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Што зроб ле на?Што зроб ле на?
На Го мель шчы не сё ле та зне се ны 2,5 ты ся чы па кі ну тых 
да моў. Аб гэ тым па ве да мі ла стар шы ня аб лса ве та 
Ка ця ры на Зен ке віч на се сіі Го мель ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў.

Яна ад зна чы ла, што пра ца са ста ры мі і пус ту ю чы мі да-
ма мі з'яў ля ец ца важ ным эле мен там доб ра ўпа рад ка ван ня 
на се ле ных пунк таў.

— У 2018 го дзе ў Го мель скай воб лас ці зне се ны 2501 та кі 
аб' ект. Пры гэ тым ся рэд ні кошт зно су ад на го до ма ўла дан ня 
з доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то рыі склаў 1,5 ты ся чы руб-
лёў, — пры во дзіць яе сло вы Бел ТА.

У Год ма лой ра дзі мы доб ра ўпа рад ка ван ню, па ляп шэн-
ню са ні тар на га ста ну на се ле ных пунк таў і тэ ры то рый ад да-
ец ца асаб лі вая ўва га.

— Жы ха ры і гос ці воб лас ці пе ра ка на лі ся, што прак ты ка 
комп лекс на га доб ра ўпа рад ка ван ня, ка лі на гэ та на кі роў-
ва юц ца ўсе сі лы і срод кі, цал кам апраў да ная, — упэў не ная 
Ка ця ры на Зен ке віч.

Шэ раг ме ра пры ем стваў па на вя дзен ні па рад ку прай шлі 
і па іні цы я ты ве дэ пу та таў аб лса ве та. Стар шы ня аб лса ве та 
так са ма ад зна чы ла, што ва ўлад ка ван ні свай го род на га 
краю пры ма юць ак тыў ны ўдзел і жы ха ры рэ гі ё на. Так, на 
пра ця гу го да ў воб лас ці прай шлі 1,5 ты ся чы су бот ні каў, 
доб ра ўпа рад ка ва ны мес цы ма са ва га ад па чын ку, пар кі, 
скве ры, пом ні кі, дзі ця чыя пля цоў кі і гэ так да лей.

Акра мя та го, Ка ця ры на Зен ке віч лі чыць важ ным уза е-
ма дзе ян не дэ пу та таў роз ных уз роў няў і тэ ры то рый і кі раў-
ні коў, спе цы я ліс таў служ баў, ар га ні за цый, ве дам стваў.

— Гэ та да па ма гае вы явіць но выя рэ зер вы для па вы-
шэн ня эфек тыў нас ці дзей нас ці, — да да ла яна. У якас ці 
пры кла ду бы ла пры ве дзе на ра бо та па на паў нен ні адзі-
на га пе ра лі ку аб' ек таў, дзе не аб ход на пры няць ме ры па 
на вя дзен ні па рад ку. Для вы зна чэн ня кроп ка ва га мес ца-
зна хо джан ня аб' ек та вы ка рыс тоў ва юц ца су час ныя кар-
та гра фіч ныя ма тэ ры я лы. Элект рон ная вер сія адзі на га 
пе ра лі ку да зва ляе спе цы я ліс там роз ных струк тур апе ра-
тыў на апра цоў ваць і пад трым лі ваць у ак ту аль ным ста не 
ін фар ма цыю.

Вы ка нан ню за дач, якія ста яць пе рад са ве та мі, спры яе 
і ра бо та ор га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га са ма кі-
ра ван ня. У Го мель скай воб лас ці дзей ні ча юць 676 ка ле-
гі яль ных і 3309 ад на асоб ных ОТГ Саў. Ка ця ры на Зен ке віч 
звяр ну ла ўва гу стар шынь рай са ве таў дэ пу та таў, што па-
доб ныя ор га ны па він ны паў сюд на быць ство ра ны і эфек-
тыў на пра ца ваць, тым больш што ў рэ гі ё не ёсць во пыт у 
гэ тым кі рун ку.

