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З 
тых ча соў, як у 
рэ гі ё не з'я ві ла ся 
аса цы я цыя 

мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў, прай шло 
тры га ды. Пра тое, што 
атры ма ла ся зра біць за гэ ты 
пе ры яд «МС» па ці ка ві ла ся 
ў яе стар шы ні — Ана то ля 
НІ КІ ЦІ НА.

Трэ ба ска заць, што ў дэ пу-
тац кім кор пу се Гро дзен шчы-
ны фі гу ра ге не ра ла Ана то ля 
Ні кі ці на мае ва гу перш за ўсё 
дзя ку ю чы аў та ры тэ ту і пра фе сій на му до све-
ду: Ана толь Аляк се е віч ра ней зай маў па са-
ду стар шы ні га рад ско га Са ве та дэ пу та таў. 
Не па чат ко вец на ні ве прад стаў ні чай ула ды, 
а са праўд ны ак са кал, які ў мяс цо вым са ма-
кі ра ван ні пуд со лі з'еў. З пы тан ня аб тым, з 
ча го па чы на ла ся гро дзен ская аса цы я цыя, 
мы і па ча лі на шу гу тар ку:

— У ліс та па дзе 2015 го да быў за цвер джа-
ны Ста тут Гро дзен скай аб лас ной аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, ку ды ўвай шлі 
аб лас ны, га рад скі, 11 ра ён ных і 38 сель скіх 
Са ве таў. Па коль кас ным скла дзе — 425 дэ-
пу та таў. Кі раў ніц тва дзей нас цю аса цы я цыі 
ажыц цяў ляе праў лен не, чле на мі яко га з'яў-
ля юц ца сем Са ве таў дэ пу та таў (аб лас ны, 
га рад скі і пяць ра ён ных).

— Ана толь Аляк се е віч, на коль кі я ра-
зу мею, ства рэн не рэ гі я наль най аса цы я-
цыі — спра ва не ад на го дня?

— Так, на пра ця гу двух ме ся цаў дэ пу-
та та мі Са ве таў Гро дзен скай воб лас ці аб-
мяр коў ваў ся Ста тут аса цы я цыі, уно сі лі ся 
зме ны, да паў нен ні, пра па но вы як на се сі ях, 
па ся джэн нях прэ зі ды у маў, так і ў ін ды ві-
ду аль ным па рад ку. Га лоў ным прад ме там 
дзей нас ці аса цы я цыі з'яў ля ец ца ак тыў нае 
са дзей ні чан не ста наў лен ню і раз віц цю мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня. Ка лі больш дэ та лё-
ва, то мы пра цу ем па роз ных на прам ках: 
ад ар га ні за цыі ву чо бы і аб ме ну во пы там 
да між на род на га су пра цоў ніц тва ў сфе ры 
мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня.

— А вось тут ха це ла ся б пад ра бяз-
ней...

— Што да ты чыц ца пер ша га на прам ку 
ра бо ты — ву чо бы і аб ме ну во пы там, — мы 
пра во дзім су мес ныя па ся джэн ні з прэ зі ды-
у мам аб лас но га Са ве та дэ пу та таў, се мі на ры 
з вы ез дам на мес цы, а так са ма па аб ме не 
во пы там з ма гі лёў скі мі ка ле га мі на су мес-
ным па ся джэн ні з іх рэ гі я наль най аса цы я-
цы яй (сён ня ў кра і не аса цы я цыі функ цы я-
ну юць толь кі ў двух рэ гі ё нах. — Заўв. аўт.). 
Ву чо бу лі чым вель мі важ ным склад ні кам 
сва ёй пра цы, па коль кі дэ пу тат — гэ та звы-
чай ны ча ла век, толь кі больш ак тыў ны. І ад 
та го, на коль кі ён бу дзе больш да свед ча ны 
ў тэ ме ме ха ніз маў вы ра шэн ня тых ці ін шых 
пы тан няў, за ле жыць вы ні ко васць яго пра-
цы. На прык лад, у 2016 го дзе ў На ва груд ку 
рас каз ва лі аб маг чы мас цях удзе лу ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня Гро дзен скай воб-
лас ці ў пра ек тах транс гра ніч на га су пра цоў-
ніц тва ЕС/ПРА АН «Са дзей ні чан не раз віц цю 
на мяс цо вым уз роў ні», а так са ма аб ра бо це 
ор га наў тэ ры та ры яль на га са ма кі ра ван ня і 
ме рах па да лей шым па вы шэн ні эфек тыў-
нас ці іх дзей нас ці ў Грод не, а так са ма ме-
рах, якія пры ма юц ца мяс цо вы мі ўла да мі па 

па вы шэн ні ўзроў ню доб ра-
ўпа рад ка ва нас ці аг ра га рад-
коў і ін шых перс пек тыў ных 
для са цы яль на-эка на міч на-
га раз віц ця на се ле ных пунк-
таў да 2020 го да.

