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Зва ро ты лю дзей — 
ін ды ка тар ра бо ты ўла ды

На мі ну лым тыд ні 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 
Вік тар ЛІС КО ВІЧ пра вёў пра мую лі нію 
і пры ём гра ма дзян у Шчу чы не, 
што на Гро дзен шчы не. Акра мя гэ та га 
се на тар су стрэў ся з ка лек ты вам СШ № 2 
і па зна ё міў ся з ра бо тай дыс пет чар скай 
служ бы мяс цо вай ЖКГ.

Ра зам з се на та рам у дыя ло гу з на сель-
ніц твам удзель ні ча лі стар шы ня ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Ган на Хвя дзюк, на мес ні кі 
стар шы ні рай вы кан ка ма.

Ад но з пы тан няў да ты чы ла ся за ма ца-
ван ня на за ка на даў чым уз роў ні пра ва на 
да па мо гу па до гля дзе ін ва лі да 1-й гру пы 
або асо бы, якая да сяг ну ла 80-га до ва га 
ўзрос ту і па тра буе па ста ян на га до гля ду, 
асо ба мі, ста рэй шы мі за 65 га доў — муж-
чы на мі, за 60 га доў — жан чы на мі. Вік тар 
Ліс ко віч рас тлу ма чыў, што Гро дзен скім 
абл вы кан ка мам бы лі на кі ра ва ны пра па но-
вы ў Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба-
ро ны аб зме нах іс ну ю ча га за ка на даў ства. У 
вы ні ку раз гля ду іні цы я ты ва мяс цо вай ула-
ды не бы ла пад тры ма на. На дум ку се на та-
ра, важ на знай сці ва ры ян ты за да валь нен-
ня аб грун та ва ных па жа дан няў гра ма дзян. 
Та му ў най блі жэй шы часу про філь нае мі-
ніс тэр ства бу дзе паў тор на на кі ра ва ны за-
пыт аб вы ра шэн ні праб ле мы.

На мес ні ка стар шы ні рай са ве та ве тэ-
ра наў Ва сі ля Жу коў ска га ці ка ві ла, як бу-
дзе раз ві вац ца гарадскі  па сё лак Аст ры-
но, уклю ча ны ў комп лекс ную пра гра му 
па доб ра ўпа рад ка ван ні і раз віц ці ма лых 
на се ле ных пунк таў. Пад час пры ёму бы ло 
ад зна ча на, што сё ле та пла ну ец ца зра біць 
па глыб лен не рэ чы шча ра кі Аст рын ка, за-
вяр ша ец ца ра монт да хаў гар баль ні цы, бы-
ло га ўні вер ма га і пош ты. У рас пра цоў цы 
зна хо дзіц ца пра ект на-каш та рыс ная да ку-
мен та цыя па ра мон це ся рэд няй шко лы. 
У пла нах доб ра ўпа рад ка ван не цэнт раль-
най част кі гар адскога па сёл ка.

Муж чы на так са ма па ці ка віў ся ў се на-
та ра, як бу дуць вы ра шац ца пы тан ні фар-
мі ра ван ня цэн на ле кі, асаб лі ва на за меж-
ныя. Вік тар Ліс ко віч па ве да міў, што ў пар-
ла менце раз гля да ец ца но вы за ко на пра ект, 

пас ля пры няц ця яко га на сель ніц тва ад чуе 
іс тот ныя зру хі, і ад бу дзец ца гэ та сё ле та.

Пад вод зя чы вы ні кі дыя ло гу з на сель ніц-
твам, стар шы ня про філь най ка мі сіі ад зна-
чыў важ насць па ста ян на га ўза е ма дзеян ня 
з людзь мі:

— Тут па ві нен дзей ні чаць вы яў ляль ны 
прын цып. Гэ та дасць маг чы масць да вед-
вац ца пра тыя пы тан ні і праб ле мы, якія іх 
хва лю юць, апе ра тыў на пры маць упраў-
лен чыя ра шэн ні па іх выкананні. Зва ро ты 
гра ма дзян — ін ды ка тар ра бо ты ор га наў 
ула ды. У лю бой сі ту а цыі, на ват кры тыч най, 
трэ ба па ста віць ся бе на мес ца чалавека, 
па гля дзець на праб ле му яго ва чы ма. Ка лі 
пра віль на вы бу да ваць ра бо ту ў гэ тым кі-
рун ку, то зва ро ты гра ма дзян па мен ша юць 
у ра зы, — упэў не ны се на тар. — Важ на ве-
даць праб ле мы лю дзей, зна хо дзіць шля хі 
іх вы ра шэн ня і праў дзі ва рас каз ваць, што 
для гэ та га ро біц ца.

