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«Ве да е це, да нас ця пер пе ра хо дзяць пра ца ваць з сель скай 
гас па дар кі, — рас каз вае ды рэк тар тэ ры та ры яль на га 
цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
Ушац ка га ра ё на Але ся ХВА ШЧЭЎ СКАЯ. — Там ра бо ты 
ня ма, а ў нас за роб кі хоць і не вя лі кія, за тое рэ гу ляр ныя. 

Ёсць у нас і ма ла дыя су пра цоў ні кі, і тыя, хто ў пра фе сіі 
па 15—20 га доў. Мы сва іх спе цы я ліс таў ста ра ем ся 
пад трым лі ваць, най больш ста ран ным вы піс ва ем прэ міі».

(Заканчэнне на 5-й стар. «МС».)

Са ве ты дэ пу та таў — са мая бліз кая 
да на ро да ўла да. Ад та го, на коль кі 
эфек тыў на яны пра цу юць, лю дзі 
су дзяць аб сіс тэ ме дзяр жаў на га 
кі ра ван ня ў цэ лым. Як па вы сіць 
эфек тыў насць ра бо ты Са ве таў 
і іх аў та ры тэт, як зра біць больш 
важ кім іх удзел у па ляп шэн ні 
жыц це за бес пя чэн ня на сель ніц тва, 
рас ка заў першы госць нашай 
рубрыкі  «Улада ў асобах», стар шы ня 
Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў, член Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ігар ЖУК.

— Ігар Ге ор гі е віч, ор га ны мяс цо ва-
га са ма кі ра ван ня на Гро дзен шчы не 
ак тыў на пра цу юць, вы ра ша юць мно-
гія на дзён ныя праб ле мы лю дзей. Дэ-
пу та ты за цвяр джа юць пла ны са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця і бюд-
жэт рэ гі ё на і та кім чы нам уплы ва юць 
на вы ра шэн не пы тан няў эка но мі кі і 
са цы яль най сфе ры. Якія на дзён ныя 
пы тан ні па ды ма лі ся дэ пу тац кім кор-
пу сам воб лас ці сё ле та?

— Што ме сяц на се сі ях аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў мы раз гля да лі пы тан ні, 

якія рэг ла мен ту юць са цы яль на-эка на-
міч нае раз віц цё воб лас ці, за цвяр джа-
лі бюд жэт, ін вес ты цый ную пра гра му, 
пра гноз ныя па каз чы кі... На прык лад, 
аб мяр коў ва лі ра зам з пе да го га мі, як 
у нас рэа лі зу ец ца дзяр жаў ная пра гра-
ма раз віц ця аду ка цыі, па пя рэд не на-
ве даў шы ўста но вы агуль най ся рэд няй 
і да школь най аду ка цыі і праф тэх аду-
ка цыі. У вы ні ку пры ня лі ра шэн ні, якія, 
на наш по гляд, па він ны са дзей ні чаць 
да лей ша му пра цэ су ап ты мі за цыі сіс тэ-
мы аду ка цыі ў воб лас ці. У по ле зро ку 
дэ пу та таў аб лса ве та — ра бо та ор га наў 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня па рэа лі за-
цыі Ды рэк ты вы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі №1 
«Аб ме рах па ўма ца ван ні гра мад скай 
бяс пе кі і дыс цып лі ны». На чар го вай 
се сіі пра ана лі за ва лі, як па бу да ва на 
ра бо та ў воб лас ці, ці ёсць па зі тыў ныя 
зру хі. А яны са праў ды ёсць. З кож ным 
го дам гі не менш лю дзей, па ляп ша ец-
ца пра цоў ная дыс цып лі на. Не па кі ну лі 
без ува гі і та кія праб ле мы: гі бель лю-
дзей на вы твор час ці, па жа ры, асаб лі ва 
ў сель скай мяс цо вас ці, ра бо ту з адзі-
но кі мі, пен сі я не ра мі, з аса цы яль ны мі 
эле мен та мі, са шмат дзет ны мі сем' я мі.

