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— Без умоў на, ня ма нi чо-
га па ста ян на га, у тым лi ку 
гэ та да ты чыц ца ад мi нiст-
ра цый на-тэ ры та ры яль на га 
па дзе лу. Ад нак не па вiн на 
быць ад ноль ка вых па ды-
хо даў. Прак тыч на ўсю ды 
ёсць свае асаб лi вас цi, якiя 
трэ ба ўлiч ваць. У пры ват-
нас цi, маг чы ма, не заў сё ды 
пры маль ны ва ры янт «адзiн 
сель са вет — адзiн СВК». Та-
му ў ра ё не трэ ба са мiм вы-
пра цоў ваць умо вы функ цы-
я нi ра ван ня ад мi нiст ра цый-
на-тэ ры та ры яль ных адзi нак 
i пры маць свае ра шэн нi, — 
лi чыць на мес нiк стар шы нi 
Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ба рыс 
БАГ ДА НЕЦ.

Цi заў сё ды гэ тыя рэа лii 
i пэў ныя ню ан сы, што хва-
лю юць мяс цо вых жы ха роў, 
улiч ва юц ца ў пра па но вах па 
ад мi нiст ра цый на-тэ ры та ры-
яль ных змя нен нях?

На прык лад, жы ха ры 
Ма ка ра вец ка га сель са ве-
та Бе рас та вiц ка га ра ё на 
на кi ра ва лi ў Гро дзен скi 
абл вы кан кам ка лек тыў ны 
зва рот. Яны не су праць аб'-
яд нан ня гэ та га сель са ве-
та з Ка ню хоў скiм. Але не 
згод ны з пра па на ва ным 
ва ры ян там — лiк вi да ваць 
Ма ка ра вец кi сель са вет i 
да лу чыць яго на се ле ныя 
пунк ты да Ка ню хоў ска га 

сель са ве та з цэнт рам у аг-
ра га рад ку Ка ню хi, бо пер-
шы ў па раў на ннi з дру гiм 
зай мае боль шую пло шчу, 
там больш жы ха роў. Цэнтр 
но ва ўтво ра на га сель са ве-
та бу дзе зна хо дзiц ца на 
ад лег лас цi 25 кi ла мет раў 
ад край няй вёс кi, а транс-
парт хо дзiць рэд ка: даб ра-
ўся да Ка ню хоў — а на зад 
вяр нуц ца ня ма чым. Ка лi ж 
цэнт рам аб' яд на на га сель-
са ве та ста не аг ра га ра док 
Ма ка раў цы, то ад лег ласць 
да яго ад край няй вёс кi бу-
дзе мак сi мум 14 кi ла мет-
раў. Акра мя та го, у зва ро-
це ў абл вы кан кам ста вiц-
ца i пы тан не эка на мiч на га 
кштал ту. Ня даў на ў бу дын-
ку Ма ка ра вец ка га сель вы-
кан ка ма быў за вер ша ны 
ра монт, доб ра ўпа рад ка ва-
на тэ ры то рыя. Дык цi вар-
та бы ло тра цiць бюд жэт ныя 
срод кi, ка лi сель са вет ска-
соў ва ец ца?

Так, iн фар ма цыя аб пла-
нах аб' яд нан ня двух сель-
са ве таў бы ла зме шча на ў 
ра ён най га зе це, на сай це 
рай вы кан ка ма — мож на 
бы ло вы ка зац ца кож на му. А 
на схо дзе жы ха роў Ма ка ра-
вец ка га сель са ве та лю дзей 
пе ра кон ва лi, што ад мi нiст-
ра цый на-тэ ры та ры яль ныя 
змя нен нi не за кра нуць iс-
ну ю чую iнф ра струк ту ру i 
не па гор шаць сi ту а цыю з 
вы ка нан нем ад па вед ных 
са цы яль ных стан дар таў. У 
пры ват нас цi, у бу дын ку ця-
пе раш ня га сель вы кан ка ма 
ў Ма ка раў цах па абя ца лi 
ар га нi за ваць вы яз ны пры-
ём гра ма дзян — па гра фi ку 
аль бо па ме ры па ступ лен ня 
за явак.

Тым не менш, пы тан нi на-
конт гэ та га ва ры ян та аб' яд-
нан ня дзвюх ад мi нiст ра цый-
на-тэ ры та ры яль ных адзi-
нак за ста юц ца. Пры чым не 
толь кi ў мяс цо вых жы ха роў. 
Зва рот раз гле джа ны пер-
шым на мес нi кам стар шы нi 
Гро дзен ска га абл вы кан ка-
ма Iва нам Жу ком i на мес-
нi кам стар шы нi аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў Ба ры сам 
Баг дан цом, якiя лi чаць, што 
гэ тыя сель са ве ты ця пер аб'-
яд ноў ваць не мэ та згод на. 
Час па ка жа, як бу дзе ў да-
лей шым.

