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Кі раў нік «аб лас но га 
пар ла мен та» рас ка заў 
аб ра бо це з людзь мі, якас цях 
дэ пу та та і вы ра шэн ні 
пы тан няў жыц це за бес пя чэн ня 
на сель ніц тва.

НА ГРУЗ КІ БОЛЬШ
Асаб лі васць Ві цеб шчы ны ў 

са май вя лі кай коль кас ці на се-
ле ных пунк таў. Іх тут 6221. Для 
па раў нан ня: у Го мель скай воб-
лас ці — ка ля 2,3 ты ся чы, Брэсц-
кай — больш чым 2,1 ты ся чы.

— І та му ў дэ пу та таў Пры дзвін-
ня на груз кі, за дач і ад каз нас ці 
больш. На род ныя вы бран ні кі з 
го на рам па він ны апраўд ваць да-
вер вы бар шчы каў. І не на сло вах, 
а рэ аль ны мі спра ва мі, — ка жа 
Ула дзі мір Ця рэнць еў.

На се сі ях мяс цо вых Са ве таў 
што год за цвяр джа юц ца пра-
гра мы са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця ад па вед ных рэ гі ё наў. 
Так са ма раз гля да юц ца пы тан ні 
на вя дзен ня па рад ку на зям лі, 
доб ра ўпа рад ка ван ня на се ле ных 
пунк таў, уцяг ван ня ў гас па дар чы 
аба рот ма ё мас ці, якая вы ка рыс-
тоў ва ец ца не эфек тыў на.

Ле тась пра ве дзе на ка ля 1,9 ты-
ся чы се сій мяс цо вых Са ве таў дэ-
пу та таў. У тым лі ку дзевяць — аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў, ка ля 
250 — ба за ва га тэ ры та ры яль на га 
ўзроў ню, больш за 1,6 ты ся чы — 
пер ша сна га тэ ры та ры яль на га 
ўзроў ню. На се сі ях раз гле джа на 
ка ля 5140 пы тан няў.

— Ка неш не, усе тэ мы важ ныя. 
І, па вер це, ад зна чыць, як вы 
ска за лі, пры яры тэт ныя — цяж ка. 
На ту раль на, ся род ін шых са мыя 
асноў ныя пы тан ні — пры няц це 
бюд жэ ту, яго ка рэк ці роў ка. Дэ-
пу та ты ак тыў на спры я лі ў вы ка-
нан ні прэ зі дэнц ка га дэ крэ та аб 
са дзей ні чан ні за ня тас ці. Зра зу-
ме ла, што вель мі важ ныя так-
са ма раз гля ды ін вес ты цый ных 
пра грам. Без умоў на, заў сё ды ў 
цэнт ры ўва гі пы тан ні пра ца ўлад-
ка ван ня на сель ніц тва і ства рэн ня 
но вых вы твор час цяў, ад па вед-
на — ра бо чых мес цаў, — кан ста-
та ваў су раз моў нік.

Агуч ва ец ца дэ пу та та мі і тэ ма 
па вы шэн ня якас ці дзяр жаў ных 
са цы яль ных стан дар таў аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва. І кож ная 
вё сач ка, на ват дзе жы вуць уся го 
не каль кі ча ла век, па він на быць, 
як той ка заў, не «па-за цы ві лі за-
цы яй».

— Дэ пу тац кі кор пус па ві нен 
кла па ціц ца, каб не бы ло праб лем 
з ганд лё вым аб слу гоў ван нем «з 
ко лаў», каб бы лі да ступ ны мі ме-
ды цын скія і паш то выя, бы та выя 
па слу гі, — пад крэс лі вае стар шы-
ня аб лса ве та.