Кі раў ні ком дзяр жа вы і ўра дам на-
да ец ца вя лі кая ўва га вы ка ры стан ню 
аб' ек таў не ру хо мас ці дзяр жаў ны мі 
ар га ні за цы я мі і гас па дар чы мі суб' ек-
та мі з до ляй дзяр жа вы. Вы яз ную се сію 
аб лса ве та на ба зе Мас тоў ска га ра ё-

на мы пра вя лі ра зам з се мі на рам для 
стар шы няў ра ён ных Са ве таў дэ пу та-
таў — агу чы лі асноў ныя мо ман ты ра бо-
ты ў гэ тым кі рун ку. Па ка за лі, на коль-
кі эфек тыў на пра цуе Мас тоў скі ра ён. 
Уз ня лі праб ле мы, з які мі су ты ка юц ца 
мяс цо выя ор га ны ўла ды па ўклю чэн-
ні ў гас па дар чы аба рот і эфек тыў ным 
вы ка ры стан ні дзяр жаў най ма ё мас ці, 
пус ту ю чых вы твор чых пло шчаў. 

У вы ні ку пры ня ты ра шэн ні, якія да-
памогуць да біц ца больш знач ных вы ні-
каў. На апош няй се сіі аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў, якая пра хо дзі ла 23 ліс та па-
да, тэ май аб мер ка ван ня ста ла ра бо та 
ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі-
ра ван ня па пы тан нях ін вес ты цый най і 
іна ва цый най дзей нас ці, ім парт аза мя-
шчэн ня і рэа лі за цыі па ла жэн няў Дэ крэ та 
№6 Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

(Заканчэнне на 3-й стар. «МС».)

ДБАЦЬ ПРА ІН ШЫХ

...І САНАТОРЫЙ ДОМА
Са цы яль ны ра бот нік у ра ё не не за мен ны
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УЛАДА  Ў АСОБАХ

СІ ЛА АЎ ТА РЫ ТЭ ТУ СІ ЛА АЎ ТА РЫ ТЭ ТУ 
МЯС ЦО ВА ГА СА ВЕ ТАМЯС ЦО ВА ГА СА ВЕ ТА

Ёсць та кія пры кла ды, 
ка лі жы ха ры 

мік ра ра ё на за свае срод кі 
ад на ві лі спар тыў ныя 
пля цоў кі, па са дзі лі квет кі 
і кус ты, доб ра ўпа рад ка ва лі 
зя лё ныя зо ны. Усё гэ та варта 
пе рай ман ня.

ЕЎ РО ПА — 
АГУЛЬ НЫ ДОМ
Поль скія рэ гі ё ны ця пер бу дуць 

больш кан так та ваць з бе ла рус кі мі
Сло ва злу чэн не «фо рум рэ гі ё наў» ужо тра ды цый на 
аса цы ю ец ца з кан крэт ны мі біз нес-пра ек та мі, якія 
ажыц цяў ля юц ца ў Бе ла ру сі і Ра сіі, з ме ра пры ем ствам, 
якое па спя хо ва ла дзіц ца вось ужо трэ ці год за пар. 
Па куль та кая фор ма су пра цоў ніц тва бы ла ўні каль най 
для абедз вюх кра ін. Ад нак на гэ тым тыд ні Бе ла русь 
і Поль шча да мо ві лі ся аб па доб ным на ладж ван ні 
двух ба ко вых ад но сін.

«Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн ка, Прэ зі дэнт Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, пад тры маў ва шу пра па но ву па пра вя дзен-
ні Фо ру му рэ гі ё наў (Бе ла ру сі і Поль шчы. — «Зв.»)», — 
за явіў Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, звяр та ю чы ся 
да Ста ні сла ва КАР ЧЭЎ СКА ГА, Мар ша ла Се на та Рэс-
пуб лі кі Поль шча, пад час двух ба ко вай су стрэ чы. Па 
сло вах спі ке ра верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та, 
на ця пе раш ні мо мант дзей ні чае 65 да га во раў аб парт-
нёр скім су пра цоў ніц тве па між Поль шчай і Бе ла рус сю. 
«І трэ ба бы ло б гэ тыя пы тан ні ак ты ві за ваць, каб яны 
на сі лі кан струк тыў ны ха рак тар, — да даў ён. — Нам трэ ба 
гля дзець у бу ду чы ню і фар мі ра ваць яс ныя перс пек ты вы. 
Пры яры тэ ты для нас — гэ та ін вес ты цый нае су пра цоў-
ніц тва, глы бо кая ма дэр ні за цыя пы тан няў энер ге ты кі, 
інф ра струк ту ры, куль тур ных кан так таў».

