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РЭГІЁНЫ: ПА СУТНАСЦІ СПРАВЫ

27 лютага 2019 г.

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Уладзімір
ЦЯРЭНЦЬЕЎ:

«Народны абраннік павінен
жыць турботамі людзей»

Кіраўнік «абласнога
парламента» расказаў
аб рабоце з людзьмі, якасцях
дэпутата і вырашэнні
пытанняў жыццезабеспячэння
насельніцтва.

Безумоўна, заўсёды
ў цэнтры ўвагі
пытанні працаўладкавання
насельніцтва і стварэння
новых вытворчасцяў,
адпаведна — рабочых
месцаў.
— Канешне, усе тэмы важныя.
І, паверце, адзначыць, як вы
сказалі, прыярытэтныя — цяжка.
Натуральна, сярод іншых самыя
асноўныя пытанні — прыняцце
бюджэту, яго карэкціроўка. Дэпутаты актыўна спрыялі ў выкананні прэзідэнцкага дэкрэта аб
садзейнічанні занятасці. Зразумела, што вельмі важныя таксама разгляды інвестыцыйных
праграм. Безумоўна, заўсёды ў
цэнтры ўвагі пытанні працаўладкавання насельніцтва і стварэння
новых вытворчасцяў, адпаведна — рабочых месцаў, — канстатаваў суразмоўнік.
Агучваецца дэпутатамі і тэма
павышэння якасці дзяржаўных
сацыяльных стандартаў абслугоўвання насельніцтва. І кожная
вёсачка, нават дзе жывуць усяго
некалькі чалавек, павінна быць,
як той казаў, не «па-за цывілізацыяй».
— Дэпутацкі корпус павінен
клапаціцца, каб не было праблем
з гандлёвым абслугоўваннем «з
колаў», каб былі даступнымі медыцынскія і паштовыя, бытавыя
паслугі, — падкрэслівае старшыня аблсавета.
А для гэтага, зразумела, апроч
іншага, трэба дарогі падтрымлі-
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Фота Аляксея СПАТКАЯ.

НАГРУЗКІ БОЛЬШ
Асаблівасць Віцебшчыны ў
самай вялікай колькасці населеных пунктаў. Іх тут 6221. Для
параўнання: у Гомельскай вобласці — каля 2,3 тысячы, Брэсцкай — больш чым 2,1 тысячы.
— І таму ў дэпутатаў Прыдзвіння нагрузкі, задач і адказнасці
больш. Народныя выбраннікі з
гонарам павінны апраўдваць давер выбаршчыкаў. І не на словах,
а рэальнымі справамі, — кажа
Уладзімір Цярэнцьеў.
На сесіях мясцовых Саветаў
што год за цвяр джа юц ца праграмы сацыяльна-эканамічнага
развіцця адпаведных рэгіёнаў.
Таксама разглядаюцца пытанні
навядзення парадку на зямлі,
добраўпарадкавання населеных
пунктаў, уцягвання ў гаспадарчы
абарот маёмасці, якая выкарыстоўваецца неэфектыўна.
Летась праведзена каля 1,9 тысячы сесій мясцовых Саветаў дэпутатаў. У тым ліку дзевяць — абласнога Савета дэпутатаў, каля
250 — базавага тэрытарыяльнага
ўзроўню, больш за 1,6 тысячы —
пер ша сна га тэ ры та ры яль на га
ўзроўню. На сесіях разгледжана
каля 5140 пытанняў.

ваць у нармальным стане. Прадстаўнікі МНС, міліцыі павінны
зрабіць усё магчымае для прафілактыкі парушэнняў, крыміналу, каб зберагчы здароўе і жыцці
людзей... У кожным населеным
пункце павінна быць камфортна
і бяспечна жыць.

СПРЫЯЦЬ
НАПАЎНЕННЮ
БЮДЖЭТАЎ
Паводле інфармацыі на пачатак года, на ўліку ў службе занятасці знаходзілася 2011 беспрацоўных. А колькасць вакансій,
заяўленых наймальнікамі, склала 6448.
Уладзімір Цярэнцьеў, разважаючы на тэму стварэння новых
рабочых месцаў, прывёў цікавы прыклад. Старшыня Лёзненскага сельскага Савета Тамара
ДРЫЛЁНАК асабіста паспрыяла
таму, каб у райцэнтры з'явілася
новая вытворчасць. І цяпер каля аўтастанцыі ў адным будынку
функцыянуюць цэх і крама Mark
Formelle — вытворцы бялізны
і адзення ў Беларусі. Кіраўнік
раённай прадстаўнічай улады літаральна ўгаварыла кіраўніцтва
фірмы прыехаць у райцэнтр. Да
гэтага расказала патэнцыйнаму
інвестару пра магчымасці, пералічыла плюсы раёна, у тым ліку і
блізкасць да Віцебска. Пераканала, карацей кажучы, што можна
тут выгадна ўкласці грошы.
— Так і трэба працаваць з інвестарамі. Літаральна, як кажуць, узяць за руку і на месцы
ўпэўніць у выгаднасці адкрыцця
вытворчасці. Пытанні стварэння
прывабных бізнес-умоў, развіцця
бізнесу ў рэгіёнах разглядаліся на
выязных пасяджэннях прэзідыума абласнога Савета ў раёнах.
Станоўчы вопыт ёсць у Талачынскім, Пастаўскім, Глыбоцкім раёнах. І на канкрэтных прыкладах
паказвалі, як эфектыўна можна
аказаць садзейнічанне. Задача
такая — стварыць максімальна
льготныя ўмовы для развіцця бізнесу і з'яўлення новых рабочых
месцаў. Для таго, каб падаткі заставаліся ў рэгіёнах, — працягвае
Уладзімір Цярэнцьеў.

