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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Як ак ты віс ты асоб най 

са цы яль най гру пы — па лі-
тыч най пар тыі, яны, вя до ма, 
уяў ля юць пэў ны ін та рэс, 
— кан ста та ваў спа дар Ла за-
вік. — Але не заў сё ды лю дзі, 
якія атры ма лі аў та ры тэт у 
сва ёй час та не шмат лі кай 
пар тый най ар га ні за цыі, ма-
юць та кі ж аў та ры тэт ся род 
не пар тый най гра мад скай 
ма сы.

Ма ла дыя — 
не та кія 

і ма ла дыя
Ка ля 5% ад усіх вы лу чэн-

цаў — ма ла дыя лю дзі ўзрос-
там да 30 га доў. 

Па вод ле па тра ба ван няў 
Вы бар ча га ко дэк са на шай 
кра і ны, у мяс цо вы Са вет дэ-
пу та таў мо жа быць вы бра ны 
гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, які да сяг нуў 18-га до ва га 
ўзрос ту, не мае су дзі мас ці і 
пра жы вае на тэ ры то рыі ад-
па вед на га Са ве та дэ пу та таў. 
Тым не менш ці не вя лі кая гэ-
та ад каз насць — быць на род-
ным вы бран ні кам у тым уз-
рос це, ка лі не ка то рыя на ват 
яшчэ не вы зна чы лі ся з пра-
фе сі яй? Ці ма юць ма ла дыя 
лю дзі да стат ко ва во пы ту, каб 
ра шаць праб ле мы мяс цо ва га 
маш та бу?

— Я не ска заў бы, што ў 
ма ла дых ня ма во пы ту, — не 
па га дзіў ся Мі ка лай Ла за-
вік.  — Лю дзі, якія вы лу ча юц-
ца кан ды да та мі ў дэ пу та ты, 
— гэ та ў боль шас ці сва ёй 
тыя, хто ўжо зра зу меў на 
прак ты цы, што та кое і вы-
твор чая дзей насць, і гра мад-
ская пра ца.

Сак ра тар Цэнт раль най ка-
мі сіі ўпэў не ны, што ча ла ве ка 
ва ўзрос це 27-30 га доў толь кі 
ўмоў на мож на на зы ваць ма-
ла дым і не да стат ко ва во пыт-
ным ча ла ве кам.

— У свой час у 21 год я 
ўжо ка ман да ваў ро тай і нёс 
ад каз насць за вы ка нан не 
ба я вых за дач пад раз дзя лен-
нем у скла дзе 120 ча ла век і 
100 адзі нак тэх ні кі, — ар гу-
мен та ваў ён. — Так што ка лі 

ма ла ды ча ла век, які пра цуе 
звы чай ным ра бо чым на вы-
твор час ці ці вы клад чы кам, 
вы лу ча ец ца кан ды да там у 
дэ пу та ты — зна чыць, ён ужо 
ве дае, што та кое жыц цё. 
Ды і 5 % — гэ та не так ужо і 
шмат. На маю дум ку, мо ла дзі 
ў ор га нах мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня па він на быць знач на 
больш, та му што по тым з яе 
вы рас туць і па лі тыч ныя дзея-
чы, і вы дат ныя гас па дар чыя 
кі раў ні кі.

Жа но чы 
«склад нік»

Ся род тых, хто жа дае 
стаць дэ пу та там мяс цо ва га 
Са ве та, жан чын пры клад на 
46%.

— На пер ша сным уз роў ні 
прад стаў ні чай ула ды жан чын 
вель мі шмат, — зга джа ец ца 
Ла за вік. — Але чым вы шэй 
уз ро вень кі ра ван ня, тым жан-
чын за ста ец ца менш.

Па вод ле слоў сак ра та ра 
Цэнт раль най ка мі сіі, больш 
за ўсё жан чын-дэ пу та таў у 
мяс цо вых Са ве тах — сель-
скіх, па сял ко вых, ра ён ных.