Дзе ха чу — 
там i звал ка

Не так даў но ў iн тэр нэ це з'я вi ла ся iн-
фар ма цыя аб тым, што бе ла рус кiя на ву-
коў цы га то вы да па маг чы ка му наль нi кам 
у вы яў лен нi сты хiй ных зва лак бы та вых 
ад хо даў... з кос ма су. Ка гось цi, мо жа, i 
па ве ся лi ла гэ тая iн фар ма цыя, толь кi не 
ад каз ных ра бот нi каў участ каў са нi тар най 
ачыст кi i ўбор кi ЖКГ га ра доў i ра ё наў. 
Хоць са мых злос ных ар га нi за та раў сты хiй-
ных зва лак яны доб ра ве да юць.

— За кон па ру ша юць ад ны i тыя ж, — 
ка жа ге не раль ны ды рэк тар Ба ра на вiц кай 
га рад ской ЖКГ Ры гор Ка са буц кi. — Толь кi 
звал ку ўбя ром, за ноч яна вы рас тае ледзь 
не ўдвая! Ка на пы вы кiд ва юць, крэс лы, 
скрын кi з хла мам, ста рыя вок ны i дзве-
ры... Ча го там толь кi ня ма! Асаб лi ва, пры-
ват ны сек тар iмк нец ца: увес ну i ўво сень 
лю дзi па збаў ля юц ца ад га лi нак i бац вiн ня. 
Ва кол пры ват ных ка тэ джаў — бур' ян вы-
шэй за ча ла ве чы рост... А па ка раць мно гiх 
мы, на жаль, не мо жам.

Да рэ чы, у се зон (вяс ной цi во сен ню) 
толь кi ў Ба ра на вi чах i блi жэй шых ва ко лi-
цах вы яў ля ец ца ка ля 40 сты хiй ных зва лак. 
Што год iх коль касць i аб' ёмы не змян ша-
юц ца. Кошт убор кi i вы ва зу смец ця з гэ-
тых зва лак у 2012 го дзе «вы лiў ся» ў су му 
больш за паў мiль яр да руб лёў!

Злос ных «утва раль нi каў» смец ця, вя-
до ма, штра фу юць. Але ў асноў ным гэ тая 
ме ра ўжы ва ец ца ў да чы нен нi да так зва-
ных юры дыч ных асоб — гэ та зна чыць, 
да прад пры ем стваў i фiр маў. Пры ват нi-
каў штра фу юць рэд ка i не ах вот на, хоць, 
акра мя роз ных ад мi нiст ра цый ных ка мi сiй, 
пра та кол мо жа склас цi i ўчаст ко вы мi лi цы-
я нер, i су пра цоў нiк са нi тар най служ бы, i 
ра бот нiк ЖЭ Са.

Пра цэ ду ра па ка ран ня iн ды вi ду аль на га 
па ру шаль нi ка, на жаль, доў гая. Спа чат ку 
вы да ец ца за гад на вы праў лен не, по тым 
пра во дзiц ца паў тор ная пра вер ка, i толь кi 
по тым пра та кол ад праў ля ец ца ў суд... На 
дум ку су пра цоў нi каў ЖКГ, за па ру шаль нi-
кам ляг чэй пры браць, чым пры цяг нуць яго 
да ад каз нас цi. Акра мя та го, трэ ба яшчэ 
да ка заць, што смец це на або чы не на ле-
жыць ме на вi та яму...

Са браць i... 
па дзя лiць

Не за рас та ем мы 
смец цем толь кi дзя-
ку ю чы ка му наль ным 
служ бам — тым са-
мым, якiя не кры ты-
куе толь кi ля нi вы. 
Ла яць — ла ем, а да-
па ма гаць...

У ма iм два ры ўжо 
больш за год ста-
яць кан тэй не ры для 
па асоб на га збо ру 
смец ця — iх вi даць у 
акно. Па ды хо дзяць да 
кан тэй не раў адзiн кi 
з сот няў. Ас тат нiя па 
ра ней ша му но сяць i 
па пе ру, i шкло, i плас тык у агуль ны бак. 
Ад туль пры дат ныя для дру гас най апра-
цоў кi ма тэ ры я лы вы вудж ва юць бам жы i 
асо бы, якiя зда юць гэ ту сы ра вi ну на пры-
ём ныя пунк ты. Што за ста ец ца пас ля та ко-
га вось «смец це ва га» па ля ван ня по бач з 
ба ка мi, апiс ваць не трэ ба. Ду маю, кож ны 
на зi раў па доб ную кар цi ну ва ўлас ным два-
ры. Вы нiк — лiш нiя га дзi ны пра цы для ра-
бот нi каў ЖКГ.