А для гэ та га, зра зу ме ла, апроч 
ін ша га, трэ ба да ро гі пад трым лі-

ваць у нар маль ным ста не. Прад-
стаў ні кі МНС, мі лі цыі па він ны 
зра біць усё маг чы мае для пра-
фі лак ты кі па ру шэн няў, кры мі на-
лу, каб збе раг чы зда роўе і жыц ці 
лю дзей... У кож ным на се ле ным 
пунк це па він на быць кам форт на 
і бяс печ на жыць.

СПРЫ ЯЦЬ 
НА ПАЎ НЕН НЮ 
БЮД ЖЭ ТАЎ

Па вод ле ін фар ма цыі на па ча-
так го да, на ўлі ку ў служ бе за ня-
тас ці зна хо дзі ла ся 2011 бес пра-
цоў ных. А коль касць ва кан сій, 
за яў ле ных най маль ні ка мі, скла-
ла 6448.

Ула дзі мір Ця рэнць еў, раз ва-
жа ю чы на тэ му ства рэн ня но вых 
ра бо чых мес цаў, пры вёў ці ка-
вы прык лад. Стар шы ня Лёз нен-
ска га сель ска га Са ве та Та ма ра 
ДРЫ ЛЁ НАК аса біс та па спры я ла 
та му, каб у рай цэнт ры з'я ві ла ся 
но вая вы твор часць. І ця пер ка-
ля аў та стан цыі ў ад ным бу дын ку 
функ цы я ну юць цэх і кра ма Mark 
Formelle — вы твор цы бя ліз ны 
і адзен ня ў Бе ла ру сі. Кі раў нік 
раён  най прад стаў ні чай ула ды лі-
та раль на ўга ва ры ла кі раў ніц тва 
фір мы пры ехаць у рай цэнтр. Да 
гэ та га рас ка за ла па тэн цый на му 
ін вес та ру пра маг чы мас ці, пе ра-
лі чы ла плю сы ра ё на, у тым лі ку і 
бліз касць да Ві цеб ска. Пе ра ка на-
ла, ка ра цей ка жу чы, што мож на 
тут вы гад на ўклас ці гро шы.

— Так і трэ ба пра ца ваць з ін-
вес та ра мі. Лі та раль на, як ка-
жуць, узяць за ру ку і на мес цы 
ўпэў ніць у вы гад нас ці ад крыц ця 
вы твор час ці. Пы тан ні ства рэн ня 
пры ваб ных біз нес-умоў, раз віц ця 
біз не су ў рэ гі ё нах раз гля да лі ся на 
вы яз ных па ся джэн нях прэ зі ды-
у ма аб лас но га Са ве та ў ра ё нах. 
Ста ноў чы во пыт ёсць у Та ла чын-
скім, Па стаў скім, Глы боц кім ра-
ё нах. І на кан крэт ных пры кла дах 
паказвалі, як эфек тыў на мож на 
ака заць са дзей ні чан не. За да ча 
та кая — ства рыць мак сі маль на 
льгот ныя ўмо вы для раз віц ця біз-
не су і з'яў лен ня но вых ра бо чых 
мес цаў. Для та го, каб па да ткі за-
ста ва лі ся ў рэ гі ё нах, — пра цяг вае 
Ула дзі мір Ця рэнць еў.

