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— На ваш по гляд, якую 
ро лю на су час ным эта пе 
ады гры ва юць мяс цо выя 
Са ве ты і, ад па вед на, вы-
ба ры дэ пу та таў?

— Моц ная і ра зам з тым 
дэ ма кра тыч ная ўла да не-
маг чы мая без дзейс най і 
эфек тыў най сіс тэ мы мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня, 
якая да зва ляе гра ма дзя-
нам не па срэд на ўдзель ні-
чаць у кі ра ван ні гра мад скі-
мі спра ва мі, у вы ра шэн ні 
эка на міч ных і са цы яль ных 
праб лем на мес цах.

Дзя ку ю чы тра ды цыі, якая 
скла ла ся за мно гія дзе ся ці-
год дзі, мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў і сён ня з'яў ля юц-
ца асноў ным звя ном сіс-
тэ мы мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня ў на шай дзяр жа ве, 
за бяс печ ва юць су вязь на-
ро да з улад ны мі струк ту ра-
мі, да лу ча юць гра ма дзян у 
ак тыў нае дзяр жаў нае бу-
даў ніц тва, ажыц цяў ля юць 
кант роль за дзей нас цю ор-
га наў дзяр жаў най ула ды.

— Хто мо жа вы лу чац-
ца кан ды да там у дэ пу-
та ты?

— На са мрэч лю бы гра-
ма дзя нін, які да сяг нуў 
18 га доў і жа дае па спра ба-
ваць ся бе ў сфе ры дзяр жаў-
на га бу даў ніц тва, які мае 
кан крэт ныя іні цы я ты вы па 
па ляп шэн ні жыц ця на сва-
ёй кан крэт най тэ ры то рыі і 
маг чы масць рэа лі за ваць 
іх. Пры чым дэ пу та там Са-
ве та мо гуць быць не толь кі 
гра ма дзя не Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, але і гра ма дзя не 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі, якія 
па ста ян на пра жы ва юць у 
на шай кра і не.

Га лоў нае, што па він на 
аб' яд ноў ваць лю дзей, якіх 
на ця пе раш ніх вы ба рах абя-
руць у мяс цо выя Са ве ты дэ-
пу та таў, — гэ та жа дан не на 
пра ця гу ўся го тэр мі ну сва іх 
паў на моц тваў, які скла дае 
ча ты ры га ды, дзейс на вы-

ра шаць га лоў ную за да чу 
мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня — за бяс печ ваць са цы-
яль ны кам форт кож на му 
чле ну гра мад ства.

Не аб ход на мець на ўва-
зе, што ўвесь гэ ты пе ры яд 
дэ пу тат Са ве та ажыц цяў ляе 
свае паў на моц твы без ад-
ры ву ад асноў най пра цоў-
най (служ бо вай) дзей нас ці 
(за вы клю чэн нем стар шы ні 
Са ве та). Та му мож на ска-
заць, што шмат у чым пра-
ца дэ пу та та па дзвіж ніц кая, 
аль тру іс тыч ная і пры гэ тым 
скла да ная і ад каз ная.

— Што ства рае за ка-
на даў чы пад му рак для 
ра бо ты дэ пу та таў мяс-
цо вых Са ве таў?

— Дзей насць Са ве таў і іх 
дэ пу та таў рэ гу лю ец ца За-
ко на мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 27 са ка ві ка 1992 го да 
«Аб ста ту се дэ пу та та мяс-
цо ва га Са ве та дэ пу та таў» 
і ад 4 сту дзе ня 2010 го да 
«Аб мяс цо вым кі ра ван ні і 
са ма кі ра ван ні ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь».

