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ЛЕП ШЫЯ ЛЕП ШЫЯ 
ПА АХО ВЕПА АХО ВЕ

гра мад ска га 
пра ва па рад ку

...бы лі на зва ны пад час пра хо джан ня 
ў Ма гі лё ве ву чэб на-ме та дычна га 
збо ру па ўдас ка на лен ні ра бо ты 
гра мад скіх аб' яд нан няў 
па пра фі лак ты цы пра ва па ру шэн няў.

— У па раў на нні з па пя рэд ні мі дзе-
сяц цю га да мі сён ня мы ма ем са мы 
мі ні маль ны ўзро вень пад лет ка вай 
зла чын нас ці, — ад зна чыў за не каль кі 
хві лін да па чат ку ме ра пры ем ства на-
мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма Ва ле рый МА ЛА ШКА. — 
Су мес ныя на ма ган ні ўсіх суб' ек таў 
пра фі лак ты кі да па ма га юць да бі вац ца 
та кіх вы ні каў. І га лоў ная ро ля тут на-
ле жыць са ве там гра мад скіх пунк таў. 
У іх ра бо те — і па пя рэ джан не ся мей-
ных кан флік таў, і праб ле ма бы та вых 
зла чын стваў.

На пы тан не на ша га ка рэс пан дэн та 
аб тым, на коль кі ак тыў на вы ка наў чая 
ўла да ўза е ма дзей ні чае з суб' ек та мі 
пра фі лак ты кі, Ва ле рый Ма ла шка ад-
ка заў:

— Сён ня пра цуе шмат роз ных ка-
мі сій: па Ды рэк ты ве №1, ка руп цыі, па 
спра вах не паў на лет ніх і гэ так да лей, 
дзе ўла да ўзя ла на ся бе кі раў ніц тва і 
раз гляд тых ці ін шых пы тан няў. У мі лі-
цыі свой спектр ра бо ты, у МНС — свой, 
а ўза е ма дзе ян не ажыц цяў ля ец ца ва кол 
ор га на вы ка наў чай ула ды — аб лас ной 
і ра ён най.

Сён ня ў воб лас ці пра цуе 211 са ве таў 
гра мад скіх пунк таў ахо вы пра ва па рад-
ку (ГПАП). Ад іх дзей нас ці за ле жыць, 
на коль кі апе ра тыў на пры ма юц ца ме ры 
да па ру шаль ні каў гра мад ска га спа кою. 
Як і ў лю бой ін шай ра бо це, тут ёсць 
свае пы тан ні і праб ле мы, з які мі трэ ба 
раз бі рац ца. Гэ та так са ма аб мер ка ва лі 
ўдзель ні кі су стрэ чы. Дзесь ці пры сут ні-
чае фар ма лізм, дзесь ці прый шлі но выя 
лю дзі, якія яшчэ не зу сім ра зу ме юць 
важ насць ус кла дзе ных на іх аба вяз-
каў. Ва ле рый Ма ла шка звяр нуў ува гу 
на тое, што з імі па він на вес ці ся бес-
пе ра пын ная ву чо ба, каб ра бо та з на-
сель ніц твам ад бы ва ла ся не па ней кім 
шаб ло не. «У кож ным рэ гі ё не ёсць свае 
асаб лі вас ці, і іх трэ ба ўліч ваць», — пад-
крэс ліў ён.

На чаль нік УУС Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма, пал коў нік мі лі цыі 
Аляк сандр КА ВАЛЬ ЧУК да даў, што 
трэ ба вы ка рыс тоў ваць ін ды ві ду аль ны 
па ды ход у да чы нен ні да кан крэт на-
га пра ва па ру шаль ні ка і ма бі лі за ваць 
у гэ тым кі рун ку ра бо ту ўсіх суб' ек таў 
пра фі лак ты кі.

