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ПРЫВАТНАЕ І ДЗЯРЖАЎНАЕ

БЛIЗ КАЯ ЎЛА ДА

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

Сё ле та за 
сту дзень—жні вень у 
Гро дзен скім ра ё не 
за рэ гіст ра ва на 206 
ар га ні за цый ма ло га 
біз не су — утрая 
больш у па раў на нні з 
ле таш нім пе ры я дам. 
На 30 пра цэн таў 
вы рас ла і коль касць 
ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў (161). 
Пры клад на трэ цюю 
част ку па дат каў 
ра ён ны бюд жэт 
атрым лі вае ме на ві та 
ад ма лых і ся рэд ніх 
прад пры ем стваў.

Без ва ла кі ты
Най больш па пу ляр ная ся род суб' ек таў ма-

ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва га лі на 
пра мыс ло вас ці — дрэ ва ап ра цоў ка: мэб ля, 
драў ня ныя пе ле ты, дош кі і ва гон ка, аль тан кі 
і зру бы, пле це ныя ко шы кі. Ма лыя прад пры-
ем ствы так са ма вы раб ля юць тра ту ар ную 
пліт ку, ага ро джы, кар ні зы і фур ні ту ру, пе нап-
ласт, грунт для ра са ды, віт ра жы, упа коў ку з 
гоф ра кар до ну, ад на ра зо вы по суд, адзен не, 
што ры і цюль...

Ці каў лю ся ў на мес ні ка на чаль ні ка ад-
дзе ла эка но мі кі Гро дзен ска га рай вы кан-
ка ма Ва лян ці ны КА ВАЛЬ ЧУК пра цэ ду рай 
рэ гіст ра цыі «сва ёй спра вы». Уся не аб ход ная 
ін фар ма цыя, да рэ чы, зме шча на на сай це 
рай вы кан ка ма, і ка лі ча ла век пры хо дзіць з 
поў ным па ке там да ку мен таў, то афарм лен-
не зай мае 20-30 хві лін. Ка лі хо ча — у той 
жа дзень атры мае па свед чан не аб рэ гіст-
ра цыі ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам. 
Аль бо праз 5 дзён ра зам з да ку мен там, які 
па цвяр джае, што суб' ект гас па да ран ня ста-
іць на ўлі ку ў пад атко вай ін спек цыі, ор га нах 
са цы яль най аба ро ны, ста тыс ты кі і дзяр жаў-
на га стра ха ван ня. Ка лі ж ёсць ней кія пы тан-
ні на конт ню ан саў рэ гіст ра цыі, то мож на ў 
лю бы ра бо чы дзень, без па пя рэд ня га за пі су 
на пры ём, звяр нуц ца па тлу ма чэн ні да ўпаў-
на ва жа ных су пра цоў ні каў рай вы кан ка ма.

Мяс цо выя ўла ды не ста яць у ба ку ад най-
больш вост рых пы тан няў прад пры маль ніц тва. 
На прык лад, у Лід скім ра ё не, які па вы ні ках 
апош ня га рэс пуб лі кан ска га кон кур су пры зна-

ны леп шым рэ гі ё нам для біз не су, вы ра шы лі 
су стра кац ца з прад пры маль ні ка мі раз у квар-
тал па той ці ін шай кан крэт най тэ ме.

— Што абу рае, дык гэ та вы да ча зар пла ты 
«ў кан вер тах». А вось за кон ны, праз рыс ты 
біз нес бу дзем пад трым лі ваць. Асаб лі ва ві-
та ем дзе ла вую ак тыў насць у вы твор час ці 
і сфе ры па слуг: не ха пае доб рых прад пры-
ем стваў гра мад ска га хар ча ван ня, ся мей ных 
рэ ста ра наў, — ка жа стар шы ня Лід ска га 
рай вы кан ка ма Аляк сандр АСТ РОЎ СКІ.

Пе ра ток ка пі та лу 
ў глы бін ку?

На га да ем, што па вод-
ле нор маў Дэ крэ та № 6, 
ка мер цый ныя ар га ні за цыі 
на пра ця гу ся мі га доў з 
дня іх дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі вы зва ля юц ца ад 
па да тку на пры бы так, а 
ін ды ві ду аль ныя прад пры-
маль ні кі  — ад па да ход на-
га па да тку на пры бы так, 
атры ма ны ад рэа лі за цыі 
та ва раў (ра бот, па слуг) 
улас най вы твор час ці. 
Акра мя та го, пра да стаў ля-
юц ца льго ты па па да тку на 
не ру хо масць.