— На жаль, ужо на ўзроў-
ні воб лас ці і рэс пуб лі кі пра-
цэнт ныя су ад но сі ны жан чын 
і муж чын склад ва юц ца са 
знач най пе ра ва гай на ка-
рысць апош ніх, — кан ста та-
ваў Мі ка лай Ла за вік. — Ча му 
так? Тут ёсць і агуль на са цы-
яль ныя пры чы ны, і аса біс-
тыя. Вы бар шчы кі (ся род якіх 
боль шасць — жан чы ны) га-
ла су юць ча мусь ці за муж чын. 
На пэў на, гэ та та му, што муж-
чы на больш ду мае пра агуль-
ныя, гла баль ныя праб ле мы, а 
жан чы на — гэ та за ха валь ні ца 
хат ня га ача га. І яна, на ват ад-
да ючы ся бе ней кай гра мад-
скай пра цы, усё роў на за ста-
ец ца ў пер шую чар гу, ма ці. 
Та му тыя скла да ныя за да чы, 
якія ўзні ка юць і на больш 
вы со кіх уз роў нях Са ве таў, і 
ў дзяр жаў ным і вы твор чым 
кі ра ван ні, ста но вяц ца не 
прос та не па сіль ны мі, а на ват 
не па жа да ны мі для жан чы ны, 
та му што па тра бу юць за над-
та шмат ча су, яко га бу дзе не 
ха паць для сям'і.

Кроп кі над «і» 
рас стаў ля юць ка мі сіі

Да вы ба раў за стаў ся ме-
сяц, і ця пер тэ ры та ры яль ныя 
і акру го выя ка мі сіі ма юць да-
стат ко ва пра цы.

— Скон чыў ся пе ры яд вы-
лу чэн ня кан ды да таў у дэ пу та-
ты, і да 20 лю та га акру го выя 
і тэ ры та ры яль ныя вы бар чыя 
ка мі сіі па він ны пра ве рыць усе 
да ку мен ты, пра вес ці па ся-
джэн не сва іх ка мі сій і за рэ гіст-
ра ваць кан ды да таў у дэ пу та-
ты, — пра ін фар ма ваў Мі ка лай 
Ла за вік. — Для пра ве рак яны 
мо гуць пры цяг ваць дзяр жаў-
ныя ор га ны, пра во дзіць ва 
ўста ноў ле ным за ко нам па рад-
ку апы тан ні вы бар шчы каў, якія 

ста ві лі под пі сы ў спе цы яль ных 
ліс тах, ра біць за пы ты ў ор га-
ны, якія вя дуць ўлік ма ё мас ці, 
у пад атко вую ін спек цыю. Але я 
амаль упэў не ны, што на ват ра-
ней за ўста ноў ле ны тэр мін уся 
гэ та пра ца бу дзе скон ча на і 
кож ная ка мі сія пры ме ма ты ва-
ва нае ра шэн не аб рэ гіст ра цыі 
кан ды да таў або аб ад мо ве ў 
рэ гіст ра цыі, ка лі бу дуць вы яў-
ле ны за ка на даў ча аб грун та ва-
ныя пры чы ны для гэ та га.

Дэ ба ты маг чы мы... 
у тэ о рыі

Важ ным ат ры бу там вы-
ба раў у дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў, а так са ма прэ-
зі дэнц кіх вы ба раў з'яў ля юц ца 
тэ ле- і ра дыё дэ ба ты. 

Для мяс цо вых вы ба раў 
та кая маг чы масць за ка на-
даў ча не пра ду гле джа на, але 
дэ пу та ты мо гуць са мі ар га ні-
за ваць су мес ныя вы ступ лен ні 
пе рад вы бар шчы ка мі.

— Дэ ба ты за ко нам не пра-
ду гле джа ны, але тэ а рэ тыч на 
маг чы мыя, — пад крэс ліў Мі ка-
лай Ла за вік, — ка лі кан ды да ты 
ў дэ пу та ты, якія ба ла ці ру юц ца 
па ад ной вы бар чай акру зе, ар-
га ні зу юць су мес ную су стрэ чу 
са сва і мі вы бар шчы ка мі. Там 
яны мо гуць вы ка заць сваё 
мер ка ван не па мяс цо вых, 
агуль на па лі тыч ных, са цы яль-
ных праб ле мах. Але ўсё гэ та ў 
тэ о рыі. Я не ду маю, што нех та 
за про сіць на су стрэ чу з вы бар-
шчы ка мі свай го кан ку рэн та.

ХТО ХО ЧА СТАЦЬ ДЭ ПУ ТА ТАМ?