Так са ма стар шы ня аб лса ве та ад зна чы ла, што ў гэ тым го-
дзе дэ пу та ты пра вя лі 600 пры ёмаў гра ма дзян, раз гле дзе лі 
ка ля дзвюх ты сяч зва ро таў.

— Коль касць зва ро таў мо жа быць ні жэй шай, ка лі дэ-
пу та ты бу дуць больш ак тыў на пра ца ваць з гра ма дзя на мі 
ме на ві та на мес цах. Фор мы зно сін ёсць роз ныя: гэ та і ўдзел 
у днях сель са ве та, днях дэ пу та та, схо дах, вы яз ных су мес-
ных пры ёмах, су стрэ чах з пра цоў ны мі ка лек ты ва мі і гэ так 
да лей, — рас тлу ма чы ла Ка ця ры на Зен ке віч.

Важ насць ра бо ты на род ных абран ні каў на мес цах пад-
крэс ліў і стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
Двор нік. Дэ пу тат пра цуе не па срэд на з людзь мі, ве дае іх 
на строі, пе ра ка на ны ён.

На се сіі дэ пу та ты пад вя лі вы ні кі пра цы ў гэ тым го дзе 
і вы зна чы лі перс пек тыў ныя на прам кі на на ступ ны.

— Пы тан ні, якія мне 
за да юць, ста ра юся вы ра-
шаць ад ра зу: тэ ле фа ную 
кі раў ні кам ра ё наў, струк-
тур ных пад раз дзя лен няў 
воб лас ці, стар шы ням 
раён  ных Са ве таў дэ пу та-
таў. Я па збя гаю ад клад-
ваць ней кую праб ле му на 
по тым, — рас ка за ла На-
тал ля Вік та раў на. — А пы-
тан ні па сту па юць са мыя 
роз ныя: па доб ра ўпа рад-
ка ван ні, на вя дзен ні па-
рад ку на зям лі, да ро гах, 
мо гіл ках. І мы ста ра ем ся 
пра ца ваць на апе рад жэн-
не. Та кія за да чы стаў лю і 
пе рад стар шы ня мі рай са-
ве таў.

Да стат ко ва шмат пы-
тан няў па ра бо це спа жыў-
ка а пе ра цыі. У прын цы пе 
мы і на се сіі раз гле дзе лі і 
па вя лі чы лі пе ра лік тэ ры-
то рый сель скіх на се ле-
ных пунк таў, якія пад па-
да юць пад дзе ян не Ука за 
Прэ зі дэн та і ма юць прэ-
фе рэн цыі па ганд лё вым 
аб слу гоў ван ні на ся ле. 
Лі чу, што гэ ты да ку мент 
да па ма гае вы хо дзіць з 
сі ту а цыі. Ле тась над та 
ак тыў на дэ пу та ты, стар-
шы ні ра ён ных Са ве таў 
дэ пу та таў зай ма лі ся рэа-
лі за цы яй Дэ крэ та № 1 «Аб 
са дзей ні чан ні пра цоў най 
за ня тас ці на сель ніц тва». 
З гэ тай мэ тай ства ры лі ў 
ра ё нах і го ра дзе Жо дзі не 
23 ка мі сіі. Яны пра цу юць 
эфек тыў на і на кі ра ва ны ў 
пер шую чар гу на тое, каб 

за бяс пе чыць лю дзей ра-
бо чы мі мес ца мі. Акра мя 
та го, у ра ё ны па сту пі лі 
ба зы пра ца здоль ных не 
за ня тых у эка но мі цы, і мы 
кар пат лі ва пе ра пра вя-
ра ем спі сы, каб сю ды не 
тра пі лі вы пад ко выя лю дзі. 
Зра зу ме ла ча му: у да лей-
шым гра ма дзя не пра ца-
здоль ныя, але не за ня тыя 
ў эка но мі цы, бу дуць пла-
ціць 100 % та рыф на га ра-
чую ва ду.