З мо ман ту вы ха ду 
прэ зі дэнц ка га Дэ крэ-
та № 6 на тэ ры то рыі 

ся рэд ніх, ма лых га ра доў 
і ў сель скай мяс цо вас ці 
Гро дзен шчы ны (па вод ле 
ін фар ма цыі на чаль ні ка 
ўпраў лен ня аб лас ной 
ін спек цыі па па дат ках і 
збо рах Іры ны ЭЙ СМАНТ) 
за рэ гіст ра ва ла ся 796 суб'-
ек таў гас па да ран ня. Іль го-
та мі па па да тку на пры бы-
так ле тась ска рыс та лі ся 
33 ар га ні за цыі. 11 ін ды ві-
ду аль ных прад пры маль ні-
каў, якія пра цу юць у сель-
скай мяс цо вас ці, атры ма-
лі льго ту па па да ход ным 
па да тку, 208 — пры мя ня лі 
па ні жаль ны ка э фі цы ент 
0,5 да стаў кі адзі на га па-
да тку пры ака зан ні па слуг 
і вы ка нан ні ра бот.

— Та кіх іль гот, якія 
пра да стаў ле ны Дэ крэ там 
№ 6, ня ма на ват у сва бод-

най эка на міч най зо не. Асаб лі ва гэ та ты чыц-
ца ўво зу аб ста ля ван ня, тэх ні кі без мыт ных 
пла ця жоў. Та кія маг чы мас ці ў воб лас ці не 
рас паў сюдж ва лі ся толь кі на Грод на і Лі ду, і, 
пэў на, усе, хто ха цеў, імі ска рыс та лі ся. Быў 
на ват пэў ны пе ра ток ка пі та лу з вы шэй зга-
да ных га ра доў і на ват з Мін ска ў глы бін ку. 
У мя не, на прык лад, ці ка ві лі ся Аст ра вец кім, 
Смар гон скім ра ё на мі, — па ве да міў ды рэк-
тар Гро дзен скай аб лас ной уста но вы фі-
нан са вай пад трым кі прад пры маль ні каў 
Аляк сандр ПА НА МА РОЎ.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ХО ЧАЦ ЦА, АЛЕ... 
НЕ ЗАЎ СЁ ДЫ МО ЖАЦ ЦА

Іль го ты і «бар' е ры» ма ло га біз не су

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ДЗІ ВОС НЫ 
ЧУ ДЗІН
Па лі на ГА ЛІ ЕЎ СКАЯ

Дзе яшчэ, ска жы це, зной дзец ца вёс ка, у цэнт ры 
якой ста іць пом нік Ле ні ну? Або якая мае ўлас ны 
«Ар бат» — пе ша ход ную ву лі цу, дзе ў дні свя таў 
ла дзяц ца вы ста вы, кір ма шы, гу лян ні. «Мо жа, 
у вас і Руб лёў ка мяс цо ва га маш та бу ёсць?» — 
пы та ю ся прос та так, на ўся ля кі вы па дак, і чую ў 
ад каз пе ра ка наў чае: «Ёсць!». «Да пад мас коў най 
не да цяг ва ем, вя до ма, але сут насць амаль тая 
ж, — за пэў ні вае ста рас та вёс кі Чу дзін, што ў 
Ган ца віц кім ра ё не, Ні на Сер гі е ня. — А ўся го ў нас 
372 два ры. Пра жы ва юць тут не толь кі па жы лыя. 
Сё ле та ся мё ра дзе так на ра дзі ла ся, вя сел ле 
зу сім ня даў на згу ля лі. Мяс цо вую дзяў чы ну 
вы да лі за муж за хлоп ца з су сед няй вёс кі, 160 
за про ша ных бы ло — та кія на шы маш та бы».

ПАЭ МА З ДРЭ ВА
Чу дзін са праў ды дзі вос ны. Акра мя ўлас ных «руб-

лё вак» і «ар ба та», яшчэ і мік ра ра ё ны вяс ко выя 
ёсць. «Кап цы», на прык лад, раз ме шча ны на ўзвыш-
шы, ку ды ні ко лі не пад сту пае ва да. Ме на ві та там ла-
дзі лі схо ві шчы для буль бы — кап цы. «Ста рое ся ло» 
— гэ та тая мяс цо васць, ад куль Чу дзін бя рэ свой па-
ча так. Па вод ле ле ген ды, даў ным-даў но тра пі лі сю ды 
пры шлыя лю дзі. Спы ні лі ся, агле дзе лі ся і вы ра шы лі, 
што пе рад імі цу доў нае для жыц ця мес ца: не пра-
ход ныя ба ло ты, гус тыя ля сы, да брац ца чу жын цам 
бу дзе не так і прос та. Са мі ж яны па ра цэ пры плы лі. 
І за сна ва лі па се лі шча, якое на зва лі Чу дзі нам. Бы-
ло гэ та пры клад на ў 1537 го дзе, пра што свед чыць 
пер шая пісь мо вая згад ка пра вёс ку.

