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— На коль кі пра дук цый-
ны быў пе ры яд ста наў лен ня, 
што зроб ле на, якія праб ле-
мы вы ра ша ныя? — па ці ка ві-
ла ся «МС» у дэ пу та таў.

Ак са на АГА РОД НІ КА ВА, 
стар шы ня Го рац ка га ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў, 
бы лы кі раў нік праў лен-
ня Ма гі лёў скай аб лас ной 
аса цы я цыі мяс цо вых Са-
ве таў дэ пу та таў:

— За час іс на ван ня аса-
цы я цыі мы пра вя лі не каль-
кі вель мі важ ных су стрэч і 
се мі на раў. Вы ву ча лі во пыт 
рэа лі за цыі мяс цо вых іні цы я -
тыў, доб ра ад пра ца ва ны ў
Слаў га рад скім, Крас на поль-
скім, Ча вус кім ра ё нах, дзя лі-
лі ся сва і мі на пра цоў ка мі па 
рэа лі за цыі пра ек та «Гор кі — 
зда ро вы го рад», раз ві ва лі 
між рэ гі я наль нае су пра цоў-
ніц тва. За кошт доб ра ах-
вот ных уз но саў да па маг лі 
шэ ра гу аб лас ных і ра ён ных 
са цы яль ных уста ноў. Ар га-
ні за ва лі шэф ства над ма гі-
лёў скім спе цы я лі за ва ным 
До мам дзі ця ці, ака за лі ма-
тэ ры яль ную да па мо гу ра-
ён ным баль ні цам, цэнт рам 
ка рэк цый на-раз ві валь на га 
на ву чан ня і рэ абі лі та цыі.

На жаль, не атры ма ла-
ся за дзей ні чаць па тэн цы-
ял аса цы я цыі ў рэа лі за цыі 
між на род ных пра ек таў, на-
ла дзіць ста сун кі з аса цы я-
цы я мі ін шых кра ін у рам ках 
пра ек таў транс гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва, а так са ма 
пры цяг нуць ін вес ты цыі для 
вы ра шэн ня больш гла баль-
ных праб лем у жыц це за бес-
пя чэн ні на сель ніц тва.

Дзміт рый ХА РЫ ТОН-
ЧЫК, стар шы ня Ма гі лёў-
ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў:

— Каля вы то каў ства рэн ня 
ста я лі дэ пу та ты па пя рэд ня-
га склі кан ня. Яны ста лі пер-
ша пра ход ца мі, і тое, што імі 
зроб ле на, каш тоў нае. Пер-
ша па чат ко вая мэ та — да па-
маг чы Са ве там мяс цо вых 
дэ пу та таў да дат ко ва са ма-
ар га ні за вац ца, скан цэнт ра-
ваць свае вы сіл кі на ра шэн ні 
фі нан са вых, эка на міч ных і 
ін шых праб лем — да сяг ну-
тая. Пра во дзі лі ся на ра ды, 
се мі на ры, раз гля да лі ся на-
дзён ныя праб ле мы, ра бі-
ла ся спро ба сфар му ля ваць 
ак ту аль ныя пы тан ні, якія 
сён ня ста яць пе рад дэ пу тац-
кім кор пу сам. Быў ство ра ны 
раз лі ко вы ра ху нак, на жаль, 
срод кі, якія на ім аку му ля ва-
 лі ся, не вель мі вя лі кія. Але 
яны да зво лі лі пра вес ці шэ-
раг даб ра чын ных ак цый ад 
імя дэ пу та таў.

Ана толь МА ЦЮ ЛІН, 
стар шы ня Ча вус ка га ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў, 
стар шы ня Ма гі лёў скай аб-
лас ной аса цы я цыі мяс цо-
вых Са ве таў дэ пу та таў:

— Да 2010 го да та кой 
фор мы ра бо ты, як аса цы я-
цыя, на огул не бы ло. І тое, 
што за раз іс нуе да дат ко вая 
маг чы масць аб' яд нац ца «па 
ін та рэ сах», вель мі доб ра. 
Сён ня на сель ніц тва лі чыць, 
што ўсе спрэч ныя пы тан ні 
па він на вы ра шаць ула да. 
На ват тыя, дзе мож на бы ло б 
абы сці ся сва і мі сі ла мі. 
А гэ та чыс тай ва ды ўтры ман-
 ства. Трэ ба пе ра ла маць гэ-
тае мер ка ван не. І тут вя лі кія 
спа дзя ван ні ўскла да ем на 
на шых ак ты віс таў на мес-
цах. Яны з'яў ля юц ца пры-
кла дам для сва іх зем ля коў, 
і ад іх дзе ян няў шмат што 
за ле жыць. Аса цы я цыя — ме-
 на ві та тая ар га ні за цыя, праз 
якую мы ра зам змо жам вы-
ра шыць ней кія асоб на ўзя-
тыя пы тан ні, вы пра ца ваць 
агуль ныя ва ры ян ты дзе ян-
няў. Ця пер мы ма ем маг чы-
масць за ах во ціць сва іх па-
моч ні каў яшчэ і руб лём.

— Якія за да чы ста віць пе-
рад са бой аса цы я цыя сён ня?

Дзміт рый Ха ры тон чык:
— Га лоў ны мі за да ча мі 

аса цы я цыі бы лі і за ста юц-
ца — ства рэн не вы раз най 
фі нан са вай асно вы за кошт 

пры цяг нен ня да дат ко вых 
срод каў, по шу кі но вых па-
ды хо даў і ме та даў для вы ра-
шэн ня праб лем ных пы тан-
няў у ра ё нах, рас пра цоў ка 
пла на ра бо ты і кант роль за 
яго вы ка нан нем. Мы па-
він ны ак тыў на праз ор га ны 
тэ ры та ры яль на га са ма кі-
ра ван ня ўцяг ваць у ра бо ту 
на сель ніц тва. Усё гэ та бу дзе 
спры яць раз віц цю ра ё наў.

Ана толь Ма цю лін:
— Гэ та вы ву чэн не праб лем 

і пад трым ка ор га наў тэ ры та-
ры яль на га гра мад ска га са ма-
кі ра ван ня, ін шых гра мад скіх 
фар мі ра ван няў, якія су мес на 
з дэ пу тац кім кор пу сам вы ра-
ша юць пы тан ні жыц це за бес-
пя чэн ня на сель ніц тва. Гэ та 
тыя лю дзі, якія да па ма га юць 
ула дзе вы кон ваць са цы яль-
ныя стан дар ты, свое ча со ва 
ін фар му юць мяс цо выя вы ка-
наў чыя і прад стаў ні чыя ор га-
ны. Трэ ба па ды маць аў та ры-
тэт гэ тых лю дзей. Бу дзе ство-
ра ны так зва ны сак ра та ры ят 
аса цы я цыі для ка ар ды на цыі 
дзе ян няў ор га наў гра мад-
ска га са ма кі ра ван ня, ра бо ты 
над вы ка нан нем тых за дач, 
якія аса цы я цыя за пла на ва ла. 
У яго скла дзе бу дзе пра ца-
ваць бух гал тар, які зой мец ца 
кант ра ля ван нем на ша га фі-
нан са ва га склад ні ка. Бу дзем 
шу каць спо са бы вы ра шэн ня 
праб лем сва і мі сі ла мі, ана лі-
за ваць, на коль кі тан ней гэ та 
зра біць на ма ган ня мі дэ пу-
та таў, не абы яка вых лю дзей 
і ней кіх ба за вых прад пры-
ем стваў. Бо па ста віць за да-
чу ўла дзе, каб яна вы ра шы ла 
праб ле му, гэ та ад но, а вось 
як мы змо жам зра біць гэ та 
са мі. Каб пад тры маць на шых 
па моч ні каў, пла ну ем на 
2019 год за клас ці фі нан са-
ван не і па прын цы пе між-
на род ных ар га ні за цый, якія 
вы дзя ля юць гран ты, за ах-
воч ваць лю дзей.

— Якім вы ба чы це да лей-
шы лёс аса цы я цыі?

