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— Якія пы тан ні ні раз гля да-
лі б дэ пу та ты, іх га лоў ная мэ та, 
га лоў ны «аб' ект» кло па ту — гэ-
та ча ла век, яго па трэ бы...

— На па ся джэн нях прэ зі ды у ма 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў мы 
раз гле дзе лі шэ раг важ ных пы тан-
няў, якія ты чац ца па трэб лю дзей і 
раз віц ця тэ ры то рыі. На прык лад, 
у Мас тоў скім ра ё не з за пра шэн-
нем стар шы няў ра ён ных Са ве таў 
дэ пу та таў аб мер ка ва лі, як у воб-
лас ці вы кон ва ец ца Дзяр жаў ная 
пра гра ма па во да за бес пя чэн ні 
і во да ад вя дзен ні «Чыс тая ва-
да». З-за не да хо пу фі нан са ван ня 
пра гра ма вы ка на на не ў поў ным 
аб' ёме, але, тым не менш, атры-
ма ла ся рас ста віць пры яры тэ ты: 
што трэ ба зра біць, каб лю дзі не 
ад чу ва лі не да хо пу ў якас най піт-
ной ва дзе.

У Зэ львен скім ра ё не га вор ка 
іш ла аб рэа лі за цыі ў воб лас ці Ука-
за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
№100 «Аб ме рах па ўдас ка на-
лен ні ўлі ку і ска ра чэн ні коль кас ці 
пус тых і ста рых да моў у сель скай 
мяс цо вас ці». У Зэ львен скім ра ё не, 
дзе за апош нія га ды зне се на шмат 
ста рых пус тых да моў і ўклю ча на 
ў гас па дар чы аба рот ма ё масць, 
якая ра ней не вы ка рыс тоў ва ла-
ся, па ка за лі ўсім удзель ні кам па-
ся джэн ня, як трэ ба пра ца ваць з 
пус ту ю чым жыл лём, з улас ні ка мі, 
як уклю чаць у сель ска гас па дар-
чы аба рот зем лі. Па гля дзе лі, як 
пра цу юць мяс цо выя Са ве ты дэ-
пу та таў па на вя дзен ні па рад ку ў 
сель скіх на се ле ных пунк тах, на 
мо гіл ках. Я лі чу, што і мяс цо выя 
жы ха ры не па він ны за ста вац ца 
ўба ку — яны мо гуць уно сіць свой 
па сіль ны ўклад у на вя дзен не па-
рад ку на зям лі.

У Грод не з за пра шэн нем чле-
наў ство ра най у мі ну лым го дзе 
аб лас ной аса цы я цыі мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў аб мер ка ва-
лі ра бо ту ор га наў тэ ры та ры яль-
на-гра мад ска га са ма кі ра ван ня і 
ме ры па па вы шэн ні эфек тыў нас ці 
іх дзей нас ці. У го ра дзе ёсць што 
па ка заць, ёсць пры кла ды та го, як 
мяс цо выя ор га ны ўла ды су пра-
цоў ні ча юць з гра мад скас цю, як 
на во дзіц ца па ра дак у два рах, у 
тым лі ку і пры ўдзе ле са міх жы-
ха роў. Мы імк нём ся больш шы-
ро ка ўклю чаць лю дзей у пра цу па 
доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый. 
Лю дзі па він ны ра зу мець, што ад 
іх так са ма шмат што за ле жыць. 
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.

У по лі зро ку аб лас но га Са ве-
та — і раз віц цё ту рыз му на Гро-
дзен шчы не. Як вы кон ва ец ца аб-
лас ная пра гра ма раз віц ця ту рыз-
му, вы ву ча лі на ба зе Гро дзен ска га 
ра ё на. Тут вель мі вя лі кі па тэн цы-
ял, усё больш ту рыс таў пры цяг вае 
на ша жам чу жы на — Аў гус тоў скі 
ка нал. Указ Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
знач на спрас ціў на вед ван не ка-
на ла за меж ны мі ту рыс та мі. Раз-

гле дзе лі і пы тан ні раз віц ця аг ра-
ту рыз му. Лю дзі зра зу ме лі, што 
гэ та вы гад ны біз нес, іс тот ная 
так са ма і да па мо га дзяр жа вы. Са 
спра шчэн нем ві за ва га рэ жы му аг-
ра ту рыс тыч ны кам па нент бу дзе 
раз ві вац ца ся мі міль ны мі кро ка мі. 
Тут трэ ба фар мі ра ваць ад па вед-
ную інф ра струк ту ру, пры цяг ваць 
пры ват ны біз нес.