...Ге ор гі еў скую царк ву, збу да ва ную ў Чу дзі не ў 
XVІІІ ста год дзі, на зы ва юць «паэ май з дрэ ва». Храм 
у го нар Ге ор гія Пе ра мож цы і на са мой спра ве не-
звы чай ны. Не, ён не ўраж вае ўзнёс лас цю, па ме-
рам. Пры ваб ны, хут чэй за ўсё, сва ёй сціп лас цю. 
Пер ша па чат ко ва храм быў пра ва слаў най кап лі цай, 
за тым стаў уні яц кай царк вой. У XX ста год дзі, у 
ча сы ва яў ні ча га атэ із му, царк ву за кры лі, і на доў-
га. Толь кі ў 90-х га дах мі ну ла га ста год дзя жы ха ры 
Чу дзі на вы ра шы лі зма гац ца за сваю свя ты ню, бо, 
акра мя рэ лі гій на га зна чэн ня, храм мае і куль тур нае 
— з'яў ля ец ца пом ні кам ар хі тэк ту ры. Чу дзін цы па-
ча лі збор срод каў на рэ стаў ра цыю царк вы, мно гія 
сва і мі ру ка мі ад наў ля лі бу ды нак. І спра ва бы ла да-
ве дзе на да ла гіч на га за вяр шэн ня — храм ад чы ніў 
свае дзве ры для вер ні каў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».) 

Ста рас та вёс кі Ні на СЕР ГІ Е НЯ 
і стар шы ня сель ска га Са ве та 
Ана толь КІ ЦІК.

НА КАНТ РО ЛI

ПАРАДАК 
НЕ ДЛЯ ЎСIХ?
Фак ты па ру шэн ня па рад ку 
рас паў сюдж ван ня iн фар ма цыi 
пра не за ня тыя зя мель ныя 
ўчаст кi вы яў ле ны ў 
боль шас цi пра ве ра ных 
спе цы я лiс та мi Дзярж кант ро лю 
сель вы кан ка маў 
Го мель шчы ны. Мiж тым, гэ та 
па ру шае iн та рэ сы гра ма дзян 
i юры дыч ных асоб, якiя 
за цi каў ле ны ў iх атры ман нi.

Пра ве дзе ныя Ка мi тэ там дзяр жаў-
на га кант ро лю Го мель скай воб лас цi 
пра вер кi па ка за лi, што, ня гле дзя чы 
на стро гiя па тра ба ван нi за ка на даў-
ства пра да ступ насць i дак лад насць 
та кой iн фар ма цыi, у шэ ра гу пра ве ра-
ных сель вы кан ка маў iн фар ма цыя гэ-
та га кштал ту або бы ла не ак ту аль най, 
або ўво гу ле ад сут нi ча ла. Гэ тыя фак ты 
вы яў ле ны ў Ту раў скiм гар вы кан ка ме 
i ся мi сель вы кан ка мах Жыт ка вiц ка га 
ра ё на (Ма ро ха раў скiм, Лю дзя не вiц-
кiм, Азя ран скiм, Ры чоў скiм, Ве рас нiц-
кiм, Мi ле вiц кiм, Чыр во нен скiм), у трох 
сель вы кан ка мах Бра гiн ска га ра ё на 
(Ма лей каў скiм, Ча мя рын скiм i Ма ла-
жын скiм). На прык лад, у Чыр во нен скiм 
сель вы кан ка ме Жыт ка вiц ка га ра ё на 
та кая iн фар ма цыя «ля жа ла» ў сей фе 
спе цы я лiс та, якi зна хо дзiў ся на ву чо бе. 
У Мi ле вiц кiм сель вы кан ка ме за мест 
пе ра лi ку не за ня тых зя мель ных участ-
каў пры пра вер цы быў прад стаў ле ны 
спiс зне се ных за мi ну лы год да моў.

Пас ля ўмя шан ня Ка мi тэ та дзярж-
кант ро лю на мес цах па чаў на во дзiц ца 
па ра дак са змя шчэн нем iн фар ма цыi 
пра не за ня тыя зя мель ныя ўчаст кi. Вi-
на ва тыя ў па ру шэн нях за ка на даў ства 
служ бо выя асо бы пры цяг ну ты да ад-
каз нас цi.