І ВЁС КА БУ ДУ ЧЫ НІ
Гро шы, якія пры цяг нуць у 

бюд жэ ты рэ гі ё наў, у лі ку ін ша-
га мож на бу дзе вы дат коў ваць 

на раз віц цё па сёл каў, ма лых га-
ра доў. Аг ра га ра док Ма за ла ва 
не да лё ка ад Ві цеб ска — доб ры 
прык лад ін тэн сіў на га раз віц ця 
ма лень ка га на се ле на га пунк та. 
У апош нія га ды ў ім ад кры ва юц-
ца вы со ка тэх на ла гіч ныя сель-
ска гас па дар чыя вы твор час ці, 
ад па вед ныя па тра ба ван ням ча-
су. І па ра лель на знач на па ляп-
ша юц ца ўмо вы для ства рэн ня 
са цы яль най інф ра струк ту ры на 
ўзроў ні га рад ской. А ўсё дзя ку-
ю чы та му, што ка лісь ці кі раў нік 
дзяр жа вы да ру чыў па спя хо вым 
ай чын ным прад пры ем ствам да-
па маг чы ў раз віц ці глы бін кі. Ак-
цэнт быў зроб ле ны на вы твор-
часці. «Ві цеб скабл газ» уклаў у 
гэ та вя лі кія срод кі. І ця пер сель-
ска гас па дар чае прад прыем  ства 
«Ма за ла ва газ» — ад но з флаг-
ма наў аграр на га сек та ра эка но-
мі кі. На ват замежнікі здзіў ля юц-
ца, што ка роў на фер ме до яць 
ро ба ты, увесь вы твор чы пра цэс 
кам п'ю та ры за ва ны. І ту тэй шыя 
з го на рам рас каз ва юць так са ма 
пра ін тэ ле кту аль ныя цяп лі цы, 
жыл лё...

Стар шы ня аб лса ве та на га даў, 
што з удзе лам кі раў ніц тва воб-
лас ці ле тась у Ма за ла ве прэ зен-
та ва лі аг ра комп лекс і ганд лё вы 
цэнтр: кра му і ка вяр ню.

— У Ма за ла ве пра цяг ва юц-
ца ра бо ты па ства рэн ні вёс кі 
бу ду чы ні. Вя дзец ца доб ра ўпа-
рад ка ван не, за мя ня юц ца эле-
мен ты ву ліч на га асвят лен ня, 
пры вод зяц ца ў па ра дак да ро гі. 
Ста но віц ца ўтуль ней у шко ле, 
бу дын ку сель са ве та, ад ра ман-
ту юць і спар тыў ную за лу ў до ме 
куль ту ры. Мяс цо выя жы ха ры 
па ляп ша юць жыл лё выя ўмо вы: 
для ра бот ні каў зга да на га вы шэй 
прад пры ем ства бу ду ец ца яшчэ 
адзін шмат ква тэр ны дом, — удак-
лад ніў су раз моў нік.

На кант ро лі мяс цо вай ула ды 
і раз віц цё га рад скіх па сёл каў: 
Ба гу шэў ска ў Сен нен скім ра ё-
не, Езя ры шча ў Га ра доц кім. Там 
атры ма юць но вае жыц цё ўста но-
вы аду ка цыі, доб ра ўпа рад ка ван-
не да зво ліць зра біць на се ле ныя 
пунк ты больш прывабнымі...

БЛІ ЖЭЙ ДА ЛЮ ДЗЕЙ
— Што ме сяц пра вод зяц ца аса-

біс тыя пры ёмы гра ма дзян, прад-
стаў ні коў юры дыч ных асоб. І не 
ра дзей ад на го ра зу на квар тал 
ажыц цяў ля юц ца вы яз ныя аса-

біс тыя пры ёмы. Апош нія пра-
вод зяц ца ў зруч ны для гра ма дзян 
час. Дэ пу та та мі мяс цо вых Са ве-
таў су мес на з кі раў ні ка мі ар га ні-
за цый асаб лі вая ўва га ад да ец ца 
ра шэн ню на мес цах ак ту аль ных 
праб лем лю дзей, — удак лад ніў 
Ула дзі мір Ця рэнць еў.