— А якая ро ля сель скіх Са ве-
таў, які іх уклад у вы ра шэн не 
пы тан няў у рэ гі ё нах?

— Ад на з асноў ных за дач аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў — ка ар-
ды на цыя ра бо ты Са ве таў ба за ва га 
ўзроў ню — ра ён ных і сель скіх. Мы 
па він ны быць адзі ныя, без вы-
раз най ка ар ды на цыі ні чо га вы ра-

шыць не маг чы ма. Сель скія Са ве ты 
ня рэд ка ста но вяц ца іні цы я та ра мі 
но вых спраў. У На ва груд скім ра-
ё не яны не прос та бя руць удзел у 
пра гра мах транс гра ніч на га су пра-
цоў ніц тва, пра ек тах між на род най 
тэх ніч най да па мо гі ПРА АН, але 
і іні цы я ва лі гэ тае су пра цоў ніц-
тва. Мно гія сель скія Са ве ты ўжо 
асво і лі ся ў но вай для ся бе спра ве 
і атры ма лі гран ты. Ня хай яны і не 
та кія вя лі кія ў гра шо вым вы мя рэн-
ні, але гэ тыя срод кі на кі роў ва юц ца 
на рэа лі за цыю кан крэт ных пра ек-
таў: доб ра ўпа рад ка ван не вё сак, 
пры вя дзен не ў па ра дак мо гі лак, 
ства рэн не аб' ек таў ту рыс тыч най 
інф ра струк ту ры, рэ кан струк цыю 
му зе яў, пра клад ку ве ла да ро жак... 
Лю дзі ба чаць, што сель вы кан ка-
мы пры цяг ну лі да дат ко выя гро-
шы, а не па пра сі лі вы дзе ліць іх з 
бюд жэ ту. Так па вы ша ец ца імідж 
мяс цо вай ула ды. Яск ра вы прык-
лад: Люб чан скі па сял ко вы Са вет 
вы сту піў з іні цы я ты вай і вый граў 
грант на ўста ноў ку ў га рад скім па-
сёл ку ды ёд на га асвят лен ня. Мяс-
цо выя жы ха ры за да во ле ныя, ёсць 
эка на міч ны эфект. І та кіх іні цы я тыў 
шмат... Тут у нас вя лі кі па тэн цы-

ял, та му аб лас ны Са вет су мес на 
з аб лас ной уста но вай фі нан са вай 
пад трым кі прад пры маль ні каў і рэ-
гі я наль ны мі прад стаў ні ка мі пра-
грам ПРА АН пра вёў се мі нар для 
стар шы няў ра ён ных і сель скіх Са-
ве таў дэ пу та таў.

— Сён ня аб мяр коў ва ец ца 
праб ле ма ап ты мі за цыі сель-
са ве таў, іх аб' яд нан ня. Як вы 
да гэ та га ста ві це ся?

— Мы ідзём не рэ ва лю цый ным, 
а эва лю цый ным шля хам. Кож ны 
год з улі кам змя нен ня дэ ма гра-
фіч най сі ту а цыі, са цы яль на-эка-
на міч най струк ту ры кан крэт на-
га ра ё на ап ты мі зу ем, пра сцей 
ка жу чы, ска ра ча ем коль касць 
сель са ве таў шля хам аб' яд нан ня 
іх з ін шы мі. У гэ тым го дзе ска ра-
ці лі ча ты ры. Па куль у нас ка ля 
20 сель са ве таў, дзе коль касць 
жы ха роў да хо дзіць да ты ся чы ча-
ла век. Ап ты мі за цыя пра во дзіц ца 
не дзе ля ап ты мі за цыі. На пер шае 
мес ца ста вяц ца ін та рэ сы лю дзей. 
Пра цу ем з на сель ніц твам, каб лю-
дзі не за ста лі ся па-за ўва гай, маг лі 
звяр нуц ца да кі раў ні ка мяс цо ва га 
Са ве та і без праб лем вы ра шыць 
ад мі ніст ра цый ныя пра цэ ду ры.

— Ці да стат ко ва сель скім Са-
ве там паў на моц тваў, каб да-
па ма гаць лю дзям у вы ра шэн ні 
жыц цё вых праб лем? Ча сам у 
лю дзей уз ні кае пы тан не: а ці 
па трэб ныя ўво гу ле дэ пу та ты 
сель скіх Са ве таў?