Па вод ле слоў Іга ра БЕ РАС ЦЕ НЯ, стар-
шы ні Пін скай га рад ской вы бар чай ка мі сіі, 
на 32 вы бар чыя акру гі Пін ска за яў кі па да лі 
36 вы лу чэн цаў, на 5 акруг Брэсц ка га аб лас-
но га Са ве та — 7. «За раз ка мі сія пра вя рае 
прад стаў ле ныя ад вы лу чэн цаў да ку мен ты, 
— рас па вёў Ігар Бе рас цень. — Па ру шэн няў 
за ка на даў ства па куль што вы яў ле на не бы ло. 
Ду маю, усе вы лу чэн цы бу дуць за рэ гіст ра-
ва ны». Ігар Бе рас цень звяр нуў ува гу на тое, 
што па ра лель на ка мі сія пра цуе над тэкс та мі 
для бю ле тэ няў. «Пра сцей бу дзе ўжо по тым, 
ка лі што, вы крас ліць звест кі пра вы лу чэн ца, 
які рап там не прой дзе пра вер ку і не бу дзе 
за рэ гіст ра ва ны», — па тлу ма чыў стар шы ня 
Пін скай ка мі сіі. Ён так са ма пра ін фар ма ваў, 
што з 36 вы лу чэн цаў 16 — дзе ю чыя дэ пу та ты 
мяс цо вых Са ве таў. «У асноў ным гэ та лю дзі 
ста лыя, во пыт ныя, — ад зна чыў Ігар Бе рас-
цень. — Толь кі 3 ча ла ве кі ма ла дзей шыя за 30 
га доў». Што да пар тый нас ці вы лу чэн цаў, то, 
па вод ле слоў стар шы ні ка мі сіі, 4 вы лу чэн цы ў 
га рад скі Са вет — прад стаў ні кі Ка му ніс тыч най 
пар тыі Бе ла ру сі, у аб лас ны — адзін — член 
пар тыі БНФ і адзін — Лі бе раль на-дэ ма кра тыч-
най пар тыі. Па вод ле ін фар ма цыі Бе рас це ня, 
у Пін скі га рад скі Са вет па да лі за яў кі толь кі 4 
жан чы ны.

Ге надзь ФІ ЛІ ПЕН КА, стар шы ня Ві цеб-
скай ра ён най вы бар чай ка мі сіі, рас па вёў, 
што на 39 акруг вы лу чы ла ся 39 ах вот ных 
стаць дэ пу та та мі. «13 — шля хам збо ру под пі-
саў, 26 — ад пра цоў ных ка лек ты ваў», — удак-
лад ніў стар шы ня ка мі сіі. Па вод ле яго ін фар-
ма цыі, ад па лі тыч ных пар тый вы лу чэн цаў у 
Ві цеб скім ра ё не не бы ло. З 39 ах вот ных стаць 
дэ пу та та мі 7 жан чын. «Ка лі акрэс ліць парт рэт 
ся рэд не ста тыс тыч на га вы лу чэн ца, то гэ та ча-

ла век, які зна хо дзіц ца на кі ру ю чай па са дзе, 
яго ўзрост — ад 35 да 45 га доў», — ад зна чыў 
спа дар Фі лі пен ка.

Як пра ін фар ма ва ла сак ра тар Го мель скай 
га рад ской вы бар чай ка мі сіі Іры на АБ РАМ-
ЦА ВА, на 40 акруг Го ме ля па да лі да ку мен ты 
109 вы лу чэн цаў. «Тра ды цый на шмат ах вот ных 
стаць дэ пу та та мі ад Цэнт раль на га ра ё на Го-
ме ля, — ад зна чы ла сак ра тар ка мі сіі. — Але 
ёсць 8 акруг, дзе вы лу ча на па ад ным ча ла ве-
ку. Там бу дуць без аль тэр на тыў ныя вы ба ры». 
Па вод ле слоў Іры ны Аб рам ца вай, са ма му ма-
ла до му вы лу чэн цу — 22 га ды, а са ма му ста-
рэй ша му — 78. «Ак тыў на ся бе пра яві лі асо бы 
пен сій на га ўзрос ту: іх 14% ад усіх вы лу чэн цаў, 
— звяр ну ла ўва гу сак ра тар ка мі сіі. — Шмат 
ма ла дых лю дзей ва ўзрос це да 30 га доў — іх 
10% ад агуль най коль кас ці тых, хто хо ча стаць 
дэ пу та та мі». Па ін фар ма цыі Аб рам ца вай, 
ад па лі тыч ных пар тый у Го ме лі вы лу чы ла ся 
36 ча ла век — ак ты віс ты Бе ла рус кай пар тыі 
ле вых «Спра вяд лі вы свет», Ка му ніс тыч най 
пар тыі Бе ла ру сі, Аб' яд на най гра ма дзян скай 
пар тыі, Са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі на род-
най зго ды. Іры на Аб рам ца ва ад зна чы ла, што 
ця пер ка мі сія пра вя рае ўсе да ку мен ты, якія 
па да лі для рэ гіст ра цыі вы лу чэн цы.

