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Да рож ныя зна кі, 
уста ля ва ныя ў ін та рэ сах 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
фі зіч ны мі маг чы мас ця мі, 
не толь кі па ста ян на, 
у ма са вым па рад ку 
іг на ру юц ца кі роў ца мі, 
але і... зні ка юць. І гэ тыя 
праб ле мы, па вя лі кім 
ра хун ку, хва лю юць толь кі 
са міх ін ва лі даў. У чым, 
на жаль, зноў пе ра ка наў ся 
наш ка рэс пан дэнт, 
пра вёў шы «ма ні то рынг» 
шэ ра гу аў та пар ко вак у 
Грод не, дзе ўста ноў ле ны 
зна кі «Пры пы нак 
за ба ро не ны» 
з шыль дай «Акра мя 
ін ва лі даў».

Спа чат ку па на шай прось бе 
быў пра ве дзе ны рэйд з су пра цоў-
ні ка мі Дзяр жаў та інс пек цыі. На ве-
да лі пар коў кі ка ля двух ганд лё вых 
аб' ек таў. Пра пер шую, ка ля кра-
мы «Мо ка» па ву лі цы Гор ка га, на-
ша га зе та ле тась рас каз ва ла ўжо 
двой чы. Мес ца тут шмат люд нае 
(по бач з ганд лё вым цэнт рам — 
Гран дзіц кі ры нак), і ча ла ве ку з аб-
ме жа ва ны мі фі зіч ны мі маг чы мас-
ця мі на гэ тай пар коў цы прак тыч на 
не спы ніц ца. Хоць і ста іць слуп з 
ад па вед ным зна кам — што 6 мет-
раў пар ко вач на га ас фаль ту пры-
зна ча ны толь кі для транс парт ных 
срод каў ін ва лі даў і лю дзей, якія іх 
пе ра во зяць. Та кая ж сі ту а цыя і ця-
пер: зноў пад са мым зна кам ста-
яць два аў та ма бі лі «Фоль ксва ген» 
і «БМВ» без зна ка «Ін ва лід» на 
зад нім шкле (на фо та). Хві лін 15 
ча ка ем кі роў цаў, але яны да сва іх 

«ко лаў» не па ды хо дзяць. Аль бо 
за ня ты сва і мі спра ва мі, аль бо, 
мо жа, уба чы лі, што фа та гра фу-
юць, і па гля да юць збо ку, чым гэ та 
скон чыц ца...

На кі роў ва ем ся да гі пер мар ке-
та «Ал мі» на пра спек це Кас ма-
наў таў. «Час пік», ка лі лю дзі ата-
вар ва юц ца пас ля пра цы, яшчэ не 
на ды шоў, воль ных пар ко вач ных 
мес цаў хоць ад баў ляй. Але... Ад-
на му з кі роў цаў за ха це ла ся па-
ста віць ма шы ну ме на ві та ка ля 
са ма га ўва хо ду ў кра му (фо та на 
стар. 2 «МС».), лі та раль на ў мет-
ры ад вы шэй зга да на га зна ка. А 
вось і гас па дар. Са дзіц ца за руль, 
ад нак ін спек тар ДАІ ад' ехаць не 
да зва ляе. Скла да ец ца пра та кол. 
Муж чы на не спра ча ец ца і, як зда-
ло ся, без ані я кіх пе ра жы ван няў, 
на ват з усмеш кай на тва ры пла-
ціць штраф (на сён няш ні дзень 
гэ тае па ру шэн не ка ра ец ца санк-
цы яй у па ме ры 2 ба за вых ве лі-
чынь). Яшчэ па шан ца ва ла, 
што не прый шло ся рас ка шэ-
ліц ца за па слу гі эва ку а та ра і 
штрафс та ян кі. Ха ця, маг чы-
ма, для яго ка шаль ка і гэ та 
не праб ле ма. А ці зро біць вы-
сно вы — не вя до ма.

Па куль скла да ец ца пра та-
кол, на пля цоў цы пар ку ец ца 
яшчэ адзін аў та ма біль. Су-
пра цоў нік ДАІ пы тае, ці ёсць 
у кі роў цы та кое пра ва. Ня ма. 
Ад нак ма ла дая жан чы на лі-
чыць нар маль ным тут спы ніц ца, 
бо, маў ляў, з ёю дзі ця і ёй хо чац-
ца стаць блі жэй да кра мы. Ха ця, 
паў то рым ся, лі та раль на ў не-
каль кіх дзя сят ках мет раў мност-
ва воль ных мес цаў. У гэ тым вы-
пад ку абы хо дзіц ца без штра фу 
— па пя рэдж ва юць, каб больш не 
па ру ша ла.