— Я пра вод жу ма ні то рынг мер-
ка ван няў ся род дэ пу та таў роз на га 
ўзроў ню, раз маў ляю са стар шы ня-
мі сель скіх Са ве таў. Па куль дум-
кі на конт гэ та га ра зы хо дзяц ца, 
мы бу дзем сі ту а цыю вы ву чаць. У 
2018 го дзе ад бу дуц ца вы ба ры ў 
мяс цо выя Са ве ты. Без умоў на, трэ-
ба па ды маць аў та ры тэт прад стаў-
ні коў мяс цо вай ула ды, мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня. Я ду маю, што мы 
ўжо га то вы да та го, каб пра во дзіць 
пра мыя вы ба ры стар шы няў мяс-

цо вых сель вы кан ка маў. Та ды ча-
ла век пра цай, іні цы я ты вай бу дзе 
да каз ваць, што ён на сва ім мес-
цы. Пры пра мых вы ба рах бу дзе 
кон курс. А лю дзі на ся ле ве да юць, 
хто ча го вар ты. І ка лі стар шы ню 
сель вы кан ка ма абя руць ад на вяс-
коў цы, яны з яго і спы та юць, ды і 
ён смя лей бу дзе ад стой ваць свой 
пункт гле джан ня. Як за клі кае кі-
раў нік дзяр жа вы, не трэ ба ба яц ца 
вы каз ваць свае ідэі, па ві нен быць 
ад кры ты дыя лог. Мяс цо вае са ма-
кі ра ван не ад гэ та га толь кі вый грае. 
Стар шы ня сель вы кан ка ма па ві-
нен мець аў та ры тэт, ад па вед ныя 
паў на моц твы, ма тэ ры яль ны і ма-
раль ны рэ сурсы для вы ра шэн ня 
на дзён ных пы тан няў.

— Стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лі кі На цы я наль на га схо ду Бе-
ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч час та 
ро біць ак цэнт на іні цы я ты ве 
пар ла мен та ры яў. На што вы як 
член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па-
лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра-
ван ні ха це лі б звяр нуць ува гу, 
з які мі пра ек та мі або іні цы я ты-
ва мі вы сту піць?

— Апош нім ча сам мы, се на-
та ры, на цэ ле ны больш ак тыў на 
зай мац ца раз віц цём мяс цо вых 
тэ ры то рый, вы ра шаць праб ле мы 
на мес цах. Як ска заў Прэ зі дэнт 
на су мес ным па ся джэн ні дзвюх 
па лат пар ла мен та, нам трэ ба ру-
хац ца на пе рад, раз ві вац ца, ра зам 
пе ра адо лець тыя не га тыў ныя тэн-
дэн цыі ў эка но мі цы, якія, на жаль, 
скла лі ся. Ця пер ста бі лі за цыя ўжо 
да сяг ну та, і гэ та ста не па чат кам 
рос ту эка но мі кі. На шых вы бар-
шчы каў хва лю юць за ра бот ная 
пла та, са цы яль ная сфе ра, ахо ва 
зда роўя, аду ка цыя, цэ ны ў кра-
мах, уз ро вень рэ аль ных да хо-
даў... Каб лю дзі бы лі за да во ле-
ныя, трэ ба, каб больш эфек тыў на 
пра ца ва ла эка но мі ка, раз ві ваў ся 
пры ват ны біз нес, яко му так са ма 
на да ец ца вя лі кая ўва га. На поў ніц-
ца бюд жэт — ста не рас ці і за ра бот-
ная пла та, бу дзе раз ві вац ца са цы-
яль ная інф ра струк ту ра, па вы сіц ца 
даб ра быт.

Я вы сту піў з пра па но вай, якая, 
ду маю, па він на быць уваж лі ва 
вы ву ча на: ства рэн не на ўзроў-
ні рэс пуб лі кі фон ду пад трым кі 
мяс цо вых іні цы я тыў. На шы сель-
скія Са ве ты ўжо ўдзель ні ча юць 
у роз ных пра ек тах транс гра ніч-
най да па мо гі, лю дзі ве да юць, як 
пра ект афор міць, як да ка заць 
яго эфек тыў насць, як склас ці 
біз нес-план. 