Толь кi ў Ба ра на вi чах аб ста ля ва ны 118 
спе цы я лi за ва ных пля цо вак для па асоб на-
га збо ру смец ця. На iх уста ноў ле ны 393 

кан тэй не ры. Ёсць i 
пе ра со вач ны пры ём-
ны пункт для за куп кi 
дру гас най сы ра вi ны. 
Да рэ чы, сё ле та ў Ба-
ра на вi чах ужо са бра на 
140 тон ма ку ла ту ры, 
130 тон ад хо даў шкла, 
30 тон по лi эты ле ну, 
13,5 то ны тэкс ты лю.

Не пры быт ко вае. 
Але эка ла гiч нае

Сар та ван нем смец ця зай ма юц ца не 
толь кi тыя, хто яго, улас на, i вы кiд вае. У 
2011 го дзе ў рай цэнт ры бы ла ўве дзе на ў 
экс плу а та цыю пер шая чар га смец це пе-
рап ра цоў ча га за во да — сар та валь на-пе-
ра гру зач ная стан цыя (СПС). За два га ды 
праз стан цыю прай шло больш за 19 ты сяч 
тон цвёр дых ка му наль ных ад хо даў.

Ад нак ка му наль нi кам стан цыя пры-
но сiць толь кi стра ты. З 2011 го да су ма 

iх скла ла больш за 4,7 мiль яр да руб лёў. 
Гэ тае прад пры ем ства, хут чэй, эка ла гiч-
нае, чым пры быт ко вае. Ця пер рых ту ец ца 
яго пе ра ход на двух змен ную пра цу. Ме-
на вi та та ды праз сар та ван не бу дзе пра-
хо дзiць усё га рад ское смец це. Зрэш ты, 
стра ты та кi па ды ход на ўрад цi знi зiць — 
кi раў нiц тва ЖКГ гэ та ра зу мее. Але ку ды 
па дзец ца? Сён ня без та ко га за во да, без 
iс на ван ня па лi го наў для па ха ван ня ад хо-
даў, без шта ту двор нi каў i пар ка смец ця-
во заў лю бы го рад сам пе ра тво рыц ца ў 
смет нiк.

Што ж за ле жыць ад нас з ва мi? 
Вель мi шмат! Хi ба цяж ка, да пры кла-
ду, са браць у асоб ныя па ке ты шкля ныя 
i плас ты ка выя бу тэль кi? Цi ад дзя лiць 
ма ку ла ту ру i вы кi нуць яе ў спе цы яль ны 
кан тэй нер? Цi кi нуць аб горт ку ад цу кер-
кi цi не да ку рак у урну? Або да нес цi да 
гэ тай са май урны аб горт ку ад ма ро зi-
ва? Упэў не на, што не. Але на ват са мыя 
ня знач ныя, са мыя мi зэр ныя на ма ган нi 
да зво ляць зэка но мiць ве лi зар ныя срод кi. 
Да зво ляць па са дзiць пар кi i ля сы, за ас-
фаль та ваць да ро гi... Пе ра тва рыць на шу 
кра i ну ў са праў ды чыс тае мес ца. Чыс тае 
на ват за глян ца вай вок лад кай, за па рад-
ным фа са дам...

ГА ЛОЎ НЫ ГА ЛОЎ НЫ 
«АР ГУ МЕНТ» — «АР ГУ МЕНТ» — 

РЭ АЛЬ НАЕ РЭ АЛЬ НАЕ 
ЖЫЦ ЦЁЖЫЦ ЦЁ

Што за фа са дам?

Ра бо та на зi раль ных ка мi сiй, 
якiя па ста ян на пра цу юць ва ўсiх 
на се ле ных пунк тах Го мель шчы-
ны, па сту по ва пры но сiць плён. 
Та кi вы нiк зра бi лi дэ пу та ты Го-
мель ска га аб лас но га Са ве та на 
чар го вай се сii, якая бы ла пры-
све ча на рэа лi за цыi Пра гра мы 
дэ ма гра фiч най бяс пе кi Го мель-
скай воб лас цi на 2011-2015 га-
ды, за цвер джа най паў та ра го да 
та му. Ста тыс ты ка свед чыць: 
ад бы ло ся пры кмет нае знi жэн-
не смя рот нас цi на сель нiц тва 
ў пра ца здоль ным уз рос це ад 
знеш нiх пры чын — на 18,6%. 
Уво гу ле ж, за раз знеш нiя пры-
чы ны скла лi 27,3%. А час цей за 
ўсё жы ха ры воб лас цi па мi ра лi 
ад хва роб сiс тэ мы кро ва зва ро-
ту — 31,6%.

