
11

9 лютага 2018 г.АКЦЭНТЫ 3

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ча му не ве да юць пра дэ пу та-
таў? Па-пер шае, та му, што з імі 
рэд ка су ты ка юц ца. Яны ма ла рэ-
кла му юць сваю дзей насць, што 
цал кам на ту раль на для гра мад скіх 
дзея чаў. Па-дру гое, гра ма дзя не 
на ват не ве да юць, чым зай ма юц-
ца гэ тыя лю дзі і якія ў іх паў на моц-
твы. Я не ўпэў не ная, ці пра віль на 
раб лю, ка лі ўвесь час пад крэс лі-
ваю, што яны гра мад скія дзея чы. 
Мо жа, на род па чы нае ду маць: 
на вош та ха дзіць на вы ба ры, што 
з іх узяць? З дру го га бо ку, пад-
трым лі ваць у на сель ніц тва ўпэў-
не насць у тым, што дэ пу тат мае 
тую рэ аль ную вы ка наў чую ўла ду, 
якой гра ма дзя не ў дум ках іх на-
дзя ля юць, я так са ма не ма гу. Та му 
ду маю, што тут па трэб на праў дзі-
вая ін фар ма цыя — прос та яе трэ ба 
як ма га больш. І гэ та, перш за ўсё, 
аповед прос тай мо вай аб дзей-
нас ці Са ве таў — фар маль ны ма-
тэ ры ял у га зе це ні хто чы таць не 
бу дзе, та му што гэ та сум на. Трэ ба 
рас каз ваць прос ты мі сло ва мі, што 
ро біць дэ пу тат.

— На лю бых вы ба рах кож ны 
кан ды дат агуч вае кан крэт ныя 
за явы — што ён зро біць, ка лі 
лю дзі ад да дуць за яго свой го-
лас. На жаль, рэа лі за цыя звы-
чай на куль гае. Ці трэ ба не як 
кант ра ля ваць вы ка нан не пе-
рад вы бар ных абя цан няў?

— Я не лі чу гэ та не аб ход ным. 
Больш за тое, я ду маю, што гэ та 
перш за ўсё гра мад ская ўла да, 
дэ пу та ты пра цу юць у рам ках за-
ко на аб мяс цо вым са ма кі ра ван ні. 
Час ця ком тое, што яны рэ кла му-
юць, — гэ та толь кі на ме ры. Мо жа 
быць, яны на ват не ве да юць, ці 
спра вяц ца з гэ тым. Як і ўсе гра-
ма дзя не, дэ пу та ты су ты ка юц ца 
з праб ле май вы ка нан ня на ме-
раў. Ча му? Та му што не заў сё ды 
эка но мі ка да зва ляе іх вы ка наць. 
На прык лад, ка лі дэ пу тат абя цае 
па бу да ваць да ро гу, ён жа ўсё роў-
на яе не па бу дуе — мо жа толь кі 
звяр нуц ца да мяс цо вых улад з ад-
па вед най прось бай.

Лепш за ўсё ра бо та дэ пу та-
та ві даць у вёс цы, та му што там 
мяс цо вае са ма кі ра ван не і ўла да 
прад стаў ле на ў ад ной асо бе — 
стар шы ні сель ска га Са ве та. Гэ та 

лю дзі, якія і пры ма юць ра шэн ні, 
і вы кон ва юць іх. Што да ты чыц ца 
го ра да і ра ё на, то іс нуе па дзел. У 
дэ пу та та ёсць прось бы, а вось ці 
змо жа іх рэа лі за ваць вы ка наў чая 
ўла да?.. Та му я ду маю, што ў нас 
і так ёсць праб ле ма по шу ку кан-
ды да таў у дэ пу та ты і ад пуж ваць іх 
спра ва зда ча мі не вар та. Яны і так 
ро бяць ка рысць для на сель ніц-
тва, а мы яшчэ спра бу ем пры вя-
заць ней кую ад каз насць. Не вар та 
ста віц ца да дэ пу та таў мяс цо вых 
Са ве таў за над та стро га — прад' яў-
ляць прэ тэн зіі трэ ба не асоб на му 
прад стаў ні ку дэ пу тац ка га кор пу са, 
а вы ка наў ча му ор га ну го ра да, ра-
ё на або рэ гі ё на.

— Ад мо ву ў рэ гіст ра цыі на 
вы ба рах атры ма лі 311 ча ла век. 
Па якіх пры чы нах гэ та ад бы-
ло ся?