Вік тар ГАР БА НЁЎ, стар шы ня Баб руй-
скай га рад ской вы бар чай ка мі сіі, ад зна чыў, 
што на 40 акруг го ра да вы лу чы ла ся 97 прэ-
тэн дэн таў. Асноў ная ма са — ад пра цоў ных 
ка лек ты ваў. «За пра ва на звац ца на род ным 
вы бран ні кам бу дуць зма гац ца кі раў ні кі прад-
пры ем стваў, біб лі я тэ ка ры, на стаў ні кі, ра бо-
чыя, — рас па вёў Гар ба нёў. — Ёсць на ват 
адзін сту дэнт-пя ці курс нік». Што ці ка ва, у Баб-
руй ску вы лу чэн цаў-жан чын пры клад на столь кі 
ж, коль кі і муж чын.

А ЯК НА МЕС ЦАХ?

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

— Гэ та адзі ная ме ра ўма ца ван ня бюд жэ таў 
пяр віч на га ўзроў ню?

— Не. Як раз ця пер ідзе пра ца над уня сен нем 
змя нен няў у за кон аб мяс цо вым кі ра ван ні і са ма кі-
ра ван ні, а так са ма ў Бюд жэт ны ко дэкс. Пла ну ец ца 
 да ць пра ва Са ве там дэ пу та таў пяр віч на га ўзроў ню 
вы дат коў ваць срод кі на фі нан са ван не бу даў ні чай 
дзей нас ці на мес цах. Гэ тае но ва ўвя дзен не па спры-
яе ства рэн ню доў га тэр мі но вых каш тоў нас цяў за 
кошт пяр віч ных бюд жэ таў і па слу жыць ума ца ван ню 
са ма стой нас ці кож на га з гэ тых бюд жэ таў.

Ха чу на га даць, што рэшт кі срод каў бюд жэ ту, 
якія ўтва ры лі ся на ка нец спра ва здач на га фі нан-
са ва га го да, за ста юц ца ў рас па ра джэн ні ад па вед-
на га мяс цо ва га Са ве та дэ пу та таў і іх ада бран не з 
бюд жэ ту не да пус ка ец ца. Вы ка ры стан не рэшт каў 
срод каў бюд жэ ту, якія ўтва ры лі ся на па ча так гэ та га 
фі нан са ва га го да, ажыц цяў ля ец ца ра шэн нем мяс-
цо ва га Са ве та дэ пу та таў. На пра ця гу фі нан са ва га 
го да гэ тыя рэшт кі мо гуць вы ка рыс тоў вац ца, у тым 
лі ку вы кан ка ма мі пяр віч на га ўзроў ню, для па крыц-
ця ча со вых ка са вых раз ры ваў, якія ўзні ка юць пры 
вы ка нан ні мяс цо вых бюд жэ таў, з іх ад наў лен нем 
да за кан чэн ня фі нан са ва га го да.

— Якія но ва ўвя дзен ні сё ле та за кра нуць мяс-
цо выя бюд жэ ты ўво гу ле?

— У мяс цо вых бюд жэ тах з'я ві лі ся но выя да-
ход ныя кры ні цы. У пры ват нас ці, уво дзіц ца адзі-
ны па да так на да ход, атры ма ны ад ажыц цяў лен ня 
дзей нас ці па ака зан ні па слуг па тэх ніч ным аб слу-
гоў ван ні і ра мон це аў та мо та транс парт ных срод каў 
і іх кам па не нтаў. Ён у поў ным аб' ёме за ліч ва ец ца 
ў бюд жэ ты ба за ва га ўзроў ню.

