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ТЭМА ТЫДНЯ

Шляхі далейшага
супрацоўніцтва
з Міжпарламенцкім
саюзам.
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Камісіі
сфарміраваныя

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ініцыятыўныя групы можна
стар.
рэгістраваць.

НЕ РЭЧЫ,
А ЖЫВЫЯ ІСТОТЫ

П

ра дабрабыт грамадства можна
меркаваць па тым, як у ім
ставяцца да жывёл. Паколькі
ў нас дастаткова часта з'яўляюцца
навіны аб прыцягненні да адказнасці
за жорсткае абыходжанне з жывёламі,
на вуліцы вялікіх і малых гарадоў
выкідваюць скрынкі са шчанюкамі,
а ў вёсках рэгулююць колькасць жывёл
шляхам іх утаплення і закопвання,
то можна меркаваць, што ў соцыуме
шмат жорсткасці і безадказнасці.
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Хто ў хатцы
жыве?

Катоў таксама трэба
рэгістраваць.
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Каго павінен абараняць закон?

Цяпер пытанні ўтрымання жывёл у нашай краіне рэгулююцца «Правіламі ўтрымання хатніх сабак, катоў, а таксама адлову безнаглядных жывёл у населеных
пунктах Рэспублікі Беларусь», а таксама шэрагам іншых дакументаў не самага
высокага статусу.
«Закон заўсёды нясе выхаваўчую функцыю. Грамадзяне абавязаны паважаць
перш за ўсё закон. Менавіта ён легітымуе ў грамадскай свядомасці любыя правілы
і пастановы. Укараніць у свядомасць абывацеля неабходнасць, напрыклад, стэрылізацыі і чыпавання значна лягчэй праз паважаны большасцю насельніцтва дакумент, — піша каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Мы з табой у адным доме» Вольга МАЁРАВА на сваёй старонцы ў Facebook. — Само слова
«закон» мае значна большую вагу, чым «пастанова» або «правіла».
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БЛІЗКАЯ ЎЛАДА

Наталля ЯКУБІЦКАЯ:

У лес – з гадаванцам,
назад – без яго.

«У рабоце з людзьмі імкнуся да таго,
каб вынік быў»
Тэлефонны званок на прамую лінію стаў
ужо звыклай магчымасцю ўзняць набалелыя
праблемы перад вышэйшымі інстанцыямі
для любога жыхара самага аддаленага
ад цэнтра раёна. Для прадстаўнікоў улады
гэта самая аператыўная форма работы
з насельніцтвам. Пра тое, наколькі давяраюць людзі
таму ці іншаму чыноўніку, красамоўна сведчаць
тэматыка і ўзровень узнятых людзьмі пытанняў.
У мінулую суботу, 31 жніўня, дыялог з насельніцтвам
вяла старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў
Наталля ЯКУБІЦКАЯ. Пра вынікі праведзенай
прамой лініі і пра штодзённыя клопаты кіраўніка —
у інтэрв'ю «МС».

Эпідэмія
антыгуманізму

Чалавеку важна,
каб яго пачулі
— Алё, гэта прамая лінія? Турбуе Курдзюк Міхаіл Уладзіміравіч
са Слуцка, інвалід першай групы.
Вось усе кажуць пра безбар'ернае
асяроддзе для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, а ў нашым
доме няма пандуса.
З далейшай размовы з жыхаром
Слуцка высвятляецца, што ён не
адзін такі жыхар у шматкватэрным
доме, для якога любое перамяшчэн-

не за межы свайго жылля робіцца
праблемай. У гэтым жа пад'ездзе
пражывае дзяўчынка 14 гадоў з інваліднасцю.
Высветліўшы ўсе дэталі, Наталля Якубіцкая тут жа звязваецца са
старшынёй Слуцкага райвыканкама
Андрэем Янчэўскім. Вынікам размовы стала ўключэнне дома, у якім
пра жы ва юць два ін ва лі ды-ка лясачнікі, у спіс па аператыўным фінансаванні мерапрыемстваў
па стварэнні безбар'ернага
асяроддзя.
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Сумнік –
гэта сумна

Таму што ён пагражае
традыцыйным відам раслін
і жывёл.
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