Важ на ра зу мець, што 
кам пе тэн цыя Са ве та дэ-
пу та таў стро га вы зна ча на 
За ко нам «Аб мяс цо вым 
кі ра ван ні і са ма кі ра ван-
ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 
і да ты чыц ца най шы рэй-
ша га спект ра гра мад скіх 
стасункаў. Пры гэ тым ёсць 
паў на моц твы, якія ад но-
сяц ца да вы ключ най кам-
пе тэн цыі Са ве таў, гэ та зна-
чыць тыя, які мі больш ні хто 
ў кра і не не ва ло дае.

— Якія гэ та паў на моц-
твы?

— У рам ках вы ключ най 
кам пе тэн цыі Са ве ты за цвяр-
джа юць пра гра мы са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця 
ад па вед най ад мі ніст ра цый-
на-тэ ры та ры яль най адзін кі, 
мяс цо вы бюд жэт і спра ва-
зда чу аб яго вы ка нан ні; вы-
зна ча юць па ра дак кі ра ван ня 
і рас па ра джэн ня ўлас нас цю 
гэ тай ад мі ніст ра цый на-тэ-
ры та ры яль най адзін кі; уста-
наўлі ва юць мяс цо выя па-
да ткі і збо ры; пры зна ча юць 
мяс цо выя рэ фе рэн ду мы.

За цвяр джа ю чы мяс цо-
вы бюд жэт Мін ска, ра ё на, 
воб лас ці ад па вед ны Са вет 
дэ пу та таў вы зна чае да-
ход ную і рас ход ную част кі 
бюд жэ ту, пе ра лік дзяр-
жаў ных пра грам і пад пра-
грам, фі нан са ван не якіх 
пра ду гледж ва ец ца за кошт 
срод каў бюд жэ ту, вы дат кі 
на фі нан са ван не ме ра пры-
ем стваў у га лі не ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя, на 
фі нан са ван не ін вес ты цый-
най пра гра мы і інш.

Прак ты ка па ка за ла, што 
най больш рас паў сю джа-
ны мі пры кла да мі мяс цо вых 
па дат каў і збо раў з'яў ля юц-
ца па да так за ва ло дан не 
са ба ка мі, збор з на рых-
тоў шчы каў і ку рорт ны збор. 
Пры гэ тым ка лі, на прык лад, 
па да так за ва ло дан не са ба-
ка мі ўста ноўле ны на тэ ры-
то рыі ўсіх ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль ных адзі нак, 
то ку рорт ны збор — на тых 
тэ ры то ры ях, дзе раз ме шча-
ны са на тор на-ку рорт ныя 
ар га ні за цыі, пра фі лак то-
рыі, азда раў лен чыя цэнт-
ры (комп лек сы) і ла ге ры, 
да мы і ба зы ад па чын ку, 
пан сі я на ты.

Са ве ты ў ме жах сва ёй 
кам пе тэн цыі за цвяр джа-
юць пра гно зы са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця 
ад мі ніст ра цый на-тэ ры та-
ры яль най адзін кі, рэ гі я-
наль ныя комп лек сы ме-
ра пры ем стваў, кан цэп цыі і 
пла ны ме ра пры ем стваў па 
пы тан нях жыл лё ва га бу-
даў ніц тва, доб ра ўпа рад-
ка ван ня, ахо вы зда роўя, 
аду ка цыі і па ін шых пы тан-
нях мяс цо ва га зна чэн ня, 
ажыц цяў ля юць кант роль 
за іх рэа лі за цы яй і за цвяр-
джа юць спра ва зда чы аб іх 
вы ка нан ні.

До сыць ак тыў на Са ве ты 
ка рыс та юц ца пра вам вы-
дзя лен ня льгот па рэс пуб-
лі кан скіх па дат ках і збо рах 
(пош лі нах), якія поў нас цю 
вы плач ва юц ца ў мяс цо выя 
бюд жэ ты, а так са ма вы зна-
чэн ня ста вак пла ця жоў.