Ся род но вых не пад атко вых кры ніц да хо даў — 

дзяр жаў ная пош лі на за вы да чу да зво лу на до пуск 
транс парт на га срод ку да ўдзе лу ў да рож ным ру ху. 
Пош лі на бу дзе спа га няц ца на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
і раз мяр коў вац ца па роў ну па між рэс пуб лі кан скім 
і мяс цо вым бюд жэ та мі. Гэ тыя срод кі пой дуць на 
па ляп шэн не якас ці да рог і ву ліц на шай кра і ны. 
Па пя рэд не, па вод ле пад лі каў Мі ніс тэр ства фі нан-
саў, мяс цо выя бюд жэ ты атры ма юць у вы гля дзе 
вы шэй на зва най дзяр жаў най пош лі ны да дат ко ва 
ка ля 800 млрд руб лёў.

Акра мя та го, з мяс цо вых бюд жэ таў вы ве дзе на 
та кая ры зы коў ная кры ні ца да хо даў, як па да так 
на пры бы так рэс пуб лі кан скіх ар га ні за цый. Ця пер 
ён у поў ным аб' ёме за ліч ва ец ца ў рэс пуб лі кан-
скі бюд жэт. Гэ та зроб ле на для та го, каб мяс цо-
выя бюд жэ ты не за ле жа лі ад вы ні каў дзей нас ці 
рэс пуб лі кан скіх ар га ні за цый. Каб, на прык лад, 
пра ду хі ліць ле таш нюю скла да ную сі ту а цыю, ка лі 
бюд жэт Мін скай воб лас ці не да атры маў гро шай 
з-за па гар шэн ня па каз чы каў фі нан са ва-гас па-
дар чай дзей нас ці асноў на га па дат ка пла цель-
шчы ка ААТ «Бе ла русь ка лій» і быў вы му ша ны 
іс тот на ска ра ціць пер ша па чат ко ва за пла на ва ныя 
рас хо ды.

Пры гэ тым нар ма тыў ад лі чэн ня ў мяс цо выя 
бюд жэ ты ад та кой знач най да ход най кры ні цы, 
як па да так на да баў ле ную вар тасць, па вя лі ча ны 
з 30% да 31%. Ён раз мяр коў ва ец ца па між аб лас-
ця мі і го ра дам Мінск ам праз рыс та — пра пар цы я-
наль на коль кас ці жы ха роў. 

— Якім чы нам па ра і це кі раў ні кам на мес цах 
па паў няць свае бюд жэ ты? Якія да ход ныя кры-
ні цы, на ваш по гляд, вар та бы ло б раз ві ваць 
больш ак тыў на?

— Шлях адзі ны: са дзей ні чаць ства рэн ню спры-
яль на га ін вес ты цый на га клі ма ту ў сва ім рэ гі ё не, 
ства раць эфек тыў ныя прад пры ем ствы і, без-
умоў на, па ляп шаць дзей насць тых ар га ні за цый, 
якія ўжо функ цы я ну юць. Гэ та вы гад на, бо па да-
так на пры бы так ка му наль ных і не дзяр жаў ных 
прад пры ем стваў цал кам за ста ец ца ў мяс цо вых 
бюд жэ тах. Тое ж са мае ты чыц ца і па да ход на га 
па да тку з фі зіч ных асоб. Да сло ва, па вы ні ках 
мі ну ла га го да па да ход ны па да так — іс тот ная 
кры ні ца мяс цо вых бюд жэ таў. Тут на ват на зі ра-
ец ца пе ра вы ка нан не ад нос на пер ша па чат ко ва 
за цвер джа ных па каз чы каў у су вя зі з рос там за-
ра бот най пла ты.

Аса біс та я вы сту паю за ства рэн не ка му наль-
ных уні тар ных прад пры ем стваў (КУ Паў). У якас ці 
ўзо ру доб ра га гас па да ран ня на пяр віч ным уз роў ні 
мож на на зваць Опыль скі сель са вет, што ў Іва наў-
скім ра ё не. Прад пры ем ства там пра цуе эфек тыў-
на. У якас ці до ка зу пры вя ду ліч бы: толь кі ле тась 
бюд жэт сель са ве та атры маў больш за 60 млн 
руб лёў у вы гля дзе част кі пры быт ку ад дзей нас ці 
гэ та га ўні тар на га прад пры ем ства. Больш за тое, 
КУП не толь кі на во дзіць па ра дак на сва ёй тэ ры то-

рыі, але і вы кон вае за ка зы ін шых 
сель са ве таў...

Толь кі па ду май це, як мож на 
бы ло б аб лег чыць на груз ку на 
бюд жэ ты пяр віч на га ўзроў ню, 
ка лі б у боль шас ці сель са ве таў 
быў бы та кі пры быт ко вы КУП! 
Цу доў ныя вы ні кі ра бо ты і, у пер-
шую чар гу, гэ та мож на ска заць у 
ад рас лю дзей, якія за ўсім гэ тым 
ста яць.