Ён пад крэс ліў, што роз ным га лі нам ула-
ды не аб ход на ак тыў на ўза е ма дзей ні чаць 
у вы ра шэн ні люд скіх пы тан няў. Дэ пу та ты 
па він ны пра соў ваць ін та рэ сы вы бар шчы-
каў у роз ных струк ту рах, спры яць доб ра-
ўпа рад ка ван ню на се ле ных пунк таў.

Па вы ні ках пры ёму гра ма дзян і пра мой 
лі ніі ўсе агу ча ныя праб ле мы, прось бы і 
пра па но вы тра пі лі на кант роль. Да дзе-
ны ад па вед ныя да ру чэн ні прад стаў ні кам 
ра ён най ула ды, не па срэд ным вы ка наў-

цам. На пы тан ні, узя тыя на кант роль, гра-
ма дзя нам да дуць пісь мо выя ад ка зы ў за-
ма ца ва ныя за ка на даў ствам тэр мі ны.

У гэ ты ж дзень стар шы ня про філь най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі аб мер ка ваў з кі раў-
ніц твам ра ё на не ка то рыя пы тан ні са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця Шчу чын шчы ны. 
Пас ля гэ та га се на тар на ве даў служ бу «Ад но 
акно», за ці ка віў ся маг чы мас цю ства рэн ня 
адзі на га цэнт ра ад мі ніст ра цый ных па слуг. 
Ён пад крэс ліў не аб ход насць ін фар ма ты за-
цыі ра бо ты гэ тай служ бы і яе элект рон на га 
ўза е ма дзе ян ня з ін шы мі ор га на мі і струк-
ту ра мі, якія рэ агу юць на зва ро ты, за пы ты і 
па трэ бы на сель ніц тва.

На су стрэ чы з ка лек ты вам СШ № 2 се на тар 
пад няў пы тан не аб но вай сіс тэ ме апла ты пра-
цы бюд жэт ні каў, па пра сіў пры сут ных у за ле 
агу чыць сваё мер ка ван не. Пе да го гі так са ма 
ці ка ві лі ся ў Вік та ра Ліс ко ві ча, якія зме ны ў Ко-
дэк се аб аду ка цыі, ці пла ну юц ца за ка на даў-
чыя ак ты па льгот ных пра фе сій ных пен сі ях, 
як бу дзе пра хо дзіць ін тэ гра цыя вы пуск ных 
эк за ме наў і ЦТ. На огул раз мо ва пай шла пра 
вы ха ван не дзя цей, якіх мы па він ны рых та-
ваць да жыц ця, ары ен та ваць пра фе сій на і 
на ву чыць лю біць сваю зям лю так, каб кож-
ны, хто атры маў дып лом, вяр таў ся на сваю 
ма лую ра дзі му з жа дан нем зра біць яе яшчэ 
леп шай і пры га жэй шай.

Па ма тэ ры я лах 
шчу чын скай ра ён най га зе ты 

«Дзян ні ца».

СЕ НА ТА РЫ ЗА РА БО ТАЙ

Стро гія па тра ба ван ні 
да фар му ля ван ня пра ект ных 
пра па ноў, аба вяз ко вае 
гра мад скае аб мер ка ван не, 
кан сты ту цый ная ад па вед насць 
за ко наў і праг на за ван не 
на ступ стваў іх пры няц ця. 
Гэ тыя і ін шыя ака ліч нас ці 
на шля ху пе ра тва рэн ня ідэі 
ў за кон аб мяр коў ва лі ся ў 
Па ла це прад стаў ні коў. План 
пад рых тоў кі за ко на пра ек таў 
на 2020 год пра ду гледж вае 
рас пра цоў ку 27 да ку мен таў, 
пяць з якіх скла да юць 
бюд жэт ны па кет, а ча ты ры — 
кан цэп цыі бу ду чых за ко наў.

У гра мад скас ці 
ці ка вяц ца

— Пры рас пра цоў цы пла на 
пад рых тоў кі за ко на пра ек таў раз-
гля да юц ца пра па но вы суб' ек таў 
пра ва, за ка на даў чай іні цы я ты вы, 
дзярж ор га наў і ін шых ар га ні за цый, 
у тым лі ку на ву ко вых і гра мад скіх 
аб' яд нан няў, якія вы кон ва юць 
функ цыі па аба ро не ін та рэ саў гра-
ма дзян і суб' ек таў гас па да ран ня ў 
пэў най сфе ры, — рас ка заў Ва дзім 
ІПА ТАЎ, ды рэк тар На цы я наль-
на га цэнт ра за ка на даў ства 
і пра ва вых да сле да ван няў. — 
Пры фар мі ра ван ні пра ек та пла на 
на 2020 год за пы ты бы лі на кі ра ва-
ны пры бліз на 50 ад ра са там. Па сту-
пі ла ка ля 90 пра па ноў.