Ён пад крэс ліў, што ў вы ра шэн-
ні пы тан няў жыц це за бес пя чэн ня 
на сель ніц тва вы ра шаль ную ро-
лю ады гры ва юць Са ве ты дэ пу та-
таў пер ша сна га тэ ры та ры яль на га 
ўзроў ню. Дэ пу та ты вы кон ва юць 
знач ную гра мад скую ра бо ту, 
не па срэд на звя за ную з вы бар-
шчы ка мі. Яны ўдак лад ня юць 
ін фар ма цыю для вя дзен ня кніг 
па гас па дар ча га ўлі ку, пры ма юць 
удзел у рэа лі за цыі Дэ крэ та Прэ зі-
дэн та № 18 «Аб да дат ко вых ме-
рах па дзяр жаў най аба ро не дзя-
цей у не ўлад ка ва ных сем' ях». На-
род ныя вы бран ні кі ўва хо дзяць і 
ў склад на зі раль ных ка мі сій па 
аб сле да ван ні су праць па жар на га 
ста ну да моў у на се ле ных пунк тах, 
са ве таў гра мад скіх пунк таў ахо-
вы пра ва па рад ку.

З іх удзе лам пра ве дзе на знач-
ная ра бо та па ін вен та ры за цыі 
гра ма дзян скіх мо гі лак, раз ме-
шча ных у сель скіх на се ле ных 
пунк тах, іх доб ра ўпа рад ка ван ні. 
Яны ак тыў на да па ма га юць у ар-
га ні за цыі і пра вя дзен ні су бот ні-
каў у на се ле ных пунк тах.

ДА ВЕР 
ТРЭ БА АПРАЎД ВАЦЬ

І дэ пу тац кі ман дат аба вяз вае 
быць не раў на душ ным да па трэб 
вы бар шчы каў. На род ны вы бран-
нік па ві нен быць та кім ча ла ве-
кам, яко га хва люе тое, што тур-
буе зем ля коў. І яму трэ ба ве даць, 
якія праб ле мы трэ ба вы ра шаць у 
пер шую чар гу. На пля чах ме на-
ві та дэ пу та таў ляжыць асноў ны 
ця жар па ра бо це з людзь мі.

— Трэ ба вы бу да ваць так сваю 
ра бо ту, каб дэ пу та ты, а гэ та час-
та кі раў ні кі прад пры ем стваў, 
ды рэк та ры школ, ФА Паў і гэ так 
да лей, акра мя сва ёй служ бо вай 
дзей нас ці, па спя ва лі эфек тыў на 
вы кон ваць ра бо ту на гра мад скіх 
па чат ках. І важ на, каб лю дзі ра-
зу ме лі, што Са ве ты пра цу юць не 
для спра ва зда чы. Ка лі не чым трэ-
ба да па маг чы лю дзям, а на мяс-
цо вым уз роў ні не атрым лі ва ец ца, 
трэ ба гэ та пры знаць. На прык лад, 
ка лі па трэб ныя гро шы, каб ад ра-
ман та ваць ву лі цу, пра вес ці ва ду 
ў на се ле ным пунк це, вы ра шыць 
ін шыя ка му наль ныя па трэ бы. 
І ў та кім вы пад ку не аб ход на па-
абя цаць лю дзям, што вы ра шэн-
не праб ле мы бу дзе, па-доб ра му 
яе ла бі ра ваць. І, ка лі трэ ба, на 

ўзроў ні вы ка наў чай ула ды ра ё на, 
абл вы кан ка ма, пар ла мен та кра і-
ны, мі ніс тэр стваў. Ка лі гэ та па чу-
юць і зра зу ме юць лю дзі, бу дуць 
да вя раць. І па ра лель на та ды ста-
не менш скар гаў у рай вы кан кам 
і вы шэй, — раз ва жае стар шы ня 
аб лса ве та.

ПА ВА ЖА ЮЦЬ 
НЕ ТОЛЬ КІ ЗЕМ ЛЯ КІ

Яго ра дуе, што ўсё больш дэ-
пу та таў з глы бін кі — яны маюць 
аў та ры тэ т не толь кі ся род тых, 
хто за іх пра га ла са ваў, але і ў ра-
ё не, воб лас ці, кра і не.