У 2017-м раз гля да лі ра-
бо ту ор га наў мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван-
ня Шчу чын ска га ра ё на па 
ўклю чэн ні ў гас па дар чы 
аба рот ма ё мас ці, якая зна-
хо дзіц ца ў ка му наль най 
улас нас ці і вы ка рыс тоў ва ец-
ца не эфек тыў на, для да лей-

ша га раз віц ця пад ве да мас най тэ ры то рыі, а 
ў Сло нім скім ра ё не — да лей шую ак ты ві за-
цыю ра бо ты ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня 
па ства рэн ні ўмоў для раз віц ця ма ло га і ся-
рэд ня га прад пры маль ніц тва і па вы шэн ня 
ін вес ты цый най пры ваб нас ці рэ гі ё на. Сё ле та 
ак цэн та ва лі ўва гу спе цы я ліс таў ра ён ных Са-
ве таў дэ пу та таў і ў Грод не на асаб лі вас цях 
афарм лен ня да ку мен таў і да га во раў у рам-
ках транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва.

Акра мя та го, аса цы я цыя з'яў ля ец ца аку му-
ля та рам во пы ту і ве даў. За раз, на прык лад, мы 
збі ра ем, вы ву ча ем і ана лі зу ем пы тан ні ар га ні-
за цыі і ажыц цяў лен ня мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня, хут ка бу дзе на дру ка ва ны ме та дыч ны да па-
мож нік, які мы пад рых та ва лі для стар шы няў 
КТО Саў «Раз віц цё мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў 
Гро дзен скай воб лас ці», дзе са бра лі ўсе да ку-
мен ты, не аб ход ныя ім для пра цы.

Дру гі на пра мак дзей нас ці да ты чыц ца ар-
га ні за цыі і пра вя дзен ня кон кур саў. Што год 
мы вы зна ча ем най леп ша га ста рас ту вёс кі і 
най леп шыя КТОС і сель скі Са вет. Для гэ та га 
рас пра ца ва лі гра ма ты і ўру ча ем ка рыс ныя 
пры зы. На прык лад, ле тась у кон кур се ўдзель-
ні ча лі 38 сель са ве таў, 54 ста рас ты, 22 КТО Сы 
Гро дзен шчы ны — чле наў аса цы я цыі.

— Што ма ец ца на ўва зе пад ка рыс ны-
мі пры за мі, ка лі гэ та не сак рэт?

— Мы па ці ка ві лі ся ў пе ра мож цаў, што не-
аб ход на ім для пра цы: боль шасць на ра ка ла 
на не да хоп срод каў для па ко су тра вы — вы-
ра шы лі па да рыць га зо на ка сіл кі: для сель са-
ве та гэ та ад на з са мых па трэб ных рэ чаў.

— Доб ра, але не толь кі ж ву чо бай і 
кон кур са мі жы ве аса цы я цыя, чым зай-
ма ец ца акра мя гэ та га?

— Яшчэ ад ным важ ным на прам кам дзей-
нас ці з'яў ля ец ца між на род нае су пра цоў-
ніц тва.

У 2016 го дзе су мес на з прад стаў ні ка мі 
вась мі бы лых рэс пуб лік Са вец ка га Са ю за 
(Ра сіі, Укра і ны, Ар ме ніі, Кыр гыз ста на, Ка-
зах ста на, Азер бай джа на, Літ вы, Лат віі) быў 
за кла дзе ны ў Ка лож скім пар ку «Парк Друж-
бы на ро даў», а як пра цяг гэ тай ак цыі — у маі 
мі ну ла га го да тут жа па чаў ся між на род ны 
пра ект «Бэз Пе ра мо гі» пры не па срэд ным 
удзе ле аса цы я цыі дэ пу та таў. У нас на ла-
джа ны дзе ла выя су вя зі з аса цы я цы я мі Ра сіі, 
Ар ме ніі, Укра і ны, Поль шчы, Лат віі, Гру зіі, 
Іта ліі. Гэ тым мы не аб мя жоў ва ем ся: су мес-
на з асвет ніц кім гра мад скім аб' яд нан нем 
«Фонд імя Льва Са пе гі» вя дзём ак тыў ную 
ра бо ту па по шу ку ка лег і парт нё раў у кра і-
нах Еў ро пы. Да рэ чы, Гро дзен ская аб лас ная 
аса цы я цыя за рэ гіст ра ва ная ў сіс тэ ме PADOR 
Еў ра пей скай ка мі сіі для та го, каб мець маг-
чы масць удзель ні чаць у рэа лі за цыі транс-
гра ніч ных пра ек таў.