Сiс тэм ная ра бо та сель скiх Са ве таў 
дэ пу та таў су мес на з рай вы кан ка ма мi i 
вы ра та валь нi ка мi па ства рэн нi бяс печ ных 
умоў жыц ця дае вы нi кi. У пер шую чар гу 
раз мо ва iдзе пра гра ма дзян з гру пы са цы-
яль на не бяс печ ных, а так са ма пра шмат-
дзет ныя сем'i, па жы лых i iн ва лi даў.

На зi раль ныя ка мi сii аб сле ду юць да-
мы i па ста ян на вы яў ля юць фак та ры, якiя 
ўплы ва юць на бяс пе ку гра ма дзян. Прак-
тыч на ад ра зу пры ма юць ме ры, каб праб-
лем ста ла менш. Шмат дзет ным сем' ям, 
адзi но кiм пен сi я не рам i iн ва лi дам аказ ва-
ец ца да па мо га ў ра мон це пе чак, элект-
ра пра вод кi, уста лёў ва юц ца аў та ном ныя 
па жар ныя апа вя шчаль нi кi.

Да рэ чы, сён ня Го мель ская воб ласць 
зай мае дру гое мес ца ў рэс пуб лi цы па 
коль кас цi на сель нiц тва. На яе тэ ры то-
рыi жы ве 1 мiль ён 427 ты сяч ча ла век, 
больш 15% жы ха роў усёй рэс пуб лi кi. 
Тэн дэн цыi, ха рак тэр ныя для ўсёй кра i-
ны, ты чац ца i паўд нё ва-ўсход ня га рэ гi-
ё на. Як рас па вёў стар шы ня Ка мi тэ та па 
пра цы, за ня тас цi i са цы яль най аба ро не 
Го мель ска га абл вы кан ка ма Пётр Са вiц-
кi, да па чат ку 1990-х коль касць на сель-
нiц тва воб лас цi ўвесь час па вя лiч ва ла ся 
як за кошт на ту раль на га пры рос ту, так 
i за кошт мiг ра цыi. А вось з 1993-га па-
ча лi ся пра цэ сы на ту раль на га змян шэн-
ня на сель нiц тва. Са мым не спры яль ным 
стаў 2002 год, ка лi коль касць па мер лых 
пе ра вы сi ла коль касць не маў лят на 9,6 
тыс. ча ла век. Ле тась гэ тая лiч ба скла ла 
2,3 тыс. ча ла век. Пры гэ тым у га ра дах 
на ту раль нае змян шэн не змя нi ла ся на-
ту раль ным пры рос там (1,2 тыс. ча ла век 
за 2012 год):

— Та кiм чы нам, за 1994-2012 га ды 
коль касць жы ха роў воб лас цi ска ра цi-
ла ся на 150 тыс. ча ла век, што раў на-
знач на на сель нiц тву та кiх га ра доў, як 
Ма зыр i Ка лiн ка вi чы, ра зам узя тых. Для 
воб лас цi, як i для рэс пуб лi кi ў цэ лым, ха-

рак тэр на пе ра вы шэн не коль кас цi жан-
чын над коль кас цю муж чын. Сён ня на 
1000 муж чын пры хо дзiц ца 1155 жан чын. 
Ва ўзрос та вай струк ту ры на сель нiц тва 
асноў най пры чы най змен з'яў ля ец ца 
ста рэн не на сель нiц тва — гэ та зна чыць, 
па ве лi чэн не до лi па жы лых лю дзей у 
агуль най коль кас цi на сель нiц тва.

Ад ным з асноў ных фак та раў, якiя 
ўплы ва юць на коль касць на сель нiц тва, 
з'яў ля ец ца ўзро вень на ра джаль нас цi. У 
1960 го дзе ў Го мель скай воб лас цi на ра-
дзi ла ся 36 ты сяч дзя цей — гэ та са мая 
вя лi кая коль касць за ўсе пас ля ва ен ныя 
га ды. Пры кмет ны рост на ра джаль нас цi 
ў 1983—1986 га дах змя нiў ся яе рэз кiм 
спа дам да ся рэ дзi ны 90-х. У 2008—2011 
га дах на зi ра ла ся ад нос ная ста бiль насць. 
Ка э фi цы ент на ра джаль нас цi скла даў 
11,9—11,6 не маў лят на 1000 ча ла век. 
Ле тась ён па вы сiў ся да 12,5 i пе ра сяг нуў 
ся рэд нi рэс пуб лi кан скi.

Дру гi важ ны фак тар, якi вы зна чае 
коль касць на сель нiц тва, — уз ро вень 
смя рот нас цi. Ле тась коль касць па мер-
лых скла ла 20 107 ча ла век — на 1330 
ча ла век менш, чым у па пя рэд нiм го дзе. 
Да сяг нуў шы ў 2002 го дзе мак сi маль на га 
зна чэн ня — 15,6 па мер лых на 1000 ча-
ла век на сель нiц тва, агуль ны ўзро вень 
смя рот нас цi за ма ру дзiў свой рост, а 
паз ней па чаў знi жац ца. Уз ро вень смя-
рот нас цi сель скiх жы ха роў ужо мно гiя 
га ды ў не каль кi ра зоў вы шэй шы, чым 
га рад скiх.