Дзміт рый Ха ры тон-
чык:

— Пер ша рад ная за да ча — 
уста на віць ста біль ную кры-
ні цу да хо даў. Пры су стрэ чах
з на сель ніц твам дэ пу тат 
ста но віц ца су вяз ным звя-
ном па між вы бар шчы ка мі 
і вы ка наў чай ула дай. Па 
сут нас ці, у дэ пу та та ня ма 
ні я ка га фі нан са ва га ры ча га 
для вы ра шэн ня тых ці ін шых 
пы тан няў. А лю дзі вель мі 
час та за кра на юць гла баль-
ныя праб ле мы, для рэа лі-
за цыі якіх па трэб ны вя лі кія 
срод кі. Сён ня вель мі шмат 
іс нуе гран таў між на род най 
тэх ніч най да па мо гі, трэ ба 
ву чыц ца іх пры цяг ваць і раз-
ві ваць свае тэ ры то рыі. Каб 
да сяг нуць рэ аль на га вы ні ку 
ра бо ты, не аб ход на спа чат-
ку скан цэнт ра ваць вы сіл кі 
на ней кіх пэў ных кі рун ках, 
а да лей, раз ві ва ю чы ас тат-
нія, па вы шаць ак тыў насць 
ра бо ты аса цы я цыі.

Ана толь Ма цю лін:
— Бу дзем і на да лей за-

хоў ваць аб' яд наль ны па ча-
так — пра вя дзен не спар та кі яд. 
За раз рых ту ем ся да зі мо вай, 
каб пра вес ці ў сту дзе ні —

лю тым. Гэ та згур тоў вае
лю дзей. Пра цу ем ад на ча со-
ва з усі мі пра ек та мі ПРА АН, 
пры цяг ва ем срод кі. На ка-
рысць пой дзе ства рэн не так 
зва на га сак ра та ры я та, пра 
які я ка заў вы шэй, ад крыц-
цё свай го сай та, ства рэн не 
ла га ты па — так мы бу дзем 
па зна валь ны мі. Што да ты-
чыц ца ор га наў са ма кі ра ван-
ня, пла ну ем рас пра ца ваць 
па ла жэн не спа бор ніц тваў.

Пла ну ем вы ву чаць во-
пыт ра сі ян. У іх іс нуе пе ра лік 
кры тэ ры яў, па якіх ацэнь-
 ва ец ца ра бо та дэ пу та таў. 
У Ра сіі ёсць роз ныя ва ры ян ты 
аса цы я цый, якія за сна ва ны 
на пэў ных ін та рэ сах. Нам 
трэ ба пад няць ак тыў насць 
гра ма дзян і па шу каць гро-
шы ў ся бе, за ха ваць ма ё-
масць, якая нам да ста ла ся. 
За ка на даў ства да зва ляе, каб 
мы бра лі част ку ад каз нас ці 
на ся бе. Гэ та і ў пла не на-
вя дзен ня па рад ку на зям лі, 
і ра бо ты з пус ту ю чы мі да-
ма мі. Ка лі мы ка жам пра 
аса цы я цыю, ма ем на ўва зе 
аб' яд нан не лю дзей па ін та-
рэ сах. У Грод не, на прык лад, 
па ін шым прын цы пе аб' яд-
на лі ся, чым у нас, але кож ны 
шу кае ва ры ян ты пад няц ця 
аў та ры тэ ту ор га наў са ма кі-
ра ван ня на мес цах, каб яны 
са мі бы лі гас па да ра мі.

Анд рэй КІБ ЛОЎ, стар-
шы ня Ма гі лёў ска га га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў:

— У рам ках дзя ся тай 
кан фе рэн цыі па рад нё ных 
га ра доў Бе ла ру сі і Гер ма-
ніі, якая ня даў на ад бы ла ся 
ў Гер ма ніі, мы з прад стаў-
ні ка мі га ра доў-па бра ці маў 
аб мер ка ва лі маг чы масць 
вы ву чэн ня во пы ту ра бо-
ты на шай аса цы я цыі мяс-
цо вых Са ве таў дэ пу та таў і 
па доб на га фар мі ра ван ня з 
ня мец ка га бо ку. Ці ка ві лі ся, 
на якіх прын цы пах бу ду ец-
ца та кая ра бо та ў іх, ка за лі 
пра свае праб ле мы і вы ра-
шы лі, што ад ным з кі рун каў 
су пра цоў ніц тва з па рад нё-
ны мі га ра да мі бу дзе раз віц-
цё і гэ тай тэ мы. Яна вель мі 
важ ная для нас і для на шых 
су се дзяў.