— Ма гу ска заць, што шэ раг кан-
ды да таў у дэ пу та ты аспрэ чы лі гэ-
тыя ра шэн ні. У тым жа Мін ску бы ло 
па да дзе на 25 скар гаў — і пяць з іх 
бы лі за да во ле ны. У нас гэ тая ліч ба 
ўвесь час мя ня ец ца: хто-не будзь з 
кан ды да таў зды ма ец ца — на прык-
лад, так зва ныя дуб лё ры. Гэ та лю-
дзі, якія ідуць, ска жам так, у звяз-
цы з асноў ным кан ды да там. Яны 
сы хо дзяць, каб не пе ра шка джаць 
асноў на му кан ды да ту, што на ту-
раль на, гэ та су свет ная прак ты ка.

У асноў ным усе ад мо вы бы-
лі аб грун та ва ныя, хоць, мо жа 
быць, не абы шло ся без фар ма ліз-
му. На прык лад, час тая пры чы на 
ад мо вы — па мыл кі ў за паў нен ні 
дэк ла ра цыі аб да хо дах і ма ё мас ці. 

У ка мі сіі ёсць пра ва за рэ гіст ра ваць 
кан ды да та, ня гле дзя чы на гэ тыя 
не да хо пы, але мож на і ад мо віць, — 
звы чай на вы бі ра ец ца дру гі шлях.

Яшчэ ад на пры чы на для ад мо-
вы — гэ та па мыл кі пры за паў нен ні 
пад піс ных ліс тоў. Тут у прык лад 
мож на пры вес ці ад мо ву па фар-
маль ных пад ста вах кан ды да ту 
па Ба ры саў скім ра ён ным Са ве-
це. Ён — ін ва лід-ка ля сач нік, сам 
не змог па даць да ку мен ты. Гэ та 
зра біў кі раў нік яго іні цы я тыў най 
гру пы — і ча ла век да пус ціў па мыл-
ку ў на пі сан ні акру гі. Ка мі сіі трэ-
ба бы ло звяр нуць на гэ та ўва гу, 
ве да ю чы, што гэ та за кан ды дат, 
але яна не звяр ну ла. Мы пра па на-
ва лі вяр нуц ца да раз гля ду гэ та га 
пы тан ня зноў — а ака за ла ся, што 
на зва ная асо ба на ват не са бра ла 
не аб ход ную коль касць под пі саў: 
трэ ба бы ло 75, а ў яго бы ло менш 
за 70. Па мыл кі бы лі да пу шча ныя ў 
су вя зі з не спрак ты ка ва нас цю гру-
пы. Ха це ла б ска заць, што гэ ты 
кан ды дат паз ней да слаў па дзяч ны 
ліст у ЦВК, у якім ад зна чыў наш 
не фар маль ны па ды ход да яго 
праб ле мы і па абя цаў улі чыць па-
мыл кі ў бу ду чай кам па ніі.

Рэ гіст ра цыя і вы лу чэн не — гэ та 
свое асаб лі вае чыс ці лі шча. Лю бы 
ча ла век, па сту па ю чы на пра цу, 
пра хо дзіць праз ней кія вы пра-
ба ван ні. Па сут нас ці, гэ та пер шы 
эк за мен для кан ды да таў, — і ка лі 
ча ла век не мо жа яго здаць, то ка-
мі сія мае пра ва лі чыць яго не пад-
рых та ва ным.

— Коль касць кан ды да таў 
у дэ пу та ты, ма ла дзей шых за 
30 га доў, на ця пе раш ніх вы-
ба рах — кры ху больш за 5 %. 
Ча му мо ладзь не ах вот на ідзе 
ў па лі ты ку?

— Перш за ўсё мо ладзь лі чыць 
вы ба ры спра вай ста рэй ша га па ка-
лен ня. Ды і ў цэ лым ма ла дыя лю-
дзі на огул па сіў ныя ў гэ тым пла не 
па ўсім све це, не толь кі ў Бе ла ру сі. 
Яны час та не га ла су юць, та му і не 
вы лу ча юц ца, дыс тан цу юц ца ад 
гэ та га пра цэ су. Мо ладзь лі чыць 
вы ба ры фар ма лі за ва ным і бю ра-
кра тыч ным дзей ствам, для яко га 
яны не са спе лі.