У ме жах Пра гра мы дэ ма гра фiч най 
бяс пе кi Го мель скай воб лас цi на 2011-
2015 га ды ле тась фак тыч на бы ло за-
свое на звыш 9 млрд руб лёў. Яны вы дат-
ка ва ны на рэа лi за цыю ме ра пры ем стваў 
па са цы яль най пад трым цы сям'i i дзя цiн-
ства, ума ца ван нi зда роўя на сель нiц тва 
i па ве лi чэн нi пра цяг лас цi жыц ця. Рост 
на ра джаль нас цi стаў вы нi кам ува саб-
лен ня гэ тай пра гра мы. Не менш важ на 
i тое, што шмат дзя цей-сi рот i дзя цей, 
па кi ну тых без апе кi баць коў, знай шлi 
пры ём ныя сем'i. У 26 тэ ры та ры яль ных 
цэнт рах са цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель нiц тва воб лас цi ство ра ны i ўвесь 
час аб наў ля ец ца банк да ных асоб з лi-
ку дзя цей-сi рот i дзя цей, па кi ну тых без 
апе кi баць коў, бы лых вы ха ван цаў iн тэр-
на тных уста ноў, апя кун скiх i пры ём ных 
сем' яў.

Удас ка на лен не ме ды цын скай да па-
мо гi но ва на ро джа ным да зво лi ла кры ху 
змен шыць па каз чык дзi ця чай смя рот-
нас цi. Але тут ёсць ку ды iмк нуц ца, ад-
зна чае Пётр Са вiц кi:

— Ле тась гэ тая сум ная лiч ба скла ла 
4,1 вы пад ка на 1000 не маў лят. Ня гле-
дзя чы на знi жэн не дзi ця чай смя рот нас-
цi ў 2012 го дзе, яна за ста ец ца ад ной з 
са мых вы со кiх у рэс пуб лi цы.

Вар та ад зна чыць, што на ту раль ны 
пры рост на сель нiц тва ле тась на зi раў ся 
ў Жло бiн скiм i Ма зыр скiм ра ё нах.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Прэ зi дэнц кая бiб лi я тэ ка Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь пра па нуе дай-
джэст «Праб ле мы раз вiц ця мяс-
цо ва га кi ра ван ня i са ма кi ра ван-
ня: па ма тэ ры я лах пе ры я дыч-
на га дру ку». У пра па на ва ных 
пуб лi ка цы ях раз гля да ец ца гiс то-
ры ка-пра ва вы ас пект мяс цо ва га 
кi ра ван ня i са ма кi ра ван ня ў роз-
ных кра i нах, да ец ца ацэн ка яго 
су час на му ста ну, ана лi зу ец ца 
во пыт ар га нi за цыi пра цы ор га-
наў мяс цо вай ула ды.

Пра ад мi нiст ра цый ныя 
бар' е ры

1. «Кан ку рэн цыя на мяс цо вым 
уз роў нi». (А. Ар хi па ва. Гла ва мест-
ной администрации. Маск ва. 2013. 
№ 4.)

Упраў лен не Фе дэ раль най ан ты ма-
на поль най служ бы па Нi жа га род скай 
воб лас цi пла нуе ма дэр нi за цыю аб лас-
ной пра гра мы раз вiц ця кан ку рэн цыi i 
рас пра цоў вае яе му нi цы паль ны ва ры-
янт. Iнi цы я ты ва так са ма да ты чыц ца 
па шы рэн ня пра гра мы «Куп ляй нi жа-
га род скае!» i мае на ўва зе да па мо гу 
сель гас вы твор цам у по шу ку рын каў 
збы ту. Прад пры маль нi кi ад зна ча юць, 
што лю бая пра гра ма па раз вiц цi кан ку-
рэн цыi — гэ та ба раць ба ўла ды з ула дай, 
па коль кi боль шасць бар' е раў аб умоў ле-
ны са мi мi чы ноў нi ка мi. Му нi цы паль ны 
ва ры янт пра гра мы раз вiц ця кан ку рэн-

цыi бу дзе вы ра шаць гэ тую за да чу на 
мяс цо вым уз роў нi: пра ект на кi ра ва ны 
на пе ра адо лен не ме на вi та ад мi нiст ра-
цый ных бар' е раў.

Пра ня мец кую ма дэль 
са ма кi ра ван ня

2. «Па раў наль ны ана лiз му нi цы-
паль ных ор га наў пры няц ця i вы ка нан-
ня ра шэн няў у Еў ро пе». (Х. Воль ман. 
Практика муниципального управле-
ния. Маск ва. 2013. № 5.)