Акра мя та го, пры пы не на дзей насць 
па не за кон ным пра да стаў лен нi 20 зя-
мель ных участ каў у го ра дзе Рэ чы ца. 
Яны бы лi пра да стаў ле ны без збi ран-
ня ўста ля ва най пла ты, чым на не се ны 
стра ты бюд жэ ту ра ё на — Br80 мiль ё-
наў. Па гэ тых фак тах за ве дзе на кры-
мi наль ная спра ва.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

Роў на год та му адзiн са 
шмат лi кiх ваў ка выс кiх 
гра мад скiх сай таў па ве да мiў, 
што iн та рэ сы вы бар шчы каў 
Ваў ка вы шчы ны ў 
вы шэй шым прад стаў нi чым i 
за ка на даў чым ор га не кра i ны 
ця пер бу дзе прад стаў ляць 
Аляк сандр Iва на вiч 
Ся год нiк. «Як жа ён бу дзе 
прад стаў ляць iн та рэ сы 
зям лi ваў ка выс кай?» — 
за да ваў ся пы тан нем аў тар 
па ве дам лен ня, на гад ва ю чы 
пе рад вы бар ны ло зунг но ва га 
дэ пу та та «Праз даб ра быт 
кож на га да даб ра бы ту ўсiх» 
i яго па са ду на чаль нi ка 
ўпраў лен ня аду ка цыi 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. 
I пе ра лiч ваў якас цi, 
не аб ход ныя для за ва я ван ня 
да ве ру элек та ра ту: 
пра фе сi я на лiзм, год насць i 
сме ласць.

ПРА ФЕ СI Я НА ЛIЗМ
— Ка лi пад час пе рад вы бар най 

пра гра мы чуў скеп тыч нае: маў ляў, 
зноў «не свой» ча ла век ба ла ту ец ца 
ў пар ла мент, а прад стаў нiк вер ты-
ка лi — сам са бе ўсмi хаў ся. Бо ра зу-
меў, што як ча ла век, якi доб ра ве дае 
ўсе ўлад ныя ка лi до ры знут ры, зма гу 
пры нес цi рэ аль ную ка рысць ра ё ну 
i го ра ду. Ма гу аса бiс та звяр нуц ца 
да гу бер на та ра, у доб рых ад но сi нах 
з на чаль нi ка мi ўпраў лен няў абл вы-
кан ка ма, а пад час пе рад вы бар най 
кам па нii су стрэў ся прак тыч на са 
130 ка лек ты ва мi Ваў ка вы шчы ны — 
ад пош ты да сель ска гас па дар чых 
прад пры ем стваў, каб дас ка на ла вы-
ву чыць праб ле мы сва ёй акру гi, — 

ка жа на мес нiк стар шы нi Па ста ян-
най ка мi сii Па ла ты прад стаў нi коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь па аду ка цыi, куль ту ры i 
на ву цы Аляк сандр СЯ ГОД НIК.

Мы су стрэ лi ся ў Ваў ка выс ку. Тры 
га дзi ны шля ху на аў та ма бi лi з Мiн-
ска, праз рыс ты во сень скi дзень, су-
час ны ра йцэнтр...

У Цэнт ры твор час цi ўжо са бра лi-
ся стар ша клас нi кi га рад скiх i сель-
скiх школ — Ваў ка выс кi мо ла дзе вы 
пар ла мент. Пер шы пра цоў ны дзень 
пас ля ад па чын ку Аляк сандр Ся год-
нiк вы ра шыў па чаць ме на вi та з су-
стрэ чы са сва i мi юны мi ка ле га мi.

— Сё ле та мы пла ну ем на браць 127 
гурт коў, дзе бу дуць зай мац ца больш 
за паў та ры ты ся чы дзя цей як у са мiм 
Цэнт ры, так i на ба зе школ i iн шых 
ар га нi за цый, — рас каз вае ды рэк тар 
Яў ге нiя ВА ЛЫ НЕЦ. — У асноў ным 
гэ та дэ ка ра тыў на-пры клад ная i мас-
тац кая твор часць. Асаб лi вы прад мет 
го на ру — тэ атр мо ды «Спад чы на», 
якi ўжо двой чы па цвер дзiў зван не 
ўзор на га ка лек ты ву.

