі
звяртаюцца з самымі разнастайнымі
пытаннямі: па добраўпарадкаванні,
навядзенні парадку на зямлі, уладкаванні
дарог, могілак, рамонце дамоў, па рабоце
камунальных службаў і спажывецкай
кааперацыі. Аднак ёсць пытанні, якія
адразу не вырашыш, неабходны час, каб
на месца выехалі спецыялісты, вывучылі
сітуацыю. Ды і звароты, шчыра кажучы,
часам бываюць спецыфічныя, далікатныя.
Асабліва тыя, што датычацца чалавечых
стасункаў, зямельных адносін. За кожным
з іх — боль, крыўда, слёзы і нават лёс
канкрэтнага чалавека.
Напрыклад, жыхар Пу ха віц ка га
ра ё на Ула дзі мір
Міхайлавіч паскардзіўся, што яго пабіў дачнік, канфлікт
выйшаў з-за сабакі. Наталля Якубіцкая да ру чы ла разабрацца ў сітуацыі адпаведным органам.
Пухавіцкі раённы аддзел унутраных спраў
правёў праверку, высветліў усе абставіны
канфлікту, склаў на грамадзяніна пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні.
На аснове яго раённы суд вынес рашэнне
аб спагнанні штрафу ў памеры 500 рублёў
з чалавека, які распусціў рукі ў дачыненні да пенсіянера. А 25 студзеня гэтага года
ўчастковы інспектар міліцыі правёў праверку па факце выгулу сабакі без намордніка і
павадка і склаў адміністрацыйны пратакол
за парушэнне правіл утрымання хатніх або
драпежных жывёлін, які накіраваны для разгляду ў адміністрацыйную камісію Пухавіцкага райвыканкама.
Міхаіл Сафонавіч з Барысава паскардзіўся,
што ў яго кватэры са столі капае вада па прычыне няспраўнасці вентыляцыі. Яму паабяцалі
яшчэ ў кастрычніку мінулага года выправіць
недахопы, але так нічога і не зрабілі. Наталля Якубіцкая даручыла выехаць на месца зацікаўленым службам і дапамагчы чалавеку.
У выніку работнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўцяплілі трубаправод сістэмы цэнтральнага ацяплення і гарачага водазабеспячэння дома, замянілі сістэму каналізацыі ў
першым пад'ездзе. Выканалі і іншыя работы:
ушчыльнілі дзвярны блок у падвале, дзе знаходзіцца цеплавы вузел і ўладкаваны вентыляцыйныя адтуліны, у трэцім пад'ездзе. У далейшым работнікі ўнітарнага прадпрыемства
«Жыллё» паабяцалі кантраляваць тэхнічны
стан дома. У выпадку, калі гэта запатрабуецца, яны звернуцца ў спецыялізаваную арганізацыю, каб выявіць і ліквідаваць дэфекты.
Калі Галіна Аляксандраўна з Узды ляжала ў бальніцы, суседка абрэзала яе яблыню.
Жанчына палічыла, што такія дзеянні неправамерныя. Дарэчы, раней паміж суседзямі
былі зямельныя спрэчкі. Наталля Якубіцкая
адрасавала запыт старшыні Уздзенскага
райвыканкама Сяргею Савіцкаму і старшыні
райсавета Ігару Пятровічу. На месца выехалі
спецыялісты. Яны растлумачылі бакам, што
2 ліпеня 2009 года ўступіў у дзеянне новы
Тэхнічны кодэкс практыкі. Згодна з ім, на дрэвы, якія высаджаны да яго прыняцця, новыя
правілы не распаўсюджваюцца. Яблыня на
ўчастку Галіны Аляксандраўны з'вілася раней
гэтага тэрміну. Тым не менш, гаспадыні неабходна было абрэзаць галіны з боку надзела суседзяў. Уладальніца сумежнага ўчастка
ацерабіла дрэва, якое належыць заяўніцы,
толькі са свайго боку. Галіне Аляксандраўне
параілі звярнуцца ў праваахоўныя органы,
паколькі гэтыя пытанні адносяцца да грамадзянска-прававых адносін.
Да дам, што да стар шы ні аб лас но га
Са ве та дэ пу та таў звяр та юц ца не толь кі з
праблемамі. Людзі тэлефануюць, каб павіншаваць са святамі, падзякаваць за працу, за тое, што адстойвае інтарэсы жыхароў Міншчыны.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
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