І ВЁСКА БУДУЧЫНІ
Гро шы, якія пры цяг нуць у
бюджэты рэгіёнаў, у ліку іншага можна будзе выдаткоўваць

на развіццё пасёлкаў, малых гарадоў. Аграгарадок Мазалава
недалёка ад Віцебска — добры
прыклад інтэнсіўнага развіцця
маленькага населенага пункта.
У апошнія гады ў ім адкрываюцца высокатэхналагічныя сельска гас па дар чыя вы твор час ці,
адпаведныя патрабаванням часу. І паралельна значна паляпшаюцца ўмовы для стварэння
сацыяльнай інфраструктуры на
ўзроўні гарадской. А ўсё дзякуючы таму, што калісьці кіраўнік
дзяржавы даручыў паспяховым
айчынным прадпрыемствам дапамагчы ў развіцці глыбінкі. Акцэнт быў зроблены на вытворчасці. «Віцебскаблгаз» уклаў у
гэта вялікія сродкі. І цяпер сельскагаспадарчае прадпрыемства
«Мазалавагаз» — адно з флагманаў аграрнага сектара эканомікі. Нават замежнікі здзіўляюцца, што кароў на ферме дояць
робаты, увесь вытворчы працэс
камп'ютарызаваны. І тутэйшыя
з гонарам расказваюць таксама
пра інтэлектуальныя цяпліцы,
жыллё...
Старшыня аблсавета нагадаў,
што з удзелам кіраўніцтва вобласці летась у Мазалаве прэзентавалі агракомплекс і гандлёвы
цэнтр: краму і кавярню.
— У Мазалаве працягваюцца работы па стварэнні вёскі
будучыні. Вядзецца добраўпарадкаванне, замяняюцца элемен ты ву ліч на га асвят лен ня,
прыводзяцца ў парадак дарогі.
Становіцца ўтульней у школе,
будынку сельсавета, адрамантуюць і спартыўную залу ў доме
куль ту ры. Мяс цо выя жы ха ры
паляпшаюць жыллёвыя ўмовы:
для работнікаў згаданага вышэй
прадпрыемства будуецца яшчэ
адзін шматкватэрны дом, — удакладніў суразмоўнік.
На кантролі мясцовай улады
і развіццё гарадскіх пасёлкаў:
Багушэўска ў Сенненскім раёне, Езярышча ў Гарадоцкім. Там
атрымаюць новае жыццё ўстановы адукацыі, добраўпарадкаванне дазволіць зрабіць населеныя
пункты больш прывабнымі...

БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ
— Штомесяц праводзяцца асабістыя прыёмы грамадзян, прадстаўнікоў юрыдычных асоб. І не
радзей аднаго разу на квартал
ажыццяўляюцца выязныя аса-

бістыя прыёмы. Апошнія праводзяцца ў зручны для грамадзян
час. Дэпутатамі мясцовых Саветаў сумесна з кіраўнікамі арганізацый асаблівая ўвага аддаецца
рашэнню на месцах актуальных
праблем людзей, — удакладніў
Уладзімір Цярэнцьеў.
Ён падкрэсліў, што ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння
насельніцтва вырашальную ролю адыгрываюць Саветы дэпутатаў першаснага тэрытарыяльнага
ўзроўню. Дэпутаты выконваюць
знач ную гра мад скую ра бо ту,
непасрэдна звязаную з выбаршчы ка мі. Яны ўдак лад ня юць
інфармацыю для вядзення кніг
пагаспадарчага ўліку, прымаюць
удзел у рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта № 18 «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у неўладкаваных сем'ях». Народныя выбраннікі ўваходзяць і
ў склад назіральных камісій па
абследаванні супрацьпажарнага
стану дамоў у населеных пунктах,
саветаў грамадскіх пунктаў аховы правапарадку.
З іх удзелам праведзена значная работа па інвентарызацыі
грамадзянскіх могілак, размешчаных у сельскіх населеных
пунктах, іх добраўпарадкаванні.
Яны актыўна дапамагаюць у арганізацыі і правядзенні суботнікаў у населеных пунктах.