Аляк сандр Ся год нiк, за зiр нуў шы 
ў май стэр ню «Спад чы ны», на га даў 
пра па праў кi ў за кон аб на род най 
твор час цi, на род ных про мыс лах (ра-
мёст вах), якiя бы лi пры ня ты пар ла-
мен там сё ле та. Ця пер на дзяр жаў-
ную пад трым ку мо гуць раз лiч ваць 
i iн ды вi ду аль ныя прад пры маль нi кi, 
якiя вы ка рыс тоў ва юць тра ды цый-
ныя мас тац ка-тэх нiч ныя пры ёмы па 
апра цоў цы на ту раль ных ма тэ ры я-
лаў. Гэ та зна чыць, што дзе цi, якiя 
ў гэ тых сце нах на ву ча юц ца тра ды-
цый ным бе ла рус кiм тэх нi кам, ма-
юць доб ры «за чын» для заўт раш-
ня га дня: яны га ран та ва на змо гуць 
ся бе за бяс пе чыць пры лю бой сi ту-
а цыi на рын ку пра цы.

— Ка лек цыi ваў ка выс ка га тэ ат-
ра мо ды «Спад чы на» бес па мыл ко ва 
па знаю на лю бых ме ра пры ем ствах 
рэс пуб лi кан ска га маш та бу, — з го-
на рам за ўва жыў дэ пу тат.

Аляк сандр Ся год нiк, між іншым, 
ку ры ра ваў за ко на пра ект аб на род-
ных ра мёст вах у Па ла це прад стаў-
нi коў, але на гэ ты раз га лоў ная мэ та 

яго вi зi ту ў Цэнтр твор час цi — Мо-
ла дзе вы пар ла мент.

ГОД НАСЦЬ
Мо ла дзе вы пар ла менц кi рух — 

з'я ва ў Бе ла ру сi ад нос на но вая. 
Пер шыя вы ба ры ў Мо ла дзе вы пар-
ла мент пры Ваў ка выс кiм ра ён ным 
Са ве це дэ пу та таў ад бы лi ся ў маi 
2012 го да. Бы лi абра ны 24 ам бi цый-
ныя стар ша клас нi кi, якiя вы ра шы лi 
зра бiць неш та ка рыс нае для сва ёй 
акру гi i ўся го Ваў ка выс ка га ра ё на.

— На прык лад, я ў сва ёй пе рад-
вы бар най пра гра ме пi саў пра ўка ра-
нен не iн фар ма цый ных тэх на ло гiй у 
шко лах i па бу до ву Ля до ва га па ла ца 
ў го ра дзе, — рас ка заў стар шы ня 
Ваў ка выс ка га мо ла дзе ва га пар-
ла мен та Ар тур СIТ КО. — Ка лi шчы-
ра, мы спа чат ку не ра зу ме лi, якiм 
чы нам змо жам на гэ та паў плы ваць. 
Але нам цi ка ва па спра ба ваць.

Аляк сандр Ся год нiк рас ка заў ма-
ла дым лю дзям пра тое, што са мо му 
ўда ло ся i што не ўда ло ся зра бiць для 
акру гi за пер шы год дэ пу тац тва.

— На жаль, па бу да ваць у Ваў ка-
выс ку Ля до вы па лац у блi жэй шы час 
не атры ма ец ца, — кан ста та ваў ста-
рэй шы ка ле га. — А вось на конт та го, 
каб да вес цi да ла ду ўсе га рад скiя ста-
ды ё ны, уда ло ся да мо вiц ца, i гэ та ўжо 
за пла на ва на на на ступ ны год. Ра зам 
з рай вы кан ка мам мы рас пра ца ва лi 
пра гра му пры вя дзен ня ў па ра дак 
да рог i два ра вых тэ ры то рый. Ка ля 
126 км да рог па тра бу юць знач ных фi-
нан са вых укла дан няў. Але ўжо ад ра-
ман та ва ны пра спект Ра ка соў ска га, 
пад вод зяц ца ка му нi ка цыi ў па сё лак 
ся дзiб най за бу до вы, якi пры мы кае 
да го ра да. На рэш це, за вяр шы лi «бяс-
кон цы» ра монт га рад ско га кi на тэ ат ра 
«Юнац тва». I ця пер ва ша за да ча  — 
пра па на ваць цi ка вае для мо ла дзi вы-
ка ры стан не гэ тай пля цоў кi.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ВАЎ КА ВЫС КIЯ КI РУН КI,
або Адзiн дзень з дэ пу та там пар ла мен та