Пад' яз джа ем да ін ша га ўва хо-

ду ў гэ ты гі пер мар кет, дзе так са-
ма ха пае мес ца, каб пры пар ка-
ваць аў то. Але, тым не менш, ба-
чым два аў та ма бі лі на пар коў цы 
для ін ва лі даў. Адзін з кі роў цаў тут 
на за кон ных пад ста вах: ён па каз-
вае па свед чан не ін ва лі да і дзя-
куе су пра цоў ні ку ДАІ за ўва гу да 
«пар ко вач на га» пы тан ня лю дзей 
з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі маг-
чы мас ця мі. А што тут ро біць дру-
гі кі роў ца? Дзя ку ю чы тэх ніч ным 
маг чы мас цям ДАІ вы зна чыць яго 
асо бу і ну мар ма біль на га тэ ле-
фо на не ака за ла ся праб ле май. 
Ула даль ні ку па ве да мі лі: ка лі ён 
праз хві лі ну не па ды дзе да свай-
го лег ка ві ка, транс парт ны сро дак 
бу дзе эва ку я ва ны на штрафс та-
ян ку. Кі роў ца па спеў вяр нуц ца 
на ват хут чэй, пас ля ча го стра ціў 
па пра та ко ле 260 ты сяч руб лёў. 
Ча му тут спы ніў ся? Ды знак не 
за ўва жыў... Та кія ад га вор кі ўжо 
нор ма.

Па вод ле ін фар ма цыі Гро дзен-
скай дзяр жаў та інс пек цыі, з 28 
жніў ня па 31 каст рыч ні ка ў аб лас-
ным цэнт ры за па ру шэн ні пра ві лаў 
пар коў кі аштра фа ва на 79 ча ла век. 
Пры гэ тым ка ля 50 кі роў цаў — на 
пар коў ках у мес цах, пры зна ча ных 
для лю дзей з аб ме жа ва ны мі фі зіч-
ны мі маг чы мас ця мі. Доб ра, што 
хам ства не за ста ец ца бес па ка ра-

ным. Ад нак рэ аль ная коль касць 
па ру шаль ні каў знач на боль шая. 
У чым на на ступ ны дзень пас ля 
рэй ду з ДАІ мы пе ра ка на лі ся ра-
зам са стар шы нёй Гро дзен скай 
аб лас ной ар га ні за цыі Бе ла рус-
ка га та ва рыст ва ін ва лі даў Ва сі-
лём ЛУ КА ШЭ ВІ ЧАМ.

— Мы ўжо не ад на ра зо ва та кія 
рэй ды з ДАІ пра во дзі лі. Вы яў ля лі-
ся і штра фа ва лі ся па ру шаль ні кі. 
Ад нак пас ля ак цыі ўсё за ста ец ца 
па-ра ней ша му. Ра зу мею, што ў 
ДАІ шмат і ін шых за дач... Ад нак 
едзе на рад, ба чыць па ру шэн не на 
пар коў цы для ін ва лі даў — зды-
мі це яго хоць бы на ві дэа ка ме ру 
і раз бя ры це ся з па ру шаль ні кам. 
Ты дзень-два мэ та на кі ра ва на 
эва ку а та рам па пра цуй це па гэ-
тым пы тан ні, каб увесь го рад 
«гу дзеў». Раз, дру гі, трэ ці... Каб 
бы ло, як у су сед няй Поль шчы, дзе 
рэд ка які кі роў ца па ру шыць пра-
ві лы пар ко вак для ін ва лі даў. Да-

рэ чы, акра мя зна ка, пар коў кі 
там аба зна ча юц ца ад па вед-
ным ла га ты пам на ас фаль-
це. За е дзеш ту ды — ма ла не 
здас ца, — за зна чае Ва сіль 
Лу ка шэ віч.

