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БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ВЫ СЛУ ХАЦЬ ВЫ СЛУ ХАЦЬ 
І ДА ПА МАГ ЧЫІ ДА ПА МАГ ЧЫ

На тэ ле фон ныя лі ніі, што пра во дзіць 
стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ, лю дзі 
звяр та юц ца з са мы мі раз на стай ны мі 
пы тан ня мі: па доб ра ўпа рад ка ван ні, 
на вя дзен ні па рад ку на зям лі, улад ка ван ні 
да рог, мо гі лак, ра мон це да моў, па ра бо це 
ка му наль ных служ баў і спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі. Ад нак ёсць пы тан ні, якія 
ад ра зу не вы ра шыш, не аб ход ны час, каб 
на мес ца вы еха лі спе цы я ліс ты, вы ву чы лі 
сі ту а цыю. Ды і зва ро ты, шчы ра ка жу чы, 
ча сам бы ва юць спе цы фіч ныя, да лі кат ныя. 
Асаб лі ва тыя, што да ты чац ца ча ла ве чых 
ста сун каў, зя мель ных ад но сін. За кож ным 
з іх — боль, крыў да, слё зы і на ват лёс 
кан крэт на га ча ла ве ка.

На прык лад, жы-
хар Пу ха віц ка га 
ра ё на Ула дзі мір 
Мі хай ла віч па скар-
дзіў ся, што яго па-
біў дач нік, кан флікт 
вый шаў з-за са ба-
кі. На тал ля Яку біц-
кая да ру чы ла ра-
за брац ца ў сі ту а цыі ад па вед ным ор га нам. 
Пу ха віц кі ра ён ны ад дзел унут ра ных спраў 
пра вёў пра вер ку, вы свет ліў усе аб ста ві ны 
кан флік ту, склаў на гра ма дзя ні на пра та-
кол аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні. 
На асно ве яго ра ён ны суд вы нес ра шэн не 
аб спаг нан ні штра фу ў па ме ры 500 руб лёў 
з ча ла ве ка, які рас пус ціў ру кі ў да чы нен-
ні да пен сі я не ра. А 25 сту дзе ня гэ та га го да 
ўчаст ко вы ін спек тар мі лі цыі пра вёў пра вер-
ку па фак це вы гу лу са ба кі без на морд ні ка і 
па вад ка і склаў ад мі ніст ра цый ны пра та кол 
за па ру шэн не пра віл утры ман ня хат ніх або 
дра пеж ных жы вё лін, які на кі ра ва ны для раз-
гля ду ў ад мі ніст ра цый ную ка мі сію Пу ха віц-
ка га рай вы кан ка ма.

Мі ха іл Са фо на віч з Ба ры са ва па скар дзіў ся, 
што ў яго ква тэ ры са сто лі ка пае ва да па пры-
чы не ня спраў нас ці вен ты ля цыі. Яму па абя ца лі 
яшчэ ў каст рыч ні ку мі ну ла га го да вы пра віць 
не да хо пы, але так ні чо га і не зра бі лі. На тал-
ля Яку біц кая да ру чы ла вы ехаць на мес ца за-
ці каў ле ным служ бам і да па маг чы ча ла ве ку. 
У вы ні ку ра бот ні кі жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі ўцяп лі лі тру ба пра вод сіс тэ мы цэнт-
раль на га ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес-
пя чэн ня до ма, за мя ні лі сіс тэ му ка на лі за цыі ў 
першым пад' ез дзе. Вы ка на лі і ін шыя ра бо ты: 
ушчыль ні лі дзвяр ны блок у пад ва ле, дзе зна-
хо дзіц ца цеп ла вы ву зел і ўлад ка ва ны вен ты-
ля цый ныя ад ту лі ны, у трэ цім пад' ез дзе. У да-
лей шым ра бот ні кі ўні тар на га прад пры ем ства 
«Жыл лё» па абя ца лі кант ра ля ваць тэх ніч ны 
стан до ма. У вы пад ку, ка лі гэ та за па тра бу ец-
ца, яны звер нуц ца ў спе цы я лі за ва ную ар га ні-
за цыю, каб вы явіць і лік ві да ваць дэ фек ты.