— У кра і не вель мі свое ча со-
ва і пра віль на па стаў ле на пы-
тан не аб уз мац нен ні ро лі мяс-
цо вых Са ве таў, па коль кі гэ тай 
вяс ной ад бу дуц ца вы ба ры дэ-
пу та таў у мяс цо выя Са ве ты, — 
на га да ла стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі-
я наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні Свят ла на Ге ра сі-
мо віч. — Трэ ба па кла па ціц ца аб 
тым, каб у іх прый шлі да стой-
ныя прад стаў ні кі, і, бяс спрэч на, 
вар та вы ка рыс таць той во пыт, 
тра ды цыі, якія ўжо на пра ца ва-
ны. Праб ле ма на ро да ўлад дзя, 
па сут нас ці, са мая ак ту аль ная: 
толь кі са мі лю дзі мо гуць бес па-
мыл ко ва вы зна чыць і абраць 
сва іх дэ пу та таў. Ме на ві та яны 
лепш за ўсіх ве да юць дзе ла выя і 
ма раль ныя якас ці тых, хто жы ве 
по бач, іх здоль нас ці вы ра шаць 
зла ба дзён ныя пы тан ні жыц це-
за бес пя чэн ня мяс цо вых тэ ры-
то рый.

За апош нія пяць га доў мяс-
цо выя Са ве ты знач на ўма ца ва лі 
сваю ма тэ ры яль ную ба зу. Яны 
раз мя шча юц ца ў доб рых ад мі-
ніст ра цый ных бу дын ках, ма юць 
не аб ход ную арг тэх ні ку, кам п'ю-
та ры. Праў да, ёсць яшчэ пы тан-
ні з транс пар там, за ме най пар ку 
ста рых аў та ма бі ляў, якія трэ ба 
вы ра шаць на ўзроў ні аб лас цей. 
У кра і не 288 сель са ве таў не да-
ту юц ца з дзярж бюд жэ ту. Толь кі 
ў ад ным Мін скім ра ё не іх 20. Як 
пра ві ла, яны раз ме шча ны ка ля 
буй ных га ра доў, пра мыс ло вых 
цэнт раў і па паў ня юць бюд жэт за 
кошт про да жу зям лі і ма ё мас ці 
на аў кцы ё нах. Але сён ня іс нуе 
тэн дэн цыя, што і ў глы бін цы на-
ву чы лі ся за раб ляць: усё больш 
ах вот ных ся род гра ма дзян на-
быць до мік на бе ра зе рэч кі ці 
во зе ра да лей ад бой кіх да рог.

Ра зам з тым, Са ве ты пяр-
віч на га ўзроў ню па він ны стаць 
больш фі нан са ва са ма стой ны мі 
і пла це жаз доль ны мі. За ка на даў-
чая ба за пра да стаў ляе дэ пу та-
там мяс цо вых Са ве таў вя лі кія 
маг чы мас ці для эфек тыў най 
дзей нас ці, але рэа лі за ваць 
свае паў на моц твы не заў сё ды 
ўда ец ца ме на ві та з-за не да хо-
пу срод каў. Кан крэт ныя пра па-
но вы па пы тан нях па паў нен ня 
бюд жэ ту на днях бы лі аб мер ка-
ва ны на па ся джэн ні Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це 
Рэс пуб лі кі з удзе лам стар шынь 
аб лас ных, ра ён ных, сель скіх Са-
ве таў дэ пу та таў.

— Ад на з кры ніц за роб-
ку — ка му наль ныя ўні тар ныя 
прад пры ем ствы пры сель скіх 
Са ве тах. Яны аказ ва юць на-
сель ніц тву па слу гі ў вя дзен ні 
пад соб най гас па дар кі, апра-
цоў цы зя мель ных участ каў, на-
рых тоў цы дроў, вы ва зе смец ця 
і вы ра шэн ні шмат лі кіх гас па дар-
чых пы тан няў. Мы пра па ноў ва-
ем, каб па да так на пры бы так ад 
іх дзей нас ці, што ідзе ў ра ён ны 
бюд жэт, за ста ваў ся ў бюд жэ-
це сель са ве та, — увя ла ў курс 
спра вы пры сут ных Свят ла на 
Ге ра сі мо віч. — Гро шы, вя до ма, 

не вя лі кія, але для мяс цо вых Са-
ве таў пяр віч на га ўзроў ню — гэ-
та да дат ко вы ар ты кул для раз-
віц ця кан крэт ных тэ ры то рый, 
за ці каў ле насць у тым, каб са-
мім за ра біць больш гро шай і імі 
рас па ра джац ца ў рам ках сва іх 
паў на моц тваў.