Для пры цяг нен ня гра мад скас ці 
ў нар мат вор чы пра цэс на пра ва-
вым фо ру ме кра і ны змя шча ец ца 
ін фар ма цыя аб па чат ку ра бо ты 
па пад рых тоў цы пра ек та пла на. 
Ле тась для гра мад ска га аб мер-
ка ван ня апуб лі ка ва лі больш за 
170 пра ек таў.

У пра ект пла на рэ ка мен ду ец ца 
ўно сіць най больш не аб ход ныя і 
за па тра ба ва ныя гра мад ствам за-
ко на пра ек ты. У пры ват нас ці, за-
ба ро не на змя няць нар ма тыў ныя 
ак ты ра ней чым праз год пас ля 
пры няц ця або ўня сен ня ў іх апош-
ніх змен.

— Стро гія па тра ба ван ні да 
фар му ля ван ня пра ект ных пра-
па ноў ма юць свой вы нік. Яны 
ста но вяц ца ўсё больш пра пра ца-
ва ныя. Ле тась, на прык лад, ка ля 
па ло вы пра па ноў бы ло ўлі ча на, 
хоць ра ней больш за 60 % іх ад-
хі ля ла ся, — удак лад ніў Ва дзім 
Іпа таў. — Усе ня ўлі ча ныя пра па-
но вы з аб грун та ван нем і ўка зан-
нем пры чы ны ад хі лен ня яшчэ раз 
пра пра цоў ва юц ца ў Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та.

Каб за кон не па ра дзіў... 
зла чын ства

Бе ла русь ста ла пер шай дзяр-
жа вай на пра сто ры СНД, у за-
ка на даў ства якой бы ла ўве дзе-
на кры мі на ла гіч ная экс пер ты за. 
Гэ тая пра цэ ду ра — асоб ны са-
ма стой ны этап за ка нат вор чай 
дзей нас ці.

— Толь кі на па чат ку ХХІ ста-
год дзя пра ва ве ды зра зу ме лі, што 
вес ці ба раць бу са зла чын нас цю, 
у тым лі ку з ка руп цы яй, мож на 
на ран ніх ста ды ях. На ўзроў ні 
за ка нат вор чай ра бо ты мож на 
зды маць не да хо пы, якія ўтрым-
лі ва юц ца ў нор мах, бо яны па-
ра джа юць пэў ны пра ва ка тыў ны 
эфект, да юць маг чы масць для 
су праць праў най ма ты ва цыі, — 
рас ка заў Ва сіль МАР ЧУК, ды-
рэк тар На ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра праб лем ума ца ван ня 

за кон на сці і пра ва па рад ку 
Ге не раль най пра ку ра ту ры. — 
У бу ду чым гэ та мо жа пры вес ці да 
зла чын стваў і па ру шэн няў, та му 
та кая ме ра мае важ ны прэ вен-
тыў ны эфект. З 2007 го да праз 
ве дам ства прай шло больш за 
шэсць ты сяч пра ва вых ак таў.

Каб не да пус ціць не га тыў ных 
на ступ стваў ад но вых нор маў, з 
2008 го да ў Бе ла ру сі іс нуе аба-
вяз ко вы па пя рэд ні кант роль 
кан сты ту цый нас ці ўсіх за ко на-
пра ек таў.

— Зна чэн не аба вяз ко ва га кан-
сты ту цый на га кант ро лю вы ця кае 
з ём кай фор му лы «кан сты ту цыя 
жы ве ў за ко нах», — за ўва жы ла 
На тал ля КАР ПО ВІЧ, на мес нік 
стар шы ні Кан сты ту цый на га 
су да. — Перш чым па тра ба ваць 
доб ра сум лен на га вы ка нан ня за-
ко на, трэ ба най перш за бяс пе-
чыць та кую яго якасць.