Гэ та не ўсе паў на моц-
твы, якія да дзе ны Са ве там 
дэ пу та таў. Агуль ная кам-
пе тэн цыя Са ве таў за ма ца-
ва на ў ар ты ку ле 17 За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
мяс цо вым кі ра ван ні і са-
ма кі ра ван ні ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь», а асаб лі вас ці 
кам пе тэн цыі Са ве таў аб лас-
но га, ба за ва га і пяр віч на га 
тэ ры та ры яль ных уз роў-
няў — ад па вед на ў ар ты ку-
лах 18—20 гэ та га За ко на.

Акра мя та го, Са ве ты пяр-
віч на га ўзроў ню, на прык лад, 
у ме жах сва ёй кам пе тэн цыі 
ўно сяць у Са вет і вы ка наў-

чы ка мі тэт ба за ва га ўзроў ню 
пра па но вы па са цы яль най 
аба ро не гра ма дзян; у Са вет 
ба за ва га ўзроў ню — аб па-
ме рах ад лі чэн няў ад мяс цо-
вых па дат каў і збо раў, су мах 
да та цый у бюд жэ ты пяр віч-
на га ўзроў ню, ажыц цяў ля-
юць кант роль за дзей нас цю 
ор га наў тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван-
ня і інш.

— Пры вя дзі це, ка лі 
лас ка, пры кла ды.

— Іх на са мрэч ня ма ла. 
На прык лад, Го мель скі 
га рад скі Са вет дэ пу та-
таў вы зва ліў ад вы пла ты 
рэс пуб лі кан скіх па дат каў 
і збо раў, якія цал кам вы-
плач ва юц ца ў га рад скі 
бюд жэт, на ву ко ва-тэх-
на ла гіч ныя пар кі, цэнт ры 
транс фе ру тэх на ло гій, рэ-
зі дэн таў на ву ко ва-тэх на-
ла гіч ных пар каў.

Мін скі га рад скі Са вет 
дэ пу та таў уста на віў што ме-
сяч ныя да пла ты да пен сій 
ін ва лі дам Вя лі кай Ай чын-
най вай ны ў па ме ры ад-
ной мі ні маль най пен сіі па 
ўзрос це, да са цы яль ных 
пен сій дзе цям-ін ва лі дам ва 
ўзрос це да 18 га доў — 150 % 
мі ні маль най пен сіі па ўзрос-
це, што ме сяч ныя вы пла ты 
дзе цям з сем' яў, у якіх на ра-
дзі ла ся і вы хоў ва ец ца трое і 
больш дзя цей, — у па ме ры 
ад ной ба за вай ве лі чы ні на 
кож нае дзі ця. Так са ма Са ве-
там уста ноў ле ны што ме сяч-
ныя да пла ты да та рыф ных 
ста вак (акла даў) ра бот ні каў 
уста ноў аду ка цыі, ар га ні-
за цый фі зіч най куль ту ры і 
спор ту і ар га ні за цый ахо вы 
зда роўя.

Брас лаў скі ра ён ны Са вет 
дэ пу та таў уста на віў, што 
100 % ку рорт на га збо ру па 
аб' ек тах аб кла дан ня, што 
зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 
сель са ве таў, ад ліч ва юц ца 
ў бюд жэ ты гэ тых сель са-
ве таў.

— Якія паў на моц твы 
мае не па срэд на сам дэ-
пу тат?

— Дэ пу тат мае пра ва 
пра па ноў ваць пы тан ні для 
раз гля ду Са ве там і яго ор га-
на мі, удзель ні чаць у аб мер-

ка ван ні пы тан няў, за да ваць 
іх, да ваць тлу ма чэн ні, да во-
дзіць да ве да ма дэ пу та таў 
Са ве та сваё мер ка ван не і 
мер ка ван не вы бар шчы каў, 
агуч ваць зва ро ты гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб, якія ма-
юць гра мад скае зна чэн не, 
і г. д. Пра па но вы і за ўва гі дэ-
пу та та Са ве та, уне се ныя ім 
на се сіі Са ве та, мо гуць на-
кі роў вац ца Са ве там або яго 
ор га на мі на раз гляд дзяр-
жаў ным ор га нам, ін шым ар-
га ні за цы ям або служ бо вым 
асо бам, якія не паз ней чым 
у ме сяч ны тэр мін аба вя за ны 
раз гле дзець іх і па ве да міць 
аб вы ні ках не па срэд на дэ-
пу та ту, стар шы ні або прэ зі-
ды у му Са ве та.

