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Тым ча сам у цэнт ры 

Брэс та на пло шчы Сва бо ды 

са бра лi ся лю дзi са сця га мi 

i пла ка та мi «За Бе ла русь», 

каб вы ка заць пад трым ку 

дзе ю чай ула дзе. Яны прай-

шлi пад му зы ку ва ен на га ар-

кест ра, якi вы кон ваў «Ка цю-

шу», «Дзень Пе ра мо гi» i iн-

шыя пес нi па тры я тыч най тэ-

ма тыкі па ву лi цы Са вец кай 

да пра спек та Ма шэ ра ва. За-

тым дэ ман стран ты на кi ра-

ва лi ся ў крэ пасць, дзе ка ля 

га лоў на га ўва хо да ў ме ма-

ры яль ны комп лекс экi па жы 

ўдзель нi каў аў та пра бе гу ўжо 

вы стра i лi ся ў ра ды. Кру гом 

па на ва лi ўсмеш кi, лу на лi 

сця гi. Удзель нi кi мар шу фа-

та гра фа ва лi ся на па мяць. 

Мно гiя на ме ра пры ем ства 

прый шлi з дзець мi, i ма лыя, 

каб доб ра ба чыць, ся дзе лi 

на пля чах у та таў.

Сця гоў бы ло на огул 

вель мi мно га. Яны раз вя-

ва лi ся на ма шы нах, укры-

ва лi пле чы ўдзель нi каў шэс-

ця, але ж га лоў ным ста ла 

100-мет ро вае па лот нi шча 

Дзяр жаў на га сця га, якое 

нес лi мно га рук. Ад га лоў-

на га ўва хо да — зор кi — да 

пло шчы Цы ры ма нi я лаў 

ура чыс та пра нес лi дзя сят кi 

лю дзей гэ ты сцяг-гi гант. По-

тым бы лi ўскла дзе ны квет кi 

да Веч на га агню, на ста ла 

хвi лi на маў чан ня ў па мяць 

пра ге ра iч ных аба рон цаў 

крэ пас цi i ўсiх зма га роў за 

Ра дзi му.

Пас ля ўра чыс та-афi цый-

ных мо ман таў ме ра пры ем-

ства яго ар га нi за тар Сяр-

гей РАЧ КОЎ СКI па га ва рыў 

з пры сут ны мi жур на лiс та мi.

— Усiх нас спра бу юць пе-

ра ка наць, што пра тэс та ваць 

гэ та мод на, а вось лю дзей, 

якiя вы сту па юць за адзi-

ную Бе ла русь, мен шасць, 

яны па сiў ныя i не ўме юць 

ад стой ваць свой пункт гле-

джан ня, — ска заў су раз моў-

нiк. — Але гэ та не так. Наш 

пер шы аў та пра бег прай шоў 

яшчэ 21 жнiў ня, а ця пер фар-

мi ру ец ца рух, якi на бi рае 

аба ро ты. На шы аў та пра бе гi 

пра хо дзяць у фар ма це не вя-

лi кiх ся мей ных па да рож жаў, 

i га лоў нае ў iх — ат мас фе-

ра па зi ты ву, дру жа люб нас цi. 

З ча сам на ба зе гэ та га ру ху 

мы пла ну ем ства рыць но вае 

па тры я тыч нае гра мад скае 

аб' яд нан не.

Удзель нi кi ме ра пры ем-

ства раз бi лi ся на гру пы i 

ста лi ўдзель нi ка мi эк скур сiй 

па ме ма ры яль ным комп лек-

се «Брэсц кая крэ пасць-ге-

рой».

Яна СВЕ ТА ВА.

У ат мас фе ры па зi ты ву Рэс пуб лi кан скi аў та пра бег «За адзi ную Бе ла русь» 
фi нi ша ваў у Брэсц кай крэ пас цi

КI РУ НАК 
НА ЭЛЕКТ РОН НЫЯ 
ПА СЛУ ГI

У су свет най прак ты цы ака зан-

ня ад мi нiст ра цый ных пра цэ дур 

iс нуе шмат па ды хо даў i кi рун каў. 