— І ўжо ёсць кан крэт ныя вы ні кі?
— На ват ад моў ны — і той вы нік. (Усмі ха-

ец ца.) Су мес на з фон дам Льва Са пе гі бы лі 
рас пра ца ва ны да ку мен ты па ўдзе ле ў рэа-
лі за цыі пра ек таў на су му ў 200 ты сяч еў ра. 
Але мы атры ма лі ніз кія ба лы ад парт нё раў 
і не прай шлі ў на ступ ны этап кон кур су па 
пры чы не не пры знан ня Бе ла рус сю Еў ра-
пей скай хар тыі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. 
Праў да, пер шая ня ўда ча не асту дзі ла наш 
за пал, у на ступ ным го дзе мы пра цяг нем 
пры кла даць на ма ган ні па да сяг нен ні па-
стаў ле най пе рад са бой мэ ты.

У шта це Аса цы я цыі ў якас ці на мес ні ка 
стар шы ні пра цуе дэ пу тат га рад ско га Са ве та 
Сяр гей Ка ля да, ба гаж удзе лу яко га ў пра ек-
тах транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва до сыць 
вя лі кі, та му раз ліч ва ем на пос пех. За раз 
дзя ку ю чы яго ўдзе лу аса цы я цы яй рас пра-
ца ва на пяць пра ек таў па транс гра ніч ным 
су пра цоў ніц тве, якія ахоп лі ва юць тэ ры то рыі 
ад не вя лі кіх сель скіх Са ве таў (што важ на ў 
Год ма лой ра дзі мы) да зна ка вых аб' ек таў, 
раз ме шча ных на тэ ры то рыі ту рысц ка-рэ-
крэ а цый на га пар ку «Аў гус тоў скі ка нал».

Акра мя та го, мы звяр та ем ува гу не толь кі 
на за ход ніх до на раў, але пра цу ем і з ус-
ход нім парт нё рам: ця пер у ста дыі ра шэн ня 
зна хо дзіц ца пра ект ад наў лен ня пом ні каў 
ге ро ям вай ны 1812 го да — ге не ра лам Лан-
ско му (па ха ван не ў Грод не) і Гам пе ру (у 
аг ра га рад ку Дзя рэ чын Зэ львен ска га ра ё на) 
су мес на з мас коў скай уста но вай «Му зей-
па на ра ма «Ба ра дзін ская біт ва». Усе да ку-
мен ты і ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы раз-
гля да юц ца ў Па ста ян ным ка мі тэ це Са юз най 
дзяр жа вы ў дзярж сак ра та ра Ры го ра Ра по ты, 
а так са ма ў Му зеі-па на ра ме «Ба ра дзін ская 
біт ва».

Ка лі га ва рыць да лей аб між на род ным 
склад ні ку, то мы па да ру чэн ні стар шы ні 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 
Аляк санд ра Па пко ва за раз вы ву ча ем во пыт 
пра цы на шых су се дзяў — па ля каў — па рэа-
лі за цыі іні цы я тыў на мяс цо вым уз роў ні.

— На коль кі ра зу мею, іні цы я ты ва аса-
цы я цыі, якая да ты чыц ца ад наў лен ня 
пом ні каў, акра мя між на род на га склад-
ні ка з ва ша га бо ку мае да чы нен не да 
апя кун скай дзей нас ці?

