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— У на шай га зе це ча сам з'яў ля юц ца апы тан ні, пры све ча ныя вы ба рам 
у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, і скла два ец ца ўра жан не, што лю дзі дрэн на 
ары ен ту юц ца ў гэ тым пра цэ се. Ча му так ад бы ва ец ца, і як змя ніць сі ту а-
цыю?

— У нас гра ма дзя не час ця ком блы та юць мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў з мяс цо вай 
вы ка наў чай ула дай. Та му і пры апы тан нях лю дзі час та ка жуць, што дэ пу тат не па ві нен 
быць ка рум па ва ным, яму не аб ход на кла па ціц ца пра на род, а не пра свой ка ша лёк. 
Але я ад ра зу ха чу пад крэс ліць: у нас усе дэ пу та ты — гэ та гра мад скія дзея чы, яны 
апры ёры не мо гуць быць ка рум па ва ныя ў сі лу та го, што не атрым лі ва юць 
зар пла ту і пры ма юць толь кі ка лек тыў ныя, се сій ныя ра шэн ні. 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.

— Па чаць раз мо ву ха це ла ся б з пы тан ня пра тое, што 
даў вам аса біс та гэ ты во пыт, ча му на ву чыў, аб чым 
пры му сіў раз ва жаць? Ча ты ры склі кан ні гэ та не жар ты: 
удзель ні чаць у вы бар ных кам па ні ях, пра ца ваць у роз-
най эка на міч най сі ту а цыі — як у пе ры я ды ста біль нас ці, 
так і эка на міч на га кры зі су. Усё гэ та, не су мнен на, на-
клад ва ла ад бі так на агуль ны на строй лю дзей, іх за пы ты, 
пра па но вы. Чым ад роз ні ва ец ца вы бар шчык сён няш ні 
ад та го, які ішоў на пры ём да дэ пу та та дзя ся так і больш 
га доў та му?

— Ця пе раш нім кан ды да там у дэ пу та ты ха чу на га даць, што 
ра бо та ў мяс цо вых Са ве тах гра мад ская, за яе не пла цяць, на 
яе трэ ба ах вя ра ваць свой аса біс ты час аль бо ад ры ваць яго 
ад асноў най ра бо ты. Трэ ба быць га то вым да та го, што не 
заў сё ды лю дзі ідуць з аб грун та ва ны мі скар га мі і рэ аль ны мі 
прось ба мі ды пра па но ва мі... Але ж ра зам з тым пад час се-
сій, пад рых тоў кі да іх, стасункаў з ка ле га мі ву чыш ся мыс ліць 

больш маш таб на, па-дзяр жаў на му, вы хо дзіш за рам кі сва ёй 
ра бо ты, сва ёй спе цы яль нас ці ў ацэн цы мно гіх па дзей і з'яў. 
Ну і, вя до ма, ву чыш ся слу хаць, ра зу мець лю дзей.

І яшчэ. Не ве даю, ці так су па ла, ці са праў ды вы бар шчы кі 
па ста ле лі, па вы сі ла ся іх пра ва вая куль ту ра, бо іх праб ле мы 
і пы тан ні ў апош нія га ды знач на ад роз ні ва лі ся ад тых, што 
бы лі на па чат ку ма ёй дэ пу тац кай ра бо ты. На прык лад, ра ней 
най больш пы тан няў да ты чы ла ся за бес пя чэн ня жыл лём, ча-
сам зва рот зво дзіў ся амаль да прос та га: «Дэ пу тат, па спры яй, 
каб мне да лі ква тэ ру». Да во дзі ла ся цярп лі ва тлу ма чыць, 
што ёсць га рад ская чар га і за кон ны па ра дак па ста ноў кі ў 
яе. Ця пер та кіх зва ро таў амаль ня ма. Я ўдзяч ны сва ім вы-
бар шчы кам, што яны за кла по ча ныя на вя дзен нем па рад ку 
ў го ра дзе. Ад зна чу, што па іні цы я ты ве і з да па мо гай гра ма-
дзян, з пры цяг нен нем ін шых служ баў уда ло ся 
лік ві да ваць не санк цы я на ва ныя звал кі бу даў-
ні чых ад хо даў.

ШТО МО ЖА ДЭ ПУ ТАТ

ЧА ТЫ РЫ СКЛІ КАН НІ — ЧА ТЫ РЫ СКЛІ КАН НІ — 
ГЭ ТА НЕ ЖАР ТЫГЭ ТА НЕ ЖАР ТЫ

Раз ва жан ні дэ пу та та 
пра ра бо ту ў Са ве це, 

вы яз ныя се сіі 
і роз ныя па ды хо ды 

да вы ра шэн ня праб лем
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АКЦЭНТЫЛі дзія ЯР МО ШЫ НА:

«ХО ЧАЦ ЦА, КАБ МЫ АТРЫ МА ЛІ «ХО ЧАЦ ЦА, КАБ МЫ АТРЫ МА ЛІ 
РЭ АЛЬ НАЕ МЯС ЦО ВАЕ РЭ АЛЬ НАЕ МЯС ЦО ВАЕ 

СА МА КІ РА ВАН НЕ»СА МА КІ РА ВАН НЕ»

Кан стан цін 
ШАР ШУ НО ВІЧ, 
на чаль нік 
Брэсц ка га 
аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС, 
ча ты ры склі кан ні 
ад пра ца ваў 
у аб лас ным Са ве це 
дэ пу та таў. Та му 
Кан стан ці на 
Яў ге на ві ча, ві даць, 
мож на на зваць дэ пу та там-ве тэ ра нам. І яго во пыт, 
а так са ма раз ва жан ні, мер ка ван ні мо гуць стаць 
ці ка вы мі для тых, хто сён ня ідзе на вы ба ры ў 
мяс цо выя Са ве ты і рых ту ец ца прад стаў ляць 
ін та рэ сы сва іх вы бар шчы каў.

РАЗ МО ВА РАЗ МО ВА 
СА СТАР ШЫ НЁЙ ЦВК СА СТАР ШЫ НЁЙ ЦВК 

ПРА ДЭ ПУ ТА ТАЎ, ПРА ДЭ ПУ ТА ТАЎ, 
БЕЗ АЛЬ ТЭР НА ТЫЎ НЫЯ БЕЗ АЛЬ ТЭР НА ТЫЎ НЫЯ 

АКРУ ГІ І ЯЎ КУАКРУ ГІ І ЯЎ КУ

В
Ы БА РЫ ў мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў зна хо дзяц ца за раз 
на пі ку ак тыў нас ці. Ідзе пе ры яд 
агі та цыі — на жаль, ве дае пра 
гэ та не так шмат бе ла ру саў. 

Каб ра за брац ца ва ўсіх тон ка сцях 
ця пе раш няй вы бар чай кам па ніі, наш 
ка рэс пан дэнт па гу та рыў са стар шы нёй 
Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 
рэ фе рэн ду маў Лі дзі яй ЯР МО ШЫ НАЙ.


