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У пры ват нас ці, пер шы на мес нік 
на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня — 
на чаль нік упраў лен ня пісь мо вых 
і элект рон ных зва ро таў га лоў на га 
ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі 
гра ма дзян і юры дыч ных асоб Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та Хрыс ці на По баль 
па ве да мі ла пра сіг нал аб не аб ход нас ці 
ра мон ту дзі ця чай гор кі. Жы ха ры Бі-
ле ва, спаль на га мік ра ра ё на Ві цеб ска, 
аж тры га ды (!) ча ка лі ра мон ту мес ца 
для гуль няў дзя цей у два ры. Звяр та-
лі ся ў роз ныя ін стан цыі і спа дзя ва лі-
ся на па ра зу мен не. Ся род ін шых не 
да па мог і дэ пу тат га рад ско га Са ве та, 
які тры тыд ні быў вель мі за ня ты сва і мі 
ра бо чы мі і аса біс ты мі спра ва мі, а не 
дэ пу тац кі мі аба вяз ка мі. І толь кі пас ля 
зва ро ту ў Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та 
сі ту а цыя змя ні ла ся. А гэ та ж пы тан не 
ў кам пе тэн цыі мяс цо вай ула ды! І зра-
зу ме ла, каб вы ра шыць праб ле му, не 
трэ ба бы ло па тра ціць шмат гро шай. А 
хто-не будзь за ду маў ся з тых, да ка го 
звяр та лі ся, што праб лем ны «дзі ця чы 

га ра док» мог стаць пры чы най траў мі-
ра ван ня, крый Бо жа, гі бе лі дзі ця ці?

Хрыс ці на По баль так са ма рас ка-
за ла пра жы ха ра Ар шан ска га ра ё на, 
які на аса біс тым пры ёме пра сіў ад ра-
ман та ваць во да на пор ную ве жу, каб 
вы клю чыць за тап лен не зя мель ных 
участ каў. У Ад мі ніст ра цыю з мяс цо вай 
ула ды ад ра пар та ва лі ў ліс це за под пі-
сам на мес ні ка стар шы ні рай вы кан ка-
ма, што ўсё не аб ход нае зроб ле на. Але 
пас ля пе ра пра вер кі (за яў ні ку па тэ ле-
фа на ва лі з Мін ска) вы свет лі ла ся, што 
зроб ле на гэ та бы ло толь кі на па пе ры, 
якая, як вя до ма, усё сцер піць.

А ў Га ра доц кім ра ё не толь кі пас ля 
зва ро ту ў Ад мі ніст ра цыю змаг лі да-
біц ца ад наў лен ня дзей нас ці кра мы ў 
так зва най кро ка вай да ся галь нас ці. 
Мяс цо выя жы ха ры ну ні як не ха це лі 
ха дзіць па па куп кі пры бліз на за кі ла-
метр...

Пры гэ тым, як пад крэс лі ла прад-
стаў ні ца Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, 
ёсць у паў ноч най воб лас ці кра і ны 
на го да для го на ру мяс цо вай ула ды. 
Рост коль кас ці зва ро таў у Ад мі ніст ра-
цыю з Ві цеб шчы ны ле тась склаў уся-
го 1 % — най леп шы па каз чык у кра і не 
(2330 зва ро таў).

А з Ад мі ніст ра цыі ў абл вы кан кам 
на кі ра ва на для рэ ага ван ня 562 зва ро-
ты — на 3,8 % больш, чым у 2018-м. 
І што ці ка ва, па тра ба ван ні па 26 зва-
ро тах (5 %) за да во лі лі.

На чаль нік ад дзе ла па ра бо це са 
зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 

асоб Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Іло-
на Шуль га кан ста та ва ла, што ле тась 
у мяс цо выя ор га ны ўла ды бы ло ка-
ля 37,6 ты ся чы зва ро таў, што ме ней 
на 3 %, чым па за ле тась.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан-
ка ма Мі ка лай Шарс нёў па ра іў стар-
шы ням рай вы кан ка маў і іх пад на-
ча ле ным не па збя гаць «ня зруч ных» 
тэм, пра якія сіг на лі зу юць лю дзі. 
У ідэа ле трэ ба вы ехаць на мес ца, са-
мім усё па гля дзець, да ру чыць зра-
біць хо ць бы штосьці мі ні маль нае, 
каб ча ла век ад чуў кло пат. Інакш 
гра ма дзя не пра цяг ва юць скар дзіц-
ца, але ўжо вы шэй. І та ды тыя ліс ты 
ад праў ля юц ца мяс цо вай ула дзе на 
рэ ага ван не, каб (ка лі лю дзі ма юць 
ра цыю) бы ло неш та зроб ле на. Гу-
бер на тар па ра іў чы ноў ні кам у рэ гі-
ё нах ста рац ца на мяс цо вым уз роў ні 
зды маць праб лем ныя пы тан ні.