Ка лі б на ўзроў ні кра і ны мы 
ства ры лі фонд пад трым кі мяс цо-
вых іні цы я тыў, то змаг лі б сты му-
ля ваць гэ тыя па чы нан ні. Хай бы ён 
па паў ня ўся не толь кі з бюд жэ ту, 
але і з ін шых кры ніц фі нан са ван-
ня, у тым лі ку і спон сар скіх срод-
каў. Ор га ны мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня, асаб лі ва пер ша снае звя но, 
на кон курс най асно ве пры ма лі б 
удзел у пра ект най дзей нас ці і 
атрым лі ва лі ней кія срод кі. Акра-
мя ма тэ ры яль на га і ма раль на га 
сты му лу, гэ та толь кі па вы ша ла б 
уз ро вень да ве ру на сель ніц тва да 
кі раў ні ка мяс цо ва га сель вы кан ка-
ма. На пер ша па чат ко вым эта пе не 
трэ ба шмат гро шай, а вось па ме-
ры раз віц ця эка но мі кі фонд бу дзе 
па паў няц ца.

За раз пры Са ве це Рэс пуб лі кі 
ство ра на ра бо чая гру па, якая вы-
ву чае на прак ты цы пры мя нен не 
За ко на «Аб мяс цо вым кі ра ван ні 
і са ма кі ра ван ні ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь», рас пі са ны ал га рытм яе 
ра бо ты. Пе ра да мной, як і пе рад 
ін шы мі чле на мі гру пы, па стаў ле на 
за да ча са браць праў дзі вую і аб' ек-
тыў ную ін фар ма цыю: як рэа лі зу ец-
ца за кон на мес цах, якія праб ле мы 
ўзні ка юць, што трэ ба зра біць для 
ўдас ка на лен ня пра цы. Пас ля ана-
лі зу са бра на га ма тэ ры я лу на ме цім 
шля хі да лей шай ра бо ты.

— А якія, на Ваш по гляд, кі-
рун кі важ ныя для раз віц ця 
Гро дзен ска га рэ гі ё на? На чым 
не аб ход на сён ня за ся ро дзіць 
ува гу?

— Га лоў нае — і аб гэ тым га ва-
ры ла ся на пя тым Усе бе ла рус кім 
схо дзе — са цы яль на-эка на міч нае 
раз віц цё воб лас ці, пра мыс ло вас-
ці, сель скай гас па дар кі, біз не су, 
па вы шэн не до лі вы со ка тэх на-
ла гіч най і ся рэд не тэх на ла гіч най 
вы твор час цяў. Дру гі клю ча вы 
пры яры тэт — за ня тасць на сель-
ніц тва, трэ ці — экс парт, чац вёр-
ты — ін фар ма ты за цыя, пя ты — на-
ша мо ладзь. Не маг чы ма неш та 
вы клю чыць з лан цуж ка. Ка лі гэ-
тая сіс тэ ма пачне дак лад на пра-
ца ваць, усе бу дуць за ці каў ле ны ў 
рэа лі за цыі па стаў ле ных за дач, мы 
бу дзем пла на мер на іс ці на пе рад і 
ні хто нас не спы ніць.

Вель мі важ на, што ўла да сён ня 
як ні ко лі да ступ ная для лю дзей: 
пра вод зяц ца пра мыя тэ ле фон ныя 
лі ніі, пры ёмы гра ма дзян, вы яз ныя 
пры ёмы, раз гля да юц ца пісь мо-
выя зва ро ты. Але жы выя зно сі ны 
па він на быць. Ка лі лю дзі з пер-
шых вус наў чу юць, як пра цуе ўла-
да, якія праб ле мы яна вы ра шае і 
бу дзе вы ра шаць, то ўзро вень ін-
фар ма ва нас ці на сель ніц тва знач-
на ўзрас тае. Гэ та адзін з клю ча вых 
мо ман таў ра бо ты ор га наў ула ды 
на мес цах.

Іры на АНІ КЕ ВІЧ.

СІ ЛА  АЎ ТА РЫ ТЭ ТУ...СІ ЛА  АЎ ТА РЫ ТЭ ТУ...

Ап ты мі за цыя 
пра во дзіц ца 

не дзе ля ап ты мі за цыі. 
На пер шае мес ца 
ста вяц ца ін та рэ сы 
лю дзей.

Стар шы ня 
сель вы кан ка ма 

па ві нен мець 
аў та ры тэт, ад па вед ныя 
паў на моц твы, 
ма тэ ры яль ны і ма раль ны 
рэ сурс для вы ра шэн ня 
на дзён ных пы тан няў.
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