Ся род тых, з ка го трэ ба браць прык-
лад, — са вет ГПАП №8 ад мі ніст ра цыі 
Ле нін ска га ра ё на Баб руй ска, аб са лют ны 
пе ра мож ца аб лас но га кон кур су на леп-
шую ар га ні за цыю ра бо ты са ве таў гра-
мад скіх пунк таў ахо вы пра ва па рад ку. 
На дру гім мес цы — са вет Ця це рын ска га 
сель вы кан ка ма Круг лян ска га ра ё на, на 
трэ цім — Сле дзю коў ска га сель вы кан ка-
ма Бы хаў ска га ра ё на. Ад зна ча ны так-
са ма леп шыя па пра фі лак ты цы пра ва-
па ру шэн няў су пра цоў ні кі мі лі цыі. Яны 
атры ма лі Га на ро выя гра ма ты і Па дзя кі 
Мі ніс тэр ства ўпраў лен ня і ўнут ра ных 
спраў, а так са ма на груд ныя зна кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

— Звы чай на на «пра мую лі нію» лю дзі 
звяр та юц ца з ней кі мі праб ле ма мі. 
А тут, шчы ра ка жу чы, вель мі 
па ра да ваў зва нок з Мін ска: «Мы час та 
гас цю ем у сва я коў, якія жы вуць 
у вёс цы Цім ка ві чы Ка пыль ска га 
ра ё на. Прос та за ча ра ва ны стар шы нёй 
сель ска га Са ве та дэ пу та таў Але най 
Вост ры ка вай. Ба чым, што на ва чах 
мя ня ец ца на се ле ны пункт. 
Дзя ку ю чы Але не Ме чы сла ваў не, 
доб ра ўпа рад ка ва ны вяс ко выя мо гіл кі. 
Стар шы ня сель вы кан ка ма не толь кі 
ар га ні за ва ла вяс коў цаў на доб рую 
спра ву, але і са ма з ла па тай ды 
граб ля мі ў ру ках ра зам з усі мі 
пры бі ра ла па гост. А якое свя та вёс кі 
яна зла дзі ла — з кон кур са мі, пес ня мі, 
тан ца мі! На яго пры еха лі зем ля кі з усіх 
кут коў Бе ла ру сі, на ват тыя, хто доў гі час 
не быў на ма лой ра дзі ме. Мы на пі са лі 
ка лек тыў ную па дзя ку ў Ка пыль скі 
рай вы кан кам з прось бай за ах во ціць яе 
ма тэ ры яль на».

Стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве-
та дэ пу та таў Іван ЛІП НІЦ КІ доб ра ве дае 
сваю пад на ча ле ную. «Са праў ды, яна вель мі 
дзейс ная, не раў на душ ная да праб лем жы ха-
роў і за слу гоў вае па дзя кі», — па га дзіў ся ён.

А вось да лей пай шлі скар гі, і не заў сё ды 
аб грун та ва ныя. Ган на Ула дзі мі ра ўна з Ка ло-
дзі шчаў вы ка за ла не за да во ле насць тым, што 
да ле ка ва та ад яе до ма пры пы нак гра мад-
ска га транс пар ту — трэ ба іс ці да яго амаль 
паў та ра кі ла мет ра. Жан чы на пра сі ла «пра-
цяг нуць марш рут». Але, як ад зна чыў Іван 
Ліп ніц кі, ка ля кож на га два ра пры пы нак не 
зро біш, па коль кі іс ну юць са цы яль ныя стан-
дар ты, якія ты чац ца ў тым лі ку і ар га ні за цыі 
ра бо ты транс пар ту.

Ла ры са Фур ке віч па ве да мі ла, што ў Ба-
ры са ве аў то бу сы на пры пын ках не па ды хо-
дзяць да са ма га бар дзю ра. Каб зай сці ў са-
лон, трэ ба пры клас ці на ма ган ні на ват ма ла-
до му ча ла ве ку. А што ка заць пра ня мог лых 
пен сі я не раў? Яна звяр та ла ся на конт гэ та га 
ў аў та парк №3, але ні чо га не змя ні ла ся. Ка-
неш не, ка ля кож на га пры пын ку кант ра лё ра 
не па ста віш, ві дэа ка ме ру не ўста лю еш. Тым 
не менш іс ну юць пра ві лы для ва дзі це ляў, 
якіх яны па він ны пры трым лі вац ца. Іван Эду-
ар да віч даў да ру чэн не да слаць пісь мо кі раў-
ніц тву аў та пар ка, каб там пра вя лі ін струк таж 
з усі мі кі роў ца мі пад под піс. Пры гэ тым ён 
ад зна чыў, што та кія зван кі на «пра мую лі нію» 
па сту па лі з Ба ры са ва і ра ней.