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па 
Ві цеб скай воб лас ці Ана толь Лі не віч 
ад зна чыў, што сам ужо не раз упэў-
ніў ся пад час пры ёмаў гра ма дзян у 
ра ё нах, што не ка то рыя праб лем ныя 
пы тан ні мож на зняць за не каль кі хві-
лін. Трэ ба толь кі зра зу мець сут насць, 
ра за брац ца з тым, што мож на зра біць, 
доў га не за цяг ва ю чы час. І лепш вы-
ра шаць праб ле му з вы ез дам на мес-
ца. У край нім вы пад ку заў сё ды мож-
на знай сці ней кі ча со вы ва ры янт для 
на ступ на га вы ра шэн ня пы тан ня, якое 
хва люе гра ма дзян.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«Гра мад скую 
іні цы я ты ву 

важ на па чуць 
і пад тры маць»
Стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га 

Са ве та дэ пу та таў Ігар Жук 
пра вёў пра мую тэ ле фон ную лі нію 

з жы ха ра мі рэ гі ё на
За тры га дзі ны па сту пі ла ка ля двух дзя сят каў 
зва ро таў, боль шасць з якіх да ты чы ла ся 
жыл лё вых праб лем, сфе ры па слуг, са цы яль най 
інф ра струк ту ры ін ды ві ду аль най жы лой за бу до вы.

Згод на з іс ну ю чай прак ты кай, ра зам са стар шы-
нёй аб лса ве та на зван кі ад каз ва лі і прад стаў ні кі 
шэ ра гу служ баў аб лас ной вы ка наў чай ула ды. Гэ та 
да зво лі ла не толь кі вы слу хаць мак сі маль ную коль-
касць зва ро таў, але і апе ра тыў на ад рэ ага ваць на іх, 
рас тлу ма чыць гра ма дзя нам ал га рытм дзе ян няў па 
той ці ін шай праб ле ме. На дум ку Іга ра Жу ка, коль-
касць зва ро таў зні жа ец ца. Гэ та аб умоў ле на тым, 
што мно гія на ба ле лыя пы тан ні ўда ло ся вы ра шыць. 
Да та го ж рас це ўзро вень ін фар ма ва нас ці гра ма-
дзян. Каб атры маць ад каз, жы ха ры звяр та юц ца 
ў ад па вед ныя служ бы 
па мес цы жы хар ства. 
Мно гія пы тан ні зды-
ма юц ца пас ля су стрэч 
дэ пу та таў са сва і мі 
вы бар шчы ка мі.

— Мно гае ро біц ца 
як мяс цо вы мі ўла да-
мі, так і дэ пу тац кім 
кор пу сам воб лас ці, — 
ад зна чыў Ігар Жук. — 
На прык лад, ле тась дэ-
пу та ты мяс цо вых Са-
ве таў амаль у два ра зы 
па вя лі чы лі коль касць 
су стрэч з пра цоў ны мі 
ка лек ты ва мі і з жы ха-
ра мі сва іх вы бар чых 
участ каў. Пад час та кіх су стрэч жы ха ры да вед ва юц ца 
пра тое, чым бу дзе жыць і як раз ві вац ца той ці ін шы 
на се ле ны пункт, што бу дзе зроб ле на ў блі жэй шы 
час, а што — у перс пек ты ве. Та кая ін фар ма ва насць 
да па ма гае зды маць мно гія пы тан ні. У вы ні ку змен-
шы ла ся коль касць зва ро таў і да са міх дэ пу та таў, і ў 
цэ лым у Са ве ты.

І ўсё ж зва рот ная су вязь не аб ход на, лі чыць стар-
шы ня Гро дзен ска га аб лса ве та. І су стрэ чы, і пра мыя 
лі ніі да зва ля юць пра ма ні то рыць сі ту а цыю як у асоб-
ным пра цоў ным ка лек ты ве, так і ў цэ лым па на се ле-
ным пунк це і на ват па ра ё не.

Ана ліз та ко га ўза е ма дзе ян ня па ка заў, што дэ-
пу тац ка му кор пу су трэ ба ўдас ка наль ваць ра бо ту, 
шу каць но выя яе фор мы і ме та ды, каб уз няць мяс-
цо вае са ма кі ра ван не на вы шэй шы ўзро вень. У пер-
шую чар гу вар та пры цяг нуць да су мес най ра бо ты 
не абы яка вых лю дзей.

