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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Галаўны боль 
капрамонту

Як праходзіць эксперымент 
у Мінску па капітальным 
рамонце жылых дамоў 
цэлымі кварталамі. стар. 2

Кожнаму закону – 
свой час

У Палаце прадстаўнікоў 
абмеркавалі, якія павінны быць 
патрабаванні 
да законапраектаў.

Попыт на рукі…

Якіх спецыялістаў больш за 
ўсё не хапае 
на Віцебшчыне
 і Брэстчыне? стар. 4, 14

Беларуская дэлегацыя ўдзельнічала 

ў памятных мерапрыемствах, 

прымеркаваных да 75-годдзя 

вызвалення лагера смерці 

ў Асвенцыме.

Памяць жыве…

стар. 2

Шанц 
для беспрацоўнага,

або Як у Круглянскім раёне, 
што на Магілёўшчыне, 
працаўладкоўваюць 
насельніцтва. стар. 13

ІДЭІ ГО ДА

ВЕ ЛА ПАР КОЎ КА, СВЯ ТА, 
СПАР ТЫЎ НАЯ ПЛЯ ЦОЎ КА...
У Ма гі лёў скай воб лас ці дэ пу та ты пра фі нан са ва лі шэ раг ка рыс ных 

для гра мад ства іні цы я тыў

ТЭ МА ТЫД НЯ

ЁСЦЬ ЖА ДАН НЕ — 
БУ ДЗЕ І РА БО ТА!

стар. 15

Што год у Бе ла ру сі скла да ец ца спіс тэ ры то рый, на якіх пры сут ні чае на пру жа ная сі ту а цыя на рын ку пра цы. Сё ле та ў яго тра пі лі 
28 ра ё наў і адзін го рад — Баб руйск. Вар та ска заць, што ў па чат ку мі ну ла га го да спіс на ліч ваў цэ лых 52 ра ё ны і ўсё той жа Баб руйск.
Доб ра, што тэ ры то рый з на пру жа най сі ту а цы яй на рын ку пра цы ста но віц ца менш, але не мо жа не здзіў ляць той факт, што ся род 
лі да раў па бес пра цоўі ра зам з Ві цеб скай ака за ла ся і Мін ская воб ласць — цэнт раль ны рэ гі ён кра і ны.

Коль касць ра ё наў, дзе скла да на пра ца ўлад ка вац ца, змен шы ла сяКоль касць ра ё наў, дзе скла да на пра ца ўлад ка вац ца, змен шы ла ся
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Усё па ча ло ся з пра ек та аса цы я цыі «Эфек тыў нае 
ўзаема дзе ян не, су час нае кі ра ван не — устой лі вы вы нік», 
які быў пра фі нан са ва ны па соль ствам Ка ра леў ства Ні дэр-
лан ды ў Вар ша ве на агуль ную су му 10 000 еў ра. Каб яго 
рэа лі за ваць, трэ ба бы ло ма бі лі за вац ца ўсім дэ пу тац кім 
кор пу сам воб лас ці. Аса цы я цыя раз гле дзе ла 11 іні цы я тыў, 
якія ме лі шанц быць пра фі нан са ва ны, але ад бор 
прай шлі тры. Яшчэ дзве атры ма лі так зва ны 
су ця шаль ны прыз.

Ня даў на Ма гі лёў ская аб лас ная аса цы я цыя мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў 
пад вя ла вы ні кі сва ёй ра бо ты за мі ну лы год і прэ зен та ва ла аса біс ты сайт. 
Без яго, ка лі збі ра еш ся зай мац ца сур' ёз най ра бо тай, сён ня не абы сці ся. 
Ця пер мож на быць у кур се ўсіх спраў аса цы я цыі. Ся род ле таш ніх 
да сяг нен няў — рэа лі за цыя шэ ра гу вя лі кіх і ма лых пра ек таў. Най больш 
знач ныя з іх бы лі прэ зен та ва ныя на круг лым ста ле. Дэ пу та ты да ва лі 
пад ра бяз ную спра ва зда чу па вы ка нан ні гра мад скіх іні цы я тыў. У та кіх 
спра вах, як той ка заў, дро бя зяў не бы вае. «МС», у сваю чар гу, пе рад ае 
ка рыс ны до свед ас тат нім.
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