Кож ная кра i на са ма вы бi рае, што 

для яе най больш зруч на. У Бе ла-

ру сi сён ня трэба ўдасканальваць 

прак ты ку ака зан ня ад мi нiст ра-

цый ных па слуг. Пе рад на мi ста iць 

за да ча па по шу ку ап ты маль най 

ма дэ лi ака зан ня па слуг у кра i не, 

рас ка заў мi нiстр юс ты цыi Алег 

СЛIЖЭЎСКI.

— Ад мi нiст ра цый ныя пра цэ ду-

ры — па слу гi, якiя дзяр жа ва ў асо-

бе дзярж ор га наў аказ вае на сель-

нiц тву. Без умоў на, як i лю бую па-

слу гу, якасць гэ тых так са ма трэ ба 

ўдас ка наль ваць у част цы хут ка сцi, 

пра ста ты, да ступ нас цi. I ў гэ тым 

пла не ў лiд скай служ бы ёсць ча му 

па ву чыц ца. Пэў на не варта ства-

раць шмат функ цы я наль ныя цэнт-

ры ў кожным рэгіёне, лепш ар га нi-

зоў ваць служ бы на ба зе дзе ю чых 

па мяш кан няў, як гэ та зроб ле на ў 

Лi дзе. Ад нак пер ша снай за да чай 

на перс пек ты ву па вiн на быць раз-

вiц цё элект рон ных па слуг. Мы ўсе 

су час ныя лю дзi, асаб лi ва мо ладзь, 

i нам трэ ба смя лей ру хац ца ў гэ-

тым кi рун ку.

«Ад но акно» ў Лi дзе з 2007 

го да з ма лень ка га «акен ца» вы-

рас ла ў паў на вар тас ную служ бу, 

дзе па буд нях з вась мi да пя цi, у 

се ра ду — з вась мi да вась мi без 

пе ра пын ку на абед пра цу юць во-

сем спе цыя лiс таў. Ня даў на тут 

скон чыў ся ра монт, i ця пер, акра-

мя пад рых та ва ных спе цы я лiс таў 

i асоб на га ра бо ча га мес ца з вы-

ха дам у iн тэр нэт для гра ма дзян, 

ёсць зруч ны па моч нiк — вя лiз ная 

iн тэр ак тыў ная iн фар ма цый ная 

па нэль, дзе да рос лыя мо гуць па-

гля дзець пе ра лiк пра цэ дур, якiя 

ажыц цяў ля юц ца служ бай, пра чы-

таць пра ва выя да ку мен ты; да ве-

дац ца, якiя па пе ры трэ ба са браць, 

каб атры маць ра шэн не па сва iм 

пы тан нi. А для дзя цей гэ та яшчэ 

i за баў ляль ны га джэт, па якiм па-

каз ва юць муль цi кi, па куль баць кi 

за ня тыя. Тут жа не па да лёк аб ста-

ля ва ны алоў ка мi, раз ма лёў ка мi 

ды кнiж ка мi дзi ця чы ку ток, за пi сы 

на зi ран ня з яко га за хоў ва юц ца ця-

гам ме ся ца.

— На ша за да ча ў ра бо це з 

людзь мi — вы ка наць па слу гу 

якас на. Па да браць ква лi фi ка ва-

ных спе цы я лiс таў, якiя не прос та 

су ха ад ка жуць ча ла ве ку на пы тан-

не, а да дуць яму кi ру нак, каб ён 

мог аца нiць свае сi лы i маг чы мас цi 

дзе ля вы ка нан ня за ду ма на га. Бо 

не ўсе лю дзi сён ня на столь кi пра-

су ну тыя, каб па чарп нуць iн фар ма-

цыю з роз ных кры нiц i пра вiль на 

яе вы ка рыс таць. Мы не пе ра ста ём 

раз вi вац ца, ста ра ем ся сiс тэ ма ты-

за ваць пы тан нi, — за пэў нiў Сяр гей 

ЛО ЖАЧ НIК, стар шы ня Лiд ска га 

рай вы кан ка ма.

Што дня ў служ бу на вед ва юц ца 

дзя сят кi лiд чан. Свят ла на i Яў ген 

РА ДЗЮ КI — ад ны з iх. Хо чуць пра-

вес цi элект ра ацяп лен не ў баць коў-

скай вяс ко вай ха це.