— Ад ной з за дач дэ пу та таў як раз і з'яў ля ец ца ўмен-
не раз гля дзець кан струк тыў ныя пра па но вы гра ма-
дзян, якія кла по цяц ца аб раз віц ці свай го на се ле на га 
пунк та. Доб рая гра мад ская іні цы я ты ва па він на быць 
не толь кі па чу тая, але і рэа лі за ва ная. У гэ тым сэн се 
жы ха ры і дэ пу та ты ро бяць ад ну важ ную спра ву. На-
прык лад, за па ра дак на той жа вяс ко вай ву лі цы ці 
га рад скім два ры па він ны ад каз ваць не толь кі мяс цо-
выя вы кан ка мы і іх служ бы, але і са мі жы ха ры. Вось 
да ча го нам трэ ба імк нуц ца, — упэў не ны Ігар Жук.

Амаль кож ная пра мая лі нія з прад стаў ні ка мі ўла-
ды не абы хо дзіц ца без слоў па дзя кі ад жы ха роў. 
Чар го вы тэ ле фон ны дыя лог — не вы клю чэн не. Гэ тым 
ра зам жы хар з Во ра на ва па дзя ка ваў стар шы ні аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў за апе ра тыў нае вы ра шэн не 
праб ле мы з энер га за бес пя чэн нем.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Лю боў Сця па наў на са 
Слуц ка га ра ё на ха дай ні ча-
ла за сям'ю свай го сы на, дзе 
вы хоў ва юц ца чац вё ра не-
паў на лет ніх дзя цей. Апош ні 
хлоп чык на ра дзіў ся ня даў-
на — яму сем ме ся цаў. Ка лі 
баць кі звяр ну лі ся па ся мей-
ны ка пі тал, вы свет лі ла ся, што 
яны не ма юць на яго пра ва. 
Да ку мен ты не аб ход на бы ло 
па даць у ад па вед ныя служ-
бы, па куль не маў ля ці не 
споў ні ла ся шэсць ме ся цаў. 
Ку ды толь кі не звяр та лі ся су-
жэн цы — ад каз адзін: пра пу-
шча ны ўста ноў ле ныя за ка на-
даў ствам тэр мі ны. Баць кам 
па рэ ка мен да ва лі звяр нуц ца 
ў суд. Ка лі ён па лі чыць, што 
пра тэр мі ноў ка ад бы ла ся па 
аб' ек тыў ных пры чы нах, то 
пы тан не мо жа вы ра шыц ца 
ста ноў ча.

На тал ля Яку біц кая па-
абя ца ла ра за брац ца ў сі-
ту а цыі.

Вік тар Ана то ле віч з вёс кі 
Ба боў ня Ка пыль ска га ра ё на 
па скар дзіў ся, што жы ха ры 
на се ле на га пунк та за ста лі ся 
без ура ча, якая на два ме-
ся цы з'е ха ла на кур сы па вы-
шэн ня ква лі фі ка цыі, пасля 
сыш ла ў вод пуск. А да бі-
рац ца да ра ён най па лі клі-
ні кі ста рым лю дзям, ін ва лі-
дам да ле ка ва та — двац цаць 
кі ла мет раў.

На тал ля Вік та раў на па тэ-
ле фа на ва ла стар шы ні Ка-
пыль ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў Іры не Кіс ляк.

— Дай це да ру чэн не га-
лоў на му ўра чу цэнт раль най 
ра ён най баль ні цы, каб на-
кі роў ваў на ўчас так ме ды ка 
хоць раз на ты дзень, а пра 
час яго пры ез ду па пя рэдж-
ва лі жы ха роў.

У ня прос тай сі ту а цыі 
ака за ла ся Ма ры на Фё да-
раў на з вёс кі Анд ро саў-
шчы на, зноў жа Ка пыль-

ска га ра ё на. Яна ў раз во д зе 
з му жам, але жы ве з ім пад 
ад ным да хам. Муж чы на не 
пла ціць алі мен ты, вы но-
сіць з ква тэ ры і пра дае яе 
рэ чы. Жан чы на звяр та ла ся 
ў мі лі цыю. Дэ ба шы ра за бі-
ра лі, а праз не каль кі га дзін 
ад пус ка лі, і ўсё паў та ра ла-
ся на но ва.

На тал ля Яку біц кая да ру-
чы ла Іры не Кіс ляк узяць пы-
тан не на аса біс ты кант роль, 
а так са ма са браць па ся-
джэн не Са ве та гра мад ска-
га пунк та ахо вы па рад ку з 
за пра шэн нем на яго ўчаст-
ко ва га мі лі цы я не ра.