«Нам ха це ла ся б, каб перс пек тыў нае ўза е ма дзе ян не 
бе ла рус кіх і поль скіх пар ла мен та ры яў аказ ва ла па зі тыў-
ны ўплыў на раз віц цё кан так таў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з пар ла мен та мі ўсіх кра ін — чле наў 
Еў ра пей ска га са ю за», — за явіў бе ла рус кі се на тар. Пры 
гэ тым Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі да даў, што Еў ро па — 
агуль ны дом, за бяс пе ку і даб ра быт яко га мы ня сём 
агуль ную ад каз насць.

КАН КРЭТ НАЯ 
НА ГРУЗ КА ДЛЯ СА ВЕ ТА
Пад час чар го ва га па ся джэн ня се сіі верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та бы ло раз гле джа на во сем 
пы тан няў, ад но з якіх — вы бар скла ду Са ве та 
па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
пры Са ве це Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

«Мы ўсе ве да ем, на коль кі важ на ўза е ма дзе ян не ў 
кра і не не толь кі на рэс пуб лі кан скім уз роў ні, але і па 
ўсіх вер ты ка лях і га ры зан та лі ўла ды. Вя до ма, асноў ныя 
за да чы ста но вяц ца ме на ві та пе рад мяс цо вы мі ор га на-
мі кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня», — ад зна чы ла Ма ры я на 
ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі.

Аляк сандр ПА ПКОЎ, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду па рэ гі я наль-
най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні на га даў, што 
Са вет па ўза е ма дзе ян ні быў ство ра ны ў 2007 го дзе. Але 
«жыц цё ві руе, жыц цё змя ня ец ца», та му на сён няш нім 
эта пе раз віц ця ён мае па трэ бу ў грун тоў ным ад наў лен ні. 
«Па він на быць дак лад ная ска ар ды на ва насць усіх на шых 
дзе ян няў па ра шэн нях пы тан няў і рэ гі я наль най па лі ты кі, 
і мяс цо ва га са ма кі ра ван ня», — лі чыць ён.

У Са вет ува хо дзяць ка ля 40 ча ла век, уз на чаль вае яго 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ. 
Аляк сандр Па пкоў ад імя ка мі сіі пра па на ваў, каб у Са вет 
па ўза е ма дзе ян ні ўвай шлі стар шы ні аб лас ных Са ве таў 
дэ пу та таў, а так са ма з кож най воб лас ці адзін ра ён і 
адзін сель скі Са вет. «Мы лі чым, што Са вет па ўза е ма-
дзе ян ні па ві нен нес ці кан крэт ную на груз ку, раз гля даць 
най больш на ба ле лыя пы тан ні, з які мі су ты ка ец ца на ша 
гра мад ства. Са мае га лоў нае — нам вар та па ду маць аб 
тым, якім чы нам ства рыць умо вы, каб мяс цо вае са ма-
кі ра ван не ва ло да ла ўсім не аб ход ным для вы ра шэн ня 
праб лем жыц це за бес пя чэн ня кан крэт на га ча ла ве ка і 
рэа лі зоў ва ла па лі ты ку дзяр жа вы для на ро да», — пе ра-
ка на ны пар ла мен та рый.

Пад час па ся джэн ня так са ма бы лі абра ны на мес ні кі 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні. Імі ста лі Ігар ЖУК, Свят ла на 
ГЕ РА СІ МО ВІЧ, Мі ка лай РА ДА МАН.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by
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