Чар го вая тэ ле фон ная 
лі нія так са ма бы ла на-
пру жа най. Ня гле дзя чы на 
свя точ ныя кло па ты, сю ды 
звяр ну ла ся ка ля двац ца ці 
ча ла век. Не толь кі з Мін-
скай воб лас ці, але і ста-
лі цы, якія ма юць у цэнт-
раль ным рэ гі ё не да чы, зя-
мель ныя ўчаст кі, до мі кі.

Ала Іва наў на з аг ра га-
рад ка Ко саў ка Бя рэ зін ска-
га ра ё на да гля да ла адзі но-
кую 95-га до вую су сед ку. 
Жан чы на не да жы ла два 
дні да атры ман ня чар го-
вай пен сіі. Ала Іва наў на 
ха це ла б атры маць гэ тыя 
гро шы, але не да зва ляе 
за ка на даў ства. Звяр та ла ся 
яна і да стар шы ні Кап ла-
нец ка га сель вы кан ка ма, 
але і тая не да па маг ла, 
за што за яў ні ца ў вя лі-
кай крыў дзе на кі раў ні ка. 
Маў ляў, я па ха ва ла ба бу-
лю як на ле жыць і за ста ла-
ся ў даў гах, хто мне кам-
пен суе за тра ты?

— Раз бя ром ся, — рэ зю-
ма ва ла На тал ля Вік та раў на, 

уваж лі ва вы слу хаў шы 
скар гу, і звя за ла ся са стар-
шы нёй сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Лю боўю За ба-
ро нак.

— Як я зра зу ме ла са 
слоў Алы Іва наў ны, ні бы та 
сель вы кан кам уста ра ніў ся 
ад па ха ван ня пен сі я нер кі, 
не ака заў да па мо гу? — за-
пы та ла ся На тал ля Яку біц-
кая ў пад на ча ле най.

— Ба бу лі пра па ноў ва-
лі па слу гі са цы яль на га 
ра бот ні ка, яна ад мо ві-
ла ся. Так, су сед ка да-
гля да ла яе. Але ж пен сія 
па мер лай іш ла ў агуль ны 
бюд жэт: у до ме зра бі лі 
ра монт, па ста ві лі шкло-
па ке ты. Ба бу ля афор мі ла 
да роў ную на свой дом на 
гэ тую жан чы ну. Ця пер яна 
хо ча яго пра даць. А тое, 
што пры ня ла ўдзел у па-
ха ван ні, то яна атры ма ла 
гро шы ад дзяр жа вы. Што 
да ты чыц ца пен сіі, то Ала 
Іва наў на не мае пра ва на 
яе атры ман не.

— Мне зра зу ме лая сі-
ту а цыя. Вам трэ ба дзей-
ні чаць у ме жах за ка на-
даў ства, — пад су ма ва ла 
На тал ля Яку біц кая.

Воль га Яў ге наў на ку-
пі ла зя мель ны ўчас так 
у Чэр вень скім ра ё не на 
аўк цы ё не. Але не мо жа 
па чаць бу даў ніц тва, па-
коль кі ня ма элект рыч нас-
ці. «Да па ма жы це, па рай-
це, ку ды звяр нуц ца», — 
пра сі ла жан чы на.

Стар шы ня аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў па ці-
ка ві ла ся, дзе зна хо дзіц-
ца ўчас так: у на се ле ным 
пунк це або ў ра ё не ін ды ві-
ду аль най за бу до вы, якая 
ад лег ласць да най блі жэй-
ша га транс фар ма та ра, ці 
ёсць маг чы масць да яго 
пад клю чыц ца. «Бу дзем 
раз бі рац ца з сі ту а цы яй. 
Мяр кую, пры ва шым до-
ле вым удзе ле пы тан не 
вы ра шыц ца».