— Нель га да пус каць, каб 
дзе ці бы лі свед ка мі ся мей-
ных сцэн, якія траў му юць іх 
псі хі ку, — рэ зю ма ва ла яна.

Скла да ныя жыц цё выя 
аб ста ві ны пры му сі лі жы ха-
ра вёс кі Яне ві чы Мя дзель-
ска га ра ё на Ула дзі мі ра Вік-
та ра ві ча па пра сіць да па мо-
гі. Ён, як і яго гра ма дзян ская 
жон ка, атрым лі вае зу сім 
не вя лі кую пен сію. Гро шай, 
вя до ма, не ха пае.

— У вас ёсць дзе ці? — па-
ці ка ві ла ся На тал ля Яку біц-
кая.

— У жон кі ёсць сын, які 
да во дзіц ца мне па сын кам. 
Яму пяць дзя сят га доў, лай-
да чыць, ні дзе не пра цуе. 
І ча каць ад яго да па мо гі не 
вы па дае.

— А ці на вед вае вас са-
цы яль ны ра бот нік? — спы-
та ла На тал ля Вік та раў на і 
атры ма ла ад моў ны ад каз.

На тал ля Яку біц кая звя-
за ла ся са стар шы нёй Мя-
дзель ска га ра ён на га Са-
ве та дэ пу та таў Але гам Ба-
роў кам:

— Вы, ка лі лас ка, раз бя-
ры це ся ў сі ту а цыі. Не аб ход-
на, каб са цы яль ныя служ-
бы на ве да лі ся на мес ца. 
Маг чы ма, сям'і не аб ход на 
ма тэ ры яль ная да па мо га. 
А мо жа, вар та за ма ца ваць за 
ёй са цы яль на га ра бот ні ка.

Уся го ж На тал ля Яку-
біц кая вы слу ха ла 27 за яў-
ні каў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЗВА РОТ НАЯ СУ ВЯЗЬ

ПРА СЦЕЙ РАЗ БІ РАЦ ЦА 
НА МЕС ЦЫ

На ня даў нім па ся джэн ні Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма аб мяр коў ва лі тэ му 
зва ро таў гра ма дзян у мі ну лым го дзе. 
На ад рас ад каз ных асоб, а не ка то рых 
з іх, на пэў на, мож на на зваць 
без ад каз ны мі, пра гу ча ла ня ма ла 
кры ты кі. На са мрэч асоб ныя фак ты 
не па ва гі да люд скіх праб лем прос та 
ша кі ру юць. Ча му мяс цо вая ўла да 
не мо жа вы ра шыць на ват са мыя 
дроб ныя пы тан ні?

ДА ПА МО ГА БУДЗЕ
Ні во дзін зва рот жы ха роў Мін шчы ны на пра мую лі нію 

не за ста нец ца без ува гі

Ка лі баць кі звяр ну лі ся 
па ся мей ны ка пі тал, 
вы свет лі ла ся, што 
яны не ма юць на яго 
пра ва. Да ку мен ты 
не аб ход на бы ло 
па даць у ад па вед ныя 
служ бы, па куль 
не маў ля ці не 
споў ні ла ся шэсць 
ме ся цаў.

Са мыя роз ныя пы тан ні хва ля ва лі жы ха роў цэнт раль на га 
рэ гі ё на, якія звяр ну лі ся на пра мую тэ ле фон ную лі нію, 
што пра вя ла стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў На тал ля Яку біц кая. Гэ та ўлад ка ван не да рог, 
атры ман не ся мей на га ка пі та лу, па вы шэн не пен сій, 
па ляп шэн не ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня і шмат ін ша га. 
Ад ных за яў ні каў На тал ля Вік та раў на пра кан суль та ва ла, 
за пы ты ін шых на кі ра ва ла ў ад па вед ныя служ бы і ор га ны 
мяс цо вай ула ды. У азна ча ныя за ка на даў ствам тэр мі ны 
яны атры ма юць ад ка зы. А ў не ка то рых вы пад ках 
спе цы я ліс ты вы едуць на мес ца, каб ра за брац ца 
ў аб ста ві нах.

Фо
 та

 gr
od

no
ne

ws
.

Ана ліз та ко га 
ўза е ма дзе ян ня 
па ка заў, што 
дэ пу тац ка му 
кор пу су трэ ба 
ўдас ка наль ваць 
ра бо ту, шу каць 
но выя яе фор мы 
і ме та ды, каб 
уз няць мяс цо вае 
са ма кі ра ван не на 
вы шэй шы ўзро вень.


