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БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

16 кастрычніка 2013 г.

ГАРАЧАЯ ДЫСКУСІЯ
НА «ГАРАЧУЮ» ТЭМУ ПРАБЛЕМЫ ВЁСКI — ЯК СВАЕ АСАБIСТЫЯ
МЯСЦОВЫ ЧАС

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Так, грошы будуць выдзелены па многіх параметрах, але
толькі ў гэтым квартале. Але я адказнасці з начальнікаў раённых аддзелаў МНС не здымаю, таму што
яны з'яўляюцца каардынатарамі
ўсёй работы па прафілактыцы. І ні
на каго мы свае абавязкі не перакладваем. Патрабуем ад кожнага
суб'екта прафілактыкі выканання
тых функцый, якія прадугледжаны
законам, — выказаў сваю пазіцыю
Васіль Чэкан.
Віцебшчына стала першай
вобласцю ў краіне, дзе быў распрацаваны комплексны план мерапрыемстваў на 2013-2017 гады па
тэхнічным перааснашчэнні органаў
МНС. Там усё распісана: ад рукавіц да выратавальных апаратаў.
— На жаль, пакуль што ў краіне
не ўсё добра з фінансамі. Сёлета,
разумею, усё тое, што прадугледжана праграмай, не рэалізуем.
Але ж наперадзе яшчэ чатыры гады. Усе пажарныя мерапрыемствы
прафінансуем цалкам. Расслабляцца не трэба, — сказаў Аляксандр Ацясаў.
Памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь — галоўны інспектар па Віцебскай вобласці Мікалай ДАМАШКЕВІЧ запатрабаваў
пры абмеркаванні прычын гібелі
людзей на пажарах прыводзіць не
сухія лічбы справаздачы, а агучваць прозвішчы начальнікаў РАНС
— «аўтсайдараў», і тых, у каго
можна навучыцца.
Высветлілася, што найбольш
праблемны, як ні дзіўна, абласны
цэнтр.
— Сапраўды, у Віцебску назіра-

незразумела што робіцца, — сказаў Мікалай Дамашкевіч.
Віталь ЧАЙКІН, начальнік Лёзненскага раённага аддзела па
надзвычайных сітуацыях, падзяліўся вопытам, які пераймаецца
ўжо ў іншых рэгіёнах.
— Адзін начальнік РАНС проста
фізічна не можа арганізаваць усё і
пракантраляваць. Працуем у цеснай звязцы разам са старшынёй
раённага Савета дэпутатаў і кіраўнікамі сельскіх Саветаў. Службы
энергазабеспячэння, сацыяльнай
абароны і іншыя ўзаемадзейнічаюць у пытанні прафілактыкі. Усе
зацікаўленыя адказныя асобы
з райцэнтра едуць у сельсавет і
яго «адпрацоўваюць». На месцы
высвятляюць праблемы і прымаюць рашэнні. І асабіста старшыня
райвыканкама бярэ ўдзел у адпаведнай рабоце. Таму ў нас і апавяшчальнікі, дзе трэба, пастаўлены,
і печы адрамантаваныя, і праводка...
На пункты аховы парадку выклікаюцца праблемныя грамадзяне.
І ў такіх мерапрыемствах бяруць
удзел нават работнікі абласной
пракуратуры. Вывучаецца, як жыве канкрэтны чалавек, ці працуе?
Усімі зацікаўленымі прымаецца
комплекс захадаў па змяненні сітуацыі.
Вопыт, дарэчы, варты пераймання, ён атрымае распаўсюджванне на краіну. У Лёзненскім
раёне за кожным дэпутатам, работнікамі райвыканкама замацаваныя канкрэтныя праблемныя сем'і.
І «шэфы» рэгулярна заходзяць іх
праведаць, увечары таксама.
Паводле слоў Аляксандра Ацясава, на жаль, у пытанні прафі-