А яшчэ, на мой по гляд, 
у аса цы я цыю трэ ба ак тыў-
на пры цяг ваць біз нес, гэ та 
да па мо жа ажыц цяў ляць яе 
не па срэд ныя функ цыі. На 
сён ня сфар мі ра ва ны пад-
ра бяз ны план дзе ян няў на 
на ступ ны год, які скла даў ся 
з кан крэт ных пра па ноў. Спа-
дзя ём ся, што ўсё за ду ма нае 
ажыц ця віц ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

МЕР КА ВАН НЕ
Мі ра слаў КО БА СА, стар шы ня праў лен ня 

асвет ніц ка га гра мад ска га аб' яд нан ня «Фонд 
імя Льва Са пе гі»:

— Шмат хто ў аса цы-
я цыі мяс цо вых Са ве-
таў дэ пу та таў ба чыць 
струк ту ру, якая пра цуе 
на пры цяг нен не ін вес-
ты цый ных пра ек таў. 
Так, гэ та адзін з кі рун каў 
дзей нас ці, але асноў ная 
ідэя не ў гэ тым. І ўво гу-
ле, нам сён ня не ха пае ра зу мен ня мэт і за дач аса цы-
я цыі. Тут не аб ход на да дат ко вае тлу ма чэн не.

Сі ту а цыя з мяс цо вы мі Са ве та мі сён ня та кая, што 
ў іх фак тыч на не ха пае ні фі нан са вых, ні кад ра вых 
рэ сур саў. Та му рэа лі за ваць тое, што на пі са на ў за-
ко не пра па няц це мяс цо ва га са ма кі ра ван ня праб-
ле ма тыч на. Дзе та ды вый сце?

Але най леп шы за меж ны во пыт кра ін Цэнт раль-
най Еў ро пы (Поль шча, Чэ хія, Венг рыя), Скан ды на віі 
(Шве цыя, Да нія, Фін лян дыя) дэ ман струе, што мяс-
цо вае са ма кі ра ван не па він на быць больш раз ві тое. 
Гэ та азна чае, што чым больш мяс цо вае са ма кі ра-
ван не са ма стой нае, са ма да стат ко вае і дас ка на лае, 
тым больш вы со кім і больш якас ным з'яў ля ец ца 
ўзро вень жыц ця і даб ра бы ту гра ма дзян.

Лю дзям трэ ба тлу ма чыць, што са праўд нае эфек-
тыў нае мяс цо вае са ма кі ра ван не — не міф, а рэ аль-
насць, якая за сна ва на на іх іні цы я ты ве і ад каз нас ці. 
Што мяс цо вае са ма кі ра ван не — гэ та іх пра ва і рэ-
аль ная маг чы масць са ма стой на вы ра шаць мяс цо-
выя пы тан ні, але гэ та так са ма ад каз насць кож на га 
за тых лю дзей, якіх мы абі ра ем дэ пу та та мі, за тыя 
ра шэн ні, якія імі бу дуць пры мац ца, у тым лі ку па 
рас па ра джэн ні агуль най ка му наль най улас нас цю 
і бюд жэт ны мі срод ка мі, гэ та не па срэд ны ўдзел у 
пра цэ се пры няц ця ра шэн няў.

Зноў спы та ем, хто па ві нен да вес ці спа дзя ван ні 
су поль нас ці гра ма дзян да са мых вяр хоў і якім чы-
нам? Кож ны Са вет бу дзе дзей ні чаць па асоб ку? На-
 пэў на, не! Хтось ці па ві нен аку му ля ваць і вы каз ваць 
агуль ную во лю ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня і 
там, дзе ёсць за га ны і праб ле мы, ра біць усё, каб яны 
бы лі лік ві да ва ныя. На пы тан не «Хто гэ та зро біць?» 
ёсць ад каз «Аса цы я цыя!».

Дру гая функ цыя — аду ка цый на-кан суль та цый-
ная, трэ цяя — раз віц цё між на род най дзей нас ці. На-
вош та нам вы на хо дзіць кож на га ра зу ро вар, ка лі ён 
ужо пры ду ма ны? З ад на го бо ку, нам трэ ба вы ву-
чаць ста ноў чы між на род ны во пыт і ўка ра няць яго 
ў Бе ла ру сі з улі кам іс ну ю чых у нас асаб лі вас цяў, з 
дру го га — за сце раг чы ся ад ві да воч ных і пры ха ва-
ных па мы лак.

Чац вёр тая функ цыя — гэ та ін вес ты цыі ў ін тэ лект 
праз ар га ні за цыю аду ка цый най дзей нас ці (се мі на-
ры, круг лыя ста лы, кан фе рэн цыі, на ву чаль ныя ві зі-
ты, ста жы роў кі) і гра шо выя пра ек ты (за пе ра мо гай 
у кон кур се ідуць і срод кі).