— Так, гэ ты кі ру нак пра цы (апя кун ская і 
гу ма ні тар ная дзей насць. — Заўв. аўт.) так-
са ма зна хо дзіц ца ў по лі зро ку аса цы я цыі: 
мы пры ма ем удзел у ак цы ях па ад наў лен ні 
пом ні каў во і нам, якія за гі ну лі ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, вы дзя ля ю чы на гэ та срод-
кі з член скіх уз но саў і спон сар скай да па мо гі. 
Аса цы я цыя не па срэд на ўдзель ні ча ла ў ад-
наў лен ні Кур га на Сла вы ў Грод не і ства рэн ні 
мя жы імя Дзміт рыя Кар бы ша ва не толь кі 
ма тэ ры яль на, але і, мож на ска заць, фі зіч на. 
Акра мя та го, аса цы я цыя ўзя ла шэф ства над 
та кі мі аб лас ны мі ўста но ва мі, як ка дэц кае 
ву чы лі шча, Дом ма лют кі, цэнтр рэ абі лі та цыі 
дзя цей-ін ва лі даў.

На Ка ля ды і на ва год нія свя ты ўсім пад-
шэф ным ар га ні за цы ям уру ча ем па трэб ныя 
ім па да рун кі: спор тін вен тар, арг тэх ні ку, 
цац кі, адзен не і пры сма кі для дзя цей. Ця-
пе раш нія свя ты не ста нуць вы клю чэн нем: 
доб рыя па чы нан ні па він ны пра цяг вац ца і 
па мна жац ца.

Гу та ры ла Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

МЕР КА ВАН НІ
Ка ця ры на ЗЕН КЕ ВІЧ, стар шы ня 

Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў:

— Па змес це 
ўтво ра ныя аса-
цы я цыі не па він-
ны пе ра тва рац ца 
ў фар маль ныя 
спра ва зда чы тэ-
ры то рый. На конт 
вы ра шэн ня пэў-
ных праб лем на 
мес цах па ві нен 

вы бу доў вац ца дыя лог: па між На цы я-
наль ным схо дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
мяс цо вы мі Са ве та мі дэ пу та таў і ор га-
на мі тэ ры та ры яль на га са ма кі ра ван ня. 
Зра зу ме ла, ён па ві нен іс ці праз прыз-
му пра ва ўжы ва льнай прак ты кі на цы я-
наль на га за ка на даў ства і з улі кам мер-
ка ван няў мяс цо вых ор га наў ула ды.

Аса цы я цыі мо гуць узяць на ся бе пы-
тан ні аб агуль нен ня пра па ноў з мес цаў па 
ўдас ка на лен ні нар ма тыў на-пра ва вой ба-
зы і ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, эфек-
тыў на га вы ка ры стан ня рэ сур саў і ін шыя 
пы тан ні, якія не па срэд на ўплы ва юць на 
ўзро вень і якасць жыц ця лю дзей.

Праз аса цы я цыі мо жа быць ар га ні за-
ва на пуб ліч нае аб мер ка ван не за ко на пра-
ек таў, што не ад на ра зо ва пра па ноў ваў кі-
раў нік дзяр жа вы. Аса цы я цыі мо гуць стаць 
пля цоў кай для гу тар кі з гра мад ствам, у 
тым лі ку з усі мі за ці каў ле ны мі гра мад скі мі 
ар га ні за цы я мі і аб' яд нан ня мі.

Ігар ЖУК, стар шы ня Гро дзен ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў:

— Дзе ля ча го 
ство ра на аса цы-
я цыя? Перш за 
ўсё, дзе ля ака-
зан ня ме та дыч-
най да па мо гі на 
мес цах, як ка-
ле гі яль ны ор ган 
прад стаў  н і  чай 
ула ды. Адзін з 
пры яры тэт  ных 

кі рун каў у ра бо це — удзел у пра ек-
тах між на род най тэх ніч най да па мо гі, 
уста ля ван не кан так таў з між на род ны мі 
фон да мі, аса цы я цы я мі, ар га ні за цы я мі 
на мяс цо вым уз роў ні. На ша за да ча — 
зра біць кам форт ным жыц цё лю дзей, 
дзе б яны ні жы лі, а яшчэ ак ты ві за ваць 
іх да гра мад ска га ўдзе лу і рэа лі за цыі 
іні цы я тыў, на кі ра ва ных на па ляп шэн не 
ўмоў іх жыц ця. А аса цы я цыя, са свай го 
бо ку, змаг ла б ма раль на і ма тэ ры яль на 
пад тры маць на за кон ным уз роў ні.

Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, стар шы-
ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў:

— На на ра дзе 
ў Са ве це Рэс пуб-
лі кі ся род ін шых 
уваж лі ва слу-
хаў пра во пыт 
Ма гі лёў скай і 
Гро дзен скай аб-
лас цей па тэ ме 
дзей нас ці аса-
цы я цый мяс цо-
вых Са ве таў. У 

ме ра пры ем стве, да рэ чы, бра лі ўдзел і 
прад стаў ні кі Еў ра пей ска га са ю за.

Тое, што па чуў, за ці ка ві ла. Маг чы-
ма, з ча сам ство рым ана ла гіч ную аса-
цы я цыю. Ду маю, у вы ні ку мож на бу дзе 
больш эфек тыў на вы ра шаць праб ле-
мы вы бар шчы каў, зра біць яшчэ больш 
цес ным уза е ма дзе ян не з ор га на мі вы-
ка наў чай ула ды.

І па ра лель на мож на пе рай маць пе ра-
да вы во пыт мяс цо ва га са ма кі ра ван ня.

СІС ТЭ МА мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў за меж ных 
кра і нах звы чай на грун ту ец ца на ад мі ніст ра цый на-

тэ ры та ры яль ным па дзе ле. Пяр віч най ячэй кай мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня вы сту па юць звы чай на га рад скія
і сель скія мяс цо выя су поль нас ці — гра ма ды (ка му ны),
якія мо гуць знач на ад роз ні вац ца ад на ад ад ной 
па ме ра мі тэ ры то рый і коль кас цю на сель ніц тва. 
За ка на даў ства за меж ных кра ін аб мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні не вы клю чае маг чы масць аб' яд нан ня 
ка мун і ства рэн ня іх аса цы я цый.

На прык лад, у Іс па ніі іс нуе та кая фор ма, як сін ды ка ты — 
доб ра ах вот ныя аб' яд нан ні ка мун, ство ра ныя дзе ля су мес-

на га вы ка нан ня пэў ных ра бот, якія ад но сяц ца да іх кам-
пе тэн цыі.

У ЗША у ме жах асоб ных шта таў ёсць раз на стай ныя ар-
га ні за цыі, якія пад трым лі ва юць цес ныя су вя зі з ор га на мі 
ўла ды шта таў, ла бі ру юць у іх свае ін та рэ сы. Та кія ж пра цэ сы 
ад бы ва юц ца і на фе дэ раль ным уз роў ні, хоць тут та кіх му-
ні цы паль ных ла бісц кіх ар га ні за цый менш, чым у шта тах. 
Най больш знач най з'яў ля ец ца На цы я наль ная лі га га ра доў, 
га лоў ная за да ча якой — ла бі ра ван не ін та рэ саў га ра доў у 
Кан грэ се ЗША і фе дэ раль ным ура дзе. На цы я наль ная лі га 
га ра доў аб' яд ноў вае ўсе ста лі цы шта таў, най больш буй ныя 
га ра ды і га рад скія агла ме ра цыі, згод ныя пла ціць член скія 
ўзно сы. У кож ным шта це ёсць свая лі га, так што буй ны го-

рад мо жа ўва хо дзіць і ў яе, і ў На цы я наль ную лі гу. У ЗША 
што год пра во дзіц ца Кан грэс га ра доў ЗША, які звы чай на 
збі рае прад стаў ні коў з 7-10 ты сяч га ра доў.

У Вя лі ка бры та ніі іс ну юць аса цы я цыі граф скіх, акруж ных 
і ні за вых (вяс ко вых, па ра фі яль ных, ка му наль ных) звё наў 
му ні цы паль най сіс тэ мы. Яны звы чай на дзей ні ча юць са ма-
стой на, пад трым лі ва ю чы су вя зі з мі ніст ра мі і ўра дам.

У Шат лан дыі дзей ні чае адзі ная ар га ні за цыя му ні цы-
паль ных улад — Соnvеntіоn оf Sсоttіsh Lосаl Аuthоrіtіеs 
(СОSLА), з да па мо гай якой мі ністр па спра вах Шат лан дыі 
раз мяр коў вае дзяр жаў ныя суб сі дыі, вы дзе ле ныя пар ла-
мен там мяс цо ва му са ма кі ра ван ню гэ та га рэ гі ё на Злу ча на га 
Ка ра леў ства.

А ЯК У ІХ?

З ВО ПЫ ТУ РА БО ТЫ

З вы ха дам 
на між на род ны ўзро вень

Гро дзен ская аб лас ная аса цы я цыя мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў па шы рае сфе ру ін та рэ саў