ДАВЕР
ТРЭБА АПРАЎДВАЦЬ
І дэпутацкі мандат абавязвае
быць нераўнадушным да патрэб
выбаршчыкаў. Народны выбраннік павінен быць такім чалавекам, якога хвалюе тое, што турбуе землякоў. І яму трэба ведаць,
якія праблемы трэба вырашаць у
першую чаргу. На плячах менавіта дэпутатаў ляжыць асноўны
цяжар па рабоце з людзьмі.
— Трэба выбудаваць так сваю
работу, каб дэпутаты, а гэта часта кі раў ні кі прад пры ем стваў,
дырэктары школ, ФАПаў і гэтак
далей, акрамя сваёй службовай
дзейнасці, паспявалі эфектыўна
выконваць работу на грамадскіх
пачатках. І важна, каб людзі разумелі, што Саветы працуюць не
для справаздачы. Калі нечым трэба дапамагчы людзям, а на мясцовым узроўні не атрымліваецца,
трэба гэта прызнаць. Напрыклад,
калі патрэбныя грошы, каб адрамантаваць вуліцу, правесці ваду
ў населеным пункце, вырашыць
іншыя камунальныя патрэбы.
І ў такім выпадку неабходна паабяцаць людзям, што вырашэнне праблемы будзе, па-добраму
яе лабіраваць. І, калі трэба, на

ўзроўні выканаўчай улады раёна,
аблвыканкама, парламента краіны, міністэрстваў. Калі гэта пачуюць і зразумеюць людзі, будуць
давяраць. І паралельна тады стане менш скаргаў у райвыканкам
і вышэй, — разважае старшыня
аблсавета.

ПАВАЖАЮЦЬ
НЕ ТОЛЬКІ ЗЕМЛЯКІ
Яго радуе, што ўсё больш дэпутатаў з глыбінкі — яны маюць
аўтарытэт не толькі сярод тых,
хто за іх прагаласаваў, але і ў раёне, вобласці, краіне.
— Людзі, калі іх абіраюць, упэўненыя не толькі ў іх прафесійных,
але і ў чалавечых якасцях, якія
дазваляюць бачыць і вырашаць
розныя праблемныя аспекты...
Па він на быць нераў на душ ша
ва ўсім. Напрыклад, своечасова трэба разам з зацікаўленымі
службамі (МНС, міліцыяй, прадстаўнікамі сістэмы адукацыі, іншымі) выявіць магчымую пагрозу для жыцця і здароўя дзяцей.
Неабходна паклапаціцца, каб не
застаўся без увагі адзінока пражываючы, каб дапамагчы шматдзетнай сям'і. Нават калі дэпутат
бачыць рыбака на тонкім лёдзе,
павінен паклапаціцца, каб не патануў. І дробных пытанняў, тэм
для ўвагі быць не можа! — упэўнены Уладзімір Цярэнцьеў.

Людзі, калі іх
абіраюць, упэўненыя
не толькі ў іх прафесійных,
але і ў чалавечых
якасцях, якія дазваляюць
бачыць і вырашаць
розныя праблемныя
аспекты... Павінна быць
нераўнадушша ва ўсім.
Старшыня аблсавета падкрэслівае асаблівую ролю старэйшын
населеных пунктаў. Яны — злучальнае звяно паміж насельніцтвам і органамі прадстаўнічай выканаўчай улады. Пра дзейнасць
старэйшын пастаянна расказваецца на старонках нашага выдання.
Нядаўна (пра што «МС» ужо
паведамляла) падводзілі вынікі
дзейнасці дэпутацкага корпуса і
агучылі планы на тэматычным абласным семінары. Абмяркоўвалі
работу органаў мясцовага кіравання і самакіравання па вырашэнні некаторых пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

 Толькі лічбы
На Віцебшчыне дзейнічаюць 220 мясцовых Саветаў дэпутатаў, у
тым ліку — абласны, 23 — базавага тэрытарыяльнага ўзроўню (21 —
раённы, 2 — гарадскія: Віцебскі і Наваполацкі), 196 — першаснага
тэрытарыяльнага ўзроўню (191 — сельскі, 2 — пасялковыя: Копыскі
і Балбасаўскі Аршанскага раёна, 3 — гарадскія: Новалукомскі, Дзісенскі, Бараньскі).
Да рэчы, у Саветы ўсіх узроўняў абраны 3112 дэпутатаў. 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 рыяль на га ўзроў ню: сель скія, па сял ко выя, га рад скія (у га ра дах
ра ённа га падпарадкавання).