— На коль кі ак тыў на жы ха-
ры сель са ве таў удзель ні ча юць 
сва ім руб лём у доб ра ўпа рад-
ка ван ні ма лой ра дзі мы?

— У цэ лым па кра і не ў мяс цо-
выя бюд жэ ты ў якас ці срод каў 
са ма аб кла дан ня за мі ну лы год 
па сту пі ла 3,4 млрд руб лёў. Гіс-
та рыч на скла ла ся так, што най-
больш ак тыў ныя ў гэ тым сэн се 
лю дзі жы вуць на Го мель шчы не. На прык лад, у 
Халь чан скім сель са ве це Вет каў ска га ра ё на ле-
тась са бра лі больш як 80 млн руб лёў, у Па ба лоў-
скім сель са ве це Ра га чоў ска га ра ё на — больш за 
70 млн руб лёў. Лю дзі ра зу ме юць, што бюд жэт не 
гу ма вы, на ўсё ў адзін мо мант гро шай не хо піць, 
та му ўно сяць па сіль ны ўклад у на вя дзен не па рад-
ку ў на се ле ных пунк тах.

— Тац ця на Ана толь еў на, рас ка жы це пад ра-
бяз ней, якія сфе ры па тра бу юць най боль шых 
гра шо вых улі ван няў?

— Асноў ныя на прам кі рас хо даў у бюд жэ тах 
рэ гі ё наў — гэ та за бес пя чэн не функ цы я на ван ня 
ўста ноў аду ка цыі, ахо вы зда роўя, суб сі дзі ра ван не 
дзей нас ці мяс цо вай ЖКГ. Ме на ві та гэ тыя рас хо-
ды на пра мую звя за ны з рэа лі за цы яй мер са цы-
яль най аба ро не нас ці на шых гра ма дзян.

Каб на кі ра ваць рас хо ды мяс цо вых бюд жэ таў у 
пра віль нае рэ чы шча, у Бюд жэт ны ко дэкс і ў за кон 
аб бюд жэ це бы лі ўне се ны но выя нор мы. У пер-
шую чар гу мяс цо вы бюд жэт па ві нен за бяс печ ваць 
га ран та ва ны па кет са цы яль ных па слуг на сель ніц-
тву. Вя до ма, доб ра ўпа рад ка ван не і ка пі таль ныя 
рас хо ды — на быц цё аб ста ля ван ня, ка пі таль ны 
ра монт, ка пі таль нае бу даў ніц тва — гэ та вель мі 
важ на. Але ў пер шую чар гу мы па він ны тур ба вац-
ца пра тое, каб у на шых па лі клі ні ках і баль ні цах 
бы лі ў на яў нас ці па трэб ныя ме ды ка мен ты, каб 
бы ло за бяс пе ча на хар ча ван не дзя цей у на ву чаль-
ных уста но вах, каб свое ча со ва і ў поў ным аб' ёме 
пла ці лі зар пла ту ра бот ні кам бюд жэт най сфе ры, 
каб суб сі дзі ра ва лі ся ка му наль ная гас па дар ка і 
транс парт, свое ча со ва вы кон ва лі ся аба вяз кі па 
за па зы чан нях.

Больш за тое, акра мя нар ма ты ву за бяс пе ча-
нас ці па рас хо дах у га лі не ахо вы зда роўя, з гэ та га 
го да ўве дзе ны нар ма тыў бюд жэт най за бяс пе-

ча нас ці рас хо даў на аду ка цыю. Ін шы мі сло ва мі, 
за фік са ва ны мі ні маль ны аб' ём срод каў, які мяс цо-
вым ула дам не аб ход на за ха ваць на па трэ бы гэ тай 
га лі ны. Та кое ра шэн не па він на па спры яць у тым 
лі ку і па вы шэн ню зар пла ты ра бот ні каў аду ка цыі, 
што вель мі важ на.

— Не сак рэт, што да дат ко выя рэ сур сы мо-
гуць з'я віц ца не толь кі ад атры ман ня да дат ко-
вых да хо даў, але і за кошт ап ты мі за цыі рас-
хо даў...