Зна ё мім ся з не ка то ры мі 
праб лем ны мі для ін ва лі даў 
аб' ек та мі. Цэнт раль ны ры нак. 
Пар коў ка для ін ва лі даў за ня-
тая звы чай ны мі аў то, толь кі 
ад на ма шы на з ад па вед ным 
зна кам на зад нім шкле. Во як 

па шчас ці ла ча ла ве ку! Бо прак тыч-
на заў сё ды, ка жа Ва сіль Лу ка шэ-
віч, ін ва лі дам там не спы ніц ца. Па 
той пры чы не, што по бач са зна-
кам раз ме шча ны ней кія пры чэ пы, 
буд кі з та ва рам. Вось і зай ма юц ца 
пар коў кі для ін ва лі даў ін шы мі кі-
роў ца мі. Да рэ чы, не па да лёк ба-
чым і су пра цоў ні ка ДАІ...
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВІ ЛЫ 
ПАР КОЎ КІПАР КОЎ КІ

Свят ла на КУ РЭЦ, вы ка наў ца 
аба вяз каў стар шы ні 
Кры во шын ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў 
Ля ха віц ка га ра ё на:

— Пра ца ваць па Ука зе № 100 
мож на, на мой по гляд: там усё 
рас пі са на, усё рас кла дзе на па па-
лі чках. Ды і па ра ней шым, 70-м 
Ука зе мож на бы ло вы ра шаць на-
зва ныя праб ле мы, але та ды па тра-
ба ва ла ся больш ча су, пра цэ ду ра 
бы ла больш за цяг ну тая. Ця пер 
мож на афарм ляць да ку мен ты кры-
ху хут чэй. І ўсё бы ло б доб ра, каб 
для гэ тай ра бо ты ў сель са ве це быў 
спе цы я ліст. У нас, на прык лад, 11 
вё сак, у якіх жы ве 2700 ча ла век. 
Ма лень кія на се ле ныя пунк ты па 
сут нас ці ста но вяц ца вы мі ра ючы мі. 
На сён няш ні дзень на тэ ры то рыі 
сель са ве та на ліч ва ец ца 124 да мы, 
якія пус ту юць. Пра цэн таў 90 гэ тай 
не ру хо мас ці ма юць за кон ных спад-
чын ні каў. Праў да, мно гае і з гэ тай 
коль кас ці пры хо дзіць у за ня пад, бо 
за бяс цэ нак дзе ці і ўну кі пра да ваць 
ха ты не хо чуць, а рэ аль ны кошт за 
іх ні хто ў на шай глы бін цы не дасць. 
Ас тат нія ж 10 пра цэн таў трэ ба пры-
зна ваць ні чый ны мі і зно сіць. Сён-
ня я зай ма ю ся тры ма да ма мі, якія 

прос та пе ра шка джа юць су се дзям, 
бо там усё за рас ло, і пус та зел ле з 
кус тоў ем ле зуць на су сед нія ўчаст-
кі. Рых ту юц ца да ку мен ты ў суд, 
пас ля яго ра шэн ня за ста ец ца толь-
кі тэх ніч ная част ка ра бо ты: знай сці 
па трэб ную тэх ні ку, ра бо чую сі лу, 
ра за браць па бу до ву і пры вес ці ў 
па ра дак учас так.

У на шым сель са ве це пра цу юць 
стар шы ня, кі раў нік спра ва мі і спе-
цы я ліст на 0,75 стаў кі. Вы хо дзіць, 
што рэ аль на зай мац ца ўсёй да ку-
мен та цы яй па на зва най не ру хо мас-
ці мо жа толь кі стар шы ня сель са ве-
та, яко му ні хто не ад мя няў ін шыя 
спра вы. Ка лі б фі зіч най маг чы мас ці 
вес ці та кую аб' ём ную ра бо ту бы ло 
больш, спра вы па на вя дзен ні па рад-
ку з пус ту ю чы мі і трух ля вы мі да ма мі 
пай шлі б хут чэй.
Аляк сандр СОЦ, стар шы ня 
Чу ча віц ка га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў 
Лу ні нец ка га ра ё на:

— У нас на се ле ныя пунк ты вя-
лі кія, лю дзей жы ве шмат, і да моў, 
якія не ма юць за кон ных спад чын-
ні каў, прос та ня ма. Да ку мен ты 
ёсць ва ўсіх, але да лё ка не ўсе 
па трэб ным чы нам да гля да юць 
баць коў скія і дзе даў скія ха ты. Пі-

шам ліс ты, на па мі на ем, про сім. 
Ле тась, праў да, знес лі адзін дом 
пас ля па да чы за явы за кон на га 
спад чын ні ка. Та кая за ява па сту пі-
ла ў сель вы кан кам, і пас ля вы ка-
нан ня не аб ход ных фар маль нас цяў 
транс пар там СВК ра за бра лі па бу-
до ву на дро вы, учас так ачыс ці лі і 
пры вя лі ў па ра дак.

