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Са ве ты тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня на са мрэч вель мі эфек тыў ная 
фор ма ра бо ты з на сель ніц твам. Ак ты віс ты 
здоль ны раз ва ру шыць на ват са мых ля ні вых. 
Але ме жаў для дас ка на лас ці, як той ка заў, ня ма. 
Што і бы ло па цвер джа на пад час па ся джэн ня 
прэ зі ды у ма Ма гі лёў ска га гар са ве та.

Спар тыў ная пля цоў ка за свае гро шы
Зна хо дзяц ца ся род нас і та кія шчод рыя жы ха ры, аб чым 

па ве да мі ла стар шы ня мік ра зо ны № 1 г. Ма гі лё ва Ган на 

ЦА РАН КО ВА, яна ж на мес нік ды рэк та ра ся рэд няй шко лы 
№ 40. Да спра вы дэ пу тат па ды хо дзіць твор ча — гэ та, на пэў-
на, і пад куп ляе на сель ніц тва. Спра ва зда чу сваю пад рых-
та ва ла ў вы гля дзе ві дэа ро лі ка. Уба ча нае ўраж вае: чыс тыя 
сця жын кі, аб ко ша ныя ўзбо чы ны, па фар ба ва нае два ро вае 
аб ста ля ван не, шмат кве так. Ган на Ца ран ко ва за пэў ні вае, 
што гэ та пры га жосць зроб ле на пры не па срэд ным удзе ле 
на сель ніц тва. Ёсць і яшчэ шмат ча го та ко га, што не со рам-
на па ка заць.

Ган на Ана то леў на лі чыць, што най больш ак тыў ная фор-
ма пры цяг нен ня лю дзей — ін фар ма ван не праз га зе ту, улёт кі, 
тэ ле ба чан не, са цы яль ныя сет кі. Вель мі ста ноў чы вы нік да-
юць су стрэ чы з дэ пу та та мі, і шко ла № 40 з'яў ля ец ца цэнт рам 
для та кіх су стрэч. Лю дзі гэ та доб ра ве да юць і ідуць.

Ёсць на ват рэ цэпт ра бо ты з най больш кап рыз лі вы мі, 
ты мі, хто пры вык тры мац ца ўба ку ад агуль ных праб лем. 
«З імі трэ ба спа чат ку пе ра га ва рыць сам-на сам, а по тым за-
пра сіць на агуль ны сход», — пад каз вае псі ха ла гіч ны пры ём 
стар шы ня мік ра зо ны.

Па дзя ка за ўва гу
Аляк сандр ПІ КУ ЛЯ, стар шы ня мік ра зо ны Пад мі кол-

ле-Пад гор ная, вя до мы ў го ра дзе сва ёй ак тыў най і прын цы-
по вай па зі цы яй. Гра мад скай дзей нас цю зай ма ец ца 14 га доў. 
Пад яго не па срэд ным кант ро лем сем ву ліц, во сем за вул каў, 
ма нас тыр і ін шыя са цы яль на знач ныя аб' ек ты. Ён па тра ба-
валь ны не толь кі ў ад но сі нах да ка му наль ні каў і ўсіх тых, 
ад ка го за ле жыць даб ра быт на сель ніц тва. З жы ха ра мі, 
якія не жа да юць уліч ваць гра мад скія ін та рэ сы, ён не 
менш стро гі. І каб ні хто не рас слаб ляў ся, на ла дзіў 
рэ гу ляр ны кант роль.

ПАЧ НІ З СЯ БЕ
У Ма гі лё ве вы ра ша лі, 

як уз мац ніць ро лю ор га наў 
тэ ры та ры яль на га 

гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня

УЛАС НЫ ДО СВЕД

Аляк сандр ПІ КУ ЛЯ — 
стар шы ня з ак тыў най гра ма дзян скай па зі цы яй.
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ПРА ДАЦЬ СВАЁ МА ЛА КОПРА ДАЦЬ СВАЁ МА ЛА КО
 ДЗЯР ЖА ВЕ ДЗЯР ЖА ВЕІ ЗА СТАЦ ЦА І ЗА СТАЦ ЦА 

Ў ВЫЙ ГРЫ ШЫЎ ВЫЙ ГРЫ ШЫ

У 
НА ШАЙ кра і не заў сё ды імк ну лі ся ўдзя ляць 

ува гу раз віц цю аса біс тых пад соб ных 

гас па да рак, за ах воч ваць — асаб лі ва 

ў апош ні час — прад пры маль ніц кую 

іні цы я ты ву на вёс цы. Ра зам з тым для 

не ка то рых гра ма дзян за ста ец ца не зра зу ме лай 

сі ту а цыя з рэа лі за цы яй свай го ма ла ка 

дзярж кам па ні ям. Ці ка віць лю дзей, ча му ў ад ной 
воб лас ці за ку пач ная ца на боль шая, чым у дру гой, 
а не ка то рыя прад пры ем ствы на огул не 

ажыц цяў ля юць за куп ку. Мы па ста ра лі ся 

ра за брац ца ў гэ тым пы тан ні.

Здымак носіць ілюстрацыйны характар.