Акра мя та го, дэ пу тат 
мае пра ва ўдзель ні чаць з 
пра вам да рад ча га го ла су ў 
ра бо це се сій ін шых Са ве таў 
і па ся джэн нях іх ор га наў 
пры пры няц ці імі ра шэн няў, 
якія за кра на юць ін та рэ сы 
гра ма дзян, што пра жы ва-
юць на тэ ры то рыі ад мі ніст-
ра цый на-тэ ры та ры яль най 
адзін кі, у склад Са ве та якой 
ён абра ны.

Вель мі важ ны мі аса біс-
ты мі паў на моц тва мі дэ пу-
та та з'яў ля юц ца яго за пыт 
і зва рот, якія на кі роў ва юц-
ца дзяр жаў ным ор га нам, 
ін шым ар га ні за цы ям або 
служ бо вым асо бам.

Дэ пу та ты мяс цо вых Са-
ве таў ма юць пра ва ўдзель-
ні чаць у пра вер ках ра бо ты 
дзяр жаў ных ор га наў і ар-
га ні за цый, раз ме шча ных 
на пад ве да мас най Са ве ту 
тэ ры то рыі.

— Гэ та тое, што да ты-
чыц ца ста сун каў дэ пу та-
та і дзяр жаў най ула ды. 
А якая сі ту а цыя з вы бар-
шчы ка мі?

— Га лоў ным паў на моц-
твам тут мож на ўмоў на на-
зваць раз гляд дэ пу та там 
Са ве та зва ро таў гра ма дзян і 
юры дыч ных асоб, а так са ма 
аса біс ты пры ём гра ма дзян, 
іх прад стаў ні коў і прад стаў-
ні коў юры дыч ных асоб, які 
ажыц цяў ля ец ца не ра дзей 
за адзін раз на ме сяц.

У мэ тах ін фар ма ван-
ня вы бар шчы каў аб сва-
ёй дзей нас ці, вы ву чэн ня 
гра мад скай дум кі, па трэб 
на сель ніц тва дэ пу тат Са-
ве та па сва ёй іні цы я ты ве, 
іні цы я ты ве гра ма дзян або 
мяс цо ва га вы ка наў ча га 
і рас па рад ча га ор га на пра-
во дзіць су стрэ чы з гра ма-

дзя на мі. Не ра дзей як два 
ра зы на год ён аба вя за ны 
да ваць спра ва зда чу пе рад 
вы бар шчы ка мі аб сва ёй 
дзей нас ці і хо дзе вы ка нан ня 
пе рад вы бар най пра гра мы, 
а так са ма аб ра бо це Са ве та 
дэ пу та таў і яго ор га наў.

Пры гэ тым дэ пу тат Са-
ве та мае пе ра важ нае пра-
ва вы сту паць па пы тан нях 
сва ёй дзей нас ці ў срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі, за-
сна ва ных Са ве там, а ма-
тэ ры я лы, якія прад стаў ля-
юц ца дэ пу та там Са ве та па 
да ру чэн ні Са ве та і яго ор га-
наў, пад ля га юць аба вяз ко-
ва му апуб лі ка ван ню.

— Ці ёсць у дэ пу та та 
зар пла та?