«На жаль, у пытанні прафілактыкі самае «слабае звяно»
— участковыя інспектары міліцыі. Не тое што
Аніськіных няма — наогул нармальных
участковых мала».
ецца рост колькасці загінулых — у
два разы (14 чалавек). 13 з іх знаходзіліся ў нецвярозым стане. Праверана больш за 3500 домаўладанняў, дзе жывуць шматдзетныя
сем'і. Летась і сёлета больш эфектыўна арганізавана дзейнасць назіральных камісій пры адміністрацыях раёнаў, — расказаў Сяргей
СЕДЗІН, начальнік Віцебскага
гарадскога аддзела па надзвычайных сітуацыях.
— Не трэба гэтай статыстыкі.
Вы раскажыце, чаму гінуць людзі?
У чым прычына? Каб дэпутаты
пасля сесіі разумелі, пра што гаварыць падчас сустрэч з выбаршчыкамі: вось гэтыя рэчы не трэба
дапускаць, а на гэтыя — звярнуць
асаблівую ўвагу... У пад'ездах
кураць, выпіваюць... Людзі вымушаны ісці на прыём да мяне: скардзяцца, што не могуць даклікацца
ўчастковага прыйсці ў пад'езд, дзе

«Не
заўважалі»
крытыку ў СМІ
Сёлета ў Віцебскай
вобласці прыцягнулі
да дысцыплінарнай
адказнасці 15 службовых
асоб, якія адказалі на
крытыку ў сродках масавай
інфармацыі з парушэннем
вызначаных тэрмінаў.
— Шэраг кіраўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый Віцебшчыны пакаралі за парушэнне патрабаванняў Указа
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 630 «Аб рэагаванні
службовых асоб на крытычныя выступленні ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі». Фак ты парушэнняў
былі ўстаноўлены Камітэтам
дзяржкантролю ў ходзе правядзення кантрольных мерапрыемстваў па гэтым пытанні,
— паведамілі ў кантрольным
ведамстве.
У ліку іншых быў выяўлены
наступны факт. З перавышэннем на 70 дзён вызначанага
месячнага тэрміну (з моманту апублікавання крытычнага матэрыялу) адказала на
крытыку ў мясцовай раённай
газеце ўнітарнае прадпрыемства ЖКГ Шумілінскага раёна. Прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці намесніка генеральнага дырэк тара
прадпрыемства.
З перавышэннем аж на 137
дзён адрэагавала на крытыку раённай газеты прадпрыем ства «Бя ро за вы край».
Інфармацыя аб выяўленым
парушэнні Камітэтам дзяржкантролю была накіравана ў
Браслаўскі райвыканкам для
прыняцця мер.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

лактыкі самае «слабае звяно» —
участковыя інспектары міліцыі.
— Не тое што Аніськіных няма
— наогул нармальных участковых
мала. Калі б нармальна працавалі
ўчастковыя, была б іншая справа.
Хаця ў тым жа Лёзненскім раёне,
ведаю, участковыя актыўна працуюць разам з пажарнымі. Але
агульная інфармацыя ў зводках
сумная, — сказаў старшыня абласнога Савета.
На сесіі было вырашана праз
пару месяцаў падвесці вынікі таго, як былі выпраўлены агучаныя
праблемы. Прафілактыка пажараў — гэта і ўклад у вырашэнне
дэмаграфічнай праблемы. Гінуць
у ліку іншых і людзі, якія маглі б
яшчэ дзясяткі гадоў працаваць на
карысць краіны. І, каб дасягнуць
паляпшэння сітуацыі, трэба займацца прафілактыкай не для справаздачы.

Як выхаваць «самакiравальнага» грамадзянiна?

— Жыццё не стаiць
на месцы, яно ўвесь
час змяня ец ца. I
задача ўлады — не
толькi сачыць за
гэты мi зменамi,
але i прадбачыць
варыян ты вырашэння
тых задач, якiя
з’явяцца заўтра, —
адзначае стар шыня
Савета дэпу татаў
Нараўлян скага раёна
Ала
НА ВУ МЕН КА.