У сва iм ар ты ку ле Х. Воль ман, док тар 
юры дыч ных на вук, пра фе сар ад мi нiст ра-
цый на га пра ва Унi вер сi тэ та А. Гум баль та 
(Бер лiн) дае ха рак та рыс ты ку ня мец кай 
ма дэ лi мяс цо ва га са ма кi ра ван ня, апiс вае 
ты пы яе ар га нi за цыi пас ля 1945 го да; 
рас каз вае пра ўвя дзен не ў 1990-я га ды 
пра мо га абран ня бур га мiст ра (кi раў нi ка 
ад мi нiст ра цыi го ра да або ра ё на); так са-
ма ў ар ты ку ле прад стаў ле на iн фар ма цыя 
аб уза е ма дзе ян нi i па ра зу мен нi па мiж 
бур га мiст рам i прад стаў нi чым ор га нам 
мяс цо вай ула ды на су час ным эта пе.

Пра раз дзяр жаў лен не 
са цы яль ных па слуг

3. «Ацэн ка га тоў нас цi рэ гi я наль-
ных ор га наў ула ды пры цяг ваць не-
за леж ных па стаў шчы коў са цы яль-
ных па слуг». (С. Яф рэ маў. Воп ро сы 
го су дар ствен но го и муниципального 
управления. Маск ва. 2013. № 1.)

У ар ты ку ле раз гле джа на суб' ек тыў ная 
га тоў насць рэ гi я наль най ула ды да пры-
цяг нен ня не дзяр жаў ных па стаў шчы коў 

са цы яль ных па слуг за кошт бюд жэт ных 
срод каў. Да сле да ван не з'яў ля ец ца пi-
лот ным i за сна ва на на ана лi зе апы тан ня 
на мес нi каў гу бер на та раў i мi нiст раў рэ гi-
ё наў, пра ве дзе на га ў 2012 го дзе. Атры-
ма ныя вы нi кi да зво лi лi зра бiць вы сно ву, 
што боль шасць рэ гi ё наў лi чыць ся бе га-
то вы мi i ра зу ме юць за да чы раз дзяр жаў-
лен ня. Ад нак ве да мас насць iн та рэ саў i 
кан сер ва тыў насць ор га наў ула ды мо гуць 
спа ра джаць за ган нае ко ла — ка лi рэ гi ё-
ны, якiя не ма юць во пы ту та ко га пры цяг-
нен ня, не iмк нуц ца яго на быць.

Пра «му нi цы паль ны» 
па тэн цы ял

4. «Са цы яль ная ак тыў насць мяс-
цо вых су поль нас цяў як кры тэ рый i 
фак тар эфек тыў нас цi мяс цо ва га са-
ма кi ра ван ня ў г. Маск ве». (Н. Ка за ко-
ва, М. Пруд нi каў, Э. Аб га ран. Власть. 
Маск ва. 2012. № 12.)

Аў та ры ар ты ку ла, аба пi ра ю чы ся на 
звест кi са цы я ла гiч ных да сле да ван няў, 
зра бi лi шэ раг вы сноў: ка му нi ка цый ная 
ак тыў насць маск вi чоў з'яў ля ец ца вель-
мi нiз кай, а пра цу ор га наў мяс цо ва га 
са ма кi ра ван ня па пры цяг нен нi жы ха роў 
му нi цы паль ных утва рэн няў да вы ра шэн-
ня пы тан няў мяс цо ва га зна чэн ня i не па-
срэд на га ўдзе лу ў кi ра ван нi мяс цо вы мi 
спра ва мi мож на на зваць сла бай. Аў та-
ры за клi ка юць да не аб ход нас цi вы ка ры-
стан ня i на рошч ван ня «му нi цы паль на га» 
па тэн цы я лу тых жы ха роў го ра да, якiя 
ўжо ма юць iн та рэс да ўдзе лу ў рэа лi за-
цыi мяс цо ва га са ма кi ра ван ня.

Пра рэ пу та цыю 
рэ гi я наль най ула ды

5. «Гра мад ская ацэн ка дзей нас цi 
дзяр жаў ных гра ма дзян скiх служ боў-
цаў як адзiн з кi рун каў фар мi ра ван ня 
па зi тыў най рэ пу та цыi рэ гi я наль най 
ула ды». (Н. Ра за на ва. Век ка чест ва. 
Маск ва. 2013. № 1.)