Най леп шы спо саб лік ві да ваць 
ста рыя, трух ля выя, не па трэб ныя да-
мы — атры маць за яву тых, хто мае 
на іх пра вы. За раз і пра цу ем у гэ-
тым кі рун ку, вя дзём пе ра га во ры са 
спад чын ні ка мі.
Ва ле рый ЛІС, стар шы ня 
Рух чан ска га сель ска га 
Са ве та дэ пу та таў 
Сто лін ска га ра ё на:

— На мой по гляд, пас ля пры-
няц ця но ва га Ука за, які прый шоў 
на зме ну ра ней ша му, ста но ві шча 
іс тот на не змя ні ла ся. Усё роў на 
пра цэ ду ра пры знан ня до ма ні чый-
ным вель мі скла да ная. Пе ра піс ка 
са спад ка ем ца мі мо жа цяг нуц ца 
га да мі. Доб ра, ка лі сын ці ўнук бы-
ло га гас па да ра жы ве ў Бе ла ру сі. А 
ка лі ў Ра сіі ці ва Укра і не? Знай сці 
яго — ужо праб ле ма. А не знай сці 
і пры няць ра шэн не на свой страх 
і ры зы ку так са ма па гра жае на-

ступ ства мі. Быў вы па дак у на шым 
ра ё не, ка лі спад чын ні кі больш за 
20 га доў не аб' яў ля лі ся, А ка лі 
дом мяс цо вая ўла да зне сла, яны 
ад ра зу пры еха лі. І, вя до ма, з прэ-
тэн зі я мі.

Ду маю, рэ аль на зру шыць сі ту а-
цыю з мес ца бы ло б маг чы ма пры 
ўмо ве пры зна чэн ня кан крэт ных тэр-
мі наў на рас па ра джэн не спад чы най. 
Трох га доў, на мой по гляд, бы ло б 
цал кам да стат ко ва, каб пас ля смер-
ці гас па да роў дзе ці аль бо ін шыя 
спад чын ні кі афор мі лі да ку мен ты на 
дом і ста лі спад ка ем ца мі з усі мі пра-
ва мі, а так са ма аба вяз ка мі па ўтры-
ман ні до ма. Ка лі ж гэ та не зроб ле-
на, дом вар та пры знаць ні чый ным, 
каб рас па ра джац ца ім маг ла мяс-
цо вая ўла да. Та кая нор ма ста ла б 
рэ аль ным сты му лам для дзе ян ня 
гра ма дзян, а не для ча кан ня. Па-
гля дзі це, як у го ра дзе пра яві ла ся 
ак тыў насць па пры ва ты за цыі са до-
вых участ каў, а так са ма ква тэр, якія 
ра ней не пры ва ты за ва лі ся. Гэ так жа 
трэ ба і з не ру хо мас цю на ся ле: каб 
быў па ра дак, па ві нен па кла па ціц ца 
не толь кі сель са вет, але і той, хто 
мае пра ва на яе. У мяс цо вай ула ды 
прос та ня ма на гэ та да стат ко вых 
срод каў.

Та ма ра ВА БІ ШЧЭ ВІЧ, 
стар шы ня Ва лі шчан ска га 
сель ска га Са ве та дэ пу та таў 
Пін ска га ра ё на:

— Я ска за ла б, на ват не столь-
кі Указ нам па спры яў, коль кі тое, 
што з га да мі мы на бы лі во пыт па 
вы ра шэн ні пы тан ня. За гэ тыя га-
ды я прый шла да вы сно вы, што 
адзі нае для нас вый сце — пра віль-
ная ра бо та са спад чын ні ка мі. Мы 
іх про сім-мо лім, уга вор ва ем, але 
да бі ва ем ся, каб яны са мі раз бі ра-
лі ся са сва ёй не ру хо мас цю. У нас 
за апош нія га ды зне се на не каль кі 
да моў, але гэ та ра бі лі са мі за кон-
ныя спад чын ні кі за свой кошт. У 
сель вы кан ка ма на гэ та прос та ня-
ма срод каў. Сён ня дзень ра бо ты 
буль до зе ра каш туе сем міль ё наў. 
А дзе іх узяць? Ды і не адзін буль-
до зер па трэ бен, каб знес ці дом. 
Та му ўпор трэ ба ра біць на са міх 
гас па да роў не ру хо мас ці. І ка лі б 
за ка на даў ства з ча сам ска рэк та-
ва лі ў бок па вы шэн ня ад каз нас ці 
гас па да ра аль бо спад чын ні ка, то 
гэ та пай шло б на ка рысць спра ве 
ска ра чэн ня коль кас ці пус тых ста-
рых да моў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)
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Праб ле ма па кі ну тых, без гас па дар чых 
да моў асаб лі ва ак ту аль ная ў ад да-
ле ных сель са ве тах, не вя лі кіх вёс ках. 