Ула дзі мір Мі хай ла віч — 
пен сі я нер, ад даў дзе цям 
га рад скую ква тэ ру, а сам 

па ся ліў ся ў баць коў скім 
до ме ў Пу ха віц кім ра ё не. 
По бач з вёс кай зна хо дзіц-
ца не каль кі дач ных ма сі-
ваў. І на зі му гас па да ры 
пе ра бі ра юц ца ў Мінск, 
а хат ніх жы вёл кі да юць 
на во лю лё су. Муж чы на 
шка дуе ня шчас ных ва ла-
цуг, кор міць іх, у яго жы-
вуць два нац цаць ка тоў, 
са ба ка. Па на дзіў ся да яго 
ха дзіць чу жы цюць ка, ра-
зу мее, што тут не па кі нуць 
яго га лод ным. Ад ной чы 
пен сі я нер не вы тры маў 
і пай шоў па са ра ма ціць 
мін ча ні на, ка лі той за ві таў 
на ле ці шча. Але за мест 
раз мо вы атры маў кух-
та лёў. Муж чы на на пі саў 
за яву ў мі лі цыю, быў суд, 
які вы пі саў за бія ку штраф 
у 500 руб лёў. Ды за яў нік 
не за да во ле ны і хо ча, каб 
на яго крыў дзі це ля за вя-
лі кры мі наль ную спра ву. 
«Для та го каб пры цяг нуць 
яго да кры мі наль най ад-
каз нас ці, вам не аб ход на 
бы ло зняць па боі, — рас-
тлу ма чы ла На тал ля Яку-
біц кая. — Ды і на огул я не 
маю пра ва ўплы ваць на 
ра шэн не су да. Муж чы ну 
па ка ра лі руб лём. І ду маю, 
для яго гэ та бу дзе ўро кам. 
Цяпер, перш чым рас пус-
каць ру кі, ён па ду мае».

Але гэ тым ра зам бы лі 
не толь кі «праб лем ныя» 
зван кі. Лю дзі він ша ва лі 
стар шы ню аб лас но га Са-
ве та са свя та мі, дзя ка ва лі 
за да па мо гу, умен не пра-
фе сій на вы ра шаць пы тан-
ні. А адзін муж чы на, які 
не па жа даў на зваць ся бе, 
вы ка заў На тал лі Яку біц кай 
па дзя ку за ўме лае кі раў-
ніц тва дэ пу тац кім кор пу-
сам, за тое, што ад стой вае 
ін та рэ сы жы ха роў воб лас-
ці. «У вас праг ма тыч ны 
по чырк, ва ша па зі цыя на 
ба ку прос тых лю дзей. Хо-
чам па жа даць, каб ва шы 
пла ны і за ду мы збы ва лі-
ся», — ска заў ён.

Тац ця на 
ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Пар ла менц кая дэ ле га цыя Фран цыі на ча ле з кі раў ні ком 
гру пы друж бы «Фран цыя — Бе ла русь» Се на та Фран цыі 
Шар лем Ге нэ сё ле та на ве дае з ві зі там Мінск.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Рэс пуб лі кі, ві зіт 
ад бу дзец ца па за пра шэн ні бе ла рус ка га бо ку і бу дзе са-
дзей ні чаць рэа лі за цыі да моў ле нас цяў, да сяг ну тых пад-
час су стрэ чы спі ке ра верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла-
мен та Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча з прэ зі дэн там Се на та Фран цыі 
Жэ ра рам Лар шэ ў ліс та па дзе мі ну ла га го да.

У рам ках ві зі ту фран цуз скіх пар ла мен та ры яў у Бе ла-
русь пла ну ец ца аб мер ка ваць шы ро кі спектр пы тан няў 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. Асаб лі вая ўва га бу дзе ад-
да дзе на ўма ца ван ню між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня 
і ро лі пар ла менц ка га вы мя рэн ня ў па шы рэн ні ганд лё-
ва-эка на міч ных су вя зяў і ін вес ты цый на га парт нёр ства 
па між кра і на мі.