Скар га Мі ка лая Іва на ві ча з Ва ло жын ска га 
ра ё на цал кам знай шла пад трым ку ў стар-
шы ні аб лас но га Са ве та дэ пу та таў. Спра ва ў 
тым, што кі раў ніц тва ААТ «Лоск» не вы да ла 
зар пла ту ра бот ні ку — за ве ра сень ён атры-
маў толь кі па ло ву за роб ку, за каст рыч нік 
яму не да лі ні ка пей кі. Муж чы на зволь ніў-
ся з ар га ні за цыі, але да гэ та га ча су з ім не 
раз лі чы лі ся. Іван Ліп ніц кі кан ста та ваў, што 
гэ та гру бае па ру шэн не за ка на даў ства: яму 
па він ны бы лі даць раз лік на пра ця гу трох 
дзён. Іван Эду ар да віч да ру чыў пад на ча ле-
ным пісь мо ва па ве да міць аб гэ тым фак це 
стар шы ні рай вы кан ка ма для пры няц ця мер, 
а так са ма па пя рэ дзіць аб не да пу шчаль нас ці 
та кіх па во дзін ды рэк та ра та ва рыст ва.

Не абы шло ся на гэ ты раз і без пы тан няў 
пен сій на га за бес пя чэн ня. Зі на і да Ма ка раў на 
з Сём ка ва Га рад ка Мінск ага ра ё на атрым лі-

вае пен сію 180 руб лёў. Пас ля та го як за пла-
ціць пер ша чар го выя пла ця жы, зу сім ма ла 
за ста ец ца на жыц цё. Жан чы на пра сі ла, каб 
пад ка за лі, ку ды звяр тац ца за суб сі ды я мі на 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі.

Га лі на Мі хай лаў на са Ста ра да рож ска га 
ра ё на вы га да ва ла во сем дзя цей. Шмат ча су 
пра вя ла ў вод пус ку па до гля дзе за малымі. 
Сё ле та ў каст рыч ні ку ёй споў ні ла ся 55 га доў, 
па ча ла афарм ляць пен сію. Ёй на лі чы лі ўся го 
пяць га доў пра цоў на га ста жу...

Іван Эду ар да віч па абя цаў, што жан чы нам 
да дуць тлу ма чэн ні і не аб ход ныя кан суль та-
цыі ў Ка мі тэ це па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не Мі набл вы кан ка ма. І, ка лі 
гэ та ад па вя дае нор мам за ко на, то мо гуць 
ака заць ад на ра зо вую ма тэ ры яль ную да па-
мо гу.

Ня ма ла бы ло зван коў з са до вых та ва рыст-
ваў. Як пра ві ла, іх чле ны жы вуць на да чах з 
вяс ны да во се ні. А на зі му пе ра бі ра юц ца ў 
га рад скія ква тэ ры з усі мі вы го да мі. Тым не 
менш яны хо чуць, каб і ў са до вых та ва рыст-
вах бы лі та кія ж зруч нас ці, як у ста лі цы, і 
перш за ўсё — вы дат ныя да ро гі. Хтось ці па-
тра ба ваў пад сы паць ву лі цу гра ві ем, а нех-
та — на огул за ас фаль та ваць. Але ў са до вых 
та ва рыст вах ёсць праў лен не, стар шы ня, якія 
і па він ны вы ра шаць унут ра ныя праб ле мы на 
агуль ным схо дзе.

Фа і на Анд рэ еў на з Дзяр жын ска га ра ё-
на рас ка за ла, што тры га ды та му сын ку піў 
для баць коў дом у вёс цы Ска ра ба га таў шчы-
на. Але тут ні як не вы ра шыц ца праб ле ма з 
асвят лен нем ву лі цы. Жан чы на звяр та ла ся ў 
сель вы кан кам. Стар шы ня не ад на ра зо ва ад-
ра са ваў прось бы сяль чан мяс цо ва му энер-
га збы ту, але там ні я кім чы нам не рэ агу юць. 
Іван Ліп ніц кі па абя цаў пісь мо ва звяр нуц ца 
да стар шы ні рай вы кан ка ма, каб той па са-
дзей ні чаў улад ка ван ню асвят лен ня ў цём ныя 
ча сы су так.