У гэтым паўднёвым раёне Беларусi не чакаюць, пакуль праблема
«выспее» i прарвецца вонкi скаргамi
грамадзян. Тут загадзя пайшлi «ў
народ», каб даведацца, што хвалюе
людзей. Для гэтага раз на два месяцы ў сельскiх населеных пунктах i ў
мiкрараёнах Нароўлi праводзяцца
сходы грамадзян. Яны праходзяць
з удзелам прадстаўнiкоў мясцовай
улады: старшынi райвыканкама, яго
намеснiкаў, адказных супрацоўнiкаў, старшынi райсавета, старшынь
сельскiх Саветаў, вясковых старастаў i непасрэдна дэпутатаў — як раённага, так i сельскага ўзроўняў.
Парадак дня правядзення сходаў
складаецца з пытанняў, якiя самым
непасрэдным чынам датычацца жыхароў. Гэта пытаннi сацыяльна-эканамiчнага развiцця, дапаможных гаспадарак, добраўпарадкавання тэрыторый i многiя iншыя. Афармленне
пратаколаў замацоўвае адказнасць
кiраўнiкоў, якiя павiнны сачыць за вырашэннем тых цi iншых праблем, паднятых грамадзянамi падчас сходу.
Ала Навуменка расказвае, што
з 2008 года ў мясцовай раённай
газеце iснуе старонка «Мясцовае
самакiраванне», дзе змяшчаецца
iнфармацыя пра рэалiзацыю iнiцыятыў райсавета ў жыццё, пра мерапрыемствы, якiя адбываюцца ў
раёне: гэта i семiнары, i конкурсы
сярод сельсаветаў, i месячнiкi па
добраўпарадкаваннi... Тут жа публiкуюцца графiкi прыёму грамадзян

дэпутатамi ўсiх узроўняў, iнфармацыя пра iх дзейнасць у выбарчых
акругах i шмат iншай карыснай iнфармацыi для арганiзацыi работы
мясцовага самакiравання.
— Штоквартальна зацвярджаецца графiк прыёму дэпутатаў раённага Савета, зацверджаны графiк
сумесных прыёмаў дэпутатамi ўсiх
узроўняў. Iнфармацыя аб прыёме
дэпутатамi змешчана на iнфармацыйных стэндах у населеных пунктах, а таксама штоквартальна публiкуецца ў раённай газеце. У раёне
ўкаранёна практыка правядзення сумесных прыёмаў грамадзян па асабiстых пытаннях дэпутатамi розных
узроўняў. Асноўныя пытаннi, з якiмi
прыходзяць да дэпу татаў жыхары
нашага раёна, гэта стан дарог, каналiзацыйнай i водаправоднай сетак,
вулiчнага асвятлення, навядзення
парадку на зямлi.
Пытаннi жыццезабеспячэння насельнiцтва вырашаюцца ў тым лiку з дапамогай пяцi рабочых груп.
Пры гэтым за кожным сельскiм населеным пунктам (а ў горадзе — за
кожнай вулiцай) замацаваны адказны супрацоўнiк райвыканкама. За
кожным сельсаветам замацаваны
кiраўнiк рабочай группы, у склад
кожнай з якiх уваходзiць 10 чалавек.
Такiм чынам адказныя асобы, замацаваныя за населенымi пунктамi,
штодзень звязваюцца са старастамi сельскiх населеных пунктаў, высвятляюць праблемы, якiя хвалююць

НЮАНСЫ
ЧАКАЮЦЬ...
(Заканчэнне.
Пачатак
на 1-й стар. «МС».)
— Пра ана лі за ваў шы
ўсе аргументы, прыйшлі
да вы сно вы, што з-за
вы гад на га геа гра фічна га ста но ві шча і зручных транспартных зносін
най больш мэ та згод на
цэнтр раз мяс ціць у Селі шчы. Сапраўды, вёска
зна ходзіц ца на скрыжаван ні аў та да рог Слуцк
— Іва цэ ві чы, Слуцк
— Ка пыль. Сю ды зручна да бі рац ца жы ха рам
боль шас ці на се ле ных
пунк таў, што ўвай шлі
ў аб' яд на ны сель са вет,
тут не прый шло ся нават мя няць аў то бус ныя
марш ру ты, — ад значае
старшыня раённага Савета.