Ка лі Га лі на Аляк санд раў на з Уз ды ля жа-
ла ў баль ні цы, су сед ка аб рэ за ла яе яб лы ню. 
Жан чы на па лі чы ла, што та кія дзе ян ні не пра-
ва мер ныя. Да рэ чы, ра ней па між су се дзя мі 
бы лі зя мель ныя спрэч кі. На тал ля Яку біц кая 
ад ра са ва ла за пыт стар шы ні Уз дзен ска га 
рай вы кан ка ма Сяр гею Са віц ка му і стар шы ні 
рай са ве та Іга ру Пят ро ві чу. На мес ца вы еха лі 
спе цы я ліс ты. Яны рас тлу ма чы лі ба кам, што 
2 лі пе ня 2009 го да ўсту піў у дзе ян не но вы 
Тэх ніч ны ко дэкс прак ты кі. Згод на з ім, на дрэ-
вы, якія вы са джа ны да яго пры няц ця, но выя 
пра ві лы не рас паў сюдж ва юц ца. Яб лы ня на 
ўчаст ку Га лі ны Аляк санд раў ны з'ві ла ся ра ней 
гэ та га тэр мі ну. Тым не менш, гас па ды ні не-
аб ход на бы ло аб рэ заць га лі ны з бо ку на дзе-
ла су се дзяў. Ула даль ні ца су меж на га ўчаст ка 
аце ра бі ла дрэ ва, якое на ле жыць за яў ні цы, 
толь кі са свай го бо ку. Га лі не Аляк санд раў не 
па ра і лі звяр нуц ца ў пра ва ахоў ныя ор га ны, 
па коль кі гэ тыя пы тан ні ад но сяц ца да гра ма-
дзян ска-пра ва вых ад но сін.

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 
праб ле ма мі. Лю дзі тэ ле фа ну юць, каб па-
він ша ваць са свя та мі, па дзя ка ваць за пра-
цу, за тое, што ад стой вае ін та рэ сы жы ха-
роў Мін шчы ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Су мес нае па ся джэн не 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 
Бе ла ру сі і Са ве та Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
Бе ла ру сі пра хо дзіць гэ ты мі 
дня мі ў Мін скай воб лас ці. 
Се на та ры, дэ пу та ты і 
прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў 
аб мяр коў ва юць, як 
фар мі ру юц ца асноў ныя 
на прам кі ўстой лі ва га 
раз віц ця тэ ры то рый.

Аляк сандр ПА ПКОЎ, 
стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні, 
ад зна чыў, што гэ та ме ра пры-
ем ства скі ра ва на на ўза е ма-
дзе ян не мі ніс тэр стваў і на род-
ных абран ні каў. «Нам вель-
мі ха це ла ся б, каб стар шы ні 
ра ён ных Са ве таў дак лад на, у 
ад па вед нас ці з іс ну ю чым за-
ка на даў ствам, вы кон ва лі свае 
паў на моц твы. Вы прад стаў ля-
е це сён ня 18 тысяч дэ пу та таў 
(мяс цо вых Са ве таў. — Заўв. 
«МС»), якіх вы ар га ні зоў ва-
е це, — звяр нуў ся се на тар да 
пры сут ных. — Трэ ба ад зна-
чыць, што гэ ты па тэн цы ял у 
нас не за дзей ні ча ны». Акра-
мя та го, Аляк сандр Па пкоў 
пад крэс ліў, што дэ пу та ты на 
мес цах ча сам вы кон ва юць 
га на ро вую функ цыю, удзель-
ні ча юць у па ся джэн нях, га-
ла су юць, але праб ле мы не 
вы ра ша юц ца. «Склад ва ец ца 
ўра жан не, што ўсе ча гось ці 
ча ка юць», — рэ зю ма ваў стар-
шы ня ка мі сіі. Ён за клі каў быць 
больш ак тыў ны мі і ад каз ны мі 
на сва ім участ ку пра цы.