— Лю дзі, ка лі іх абі ра юць, упэў-
не ныя не толь кі ў іх прафесійных, 
але і ў ча ла ве чы х якас ця х, якія 
да зва ля юць ба чыць і вы ра шаць 
роз ныя праб лем ныя ас пек ты... 
Па він на быць нераў на душ ша 
ва ўсім. На прык лад, свое ча со-
ва трэ ба ра зам з за ці каў ле ны мі 
служ ба мі (МНС, мі лі цы яй, прад-
стаў ні ка мі сіс тэ мы аду ка цыі, ін-
шы мі) вы явіць маг чы мую па гро-
зу для жыц ця і зда роўя дзя цей. 
Не аб ход на па кла па ціц ца, каб не 
за стаў ся без ува гі адзі но ка пра-
жы ва ючы, каб да па маг чы шмат-
дзет най сям'і. На ват ка лі дэ пу тат 
ба чыць ры ба ка на тон кім лё дзе, 
па ві нен па кла па ціц ца, каб не па-
та нуў. І дроб ных пы тан няў, тэм 
для ўва гі быць не мо жа! — упэў-
не ны Ула дзі мір Ця рэнць еў.

Стар шы ня аб лса ве та пад крэс-
лі вае асаб лі вую ро лю ста рэй шын 
на се ле ных пунк таў. Яны — злу-
чаль нае звя но па між на сель ніцт-
вам і ор га на мі прад стаў ні чай вы-
ка наў чай ула ды. Пра дзей насць 
ста рэй шын па ста ян на рас каз ва-
ец ца на ста рон ках на ша га вы-
дан ня.

Ня даў на (пра што «МС» ужо 
па ве дам ля ла) пад во дзі лі вы ні кі 
дзей нас ці дэ пу тац ка га кор пу са і 
агу чы лі пла ны на тэ ма тыч ным аб-
лас ным се мі на ры. Аб мяр коў ва лі 
ра бо ту ор га наў мяс цо ва га кі ра-
ван ня і са ма кі ра ван ня па выра-
шэн ні не ка то рых пы тан няў жыц-
це за бес пя чэн ня на сель ніц тва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ

Ула дзі мір 
ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ:

Лю дзі, ка лі іх 
абі ра юць, упэў не ныя 

не толь кі ў іх прафесійных, 
але і ў ча ла ве чы х 
якас ця х, якія да зва ля юць 
ба чыць і вы ра шаць 
роз ныя праб лем ныя 
ас пек ты... Па він на быць 
нераў на душ ша ва ўсім.

«На род ны абран нік па ві нен 
жыць тур бо та мі лю дзей»

Без умоў на, заў сё ды 
ў цэнт ры ўва гі 

пы тан ні пра ца ўлад ка ван ня 
на сель ніц тва і ства рэн ня 
но вых вы твор час цяў, 
ад па вед на — ра бо чых 
мес цаў.
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 Толь кі ліч бы
На Ві цеб шчы не дзей ні ча юць 220 мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, у 

тым лі ку — аб лас ны, 23 — ба за ва га тэ ры та ры яль на га ўзроў ню (21 — 
ра ён ны, 2 — га рад скія: Ві цеб скі і На ва по лац кі), 196 — пер ша сна га 
тэ ры та ры яль на га ўзроў ню (191 — сель скі, 2 — па сял ко выя: Ко пыс кі 
і Бал ба саў скі Ар шан ска га ра ё на, 3 — га рад скія: Но ва лу ком скі, Дзі-
сен скі, Ба рань скі).

Да рэ чы, у Са ве ты ўсіх уз роў няў абра ны 3112 дэ пу та таў. У тым 
лі ку 60 — у аб лас ны Са вет, 741 — ба за ва га тэ ры та ры яль на га 
ўзроў ню (ра ён ныя, га рад скія), 2311 — пер ша сна га тэ ры та ры-
яль на га ўзроў ню: сель скія, па сял ко выя, га рад скія (у га ра дах 
ра ён на га пад па рад ка ван ня).