Сён ня вы ву ча ец ца
зва рот жы ха роў вёс кі
Чалевічы аб пераглядзе
аў то бус на га марш ру та
Слуцк — Еўлічы. Прапано вы будуць прад стаўлены ў райвыканкам для
пры няц ця кан крэт на га
рашэння.
Без умоў на, ап ты мізацыя — справа сур'ёзная. Над пытаннем шмат
пра ца ва лі спе цы я ліс ты.
Здаецца, усё прадумалі,
але ў працэсе з'яўляюцца нюансы, якія патрабуюць удасканалення. І гэта натуральна. У любым
новым механізме дэталі
павінны прыцерціся, каб
за пра ца ваць дак лад на,
без збояў. «А наогул цалкам кар ці ну па ка жа наступны, 2014 год, які мы
пражывём ужо з новым

САЦЫЯЛЬНАЕ ТАКСI — НЕ РАСКОША

ад мі ніст ра цый на-тэ рытарыяльным дзяленнем,
но вы мі шта та мі, но вым
бюд жэ там», — лі чыць
Вік тар Ражанец.
Нагадаю, рашэнне аб
змене адміністрацыйнатэрытарыяльнага ўстройства раёнаў Мінскай вобласці зацверджана дэпута та мі Мінск ага аб ласнога Савета дэпу татаў.
У сталічнай вобласці цяпер налічваецца 281 адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка. Аптымізацыя прывяла да скасавання 57 сельскіх Саветаў,
1 гарсавета, 1 сельсавет
будзе створаны. Сельскія
населеныя пункты будуць
размешчаны на тэрыторыі
215 сельскіх, 8 пасялковых, 2 гарадскіх Саветаў
дэпутатаў.

У справаздачы прааналізаваны практычна ўсе аспекты жыцця вялікага прамысловага горада. Паводле звестак на 1 кастрычніка 1934 года, у Мінску пражывала 189 000
чалавек, з іх 66 000 — рабочыя і служачыя.
У горадзе было разгорнута вялікае будаўніцтва — да ліпеня 1934 года ўжо запушчана ў
эксплуатацыю 146 аб'ектаў, сярод якіх Дом
урада, Дзяржбібліятэка, фабрыка-кухня,
вучэбны корпус політэхнічнага інстытута,
механічная пральня і многія іншыя.
Не адставаў і чыгуначны транспарт. Закончаны рамонт вакзала, пабудавана гасцініца, абуладкаваны цырульня і пакой маці і
дзіцяці, функцыянуе Бюро па абслугоўванні пасажыраў і даведачнае бюро, адкрыты
тры прадуктовыя крамы. Адрамантаваны
інтэрнат для грузчыкаў, заканчваецца рамонт 135 кватэр для ўдарнікаў (25 кватэр
ударнікаў радыёфікавана, 15 кватэр электрафікавана). Але і гэтага, лічаць чыгуначнікі,
пакуль недастаткова для таго, каб абслугоўваць пасажыраў на высокім узроўні.
Вялікі горад прад'яўляў і вялікі попыт на
паліва (газу, торф, дровы). Аднак... «прадпрыемствы з свайго боку не вялі ніякай
барацьбы за належнае захаванне паліва і
за эканомнае скарыстанне яго», таму далейшай задачай Гарсавета павінна была
стаць барацьба за павелічэнне выкарыстання торфу (а не дроў!) і строгая эканомія
паліва на прадпрыемствах і ва ўстановах.

Заснавальнiкi: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, Рэдакцыя газеты «Звязда».
РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15
ад 17 лютага 2009 года выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.

Галоўны рэдактар
КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Адказная за выпуск КАРПЕНКА Н.У.