У ар ты ку ле раз гля да ец ца ак ту аль ная 
тэ ма — гра мад ская ацэн ка дзей нас цi 
дзяр жаў ных гра ма дзян скiх служ боў-
цаў (з улi кам мер ка ван ня гра ма дзян). 
Гра мад ская ацэн ка па да ец ца ў якас цi 
пра грэ сiў на га iн стру мен ту фар мi ра ван-
ня па зi тыў най рэ пу та цыi рэ гi я наль най 
ула ды. Аў тар ар ты ку ла пры во дзiць вы-
нi кi да сле да ван ня па ацэн цы рэ пу та цыi 
рэ гi я наль най ула ды на пры кла дзе Сма-
лен скай воб лас цi, спа сы ла ец ца на прак-
ты ку ор га наў вы ка наў чай ула ды суб' ек-
таў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi па пра вя дзен нi 
кон кур саў на зван не леп ша га дзяр жаў-
на га гра ма дзян ска га служ боў ца.

Азна ё мiц ца з пуб лi ка цы я мi мож на 
ў чы таль най за ле Прэ зi дэнц кай бiб-
лi я тэ кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ад рас: 
220010, г. Мiнск, вул. Са вец кая, 11 
(пра вае кры ло До ма ўра да). Тэ ле-
фо ны да ве дач на-iн фар ма цый най 
служ бы: 200 33 40, 222 66 67. Вэб-
сайт: www.preslib.org.by. Ка ры стан-
не бiб лi я тэ кай бяс плат нае.

Артыкул падрыхтаваны
аддзелам бібліятэчнага маркетынгу 

Прэ зi дэнц кай бiб лi я тэ кi 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

На чар го вым па ся джэн нi 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
раз гле джа на пы тан не аб 
на вя дзен нi па рад ку на зям-
лi. Гэ тая тэ ма вы но сiц ца на 
раз гляд вы ка наў ча га ор га на 
ўла ды па ста ян на. Па ся джэн-
не пра хо дзiць звы чай на з 
пра гля дам вi дэа ма тэ ры я лаў, 
дзе за фiк са ва ны роз ныя хi-
бы гас па дар нi каў.

На са мым па чат ку раз мо вы стар-
шы ня абл вы кан ка ма Кан стан цiн Су-
мар ад зна чыў, што вя лi кая ра бо та па 
пры вя дзен нi ў па ра дак зям лi пры-
ня ла па ста ян ны i мэ та на кi ра ва ны 
ха рак тар. Зям лi не ку пiш, не пры вя-
зеш ад не куль, та му трэ ба асаб лi ва 
ста ран на да гля даць сваю. Апош нiм 
ча сам знач на па леп шы ла ся куль ту-
ра зем ля роб ства ў рэ гi ё не, да кра ёў 
раз вор ва юц ца па лi, на ве дзе ны па-
ра дак уз доўж да рог, ка ля фер маў i 
ме ха нi за ва ных два роў.

Але на вi дэа кад рах пры сут ныя 
ўба чы лi як раз тыя аб' ек ты, ва кол якiх 
рас це бур' ян, мес цы, дзе ство ра ны 

сты хiй ныя звал кi i ку ды гас па дар нi кi 
не па са ро ме лi ся вы ва лiць цэ лыя гру-
за вi кi бу даў нi ча га i iн ша га смец ця.

Стар шы ня аб лас но га Ка мi тэ та 
пры род ных рэ сур саў i ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя Та ма ра Ял-
коў ская вы му ша на бы ла кан ста та-
ваць, што за пяць ме ся цаў гэ та га 
го да спе цы я лiс та мi iх i са нi тар най 
служ баў вы яў ле на звыш 4800 па ру-
шэн няў пры ро да ахоў на га i са нi тар-
на-эпi дэ мi я ла гiч на га за ка на даў ства. 
Скла дзе ны 1444 ад мi нiст ра цыйныя 
пра та ко лы, на кла дзе на штра фаў на 
су му 769,7 мiль ё на руб лёў. Аб сле-
да ва на больш за 2 ты ся чы сель ска-
гас па дар чых аб' ек таў. Па ру шэн нi 
ад зна ча лi ся на кож ным трэ цiм. Як 
сцвяр джа юць спе цы я лiс ты, боль-
шасць з вы яў ле ных па ру шэн няў 
вы праў ле на. А мно гiя з тых, што за-
ста лi ся, усё ба чы лi на эк ра не. Стар-
шы нi рай вы кан ка маў хут ка ра бi лi 
па мет кi ў блак но тах, ка лi раз мо ва 
iш ла пра на се ле ны пункт iх ра ё на. 
Трэ ба спа дзя вац ца, што ўжо на на-
ступ ны дзень на мес цах ад бы лi ся 
пэў ныя зме ны. Тым больш што ў спi-
сы па ру шаль нi каў тра пi лi не толь-

кi сла быя сель гас прад пры ем ствы 
аль бо «се рад няч кi». Там ака за лi ся 
на ват флаг ма ны — та кiя, на прык-
лад, як «Жу раў лi нае», «Ай чы на» 
Пру жан ска га ра ё на.