— Звяр ну лi ся ў элект ра сет кi, 

каб да ве дац ца, цi ёсць тэх нiч ная 

маг чы масць зра бiць ацяп лен-

не на элект ра энер гii. Нам да лi 

бланк, i мы прый шлi ў служ бу «ад-

но акно», каб атры маць ра шэн не. 

Хо чам ця пер яшчэ да ве дац ца пра 

маг чы масць вяр тан ня срод каў за 

гэ та, — ка жуць су жэн цы.

— Мы ўжо са бра лi да ку мен ты 

на вы раб тэх нiч ных умоў на элект-

ра за бес пя чэн не гэ та га жы ло га до-

ма. Па ры прый дзец ца звяр тац ца ў 

сель са вет, каб вы ра шыць пы тан не 

вяр тан ня гро шай. Та му я ха чу iм 

мак сi маль на рас ка заць, што трэ ба 

зра бiць для гэ та га, — да лу чы ла ся 

да размовы Свят ла на БЯН КЕ ВIЧ, 

спе цы я лiст служ бы «ад но акно», 

якая кан суль туе пару.

РА БО ТА 
АД НОЛЬ КА ВАЯ, 
ГРО ШЫ — РОЗ НЫЯ

У лiд скiм «ад ным акне» пра-

цуюць два дзярж слу жа чыя, спе-

цы я лiст з упраў лен ня ганд лю, са-

цы яль на га цэнт ра аб слу гоў ван ня 

i чац вё ра ра бот нi каў сфе ры ЖКГ. 

Знач ную част ку да ку мен таў яны 

збi ра юць са ма стой на. Ле тась ад-

пра вi лi 18 ты сяч за пы таў, ка ля 

12 ты сяч з iх — у элект рон ным 

вы гля дзе.

Пры гэ тым та кой пра фе сii, як 

«спе цы я лiс ты служ бы», у кра i не 

ня ма. А па мер за роб ку ў спе цы я-

лiс таў iс тот на ад роз нi ва ец ца. Пры 

ад ноль ка вых функ цы ях зар пла та 

дзярж слу жа чых «ад на го акна» 

i ра бот нi каў, якiх пры цяг ну лi ў 

струк ту ру з iн шых не бюд жэт ных 

i бюд жэт ных ар га нi за цый, iс тот на 

ад роз нi ва ец ца. Гэ та ад бы ва ец ца 

з-за та го, што ў спе цы я лiс таў, якiх 

бя руць з iн шых струк тур, за хоў-

ва ец ца той за ро бак, якi быў у iх 

на па са дзе ў «род най» ар га нi за-

цыi. Та му, акра мя асэн соў ван ня 

та го, як удас ка наль ваць ра бо ту 

са мой служ бы, не аб ход на па ду-

маць так са ма над за бес пя чэн-

нем справяд лi вых умоў пра цы яе 

спецы я лiстаў.

Маг чы ма, мэ та згод на бы ло б 

зра бiць та кiя служ бы асоб ным 

струк тур ным пад раз дзя лен нем 

рай вы кан ка маў або ўво гу ле са ма-

стой ны мi ар га нi за цы я мi, каб па вы-

сiць якасць ра бо ты i са дзей нi чаць 

па ве лi чэн ню кам пе тэн цыi i пра фе-

сi я на лiз му iх ра бот нi каў. Па сту пi лi 

для раз гля ду так са ма пра па но вы 

ства раць ка му наль ныя ўнi тар ныя 

прад пры ем ствы, якiя бу дуць рэ гу-

ля ваць дзей насць «ад на го акна» 

па ўсёй кра i не, i па вя лiч ваць коль-

касць плат ных па слуг на сель нiц тву 

ў гэ тай служ бе.

Над усiм гэ тым трэ ба ду маць, 

ад нак ёсць i пры кла ды, дзе зга да-

ную праб ле му амаль вы ра шы лi. 

Пры нам сi, пра свой во пыт за ку пак 

па слуг ра бот нi каў служ бы «ад но 

акно» ў ад ной аб лас ной ар га нi за-

цыi за бюд жэт ныя гро шы рас ка за-

лi прад стаў нi кi Мiн скай воб лас цi 

i Фрун зен ска га ра ё на ста лi цы. Яны 

пад крэс лi лi так са ма, што на бi раць 

у служ бу лю дзей з ву лi цы нель-

га, бо яны «тры ма юць пе ры метр», 

i во сем га дзiн пра ца ваць з гра ма-

дзя на мi — скла да на, трэ ба ве даць 

шмат, быць кры ху i псi хо ла гам, 

i ад се дзец ца тут нель га.