ларкоў), на Чэрвеньскім тракце, побач з
Глухой вуліцай; спецыялізаваныя крамы:
галантарэйныя, рыбныя, садавінныя, малочныя, прахаладжальных напояў.
Падчас абследавання гандлёвай сеткі
(пасля пастановы ЦК ВКП(б) і СНК СССР
аб барацьбе з абважваннем, абмерваннем
і павышэннем цэн) былі выяўлены выпадкі
ігнаравання дырэктыў урада аб змяшчэнні
на бачным месцы прэйскурантаў і ярлыкоў
і аб прызначэнні адказных асоб па вагавай
і вымяральнай гаспадарцы.
Горад актыўна азеляняўся: з'явіліся 2
скверы — на вул. Грушаўскай і на рагу Рэспубліканскай і Інтэрнацыянальнай, пасаджаны пладовы сад за Паркам культуры і
адпачынку; высаджана 900 дрэў. У 1934 г.
у Парку культуры і адпачынку (парк імя
Чалюскінцаў) адкрыліся салярый і душавыя
на 150 чалавек, гамачная зона на 300 гамакоў, фізкультурная і гульнявыя пляцоўкі, адкрытая сцэна, былі ўсталяваны атракцыёны.
Акрамя гэтага, у парку працаваў аднадзённы
Дом адпачынку «Ударнік» на 150 ложкаў.
Масавым фізічным выхаваннем былі
«ахоплены» 31 300 чалавек. Перад Гарсаветам фізкультуры і ўсімі фізкультурнымі арганізацыямі была пастаўлена задача — змагацца
за яшчэ большы ахоп шырокіх мас фізічным
выхаваннем пад дэвізам: «Фізкультурнік —
лепшы ўдарнік на прадпрыемстве, у калгасе
і саўгасе!». Заахвочваліся і інтэлектуальныя
віды спорту, такія як шашкі і шахматы.
Былі, вядома, у горада не толькі дасягненні, але і праблемы — яны датычыліся
вывазу смецця, няспраўных дымаходаў,
адсутнасці гасцініц (працавалі толькі дзве).
Да таго ж вялікую частку пакояў у гэтых
«гатэлях» займалі пастаянныя жыльцы,
што адбівалася на абслугоўванні прыезджых. Акрамя гэтага, гарадскія ўлады былі
занепакоены растратамі ў сталовых, скаргамі на работу пошты, (там знікалі лісты,
пасылкі) і г.д. Словам, працы дэпутатам
гарсавета хапала!..
Таццяна ЛЫЧАГІНА.

Гра мад скi са вет: ГЕРАСІМОВІЧ С.М., старшы ня Па ста ян най ка мi сii Са вета Рэс публiкi На цы я наль на га сходу Рэс публi кi Бела русь
па рэ гi я наль най па лi ты цы i мяс цо вым са макi ра ван нi; АСКЕРКА Ю.В., ад каз ны сак ратар Са вета па ўза е ма дзе ян нi ор га наў мяс цова га са ма кi ра ван ня пры Са ве це Рэс публi кi
На цы я наль на га схо ду Рэс публi кi Бела русь;

Гэтую паслугу для людзей з абмежаванымi магчымасцямi нядаўна
ўкаранiлi ў Лiдскiм раённым цэнтры сацыяльнага абслугоўвання
насельнiцтва.
За сродкi з раённага бюджэту набылi мiкрааўтобус са спецыяльным пад'ёмным устройствам
для iнвалiдаў-калясачнiкаў. Такiм чынам, чалавек можа заставацца ў крэсле каляскi ад пачатку да
завяршэння паездкi. У першую чаргу сацыяльнае таксi прызначана для транспартнай падтрымкi
людзей, якiя наведваюць аддзяленнi дзённага знаходжання iнвалiдаў у Лiдзе i Бярозаўцы, а таксама аддзяленне кругласутачнага знаходжання для пажылых грамадзян. Скарыстацца iм (толькi пры
наведваннi сацыяльна значных аб'ектаў i ў суправаджэннi здаровага чалавека) могуць i iншыя людзi
з абмежаванымi фiзiчнымi магчымасцямi, але ўжо на платнай аснове. Пры гэтым сацыяльнае таксi
працуе па льготным тарыфе, тут не бяруць, як звычайна, асобную суму «за пасадку», паведамiла
дырэктар Лiдскага раённага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельнiцтва Таццяна Петух.