Гас па да ры па мі ра юць, дзе ці-ўну кі раз ля-
та юц ца па кра і не, а то і па за меж жы, а пра 
баць коў скія да мы за бы ва юць. А ха ты ня-
рэд ка раз бу ра юц ца, пад вор кі і ўчаст кі ста-
но вяц ца кры ні цай рас паў сюдж ван ня пус-
та зел ля. Ужо з 2006 го да, ка лі быў пры ня-
ты Указ Прэ зі дэн та РБ № 70, сель са ве ты 
пра ца ва лі над упа рад ка ван нем жыл лё ва га 
фон ду. Але ж па сту па ла ня ма ла скар гаў на 

скла да насць пра цэ ду ры пры знан ня да моў 
ні чый ны мі, на ін шыя хі бы за ка на даў ча га 
ак та. На зме ну зга да на му ўка зу прый шоў 
ін шы нар ма тыў ны да ку мент: у лю тым 2012 
го да быў пры ня ты Указ № 100 «Аб за ха дах 
па ўдас ка на лен ні ўлі ку і ска ра чэн ні коль-
кас ці пус ту ю чых і ста рых да моў у сель скай 
мяс цо вас ці». Ка рэс пан дэнт «МС» па ці ка ві-
ла ся ў кі раў ні коў сель са ве таў, як пра цу ец-
ца па но вым ука зе і якія праб ле мы ўзні ка-
юць пры вы ра шэн ні гэ тай скла да най для 
вёс кі праб ле мы.

«ПРО СІМ, МО ЛІМ, УГА ВОР ВА ЕМ...»«ПРО СІМ, МО ЛІМ, УГА ВОР ВА ЕМ...»
Што ляг чэй: знес ці дом ці знай сці спад чын ні каў?Што ляг чэй: знес ці дом ці знай сці спад чын ні каў?
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Най леп шы Най леп шы 
спо саб спо саб 
ба раць бы ба раць бы 
з хам ствам — з хам ствам — 
штрафштраф

Мес цы для лю дзей з аб-
ме жа ва ны мі фі зіч ны мі 

маг чы мас ця мі пра цяг ва юць 
зай маць усе, ка му толь кі хо чац-
ца. Пры ехаў ін ва лід — спы ніц ца 
ня ма дзе. І гэ та ўжо не вы па дак 
— сіс тэ ма. 

МАР КI РОЎ КА 
З ПРА ТЭР МI НОЎ КАЙ

Прай шоў той час, ка лi ў сель скiх кра мах асар ты мент та-
ва раў быў зу сiм бед ным. Сён ня на сель нiц тву на вёс цы ёсць 
з ча го i дзе вы браць. У асоб ных аг ра га рад ках да дзя сят ка 
крам на на се ле ны пункт — з су час ным аб ста ля ван нем у пры-
ваб ным iн тэр' еры. Пры гэ тым усё ж да мi нант нае ста но вi шча 
ў гэ тым сег мен це рын ку тра ды цый на зай мае спа жы вец кая 
ка а пе ра цыя. I сель скiя жы ха ры па пра дук ты хар ча ван ня па-
ра ней ша му на кi роў ва юц ца ў мяс цо вае рай па. Вось толь кi 
якасць ганд лё ва га аб слу гоў ван ня не паў сюль на вы со кiм 
уз роў нi.

Спе цы я лiс ты Ка мi тэ та дзярж кант ро лю Го мель скай воб лас цi 
пра вя лi пра вер ку роз нiч най ганд лё вай сет кi Ка лiн ка вiц ка га рай па 
i вы свет лi лi, што па куп нi кам па-ра ней ша му ў пер шую чар гу трэ ба 
ўваж лi ва гля дзець, цi не пра тэр мi на ва ны та вар. Пра тэр мi на ва ны мi 
ака за лi ся больш за 40 най мен няў пра дук таў у ся мi пра ве ра ных 
сель скiх кра мах. На прык лад, у вёс цы Ха лод нi кi пра па ноў ва лi ся 
два най мен нi паў фаб ры ка таў са свi нi ны, тэр мiн пры дат нас цi якiх 
мi нуў... два ме ся цы та му, i 3 най мен нi кан ды тар скiх вы ра баў, якiя 
«пе ра ля жа лi» 21 дзень. У кра ме вёс кi Бя ро заў ка кан ды тар скiя 
вы ра бы, ага род нiн ныя кан сер вы, со ус та мат ны i сыр ме лi пра-
тэр мi на ва насць ад 5 дзён да 5 ме ся цаў. Ва ўсiх 8 пра ве ра ных 
сель скiх кра мах зной дзе ны роз ныя па ру шэн нi са нi тар ных нор маў 
i пра вi лаў: не вы ка нан не рэ жы му за хоў ван ня асоб ных та ва раў, 
ад сут насць не аб ход на га iн вен та ру для на рэз кi пра дук таў i iнш.