Яшчэ ад на пры чы на: мо ладзь 
прос та не ба чыць кан ды да таў, 
бліз кіх па ўзрос це. У сваю чар гу 
ма ла дыя кан ды да ты ду ма юць: 
на вош та ім іс ці ў гэ та збо ры шча 

ста рых? Атрым лі ва ец ца за мкнё-
нае ко ла. Улас ці васць уся кай ма-
ла до сці — пра тэс та ваць су праць 
фар маль ных спо са баў іс на ван ня.

— Ка лі ка заць пра без аль тэр-
на тыў ныя акру гі, то па аб лас-
ных Са ве тах дэ пу та таў у Гро-
дзен скай воб лас ці іх — 40, а ў 
той жа Ма гі лёў скай воб лас ці — 
ні вод най. З чым вы звяз ва е це 
та кую ка рэ ля цыю?

— Усё аб са лют на звя за на з ра бо-
тай мяс цо вых улад. Па лі ты ка ма гі-
лёў скіх аб лас ных улад ад на знач на 
на кі ра ва на на тое, каб усе вы ба-
ры пра хо дзі лі на аль тэр на тыў най 
асно ве. Яны не ча ка юць іні цы я ты-
вы пар тый, яны са мі пры ма юць ме-
ры да та го, каб пад бі раць і спры яць 
вы лу чэн ню не аб ход най коль кас ці 
кан ды да таў, каб іх бы ло не менш 
за два на вы бар чую акру гу. Да рэ-
чы, ні хто не скар дзіц ца, што ім так 
ужо цяж ка ад гэ та га, — я маю на 
ўва зе тых са мых ра бот ні каў мяс-
цо вых вы кан ка маў.

Што да ты чыц ца Гро дзен скай 
воб лас ці, то там ка жуць: мы ж ні-
ко му не пе ра шка джа ем, яны са-
мі не вы лу ча юц ца. Спра ва ў тым, 
што ка лі пус ціць усё на са ма цёк, 
то мы мо жам на огул не атры маць 
кан ды да таў, та му што гэ ты пост 
не з'яў ля ец ца зайз дрос ным, ён не 
дае да хо даў і прэ фе рэн цый. Так 
што ўсё за ле жыць ад рэ гі я наль-
най па лі ты кі: там, дзе пад бі ра юць 
лю дзей, дзе з імі га во раць, бу дзе і 
аль тэр на ты ва. Да рэ чы, па той жа 
Гро дзен скай воб лас ці так не ўсю-
ды: у са мім Грод не акру гі аль тэр на-
тыў ныя, функ цы я ну юць пар тыі.

— Мі ні маль ны бар' ер яў кі 
вы бар шчы каў на мяс цо вых вы-
ба рах не ўста ноўлены. Ня даў на 
вы вы ка за лі зда гад ку, што рэ-
аль ны па каз чык скла дзе больш 
за 60 %. Як змя ня ец ца ўзро вень 
яў кі, ка лі па раў наць з па пя рэд-
ні мі вы бар чы мі кам па ні я мі?

— У асноў ным яна на ра ней-
шым уз роў ні. Па каз чык на мяс-
цо вых вы ба рах, вя до ма, ні жэй-
шы, чым на прэ зі дэнц кіх. Але ж 
са праў ды ў гэ тым вы пад ку бар' е ра 
ня ма на огул, вы ба ры ад бу дуц ца 
пры лю бой яў цы, на ват ка лі пра-
га ла су юць толь кі чле ны вы бар-
чых ка мі сій. Але ж мы не мо жам 
да во дзіць сі ту а цыю да аб сур ду. 
Зноў ска жу, што гэ та «за слу га» 
мяс цо вых улад. Мя не не заў сё-
ды за да валь няе, ка лі яны заў зя та 
пра цу юць на яў ку вы бар шчы каў. 
Ча му? Та му што гра ма дзя не скар-
дзяц ца. Мно гія лі чаць, што ўдзел 
у вы ба рах з'яў ля ец ца сва бод ным 
ра шэн нем, та му лю дзі су праць та-
го, каб на іх ціс ну лі і рэ ка мен да ва-
лі на ве даць вы бар чы ўчас так па 
мес цы пра цы ці ву чо бы.

Я лі чу, што ня ма ні чо га дрэн на га 
ў тым, каб кі раў нік ар га ні за цыі пе-
ра га ва рыў з пад на ча ле ны мі і па пра-
сіў іх паў дзель ні чаць у га ла са ван ні. 
Больш за тое, ка лі мне скар дзяц-
ца сту дэн ты бюд жэт най фор мы, я 
ўвесь час ім ка жу: хлоп цы і дзяў ча-
ты, а вам цяж ка гэ та зра біць? Мож-
на ж пра га ла са ваць як хо ча це, але 
ня ма ні чо га не на ту раль на га ў тым, 
каб па слу хаць вы клад чы ка і пры-
няць удзел у вы ба рах.