АШМЯНСКАЯ «САЛОМКА»
У вёсцы Кракоўка Ашмянскага раёна адкрылася прадпрыемства
па вытворчасцi кандытарскiх вырабаў, дзе створана 10 рабочых
месцаў для мясцовых жыхароў.
Iнвестары, бiзнесмены Карапет Афрыкян i Вардан Амiран, вырашылi скарыстацца ў Беларусi
вопытам падобнага даволi паспяховага прадпрыемства ў Арменii. У Кракоўцы будзе вырабляцца
i фасавацца ў пакеты салёная i салодкая саломка, а ў перспектыве — з кунжутам i перцам чылi.
Пры гэтым разлiк робiцца менавiта на мясцовую сыравiну — ашмянскiя дрожджы, лiдскую муку,
маргарын, цукар i соль беларускай вытворчасцi. У планах — пастаўкi прадукцыi па ўсёй рэспублiцы
i, магчыма, на экспарт, а першы прадукт, па словах дырэктара замежнага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Унiсон груп» Наталлi Попчанкi, прадэгустуюць ашмянцы. Прычым плошчы,
якiя арандуюцца новым прадпрыемствам, дазваляюць размясцiць там яшчэ адну лiнiю.

ШЧУЧЫНСКАЯ АЛЬТЭРНАТЫВА

ДАКУМЕНТЫ,
ЯКІЯ СТА ЛІ ГІСТОРЫЯЙ
У 1934 годзе ў Мінску працуюць 52
буйныя прадпрыемствы. Уступілі ў строй
«Камунарка», скургалантарэйная фабрыка «Усход», клінкерны завод, кацельны цэх
на заводзе імя Варашылава, новы канвеер
на абутковай фабрыцы імя Кагановіча і
г.д. Дзякуючы гэтаму бюджэт Гарсавета
вырас на 89% і склаў 22 392 тыс. руб.
А як жа гараджане вучыліся, лячыліся,
займаліся спортам, хадзілі ў крамы і пральні? У якіх дамах яны жылі?.. Што рабіла гарадская ўлада для таго, каб ператварыць
Мінск «ва ўзорную сталіцу БССР»?
Вычарпальную інфармацыю можна
знайсці ў тых жа «Матер'ялах к адчоту...».
Стварэнне жылога фонду ішло па наступных кірунках: узвядзенне новых будынкаў, надбудова новых паверхаў на
старых будынках, будаўніцтва «тыпавых»
рабочых пасёлкаў.
Патрэбы горада ў вадзе забяспечвала
Навінкаўская станцыя. Даўжыня водаправоднай вулічнай сеткі склала 58,5 км. Аднак
большасць насельніцтва лічыла за лепшае
хадзіць у лазню. Да 1934 года ў Мінску было 4
лазні на 738 месцаў. У тым жа годзе ў Серабранцы была адкрыта лазня на 130 месцаў,
а ў 1935-м запланавана адкрыццё новай —
«культурнай» — лазні на 400 месцаў.
Каналізацыя ў Мінску пачала функцыянаваць у 1931-м, і да 1934 года працавала
здавальняюча — 270 домаўладанняў (а гэта
— 60 000 чалавек) мелі падобную выгоду!
Гарадскі транспарт у сталіцы першай паловы 1930-х гадоў быў прадстаўлены трамваямі (20 вагонаў), 5 аўтобусамі і 13 таксі.
Працягласць трамвайных ліній пастаянна
павялічвалася і новыя лініі, праведзеныя ў
Ляхаўку і Кальварыю, звязалі горад з ускраінамі. Пачалося будаўніцтва новай лініі
па Свярдлоўскай вуліцы. Дарэчы, вуліцы
Ленінская, Карла Маркса, Вакзальная плошча былі выбрукаваны брусчаткай, клінкернай цэглай і заасфальтаваны.
Адкрываліся і новыя рынкі — напрыклад, на Свярдлоўскай плошчы (на 85