Па вы нi ках пра вер кi да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi ў вы гля-
дзе штра фаў пры цяг ну та 20 вi на ва тых асоб. Пра тэр мi на ва ныя 
та ва ры за ба ро не ны да да лей шай рэа лi за цыi, а iх кошт па кры ты 
за кошт вi на ва тых асоб. Акра мя та го, за зна хо джан не ў про да жы 
та кiх та ва раў, па ру шэн нi са нi тар ных нор маў i пра вiл раз гля да ец ца 
пы тан не аб пры цяг нен нi да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi кi раў-
нiц тва Ка лiн ка вiц ка га рай па.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

На пры кан цы каст рыч-
ні ка 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 
ад бы ла ся су стрэ ча стар-
шы ні 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, на мес ні ка стар шы ні 
Са ве та па ўза е ма дзе ян ні 
ор га наў мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня Свят ла ны Ге-
ра сі мо віч са стар шы ня мі 
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.

Дэ пу та там — 
дэ пу тац кі дзень

Па тэн цы ял сель скіх Са ве таў 
дэ пу та таў, на дум ку Свят ла ны 
Ге ра сі мо віч, яшчэ рас кры ты да-
лё ка не поў нас цю. Яны ма юць 
па трэ бу ў кан крэт най пад трым-
цы як дзяр жа вы, так і ор га наў 
мяс цо вай вы ка наў чай ула ды. 
Гэ тая дум ка лейт ма ты вам пра-
хо дзі ла пад час раз мо вы стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі з ка-
ле га мі.

Свят ла на Ге ра сі мо віч звяр ну-
ла ўва гу на тое, што стар шы ні 
сель скіх Са ве таў, іх дэ пу та ты, як 
і дэ пу та ты ра ён ных і аб лас ных 
Са ве таў, да во лі час та, па сут-
нас ці, пра цу юць на гра мад скіх 
па чат ках, ня рэд ка ах вя ру юць 
воль ным ча сам пас ля ра бо ты і ў 
вы хад ныя на ка рысць сва іх вы-
бар шчы каў. А ў дэ пу та таў ёсць 
сем'і, дзе ці, аса біс тыя спра вы, 
хат нія кло па ты. З улі кам гэ тых 
аб ста він, а так са ма не аб ход-
нас ці па вы шэн ня ро лі Са ве таў 
усіх уз роў няў бы лі вы ка за ны су-
мес ныя пра па но вы Са ве та Рэс-
пуб лі кі, Па ла ты прад стаў ні коў і 
рэ гі ё наў аб уня сен ні не ка то рых 
змен у за ка на даў ства. На прык-
лад, у За ко не «Аб ста ту се дэ пу-
та та мяс цо ва га Са ве та дэ пу та-
таў» пра па ну ец ца за ма ца ваць 
за дэ пу та там пра ва мець адзін 
сва бод ны дзень для вы ра шэн ня 
дэ пу тац кіх спраў у сва ёй акру зе, 
су стрэч з на сель ніц твам з за-
ха ван нем за ра бот най пла ты па 
мес цы пра цы ці служ бы. І гэ та 
свое ча со вая пра па но ва, лі чыць 
Свят ла на Мі хай лаў на. Па яе сло-
вах, ся род дэ пу та таў шмат лю-
дзей ра зум ных, не абы яка вых, з 
ак тыў най жыц цё вай па зі цы яй, 
аду ка ва ных, якія хо чуць і мо гуць 
пра ца ваць у Са ве тах. Та кіх лю-
дзей трэ ба пад трым лі ваць.

У са ка ві ку на ступ на га го да 
ад бу дуц ца вы ба ры ў мяс цо выя 
Са ве ты дэ пу та таў. З гэ тай на-
го ды Свят ла на Мі хай лаў на вы-
ка за ла над зею, што дэ пу та та-
мі бу дуць абра ны сум лен ныя і 
энер гіч ныя лю дзі.