Ад зна чым, што 
ў 2018 го дзе ўпер-
шы ню ў гіс то рыі бе-
ла рус ка-фран цуз-
скіх ад но сін бы лі 
ство ра ны ра бо чая 
гру па па су пра цоў-
ніц тве з Фран цы яй 
у Са ве це Рэс пуб лі-
кі і гру па друж бы «Фран цыя — Бе ла русь» у Се на це 
Фран цыі.

Дзей насць гэ тых груп на кі ра ва на на па шы рэн не су-
пра цоў ніц тва па бра цім скіх га ра доў Бе ла ру сі і Фран цыі, 
уста ля ван не пра мых кан так таў па між дзе ла вы мі ко ла мі, 
раз віц цё двух ба ко вых ад но сін у ін вес ты цый най, сель ска-
гас па дар чай, эка ла гіч най і ін шых сфе рах.

ФРАН ЦУЗ СКІЯ ПАР ЛА МЕН ТА РЫІ ФРАН ЦУЗ СКІЯ ПАР ЛА МЕН ТА РЫІ 
ПРЫ ЕДУЦЬ У БЕ ЛА РУСЬПРЫ ЕДУЦЬ У БЕ ЛА РУСЬ

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

НА АПЕ РАД ЖЭН НЕ 
СІ ТУ А ЦЫІ

Стар шы ня 
Мінск ага аб лас но га 
Са ве таў дэ пу та таў 
На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ 
ў ра бо це са зва ро та мі 
гра ма дзян 
дэ ман струе 
свой ад мет ны 
по чырк. Не ста ла 
вы клю чэн нем 
і чар го вая пра мая 
тэ ле фон ная лі нія, 
якая прай шла дня мі. Фо
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«КОС МАС-КОРТ» 
І ШКО ЛА

Дэ пу та ты Ма гі лёў ска га гар са ве та за цвер дзі лі асноў ныя 
па каз чы кі пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
і пры ня лі бюд жэт Ма гі лё ва на 2019 год.

Як агуч ва ла ся на се сіі, вя лі кіх па ступ лен няў у га рад скі 
бюд жэт не ча ка ец ца, та му трэ ба па мак сі му ме зні жаць 
за тра ты, каб за ха ваць тую ста біль насць, якую атры ма ла ся 
да сяг нуць у мі ну лым го дзе. Зы хо дзя чы з праг на зу е ма га 
да хо ду ў су ме 363,8 міль ё на руб лёў, рас ход ная част ка бюд-
жэ ту Ма гі лё ва на 2019 год за цвер джа на ў су ме 362,7 міль-
ё на руб лёў. Асноў ныя срод кі — пры клад на 85 % бюд жэ ту 
тра ды цый на пой дуць на ахо ву зда роўя, аду ка цыю, жыл-
лё ва-ка му наль ную гас па дар ку.

З аб лас но га бюд жэ ту пра ду гле джа на фі нан са ван не 
бу даў ніц тва важ на га для го ра да аб' ек та — но вай шко лы ў 
ад ным з ма ла дых мік ра ра ё наў Ка зі мі раў цы. Не менш важ-
ны аб' ект для Ма гі лё ва — вяс ляр ная ба за, на за вяр шэн не 
бу даў ніц тва якой доў гі час не ха па ла гро шай. Пры ня тае 
ра шэн не пе ра пра фі ля ваць гэ ты аб' ект пад шмат функ-
цыя  наль ны фіз куль тур на-азда раў лен чы комп лекс з бу-
даў ніц твам ба сей на, па мяш кан няў для за ня ткаў спор там, 
фіт не сам, цяж кай ат ле ты кай. Так са ма пра ду гле джа на фі-
нан са ван не шэ ра гу ін шых спар тыў ных аб' ек таў. На прык-
лад, пла ну ец ца за вяр шыць рэ кан струк цыю тэ ніс на га «Кос-
мас-кор та».

Уся го на апош няй у мі ну лым го дзе се сіі Ма гі лёў ска га 
гар са ве та бы ло раз гле джа на 24 пы тан ні.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