— У су вя зі з тым, што дэ-
пу та ты мяс цо вых Са ве таў 
ажыц цяў ля юць свае паў на-
моц твы без ад ры ву ад сва-
ёй асноў най пра цы, на час 
пад рых тоў кі і пра вя дзен ня 
се сій Са ве та і па ся джэн няў 
яго ор га наў дэ пу тат Са ве та 
вы зва ля ец ца ад вы ка нан-
ня пра цоў ных (служ бо вых) 
аба вяз каў з за ха ван нем за 
ім ся рэд няй за ра бот най 
пла ты (гра шо ва га за бес-
пя чэн ня).

Акра мя та го, для ажыц-
цяў лен ня дзей нас ці ў вы-
бар чай акру зе дэ пу тат Са ве-
та вы зва ля ец ца ад вы ка нан-
ня пра цоў ных (служ бо вых) 
аба вяз каў (але не больш 
чым на адзін дзень у ме сяц) 
па яго за яве па мес цы пра-
цы (служ бы) з за ха ван нем 
ся рэд няй за ра бот най пла ты 
(гра шо ва га за бес пя чэн ня). 
Да дзе ная га ран тыя бы ла 
за бяс пе ча на дэ пу та там у 
2014 го дзе па іні цы я ты ве 
Са ве та Рэс пуб лі кі. У вы пад-
ку вы ез ду дэ пу та та Са ве та 
для ажыц цяў лен ня сва ёй 
дзей нас ці ў Са ве це, вы бар-
чай акру зе за ме жы мес ца 
жы хар ства (ра ё на, го ра да) 
яму кам пен су юц ца рас хо ды 
па нор мах па крыц ця рас хо-
даў пры служ бо вых ка ман-
дзі роў ках.

Важ най га ран ты яй пра-
цоў ных пра воў дэ пу та та 
Са ве та з'яў ля ец ца тое, што 
ў пе ры яд ажыц цяў лен-
ня сва іх паў на моц тваў ён 
не мо жа быць зволь не ны 
па іні цы я ты ве най маль ні-
ка, вы клю ча ны з уста но вы 
аду ка цыі без па пя рэд няй 
зго ды Са ве та.

У на шай кра і не ство ра-
ны ўвесь за ка на даў чы ме-
ха нізм, які вы зна чае паў на-
моц твы дэ пу та та мяс цо ва га 
Са ве та дэ пу та таў і да зва ляе 
яму іх рэа лі зоў ваць. Пра ца 
ў ор га нах мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня мо жа і па він на 
спры яць ме ха ніз мам ад бо ру 
энер гіч ных кі раў ні коў, якія 
ве да юць рэ аль ныя праб-
ле мы на сель ніц тва і пра-
дэ ман стра ва лі здоль насць 
эфек тыў на іх вы ра шаць.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

КАМ ПЕ ТЭНТ НА

Н
Е МА ЛА ВАЖ НУЮ ро лю ў пра цэ се вы ба раў 
ады гры ва юць за ко ны, якія іх рэ гу лю юць. 
Пра асаб лі вас ці гэ тай сфе ры «МС» на пя рэ дад ні 

сё лет няй кам па ніі па вы ба рах у мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў рас ка за ла Ала БО ДАК, 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 Бе ла ру сі 
па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве.

Ала БО ДАК: 

«ЗА КА НА ДАЎ ЧЫ МЕ ХА НІЗМ 
АД ПРА ЦА ВА НЫ ДОБ РА»

Се на тар пра вы бар чае за ка на даў ства, ро лю мяс цо вай ула ды і кам пе тэн цыі мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Важ най 
га ран ты яй 

пра цоў ных 
пра воў дэ пу та та 
Са ве та з'яў ля ец ца 
тое, што ў пе ры яд 
ажыц цяў лен ня сва іх 
паў на моц тваў ён 
не мо жа быць 
зволь не ны 
па іні цы я ты ве 
най маль ні ка, 
без па пя рэд няй 
зго ды Са ве та.

Мож на 
ска заць, што 

шмат у чым пра ца 
дэ пу та та па дзвіж-
ніц кая, аль тру іс-
тыч ная і пры гэ тым 
скла да ная 
і ад каз ная.