Больш гро шай — 
больш маг чы мас цяў

Свят ла на Ге ра сі мо віч так-
са ма пад ра бяз на спы ні ла ся 
на пра па но вах з бо ку Ра ды па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня, а ме на ві-
та — па ўзмац нен ні ро лі мяс-
цо вых Са ве таў дэ пу та таў. Яна 
пад крэс лі ла, што за ка на даў чая 
ба за дае вя лі кія маг чы мас ці 
для іх эфек тыў най дзей нас ці, 
але рэа лі за ваць у поў най ме ры 
свае паў на моц твы не заў сё ды 
атрым лі ва ец ца з-за не да хо пу 

ча су і срод каў. Апош нім ча сам 
вы свет лі ла ся, што кі раў ні кі 
сель са ве таў не заў сё ды мо-
гуць вы ка рыс тоў ваць гро шы, 
за роб ле ныя ад пра вя дзен ня 
аў кцы ё наў па про да жы зя-
мель ных участ каў ці іх арэн ды, 
на па трэ бы сва іх тэ ры то рый. 
А гэ та іс тот ная кры ні ца па паў-
нен ня мяс цо ва га бюд жэ ту. Та-
му не аб ход на ўнес ці яс насць у 
гэ тае пы тан не і да зво ліць сель-
скім Са ве там больш ак тыў на 
вы ка рыс тоў ваць за роб ле ныя 
срод кі на доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рый, фі нан са ван не ра-
бот і па слуг, якія ма юць да чы-
нен не да гэ тай дзей нас ці. На 
дум ку Свят ла ны Ге ра сі мо віч, 
гэ та ня пра віль на, ка лі стар-
шы ня сель ска га Са ве та вы му-
ша ны ха дзіць з пра цяг ну тай 
ру кой па ка бі не тах кі раў ні коў 
гас па да рак і прад пры ем стваў і 
пра сіць іх знай сці маг чы масць 
пра фі нан са ваць тую ці ін шую 
ка рыс ную для мяс цо вых жы ха-
роў спра ву.

Так са ма пра па ну ец ца спон-
сар скую бяз вы плат ную да па мо-
гу, якая мо жа быць пра да стаў-
ле на сель са ве там у вы гля дзе 
гра шо вых срод каў, бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў, пра цоў най сі лы 
для вы ка нан ня за цвер джа ных 
пла наў па доб ра ўпа рад ка ван ні 
на се ле ных пунк таў ці за ха ван ні 
гіс торыка-куль тур ных пом ні каў і 
г.д., за ліч ваць у бюд жэ ты гэ тых 
мяс цо вых ор га наў і вы ка рыс тоў-
ваць па мэ та вым пры зна чэн ні. 
Для па вы шэн ня ўзроў ню фі нан-
са ва га за бес пя чэн ня пра воў і 
аба вяз каў мяс цо вых ор га наў 
ула ды ў Са вет Мі ніст раў уне се-
ны шэ раг ін шых пра па ноў.

Быць ці не быць 
ка му наль на-
ўні тар ным 
прад пры ем ствам?

Як вя до ма, ва кол іх ужо не 
пер шы год ідуць га ра чыя спрэч-
кі і дыс ку сіі. Сваё стаў лен не вы-
ка за ла стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі. Яна 
на га да ла: мець ці не мець та кія 
прад пры ем ствы — гэ та пра ва 
стар шынь сель скіх Са ве таў. 
Ство ра на ад па вед ная юры дыч-
ная ба за. Та му, ка лі стар шы ня 
Са ве та лі чыць мэ та згод ным ад-
крыць у ся бе ка му наль на-ўні-
тар нае прад пры ем ства, то, як 
той ка заў, сцяг яму ў ру кі. Ні хто 
за ба ра няць не бу дзе.

Свят ла на Ге ра сі мо віч на га-
да ла, што ў асоб ных ра ё нах гэ-
тыя прад пры ем ствы пра цу юць, і 
на ват па спя хо ва. Іх до свед свед-
чыць аб жыц ця здоль нас ці та кой 
фор мы дзе ла вой дзей нас ці. 
Дзя ку ю чы КУ Пам у сель скай 
мяс цо вас ці вы кон ва юц ца са мыя 
роз ныя ра бо ты для вяс коў цаў, 
у тым лі ку і на іх пры ся дзіб ных 
участ ках. У якас ці пры кла ду 
пры во дзіў ся Ка пыль скі ра ён. 
Там пры Цім ка віц кім сель вы-
кан ка ме, які ўзна чаль вае Але-
на Ост ры ка ва, ка му наль на-ўні-
тар нае прад пры ем ства за рэ ка-
мен да ва ла ся бе з леп ша га бо ку. 
Ня гле дзя чы на тое, што цэ ны на 
яго па слу гі вель мі пры маль ныя 
для вяс коў цаў, а на клад ныя вы-
дат кі вя лі кія, прад пры ем ства ле-
тась атры ма ла пры бы так 4 міль-
ё ны руб лёў. Нех та ўсміх нец ца, 
але, як за ўва жы ла Свят ла на Мі-
хай лаў на, для сель са ве та і гэ та 
гро шы. Га лоў нае ж у тым, што 
аказ ва ец ца да па мо га лю дзям, 
ся род якіх шмат пен сі я не раў.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТЭМА ДНЯ