Перш-на перш пра вя ра ец ца 
за ма ца ван не ў за ко не да стат ко-
вых ме ха ніз маў для рэа лі за цыі 
пра воў і сва бод гра ма дзян. Яшчэ 
адзін кры тэ рый кан сты ту цый нас ці 
за ко на — вы раз насць яго нор маў. 
За кон па ві нен быць зра зу ме лы і 
да ступ ны, каб вы кон ваць яго бы-
ло лёг ка і ў поў най ад па вед нас ці 
з за кла дзе ным у яго сэн сам. Не 
менш важ ны ас пект — су раз мер-
насць уста ноў ле ных за ко нам 
аб ме жа ван няў, якія не па він ны 
па ру шаць ме жы, вы зна ча ныя ар-
ты ку лам 23 Кан сты ту цыі.

Дэ пу та ты ра зам са спе цы я ліс-
та мі аб мер ка ва лі так са ма ін шыя 
праб лем ныя пы тан ні, якія ўзні-
ка юць пад час вы ка ры стан ня на 
прак ты цы за ка на даў чых змен. 

На прык лад, не га тыў ны ўплыў на 
біз нес час тых па ляп шэн няў умоў 
яго дзей нас ці.

— Асаб лі ва ад чу валь ныя для 
біз не су сфе ры не аб ход на пе ра-
во дзіць на ўзро вень за ко наў, — 
кан ста та ваў пер шы на мес нік 
мі ніст ра юс ты цыі Сяр гей ЗА-
ДЗІ РАН. — Яшчэ ад на праб ле-
ма — на яў насць не каль кіх за ка-
на даў чых ак таў па ад ных і тых жа 
пы тан нях. Усе ка рэк ту е мыя ак ты 
ад на го ві ду па він ны змя няц ца ад-
на ча со ва. А іс на ван не ў за ко нах 
вя лі кай коль кас ці ад сы лач ных 
нор маў па збаў ляе сіс тэ му ста-
біль нас ці і праз рыс тас ці.

Дэ ле гу ю чы мяс цо вым ор га-
нам ула ды пэў ныя паў на моц твы, 
не аб ход на вы зна чаць, на якім 
уз роў ні (аб лас ным, ра ён ным, 
га рад скім) яны па він ны рэа лі-
зоў вац ца, каб не атры маць з 
роз ных рэ гі ё наў раз на стай ныя 
ра шэн ні і, ад па вед на, па вя лі ча-
ную коль касць нар ма тыў ных ак-
таў. Па він на быць мак сі маль ная 
ад на стай насць у іх рэа лі за цыі па 
ўсёй кра і не, пра цяг нуў Сяр гей За-
дзі ран:

— Ад бы ва ец ца пэў ны дыс ба ланс 
і ў да чы нен ні да рэа лі за цыі асоб ных 
нор маў па гра ма дзя нах. Ча сам ра-
шэн ні ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня 
фар мі ру юц ца за ка на даў ствам у цэ-
нах і та ры фах на па слу гі, што аказ-
ва юц ца на сель ніц тву, якія ў роз ных 
аб лас цях і рэ гі ё нах ад роз ні ва юц ца 
ў не каль кі ра зоў. А ў за ко нах ня ма 
на ват пер ша сных ад сы лак, як раз-
ліч ваць кошт са цы яль ных па слуг і 
на што ары ен та вац ца. Гэ та пе ра-
воз ка па са жы раў і ба га жу, па слу гі 
лаз ні, апла та пра жы ван ня ў ін тэр-
на тах і ін шае.

Каб ства рыць зра зу ме лую і 
праз рыс тую пра ва вую сіс тэ му, 
Мі нюст збі ра ец ца кан са лі да ваць 
ак ты Прэ зі дэн та і ўра да і на ват 
раз ва жае на конт пры мя нен ня ме-
ха ніз му рэ гу ля тар най гіль я ці ны. 
Апош ні ін стру мент да зво ліць вы-
да ліць з пра ва во га по ля ад мер-
лыя нар ма тыў ныя прад пі сан ні, 
які мі ўжо не ка рыс та юц ца, бо 
яны стра ці лі сваю ак ту аль насць, 
ад нак па куль не ад ме не ны і ты м 
са мым ства ра юць ліш нюю так січ-
насць для біз не су.

Іры на СІ ДА РОК.

ПАР ЛА МЕНЦ КІ ДЗЁН НІК

КОЖ НА МУ ЗА КО НУ — СВОЙ ЧАСКОЖ НА МУ ЗА КО НУ — СВОЙ ЧАС
Пра ек ты му сяць быць пра пра ца ва ныя, за па тра ба ва ныя і зра зу ме лыяПра ек ты му сяць быць пра пра ца ва ныя, за па тра ба ва ныя і зра зу ме лыя