дапамогу Кiраўскаму сельсавету —
4,5 млн рублёў для набыцця бензапiлы i камплектных запчастак, электрычнага гэблiка.
Трэба дадаць, што цяпер на тэрыторыi ўсiх сельсаветаў Нараўлянскага раёна ўладкаваны дзiцячыя гульнявыя пляцоўкi — з арэлямi, горкамi,
малымi архiтэктурнымi формамi (хто
жыў у вёсцы, зразумее, як гэта важна). Удзел у гэтай справе прынялi
дэпутаты ўсiх узроўняў. А на тэрыторыi аграгарадка Галоўчыцы зрабiць
дзiцячую пляцоўку дапамог мясцовы
прадпрымальнiк — дырэктар прадпрыемства «Леспрамтэкс».
— Сёння вельмi важна далучаць
самiх грамадзян да вырашэння мясцовых праблем, — разважае Ала Валер'еўна. — Для гэтага неабходна
пераадолець сiндром утрыманства
некаторых асоб, якiя прывыклi бачыць сябе выключна спажыўцамi грамадскiх выгод, просьбiтамi, скаржнiкамi перад органамi мясцовай улады.
Трэба выхоўваць «самакiравальнага» грамадзянiна, якi ўсведамляе
прыналежнасць да мясцовых спраў,
успрымае грамадскiя праблемы сваёй вёскi як асабiстыя i гатовы без
прымусу ўдзельнiчаць у iх рашэннi.
Сёлета добраахвотныя ўнёскi грамадзян склалi ў сярэднiм 17 тысяч
рублёў на адзiн падворак. Вядома,
гэта невялiкiя сумы. Тым не менш, мы
паступова i паслядоўна адыходзiм ад
сiндрому ўтрыманства.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

НАВIНКI РЭГIЁНА

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

У фондзе старадрукаваных і
рэдкіх выданняў Прэзідэнцкай
бібліятэкі Беларусі захоўваюцца
дакументы, з якіх можна
даведацца пра многае з гісторыі
нашай сталіцы. Адно з такіх
выданняў — «Матер'ялы к
адчоту Менскага гарадскога
Совета рабочых, селянскіх і
чырвонаармейскіх дэпутатаў ХІІІ
склікання (Менск, лістапад 1934)».

насельнiцтва. Гэтая iнфармацыя даводзiцца да кiраўнiка рабочай групы,
акумулюецца ў старшынi райсавета,
каб потым на ўзроўнi райвыканкама
прыняць адпаведнае рашэнне ў кожнай канкрэтнай сiтуацыi.
— Усiм сёння зразумела, што праца
па навядзеннi парадку на зямлi — гэта
не часовая кампанiя, — падкрэслiвае
старшыня Нараўлянскага райсавета.
— Вяртанне зямлi ў гаспадарчы абарот паляпшае эканомiку раёна. Ды
i настрой людзей, якiя пражываюць
у дагледжаных добраўпарадкаваных
населеных пунктах, становiцца больш
пазiтыўным. Дарэчы, работы па добраўпарадкаваннi ацэньваюцца i калегамi з iншых раёнаў — сёлета на
Нараўляншчыне пабывалi дэлегацыi
з Петрыкава i Рагачова.
Пры актыўным удзеле насельнiцтва, сельскага Савета i сельскагаспадарчага прадпрыемства прыводзяцца ў парадак могiлкi. Сёлета таксама даводзiлiся да ладу пустуючыя
падворкi i тэрыторыi ля будынкаў,
якiя не выкарыстоўваюцца. Паводле распараджэнняў старшынi райвыканкама за сельскiмi населенымi
пунктамi замацаваны пэўныя прадпрыемствы, арганiзацыi, установы.
Ала Навуменка асаблiва адзначае
разуменне важнасцi гэтай справы
кiраўнiкамi прыватных прадпрыемстваў. Так, «Белкансалт-А» выдзелiў грошы ў суме 10 млн рублёў для
набыцця кустарэза Нараўлянскаму
сельсавету i аказаў спонсарскую

Сесiя Шчучынскага раённага Савета дэпутатаў, прысвечаная
пытанням эфектыўнага выкарыстання сыравiнных, палiўна-энергетычных рэсурсаў i ўкараненню энергазберагальных
тэхналогiй, распачалася з наведвання першай у вобласцi сонечнай
электрастанцыi.
Сонечныя модулi, якiя цяпер знаходзяцца ў пробнай эксплутацыi, устаноўлены каля станцыi
Ражанка прыватным iнвестарам (ТАА «Аграхiмсвятло») i пасля завяршэння мантажу будуць разлiчаны на магутнасць 1,26 МВт. Электраэнергiя пачне прадавацца гэтым прадпрыемствам згодна
з дагаворам з прадпрыемствам «Гроднаэнерга». У перспектыве магутнасць станцыi можа скласцi
да 10 МВт, што супастаўна са спажываннем усяго раёна. Безумоўна, стартавыя ўкладаннi ў гэтую
альтэрнатыву газу i iншым вiдам палiва немалыя, але праект можа акупiцца даволi хутка, спадзяецца дырэктар «Аграхiмсвятла» Георгiй Зуеў. Сярод плюсаў — немагчымасць страт энергii,
мiнiмум персаналу для эксплуатацыi сонечнай электрастанцыi i, безумоўна, яе суперэкалагiчнасць
— адсутнасць шкодных выкiдаў у навакольнае асяроддзе.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