Аляк сандр Па пкоў пад-
крэс ліў, што іс ну юць пры кла-
ды, ка лі дэ пу та ты — і ра ён ных, 
і аб лас ных Са ве таў — ра зам 
вы ра ша лі пы тан ні. Але не заў-
сё ды на зі ра ец ца да стат ко вая 
ска ар ды на ва насць дзе ян-
няў. Так са ма ён на га даў, што 
Прэ зі дэнт кра і ны ста віў за да-
чу пад во іць ВУП, тым ча сам 
толь кі во сем ра ё наў са 118 
фар мі ру юць бюд жэт кра і ны.

Стар шы ня про філь най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі звяр нуў 
ува гу на тое, што тэ мы вы ка-
ры стан ня мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды маг чы мас цяў рэ гі ё на ў 

мэ тах устой лі ва га раз віц ця 
яго тэ ры то рый і па вы шэн ня 
якас ці жыц ця на сель ніц тва, а 
так са ма вы твор час ці пра дук-
цыі з вы со кай част кай да баў-
ле най вар тас ці па він ны стаць 
ас но вай гэ та га па ся джэн ня. 
Так са ма ён ад зна чыў, што 
не аб ход на звяр нуць да дат-
ко вую ўва гу на вы ка нан не 
дэ крэ таў Прэ зі дэн та «Аб раз-
віц ці прад пры маль ніц тва» і 
«Аб са дзей ні чан ні за ня тас ці 
на сель ніц тва».

Пас ля ад крыц ця на па ся-
джэн ні пра цяг ну лі вы ву чаць 
больш дэ та лё ва во пыт ра ё-
наў. Удзель ні кі раз гле дзе лі 
шэ раг пы тан няў, у тым лі ку 
дэ пу та ты рас ка за лі аб сі ту а-
цыі ў сва іх рэ гі ё нах. Так са ма 
яны ме лі маг чы масць за даць 
пы тан ні прад стаў ні кам мі ніс-
тэр стваў, у тым лі ку па рэа лі-
за цыі дэ крэ та аб са дзей ні чан-
ні за ня тас ці. Звяр ну лі ўва гу 
на вы твор часць пра дук цыі і 
ін вес ты цыі, а так са ма на фар-
мі ра ван не пры быт ко вай ба-
зы мяс цо вых бюд жэ таў і ме ры 
па зні жэн ні да та цый нас ці. Як 
заў сё ды важ най тэ май ста ла 
сты му ля ван не прад пры маль-
ніц тва і рэа лі за цыя на мес цах 
Дэ крэ та № 7. Сур' ёз ная раз-
мо ва зай шла і аб за бес пя чэн ні 
за ня тас ці на сель ніц тва, ства-
рэн ні но вых ра бо чых мес цаў 
і пра цоў най міг ра цыі. За кра-
ну лі і са цы яль ныя ас пек ты, у 
пры ват нас ці ахо ву зда роўя.

Пас ля дэ та лё ва га аб мер-
ка ван ня ўдзель ні кі на кі ра ва-
лі ся ў Сма ля віц кі, Дзяр жын скі 
і Мін скі ра ё ны, каб вы ву чыць 
сі ту а цыю, якая скла ла ся на 
мес цах.