Ча ка юц ца 
зме ны

Ці паў плы ва юць яны 
на эфек тыў насць 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня?

У СВАЁЙ АКРУЗЕ

На тал ля КЛІ МО ВІЧ:

«Лю дзі ўпэў не ны: 
дэ пу тат па ві нен 
ім да па ма гаць»

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

У дэ пу та та пар-
ла мен та ёсць дзве 
асноў ныя сфе ры 
дзей нас ці: пра ца-
ваць над но вы мі 
за ко на мі і ў акру зе. 
Пас ля вы ву чэн-
ня і аб мер ка ван ня 
пра ек таў за ко наў 
у пар ла менц кіх 
ка мі сі ях ды Аваль-
най за ле дэ пу та ты 
едуць у сваю акру-
гу, дзе су стра ка-
юц ца з ка лек ты ва мі, вя дуць пры ём гра ма-
дзян і вы ра ша юць праб ле мы кан крэт ных 
лю дзей. Але як мож на вы ра шаць праб ле мы 
акру гі, ка лі не ва ло да еш ма тэ ры яль ны мі 
срод ка мі, не рас па ра джа еш ся ча ла ве чы мі 
рэ сур са мі? Пра гэ та мы рас пы та лі на мес-
ні ка стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па пы тан нях эка ло гіі, пры ро-
да ка ры стан ня і чар но быль скай ка та стро фы 
На тал лю КЛІ МО ВІЧ, дэ пу та та ад Чка лаў-
скай вы бар чай акру гі № 96 (г. Мінск).

— Якія паў на моц твы мае дэ пу тат у акру зе?
— Ста тус дэ пу та та Па ла ты прад стаў ні коў да-

стат ко ва вы со кі і да зва ляе па лю бым пы тан ні сва іх 
вы бар шчы каў на ўпрост звяр нуц ца да лю бо га чы-
ноў ні ка. Праб ле мы ма ёй акру гі мне вя до мыя вель мі 
доб ра, бо са ма з'яў ля ю ся яе жы ха ром, бы ла дэ пу-
та там гар са ве та ў 25-м і 26-м склі кан нях. Акра мя 
та го, як кі раў нік ля чэб най уста но вы, заў сё ды ме ла 
маг чы масць увай сці ў ка бі нет да кі раў ні ка лю бой 
служ бы ці ра ё на, каб вы ра шыць ней кае праб лем-
нае пы тан не.

Якія бы ва юць праб ле мы? Пад час апош ня га 
пры ёму да мя не прый шлі жыль цы ад на го до ма ў 
пры ват ным сек та ры, які пад ля гае зно су. Во сем 
ча ла век — ча ты ры сям'і. Па ця пе раш нім за ка на-
даў стве нар ма тыў агуль най пло шчы жы ло га па-
мяш кан ня, якое бу ду ец ца, роў ны 15 кв.м на ад на-
го чле на сям'і. Ім пра па ну юць ад ну трох па ка ё вую 
ква тэ ру пло шчай 136 кв.м на ўсіх. Без умоў на, яны 
не згод ны... На па пя рэд няй сва ёй пра цы я з па-
доб ны мі пы тан ня мі не су ты ка ла ся, та му спа чат ку 
мне трэ ба атры маць ква лі фі ка ва ную кан суль та-
цыю спе цы я ліс таў.

Ад ной чы прый шла жан чы на, якая рас ка за ла, 
што яе сын, які жы ве ў ін шым ра ё не, пас ля ска-
ра чэн ня ўжо год без пра цы. Маў ляў, да па ма жы це 
пра ца ўлад ка ваць. Тут так са ма не ска жаш, што гэ та 
не ўва хо дзіць у маю кам пе тэн цыю, бо лю дзі ўпэў-
не ны, што дэ пу тат па ві нен ім да па ма гаць.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)
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