НА КАНТРОЛІ

«Малочныя» грошы пайшлi на... запчасткi
У пракуратуру Расонскага раёна звярнуўся
вясковы жыхар са скаргай на тое, што
прадпрыемства «Дворышча-Рос» не
разлiчылася з iм у поўным аб'ёме за
здадзенае малако.
— Праведзеная па гэтым факце праверка паказала, што на падставе вусных дамоўленасцяў
Полацкi малочны камбiнат закупляе ў насельнiцтва
малако з асабiстых падсобных гаспадарак. Разлiк
за здадзенае малако адбываецца за кожныя 10
дзён — грошы пералiчваюцца мэтавым прызначэннем на рахунак КУП «Дворышча-Рос» у Беларусбанк. У далейшым гэтая сума падлягае выплаце
грамадзянам праз аддзяленнi сувязi. Аднак у пачатку верасня з пералiчаных малочным камбiнатам за
здадзенае малако грошай КУП выплацiла 23 мясцовым жыхарам толькi частку належнай iм сумы. А
астатнiя — 3,6 мiльёна рублёў — выкарыстала на
набыццё запчастак для сельскагаспадарчай тэхнiкi,
паведамiлi ў пракуратуры раёна.
Вядома, падобнае стаўленне да аплаты сельскагаспадарчай прадукцыi грамадзян можа
стаць прычынай для iх далейшай адмовы ад
рэалiзацыi малака дзяржаўным арганiзацыям.
У вынiку гэта негатыўна адаб'ецца на забяспечанасцi насельнiцтва малочнай прадукцыяй i
iншымi прадуктамi харчавання.

АЦЯ САЎ А.Я., стар шыня Вiцебска га аблас но га
Са вета дэ путатаў; НАВУМЕНКА А.В., старшыня Нараўлянскага раённага Савета дэпутатаў;
СУШЧАНКА М.Л., старшыня Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.
АДРАС РЭДАКЦЫI: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10-а.

Па вынiках праверкi дырэктару КУП «Дворышча-Рос» вынесена прадпiсанне з патрабаваннем неадкладна разлiчыцца з грамадзянамi. Што
i было зроблена.
Разам з тым, як адзначаюць у пракуратуры Вiцебскай вобласцi, ёсць прыклады, калi грамадзяне злоўжываюць правам на зварот, спрабуюць
— шляхам падачы шматразовых заяў — аказаць
цiск на прыняцце дзяржаўнымi органамi рашэнняў на сваю карысць.
— Як па каз вае прак ты ка, для не ка то рых
пастаянная перапiска з рознымi ведамствамi
ператварылася ў своеасаблiвае хобi. На разгляд такiх зваротаў трацiцца значная колькасць
часу, што, у сваю чаргу, можа паўплываць на
якасць разгляду iншых, абгрунтаваных зваротаў. Акрамя таго, улiчваючы, што фiнансаванне
дзейнасцi дзяржаўных струк тур ажыццяўляецца за кошт сродкаў бюджэту, падобная перапiска цягне iх нерацыянальнае выкарыстанне.
Цяпер вырашаецца пытанне аб вызначэннi парадку разлiку выдаткаў, звязаных з разглядам
зваротаў, у мэтах iх наступнага спагнання з
нядобрасумленных заяўнiкаў, — паведамiла
карэспан дэн ту «Звяз ды» стар шы па мочнiк
пракурора Вiцебскай вобласцi Iрына Таўтын.
Аляксандр ПУКШАНСКI.
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