Пер шая гру па пад кі раў-
ніц твам Алы Бо дак, стар шы-
ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве і 
дзяр жаў ным бу даў ніц тве, па-
еха ла ў Сма ля віц кі ра ён. Там 
удзель ні кі на ве да лі аг ра га ра-
док Сла ба да, дзе па гля дзе лі, 
як раз ві ва ец ца са цы яль ная 
інф ра струк ту ра, су стрэ лі ся з 
ак ты вам вёс кі Ба ту рын ка. Ро-
лю ма ло га біз не су ў раз віц ці 
рэ гі ё на раз гле дзе лі на пры-
кла дзе ся лян ска-фер мер скай 
гас па дар кі Grееn Rаnсh.

Дру гая гру па, на ча ле з 
Аляк санд рам Па пко вым, ад-
пра ві ла ся ў Дзяр жын скі ра ён. 
Дэ пу та ты на ве да лі Фа ні паль-
скі сель скі Са вет дэ пу та таў і 
аб мер ка ва лі па вы шэн не якас-
ці жыц ця на сель ніц тва. Азна ё-
мі лі ся з мік ра ра ё нам Кры ні цы 
Дзяр жын ска, дзе раз гле дзе лі 
за бес пя чэн не на сель ніц тва 
кам форт ны мі ўмо ва мі пра-
жы ван ня. На ве да лі і прад-
пры ем ствы. На «ТАС ПО-Ф» 
па ці ка ві лі ся вы твор час цю 
аў та ма біль ных ра ды я та раў, 
у «Га ра дзеі» звяр ну лі ўва гу 
на пра дук цыю з вы со кай да-
баў ле най вар тас цю.

Трэ цюю гру пу ўзна ча ліў 
Вік тар Сі рэн ка, стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз-
віц ці. Удзель ні кі на кі ра ва лі ся 
ў Мін скі ра ён. Тэ му за бес пя-
чэн ня на сель ніц тва якас най 
піт ной ва дой удзель ні кі аб-
мер ка ва лі на «Мінск во да ка-
на ле», рэа лі за цыю ін вес ты-
цый на га пра ек та ў бу даў ніц-

тве раз гле дзе лі на пры кла дзе 
мік ра ра ё на Но вая Ба ра вая. 
Пра цяг ну ла ся ме ра пры ем-
ства ў Ба раў лян скай ся рэд няй 
шко ле № 3, дзе звяр ну лі ўва гу 
на за бес пя чэн не роў ных умоў 
до сту пу сель скіх жы ха роў да 
аду ка цый ных па слуг.

Сён ня пе рад удзель ні ка мі 
вы сту піць Мі ха іл Мяс ні ко віч, 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, 
а так са ма кі раў ні кі рэс пуб лі-
кан скіх ор га наў дзяр жаў на-
га кі ра ван ня. Яны звер нуць 
ува гу на ак ту аль ныя пы тан ні 
ўстой лі ва га раз віц ця тэ ры то-
рый і фар мі ра ван ня эфек тыў-
най рэ гі я наль най па лі ты кі.

Пад ра бяз ней аб па ся джэн-
ні чы тай це ў на ступ ным ну ма-
ры «МС».

На дзея АНІ СО ВІЧ.
Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

НА МЕС ЦАХ НА МЕС ЦАХ 
ВІ ДАЦЬ ЛЕПШВІ ДАЦЬ ЛЕПШ

Вы 
прад стаў ля е це 

сён ня 18 тысяч 
дэ пу та таў 
мясцовых 
Саветаў, 
якіх вы 
ар га ні зоў ва е це. 
Трэ ба ад зна чыць, 
што гэ ты 
па тэн цы ял у нас 
не за дзей ні ча ны».

Стар шы ня про філь най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
звяр нуў ува гу на тое, 
што тэ мы вы ка ры стан ня 
мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды маг чы мас цяў 
рэ гі ё на ў мэ тах 
устой лі ва га раз віц ця яго 
тэ ры то рый і па вы шэн ня 
якас ці жыц ця 
на сель ніц тва, а так са ма 
вы твор час ці пра дук цыі 
з вы со кай част кай 
да баў ле най вар тас ці 
па він ны стаць ас но вай 
гэ та га па ся джэн ня. 