Як удас ка наль ваць ра бо ту служ-

бы, трэ ба пы тац ца ў са мiх лю дзей, 

зы хо дзiць з рэ аль нас цi, каб атры-

ман не да вед кi не пе ра тва рал ся ў 

свя та, якое ад зна ча ла ся б по тым 

ты дзень усёй сям' ёй, агу чыў Сяр-

гей Ло жач нiк. Ад но з пы тан няў, 

якое паў ста ла на се мi на ры i не ўза-

ба ве, маг чы ма, бу дзе рэа лi за ва на, 

да ты чыц ца пе ра лi ку па слуг служ-

баў «ад на го акна» роз ных уз роў-

няў. У боль шас цi мяс тэ чак ён бу-

дзе па вя лiч вац ца, а вось у га ра дах-

спа да рож нi ках Мiн ска коль касць 

паслуг вар та па мен шыць, бо шмат 

якiя з iх не запатраба ва ны людзьмi. 

Ёсць пытан нi i па праграм ным 

комп лек се, якi вы ка рыс тоў ва ец ца 

ў служ бе, — яго трэ ба да пра ца-

ваць для больш дак лад най ра бо-

ты. Усе слуш ныя пра па но вы мяр-

ку ец ца ўнес цi як змя нен нi ва Указ 

Прэ зi дэн та № 200 пра ад мi нiст ра-

цый ныя пра цэ ду ры па за явах гра-

ма дзян.

АД «МА ЛЫ ШО ВА ГА» 
ДА «РЫ ТУ АЛЬ НА ГА»

Удас ка на лен не ра бо ты служ-

бы «ад но акно» праз атры ман не 

ра шэн няў па роз ных пра цэ ду рах 

у элект рон ным вы гля дзе ан лайн 

да зво лiць лю дзям усё менш на-

вед ваць гэ тыя служ бы фi зiч на. 

Рэа лi за цыi па доб най за да чы са-

дзей нi чае i з'яў лен не з но ва га го-

да ў кра i не ID-кар так, дзе бу дзе 

элект рон на-лiч ба вы под пiс гра ма-

дзя нi на. Та кi да ку мент за ме нiць 

бе ла ру сам паш парт.

— Гэ та ў цэ лым ства рае ўсю су-

куп насць iнф ра струк ту ры, якая да-

зва ляе аказ ваць ад мi нiст ра цый ныя 

пра цэ ду ры i элект рон ныя па слу гi 

ў элект рон ным вы гля дзе з вы ка-

ры стан нем пер са наль ных да ных 

i iн шых не аб ход ных iн фар ма цый-

ных рэ сур саў, — ад зна чыў Сяр гей 

РУД НЕЎ, пер шы на мес нiк ды-

рэк та ра на цы я наль на га цэнт ра 

элект рон ных па слуг. — Уза е ма-

су вязь гра ма дзя нi на i пар таль ных 

ра шэн няў ажыц цяў ля ец ца з да-

па мо гай аба ро не ных пра та ко лаў, 

якiя за бяс печ ва юць за ха ва насць 

пер са наль ных да ных. Акра мя та-

го, са мi iн фар ма цый ныя рэ сур сы 

ма юць ад па вед ную сiс тэ му аба ро-

ны iн фар ма цыi, якiя да зва ля юць 

убраць ры зы кi, што звя за ны са 

стра тай пер са наль ных да ных.

Мi нiс тэр ства юс ты цыi збi ра ец-

ца ўка ра няць у Бе ла ру сi так са ма 

пакет ны прын цып атры ман ня пас-

луг у «ад ным акне». Ужо сё ле та 

коль касць па слуг тут па вя лi чы ла-

ся да 181 за мест 103. А з ча сам у 

прак ты ку ўвой дуць i цэ лыя па ке ты 

комп лекс ных па слуг для лю дзей, 

рас ка за ла спе цы я лiс там На тал-

ля ФI ЛI ПА ВА, на мес нiк мi нiст ра 

юс ты цыi:

— Шля хам па да чы ад ной за явы 

гра ма дзя нiн бу дзе атрым лi ваць 

пэў ны па кет да ку мен таў, якi звя-

за ны з яго пра ва вым ста ту сам. Па-

куль усё гэ та ў ста дыi рас пра цоў кi, 

i наз вы ўмоў ныя. Пры на ра джэн нi 

дзi ця цi, на прык лад, мож на бу дзе 

атры маць па кет «ма лыш». Та кiм 

чы нам, пад аў шы ад ну за яву, ад-

ра зу за рэ гiст ра ваць на ра джэн не 

не маў ля цi, зра бiць яго рэ гiст ра-

цыю па мес цы жы хар ства, пры зна-

чыць да па мо гу на ма ло га, стаць 

на ўлiк асоб, якiя ма юць па трэ бу ў 

па ляп шэн нi жыл лё вых умоў, за пi-

саць дзi ця на чар гу ў са док, а яшчэ 

шмат што iн шае сю ды мож на да-

даць з ва шай да па мо гай. Гэ та зды-

ме з гра ма дзян вя лiз ную на груз-

ку, ка лi пе рад кож най пра цэ ду рай 

трэ ба рых та ваць стос да ку мен таў, 

якiя част ко ва дуб лю ю цца.

Пра ду гле джа ны i асоб ны па кет 

для шмат дзет ных сем' яў. Сю ды, 

акра мя пе ра лi ча ных вы шэй да ку-

мен таў, мож на да даць атры ман-

не сям' ёй да вед кi пра атры ман не 

ста ту су шмат дзет най, уклю чэн не 

ў спi сы, атры ман не да зво лу на бу-

даў нiц тва, крэ ды ты, суб сi дыi, ма-

ця рын скi ка пi тал i iн шае.

З па ке там «ма ла да жо ны» 

ў дзень рэ гiст ра цыi шлю бу ад ра-

зу ма ла дая жон ка мо жа змя нiць 

проз вi шча (ка лi хо ча) i за мя нiць 

паш парт, су жэн цы мо гуць стаць 

на ўлiк як ма ла дая сям'я i iн шае. 

Па кет «ха чу офiс» да па мо жа вы-

ра шыць пы тан нi пе ра во ду жы ло га 

па мяш кан ня ў не жы лое, уз гад нiць 

пе ра пла нi роў ку, атры ман не да зво-

лу на ўста ноў ку кан ды цы я не ра i iн-

шыя мо ман ты. Па кет «ры ту альны» 

ўклю чае атры ман не да вед кi на па-

ха ван не, вы дзя лен не ўчаст ка для 

па хван ня, гра шо вай да па мо гi i iн-

шыя пы тан нi.

Мяр ку ец ца, што да 2024 года 

каля 300 пра цэ дур у Бе ла ру сi мож-

на бу дзе атрым лi ваць у элект рон-

ным вы гля дзе ў аса бiс тых ан лайн-

ка бi не тах гра ма дзян. ад нак фi зiч-

ныя служ бы «ад но акно» не знiк-

нуць, за пэў нi ва юць у Мi нюс це, 

бо ёсць тыя, хто не ка рыс та ец ца 

iн тэр нэ там, i спе цы я лiст «ад на го 

акна» за ста нец ца па срэд нi кам 

па мiж ча ла ве кам i элект рон най 

па слу гай, якi па дасць ад па вед ны 

за пыт на ад мi нiст ра цый нае ра шэн-

не са зго ды i ад iмя гра ма дзя нi на.

Iры на СI ДА РОК, фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Што вi даць праз «ад но акно»?

Аў та пра бег, якi стар та ваў у су бо ту ран кам ка ля 

мя жы з Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй i прай шоў па 

ма гiст ра лi М1/Е30, у дру гой па ло ве дня да сяг нуў 

Брэс та. Удзель нi кi ак цыi, што пе ра адо ле лi ка ля 

паў ты ся чы кi ла мет раў, са бра лi ся на пля цоў цы 

брэсц ка га аэ ра пор та. Тут да iх да лу чы лi ся 

ах вот ныя брас таў ча не, за тым усе яны адзi най 

па рад най лi ней кай ру шы лi па га лоў ных 

ву лi цах Брэс та ў на прам ку да крэ пас цi. Ка ло на 

рас цяг ну ла ся лi та раль на на не каль кi кi ла мет раў.

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.