Ка лі гра мад ская ар га ні за цыя, як на ша, на рэа лі-
за цыю мі ні-пра ек таў ТАН ДЭМ змаг ла ў су ме пры-
цяг нуць паў міль ё на еў ра, то та ко га ро ду ор ган, як 
аса цы я цыя, мо жа за адзін пра ект пры цяг нуць су-
му, над якой мы пра ца ва лі сем га доў. Бо яна бу дзе 
прад стаў ляць пуб ліч ную га лі ну ўла ды ўсёй кра і ны, 
ка лі вес ці га вор ку аб На цы я наль най аса цы я цыі.

Яшчэ ад на функ цыя — аба ро на пра воў і за кон ных 
ін та рэ саў сва іх чле наў.

Са ма кі ра ван не — гэ та пуб ліч ная ўла да, якая не 
ўва хо дзіць у сіс тэ му дзяр жаў ных ор га наў. Але гэ тую 
са ма стой насць ні ў якім вы пад ку не вар та ўспры-
маць як ад асоб ле насць або як струк ту ру, на кі ра ва-
ную на су праць ста ян не.

Тут трэ ба ра зу мець, што ўся эва лю цыя ча ла вец-
тва — спрад веч ная ба раць ба ідэй: хтось ці пра па нуе 
ад но, хтось ці неш та ін шае, і ў вы ні ку аб' яд нан ня ідэй 
на ра джа ец ца трэ цяя ідэя — но вая і леп шая. Гэ ты 
доў гі шлях трэ ба прай сці.

Аса цы я цыя па він на ўдзель ні чаць ва ўсіх вы зна-
чаль ных ра шэн нях, якія да ты чац ца ін та рэ саў са ма-
кі ра ван ня, і яна па гэ тых ра шэн нях па він на быць 
за ва да та рам.

Яшчэ ад но важ нае пы тан не. На сён ня дзве пер-
шыя аса цы я цыі (Гро дзен ская і Ма гі лёў ская) бы лі 
сфар мі ра ва ны па тэ ры та ры яль ным прын цы пе. Што 
гэ та азна чае?

Кож ны дэк ла руе, што ў рам ках сва ёй воб лас ці 
бу дзе ра біць усё, каб у нас бы ло лепш за ўсіх. Але 
ка лі ў кож най з шас ці аб лас цей бу дзе ство ра на свая
аса цы я цыя і кож ная бу дзе імк нуц ца да сяг нуць
най леп ша га вы ні ку ў сва ёй асоб на ўзя тай воб лас ці, 
а «пі рог», фі гу раль на ка жу чы, адзін, — то па доб ная 
сі ту а цыя не бу дзе дзей ні чаць на кан са лі да цыю, а 
на ад ва рот. А зна чыць, і кан сэн су су бу дзе да біц ца 
ця жэй, і эфек тыў насць бу дзе ні жэй. А ка лі фар мі-
ра ваць аса цы я цыі не па тэ ры та ры яль най пры кме це, 
а па ўзроў ні ін та рэ саў (аб лас ныя Са ве ты аб' яд ноў-
ва юц ца ў ад ну струк ту ру, ра ён ныя — у ін шую) — то 
эфект, на маю дум ку, бу дзе больш іс тот ны.

КРУГ ЛЫ СТОЛ

Пад няць аў та ры тэтПад няць аў та ры тэт
і знай сці срод кіі знай сці срод кі

Якія пры яры тэ ты ста віць пе рад са бой Ма гі лёў ская аса цы я цыя Са ве таў дэ пу та таў

Т
РЫ га ды та му Ма гі лёў скі аб лас ны Са вет дэ пу та таў 
аб' яд наў ся з га рад скі мі і ра ён ны мі Са ве та мі воб лас ці
ў аса цы я цыю мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў. 

Яе мэ та — ка ар ды на ваць пра цу дэ пу та таў у пра ва вой, 
ар га ні за цый най, фі нан са ва-эка на міч най дзей нас ці, 
а так са ма аб агуль ніць дзе ян ні ў ра шэн ні са цы яль ных 
і ін шых праб лем. Сён ня на род ныя абран ні кі дзе ляц ца сва і мі 
мер ка ван ня мі на конт моц ных і сла бых ба коў 
гэ та га ўтва рэн ня.