Яшчэ ад ным кро кам да фі-
нан са вай са ма стой нас ці сель-
са ве таў мо жа стаць маг чы масць 
вы ка рыс тоў ваць срод кі ад про-
да жу зя мель ных участ каў і ма-
ё мас ці на аў кцы ё нах. Яны маг-
лі б іс ці на доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рый, пра клад ку да рог і 
пра ез даў, на ладж ван не асвят-
лен ня, аў та ста я нак, дзі ця чых і 
спар тыў ных пля цо вак, уста ноў-
ку ма лых ар хі тэк тур ных фор маў 
і ін шае. Сён ня гэ тыя срод кі да-
зво ле на на кі роў ваць толь кі на 
інф ра струк ту ру жыл ля, якое 
бу ду ец ца на но ва. Та му па куль 
што сель скія Са ве ты не за ці каў-
ле ны ў пра вя дзен ні аў кцы ё наў, 
па коль кі не мо гуць рас па ра-
джац ца вы руч кай.

Бяс спрэч на, не ліш няй у гэ тай 
спра ве бы ла б і спон сар ская да-
па мо га, якая сён ня па стаў ле на 
ў жорст кія рам кі. Пас ля ўзбуй-
нен ня сель са ве таў на тэ ры то-
рыі кож на га з іх пра цу юць ад-
на — дзве сель ска гас па дар чыя 
ар га ні за цыі, пры ват ны біз нес, 
пра мыс ло выя прад пры ем ствы, 
ін вес та ры. Ня дрэн на, каб кі раў-
ні кам гэ тых струк ту раў да зво-
лі лі на за ка на даў чым уз роў ні 
аказ ваць мяс цо вым Са ве там і 
вы ка наў чым ка мі тэ там бяз вы-
плат ную спон сар скую і гра шо-
вую да па мо гу, якія б пай шлі на 
доб ра ўпа рад ка ван не на се ле ных 
пунк таў ад па вед най ад мі ніст ра-
цый най тэ ры та ры яль най адзін кі. 
Ад нак, згод на з дзе йным за ка-
на даў ствам спон сар скую да па-
мо гу нель га вы ка рыс тоў ваць на 
доб ра ўпа рад ка ван не, а толь кі 
на раз віц цё ма тэ ры яль на-тэх-
ніч най ба зы.

Па вы шэн ню ста ту су дэ пу та-
та пяр віч на га ўзроў ню спры яў 
бы і адзін сва бод ны дзень што-
ме сяц з за ха ван нем за роб ку на 
асноў ным мес цы ра бо ты. Гэ та 
да ло б маг чы масць больш цес-
на пра ца ваць з вы бар шчы ка мі, 
дай сці, так бы мо віць, да кож-
най вёс кі, якіх у акру зе на род-
на га вы бран ні ка час та не каль-
кі. Так са ма ўдзель ні кі су стрэ чы 
пад тры ма лі іні цы я ты ву аб тым, 
каб сель скія Са ве ты, іх стар-
шы ні ме лі маг чы масць на роў ні 
з Мі ніс тэр ствам пра цы і са цы-
яль най аба ро ны вы зна чаць гра-
ма дзян, якія ма юць па трэ бу ў 
са цы яль най да па мо зе. Бы вае, 
што баць ка «ма ла за бяс пе ча-
най» сям'і пра цуе ў Ра сіі, за раб-
ляе вя лі кія гро шы, а тым ча сам 
сям'я ка рыс та ец ца дзяр жаў най 
пад трым кай. Ста рыя, адзі но кія, 
якія рэ аль на ма юць па трэ бу ў 
пад трым цы, са ро ме юц ца пра 
гэ та пра сіць. А ра бот ні кі сель-
вы кан ка маў ба чаць і доб ра ве-
да юць, як жы вуць зем ля кі, якая 
пад трым ка трэ ба кож на му кан-
крэт на му ча ла ве ку.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ.

ХТО МАЕ ВО ЧЫ, ТОЙ УБА ЧЫЦЬ
Чле ны дэ ле га цыі Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных 
улад Са ве та Еў ро пы вы ву ча юць во пыт ра бо ты ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня Бе ла ру сі. З гэ тай на го ды 
яны на ве да лі Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду.

Да дам, што іні цы я ты ва на ве даць Бе ла русь на ле жыць ме на ві-
та еў ра пей ска му бо ку.