Мая па зі цыя та кая: з людзь мі 
трэ ба пра ца ваць, ім трэ ба тлу ма-
чыць і на стой лі ва пра па ноў ваць 
прый сці на вы бар чы ўчас так. Але 
ні я кіх па гроз быць не па він на — гэ-
та ўжо па ру шэн не кан сты ту цый ных 
пра воў гра ма дзян. Ня хай прось ба 
на зой лі вая, але яна па він на быць 
у рам ках за ко на.

— У ле таш нім ін тэр в'ю вы 
ка за лі, што ў прын цы пе не 
су праць та го, каб ска са ваць 
сель скія Са ве ты і вы бі раць кі-
раў ні коў па сёл каў і ма лень кіх 
га ра доў пра мым га ла са ван нем 
гра ма дзян. Якая ва ша па зі цыя 
за раз?

— Яна аб са лют на не змя ня ец ца. 
Ча му? Та му што я ха чу, каб у на-
шых ма лень кіх тэ ры та ры яль ных 
адзін ках мы атры ма лі рэ аль нае 
мяс цо вае са ма кі ра ван не за мест 
ча сам дэ ка ра тыў ных ор га наў. Ка-
лі вы ба ры ў сель скі Са вет пра хо-
дзяць на без аль тэр на тыў най асно-
ве і пры гэ тым ні абра ныя дэ пу та-
ты, ні гра ма дзя не не пра яў ля юць 
да гэ та га ці ка васць, то та ды і ор ган 
пра цуе фар маль на.

Іс нуе і функ цы я нуе толь кі вы ка-
наў чая ўла да, якая прад стаў ле на 
ад ным ча ла ве кам — стар шы нёй 
сель ска га Са ве та, які ад на ча со ва 
з'яў ля ец ца і стар шы нёй сель вы-
кан ка ма. Дык да вай це гэ тую рэ-
аль ную ўла ду бу дзем абі раць усім 
на сель ніц твам. І та ды ў нас, па-
пер шае, кон курс бу дзе, а па-дру-
гое, гэ та бу дзе рэ аль нае мяс цо вае 
са ма кі ра ван не, пра якое бу дзе ве-
даць на сель ніц тва.

— Як змя ня юц ца ўчаст кі для 
га ла са ван ня ў да чы нен ні да 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі? Якія тут іс ну юць 
праб ле мы і як яны вы ра ша-
юц ца?

— Са праў ды, праб ле мы ёсць. 
На жаль, у нас да лё ка не ўсе ўчаст-
кі ма юць без бар' ер нае ася род дзе. 
Гэ та звя за на з тым, што ўчаст кі 
для га ла са ван ня раз мя шча юц ца 
і мо гуць раз мя шчац ца толь кі ў 
бюд жэт ных уста но вах — і ўсё за-
ле жыць ад іх коль кас ці на пэў най 
тэ ры то рыі. Час та на вя лі кі мік ра-
ра ён гэ та ўся го ад на шко ла, у якой 
мо гуць быць два-тры ўчаст кі — і не 
факт, што яны бу дуць на пер шым 
па вер се.

Больш за тое, у нас ёсць пе ры яд 
да тэр мі но ва га га ла са ван ня, якое 
ажыц цяў ля ец ца не на пер шым 
па вер се ў хо ле шко лы, а на дру-
гім па вер се ў ка бі не це за ву ча, на-
прык лад. Гэ та звя за на з тым, што 
ідзе на ву чаль ны пра цэс, ка мі сія не 
па він на пе ра шка джаць дзе цям. 
Вя до ма, у та кім вы пад ку тра піць 
на ўчас так лю дзям з аб ме жа ва ны-
мі маг чы мас ця мі вель мі скла да на. 
Да рэ чы, праб ле мы з рэ гіст ра цы яй 
ін ва лі да-ка ля сач ні ка ў Ба ры саў-
скім ра ён ным Са ве це дэ пу та таў 
паў ста лі перш за ўсё та му, што 
ка мі сія раз мя шча ец ца на трэ цім 
па вер се бу дын ка, муж чы на прос та 
не змог ту ды пад няц ца. Я лі чу, што 
на яў насць без бар' ер на га ася род-
дзя — гэ та нор ма для ўсіх участ каў, 
але, на жаль, не ўсе ўва ход ныя 
мес цы аб ста ля ва ны пан ду са мі.