Ана толь Ва сіль е віч з Ма ла дзеч на па тэ ле-
фа на ваў ад імя ўсіх ве тэ ра наў, не згод ных з 
пе ра но сам не вя лі ка га рын ку, што мес ціц ца 
ў цэнт ры го ра да, у «чыс тае по ле». «Па жы-

лым лю дзям вель мі зруч на ра біць тут 
па куп кі — не трэ ба да лё ка ехаць, ды і 
цэ ны за да валь ня юць. Але за мест рын ку 
пла ну юць па бу да ваць ці то ганд лё вы 
цэнтр, ці то «Еў ра опт» — ні хто не ве дае. 
Ча му перш чым пры маць ра шэн не, мяс-
цо выя ўла ды не па ра і лі ся з людзь мі, не 
на ла дзі лі гра мад скія слу хан ні?» Вя до ма, 
пы тан не па тра буе да дат ко ва га вы ву чэн-
ня, праз ме сяц ве тэ ра ну да дуць пад ра-
бяз ны ад каз.

А вось Іва на Іва на ві ча з Мін ска раз-
драж няе рэ кла ма на тэ ле ба чан ні. Пен-
сі я нер па тра ба ваў, каб... яе зня лі з усіх 
тэ ле ка на лаў! Ён ужо пі саў кі раў ніц тву 
тэ ле кам па ніі і атры маў ад каз, які яго не 
за да во ліў, бо за ба ра няць рэ кла му ні хто 
не збі ра ец ца. І смех і грэх, як ка жуць. Ну 

чым мо жа да па маг чы стар шы ня Мі набл са-
ве та? «Дык гэ та ж доб ра: рэ клам ны ро лік 
кру цяць на ад ным ка на ле, мож на пе ра клю-
чыц ца на ін шы. Як ка жуць, ад ным ма хам за-
біць двух зай цоў — гля дзець не каль кі філь-
маў», — па жар та ваў Іван Эду ар да віч.

Але най больш раз драж ня юць спрэч кі па-
між сва я ка мі, бліз кі мі, род ны мі — тыя, якія 
яны вы но сяць на аб мер ка ван не. Ва лян ці на 
Мі хай лаў на з Жо дзі на сцвяр джае, што брат 
і сяст ра не пус ка юць яе на па рог, каб па ба-
чыц ца з ма ці. Жан чы на і са ма не су праць 
за браць ста рую: «У яе ж вя лі кая пен сія». І тут 
ста ла зра зу ме ла пры чы на кан флік ту: кож-
ны з ба коў га тоў да гля даць ма ту лю дзе ля 
гро шай.

Кан флік ты па між су се дзя мі, сва я ка мі цяг-
нуц ца га да мі. І ў гэ тым су праць ста ян ні ня ма 

пе ра мож цаў. Лю дзі прос та не за дум ва юц ца, 
на што тра цяць сваё жыц цё. Па мі рыць іх не 
змо жа ні Бог, ні цар, ні во ін скі на чаль нік, 
ка лі са мі не аду ма юц ца, не ся дуць за стол 
пе ра моў.

— На «пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі» ця пер 
пе ра важ на ідуць пры ват ныя пы тан ні — не 
па мі ры лі ся па між са бой су се дзі, сва я кі. 
Шмат зва ро таў з са до вых та ва рыст ваў 
па ўлад ка ван ні да рог, пры пын каў: кож ны 
хо ча, каб гра мад скі транс парт спы няў ся 
амаль што пад вок на мі. За тое прак тыч-
на знік лі скар гі на ра бо ту жыл лё ва-ка му-
наль ных служ баў, на ацяп лен не жы ло га 
фон ду.

Уся го ж за тры га дзі ны стар шы ня аб лас но-
га Са ве та дэ пу та таў вы слу хаў 30 ча ла век

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by
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ВАС СЛУХАЮЦЬ

У СПРЭЧ КАХ СВА Я КОЎ У СПРЭЧ КАХ СВА Я КОЎ 
НЯ МА ПЕ РА МОЖ ЦАЎНЯ МА ПЕ РА МОЖ ЦАЎ

Апош нім ча сам у ся мей ныя кан флік ты імк нуц ца ўцяг нуць і ўла ду

А вось Іва на Іва на ві ча 
з Мін ска раз драж няе 

рэ кла ма на тэ ле ба чан ні. 
Пен сі я нер па тра ба ваў, 
каб яе зня лі з усіх тэ ле ка на лаў.

Хтось ці па тра ба ваў 
пад сы паць ву лі цу гра ві ем, 

а нех та — на огул за ас фаль та ваць. 
Але ў са до вых та ва рыст вах 
ёсць праў лен не, стар шы ня, 
якія і па він ны вы ра шаць 
унут ра ныя праб ле мы.

Стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Іван ЛІП НІЦ КІ.Іван ЛІП НІЦ КІ.