Га лоў ны эко лаг воб лас цi Та ма ра 
Ял коў ская — яшчэ i дэ пу тат аб лас-
но га Са ве та. Та му па гэ тых жа пы-
тан нях яна анан са ва ла се сiю аб лса-
ве та, якая прой дзе ў кан цы чэр ве ня ў 
Сто лiн скiм ра ё не. Дэ пу та ты змо гуць 
пра ана лi за ваць не толь кi ра бо ту па 
на вя дзен нi па рад ку, але i ў цэ лым 
эка ла гiч ную, ра ды я цый ную сi ту а цыю 
ў ад ным з ад да ле ных па лес кiх ра ё-
наў. Та кiм чы нам, раз мо ва, па ча тая 
на па ся джэн нi вы кан ка ма, атры мае 
свой ла гiч ны пра цяг.

Кi раў нiк дзярж кант ро лю кра i ны 
Аляк сандр Якаб сон, якi пры сут нi чаў 
на па ся джэн нi, ад зна чыў, што тэ ма 
на вя дзен ня па рад ку на зям лi заў сё-
ды бу дзе ак ту аль най. I нi ў якiм ра-
зе не вар та це шыц ца да сяг нен ня мi. 
Ка лi за меж ныя гос цi хва ляць на шы 
чыс цi ню i па ра дак, для нас гэ та да-
дат ко вая пад ста ва, каб пра ца ваць 
больш ак тыў на.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

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

На смец це сар та валь ным за вод зе.На смец це сар та валь ным за вод зе.

СЕ СIЯ

ПА-РА НЕЙ ША МУ 
ХВА ЛЮЕ 

ДЭ МА ГРА ФIЯ

ВЕЧ НАЯ ТЭ МА

УСЁ Ў ПА РАД КУ?

ШТО Ў СУСЕДЗЯЎ?

ЁСЦЬ ТА КI ВО ПЫТ!
Праб ле мы раз вiц ця мяс цо ва га кi ра ван ня i са ма кi ра ван ня 

ў ма тэ ры я лах мас-медыя

А пратаколы... 
падрабляў

У Свет ла гор ску ўжо бы лы 
на мес нік на чаль ні ка між ра ён-
най ін спек цыі ахо вы жы вёль-
на га і рас лін на га све ту, за-
вы ша ю чы па каз чы кі пра цы, 
вы піс ваў пад роб ле ныя ад мі-
ніст ра цый ныя пра та ко лы.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе 
УУС Го мель ска га абл вы кан ка-
ма, за раз га вор ка ідзе аб ся мі 
фак тах. Пра та ко лы скла да лі ся 
па ад ным і тым жа ар ты ку ле: 
па ру шэн не пра ві лаў на рых тоў кі, 
збо ру ці за куп кі гры боў, ін шых 
дзі ка рос лых рас лін. Да ку мен-
ты афарм ля лі ся на рэ аль ных 
лю дзей, якія на ват і не па да зра-
ва лі, што з'яў ля юц ца пра ва па-
ру шаль ні ка мі. Пры чым яны ж 
«спраў на» вы плач ва лі штраф 
— па ло ву ба за вай ве лі чы ні.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла па ба-
раць бе з эка на міч ны мі зла чын-
ства мі Свет ла гор ска га РАУС 
уста на ві лі, што не ка то рыя з 
пра та ко лаў бы лі скла дзе ны на 
гра ма дзян, якія з'яў ля лі ся ін-
ва лі да мі і ледзь пе ра соў ва лі-
ся. Кі ру ю чы ра бот нік аса біс та 
за паў няў пра та ко лы апы тан ня 
гра ма дзян. Фак тыч на пра ва-
вая пра цэ ду ра пры цяг нен ня да 
ад каз нас ці вы кон ва ла ся, вось 
толь кі і под пі сы за грыб ні коў і 
ягад ні каў муж чы на ста віў сам. 
Схе ма бы ла та кой: са праўд ных 
па ру шаль ні каў пра ві лаў рыб-
най лоў лі ён не ка раў, але па-
тра ба ваў да ваць паш парт ныя 
да ныя ін шых гра ма дзян. Та кая 
схе ма ўсіх за да валь ня ла: служ-
бо вец «ак тыў на» пра ца ваў, а 
рэ аль ныя пра ва па ру шаль ні кі 
па збя га лі штра фаў ку ды больш 
вя лі кіх у па раў на нні з гры ба мі-
яга да мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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Ула да па-
вiн на шчы-

ра ска заць: 
«Гра ма дзя не, 
ка лi мы ў су вя-
зi з рэ ар га нi за-
цы яй сель са-
ве таў бу дзем 
вас горш аб-
слу гоў ваць, то 
гэ тыя кi раў нi кi 
пра ца ваць не 
бу дуць».