— Мы ра ды, што прад стаў ні кі кан грэ са на свае во чы ўба чаць, 
як пра цу юць ор га ны мяс цо ва га са ма кі ра ван ня і як вы ка рыс тоў-
ва юць еў ра пей скі во пыт. Тым больш што ў Еў ро пе вель мі ма ла 
ін фар ма цыі пра тое, як жы ве бе ла рус кі на род. Нам ня ма што 
ўтой ваць, у нас вель мі ад кры тая кра і на, — лі чыць стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні Свят ла най Ге ра сі мо віч.

У 2008 го дзе Са вет па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня, створаны пры Савеце Рэспублікі, атры маў ста тус 
на зі раль ні ка ў Кан грэ се Са ве та Еў ро пы. З таго часу бе ла рус кія 
пар ла мен та рыі рэ гу ляр на ўдзель ні ча юць у якас ці на зі раль ні каў 
у се сі ях, «круг лых ста лах» ар га ні за цыі па пы тан нях мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, пра вод зяць су стрэ чы з за меж ны мі дэ ле га цы я мі. 
Та кія ме ра пры ем ствы да зва ля юць пе рай маць еў ра пей скі во пыт, 
асаб лі ва ў га лі не транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва, эка ло гіі, ахо вы 
зда роўя, куль ту ры, го ра да бу даў ніц тва.

Стар шы ня Па ла ты мяс цо вых улад Жан-Клод Фрэ кон за зна-
чыў, што су стрэ ча з'яў ля ец ца пра ця гам па пя рэд няй, што ад бы ла-
ся ў Страс бур гу пры бліз на год та му.

— На ша мэ та — аб мя няц ца мер ка ван ня мі (у пры ват нас ці, па 
пы тан нях мяс цо ва га са ма кі ра ван ня і рэ гі я наль ных утва рэн няў). 
Мы тут для та го, каб вы ка заць на шы ідэі, па чуць ка мен та рый бе-
ла рус кіх ка лег, — ска заў ён.

Па сло вах стар шы ні Па ла ты рэ гі ё наў На тал лі Ра ма на вай, 
пры езд прад стаў ні коў дзвюх па лат свед чыць, што Са вет Еў ро пы 
за ці каў ле ны ў тым, каб Бе ла русь бы ла ў еў ра пей скай сям'і ў лі ку 
ін шых 47 кра ін. На тал ля Ра ма на ва вы ка за ла спа дзя ван не, што 
«круг лы стол», пры све ча ны еў ра пей скай хар тыі, ста не па чат кам 
дыя ло гу, які бу дзе над звы чай пра дук тыў ным.

У рам ках ві зі ту гос ці на ве да лі Ма ла дзе чан скі рай вы кан кам, 
Мін скі га рад скі Са вет дэ пу та таў, па бы ва лі ў Чыс цін скім і Крас-
нен скім сель скіх Са ве тах Ма ла дзе чан ска га і Сноў скім сель скім 
Са ве це Ня свіж ска га ра ё на і ін шых.

Да дам, Кан грэс мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад Са ве та Еў ро-
пы — кан суль та тыў ны ор ган Са ве та Еў ро пы, які прад стаў ляе 
мяс цо выя і рэ гі я наль ныя ўла ды еў ра пей скіх дзяр жаў. Ён быў за-
сна ва ны ў 1994 го дзе за мест дзе ю чай з 1957 го да Па ста ян най 
кан фе рэн цыі мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад Еў ро пы. Кан грэс 
са дзей ні чае мяс цо ва му са ма кі ра ван ню і дэ цэнт ра лі за цыі, вы-
кон вае функ цыю на зі ран ня за мяс цо вай дэ ма кра ты яй у Еў ро пе, 
рых туе спра ва зда чы аб раз віц ці сі ту а цыі ў дзяр жа вах — чле-
нах гэ тай ар га ні за цыі, якая так са ма ажыц цяў ляе на зі ран не за 
мяс цо вы мі і рэ гі я наль ны мі вы ба ра мі і за ха ван нем еў ра пей скіх 
стан дар таў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ТЭ МА ДНЯ

ЯК «ПАД СІЛ КА ВАЦЬ» 
НА РО ДА ЎЛАД ДЗЕ,

або Яшчэ раз пра ста тус дэ пу та таў 
мяс цо вых Са ве таў

Што ча ка юць лю дзі ад Са ве таў мяс цо вых дэ пу та таў? 
Як па вы сіць іх ста тус у гра мад стве? Ме на ві та гэ тыя пы тан ні 
аб мер ка ва лі стар шы ні га рад скіх (га ра доў аб лас но га 
пад па рад ка ван ня) і ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў на су стрэ чы 
ў Ін сты ту це дзяр жаў най служ бы Ака дэ міі кі ра ван ня пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