Тым не менш ро біц ца мно гае. 
Цэнт раль ная ка мі сія тры мае гэ та 
пы тан не на кант ро лі. Больш за тое, 
да нас да лу чыў ся БРСМ: ва лан цё-
ры пад час га ла са ван ня бу дуць да-
па ма гаць лю дзям з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі да бі рац ца і за хо-
дзіць. Вя до ма, яны бу дуць ра біць 
гэ та толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 
на зва ныя асо бы не вы бе руць та кі 
спо саб, як га ла са ван не до ма.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
(Працяг тэмы на стар. 4, 13-14)

«ХО ЧАЦ ЦА, КАБ МЫ АТРЫ МА ЛІ «ХО ЧАЦ ЦА, КАБ МЫ АТРЫ МА ЛІ 
РЭ АЛЬ НАЕ МЯС ЦО ВАЕ СА МА КІ РА ВАН НЕ»РЭ АЛЬ НАЕ МЯС ЦО ВАЕ СА МА КІ РА ВАН НЕ»

ПЫ ТАН НІ БЯС ПЕ КІ — 
НА ПА РАД КУ ДНЯ

На гэ тым тыд ні ор га ны ўнут ра ных спраў аб сле ду юць участ кі для 
га ла са ван ня ў мэ тах га ран та ван ня гра мад скай бяс пе кі. Па вод ле 
ра шэн ня мі ніст ра ўнут ра ных спраў, пад час да тэр мі но ва га 
га ла са ван ня і ў асноў ны дзень вы ба раў пра ду гле джа ны 
да дат ко выя ме ры па ахо ве гра мад ска га па рад ку.

— З 12 лю та га бу дзе ар га ні за ва на круг ла су тач ная ра бо та апе ра-
тыў на-сі ту а цый ных шта боў на роз ных уз роў нях з мэ тай эфек тыў на га 
кі ра ван ня сі ла мі і срод ка мі, за дзей ні ча ны мі ў за бес пя чэн ні пра ва па-
рад ку. Аса бо вы склад пе ра во дзіц ца на ўзмоц не ны ва ры янт ня сен ня 
служ бы, — па ве да міў на чаль нік ад дзе ла ўпраў лен ня ахо вы пра-
ва па рад ку ГУ АПП МУС Ула дзі мір СТА НІ ЛЕ ВІЧ.

Су пра цоў ні кі тэ ры та ры яль ных ор га наў унут ра ных спраў бу дуць 
са дзей ні чаць вы бар чым ка мі сі ям у пад тры ман ні па рад ку на ўчаст-
ках. Акра мя та го, па мяш кан ні для га ла са ван ня возь муць пад круг-
ла су тач ную ахо ву.

ДАІ так са ма бу дзе пра ца ваць ва ўзмоц не ным рэ жы ме. Су пра цоў-
ні кі аў та ін спек цыі па пя рэдж ва юць кі роў цаў, якія вы ра шаць пры ехаць 
на вы бар чыя ўчаст кі на ўлас ным аў то, — дзесь ці з'я віц ца рэ гу лі роў-
шчык ці зме ніц ца рух з-за ча со вых да рож ных зна каў.

За бяс пе ча ны і су праць па жар ны ма ні то рынг вы бар чых участ каў, 
ад пра ца ва ны схе мы эва ку а цыі, пра ве дзе ны ін струк та жы.

У вы пад ку дрэн на га са ма ад чу ван ня вы бар шчы каў на да па мо гу 
прый дзе дзя жур ны ме дык. Пад ува гай са ні тар ных служ баў так са ма і 
мес цы пра вя дзен ня га ла са ван ня, і пунк ты хар ча ван ня вы бар шчы каў. 
Пад рых та ва ны ўмо вы для во ле вы яў лен ня па цы ен таў на баль ніч ных 
вы бар чых участ ках.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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Ка лі пус ціць усё 
на са ма цёк, то мы 

мо жам на огул не атры-
маць кан ды да таў, та му 
што гэ ты пост не з'яў ля-
ец ца зайз дрос ным, ён 
не дае да хо даў і прэ-
фе рэн цый.

У нас усе дэ пу та-
ты — гэ та гра мад-

скія дзея чы. Ні адзін з іх 
не ва ло дае тым аса біс-
тым служ бо вым под пі-
сам, які мо жа раз мер-
ка ваць ма тэ ры яль ныя 
рэ сур сы.