— Так, гэ та вель мі ак ту аль на ў сён няш ніх рэа-
лі ях. Та му за да ча сель са ве таў — больш ак тыў на 
ўцяг ваць у гас па дар чы аба рот ка му наль ную ма-
ё масць і зя мель ныя ўчаст кі, якія не вы ка рыс тоў-
ва юц ца, ства раць эфек тыў ныя КУ Пы... Ад ным 
сло вам, ва ўмо вах не да стат ко вас ці бюд жэт ных 
гро шай най боль шую каш тоў насць на бы вае та кая 
якасць дзяр жаў на га слу жа ча га, як маг чы масць 
быць дбай ным гас па да ром — каб най больш ра-
цы я наль на, эфек тыў на рас па ра дзіц ца ты мі срод-
ка мі, якія ёсць.

Акра мя та го, рас хо ды на за бес пя чэн не дзей-
нас ці не па срэд на са міх ор га наў кі ра ван ня на 
мес цах мо гуць быць знач на ап ты мі за ва ны. Па 
пра віль ным шля ху ідзе Мін скай воб ласць. Я 
маю на ўва зе ўзбуй нен ні сель са ве таў. Так, ка лі 
ў 2012 го дзе на Мін шчы не быў 281 бюд жэт пяр-
віч на га ўзроў ню, то ў 2014 го дзе іх за ста нец ца 
225. Як вы нік — эка но мяц ца бюд жэт ныя срод-
кі на ўтры ман не апа ра ту кі ра ван ня сель са ве та, 
а сэ ка ном ле ныя гро шы, без умоў на, пой дуць на 
доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый. Вель мі доб рая 
прак ты ка, яе трэ ба мець на ўва зе ін шым рэ гі ё нам 
і ажыц цяў ляць удас ка на лен не дзей нас ці дзяр-
жаў ных уста ноў, уліч ва ю чы пры гэ тым ін та рэ сы 
гра ма дзян.

Асноў ны мі кры ні ца мі да хо даў 
мяс цо вых бюд жэ таў сён ня 
з'яў ля юц ца:
па да так на пры бы так, які 
вы плач ва ец ца ка му наль ны мі і 
не дзяр жаў ны мі ар га ні за цы я мі, 
па да ход ны па да так, па да ткі на 
ўлас насць і ад лі чэн ні ад па да тку на 
да баў ле ную вар тасць. Усе мяс цо выя 
бюд жэ ты па стаў ле ны ў роў ныя 
ўмо вы, каб за раб ляць улас ныя 
гро шы, каб са ма стой на на рошч ваць 
свой па тэн цы ял за кошт па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці дзей нас ці 
прад пры ем стваў,  — не за леж на 
ад та го, ка му наль ная ар га ні за цыя 
гэ та аль бо прад пры маль ніц кая 
струк ту ра.

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

На сва ім «ка му наль ным» участ ку ён ства-
рыў мо ла дзе вую вы твор чую бры га ду, якая 
бы ла пры зна на ў ра ё не леп шай у сфе ры аб-
слу гоў ван ня. А бу даў ні чы атрад з лі ку стар-
ша клас ні каў Май ска га ву чэб на-пе да га гіч на га 
комп лек су, якім ён кі ра ваў, стаў пе ра мож цам 
ра ён на га кон кур су пра цоў на га се мест ра. Та кі 
ма ра фет з пад лет ка мі на вя лі, што не со рам на 
на ват за меж ныя дэ ле га цыі за пра шаць. Зра бі лі 
пры го жую дзі ця чую пля цоў ку, клум бы. Стар-
ша клас ні кам так спа да ба ла ся пра ца ваць пад 
кі раў ніц твам Па ве ра на га, што не ка то рыя пас ля 
за кан чэн ня шко лы за ста лі ся ў мяс цо вай гас-
па дар цы.

Леп шы ад па чы нак — 
гэ та... пра ца

— У Вік та ра Ры го ра ві ча за ла тыя ру кі і бес ка-
рыс лі вая ду ша, — ка жа пра Па ве ра на га стар-
шы ня Чэ ры каў ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
На тал ля Га тоў чык. — Ка лі да еш яму да ру чэн не, 
мож на не су мня вац ца: вы ка нае. Ён на ват у ад-
па чы нак ідзе дзе ля та го, каб па пра ца ваць на 
ўбор цы ўра джаю.

Здзіў ляе ад но: як ча ла век усю ды па спя вае? 
Кам байн, на якім ён пра цуе пад час убо рач най, 
са мы да гле джа ны. Ка му наль ная гас па дар ка 
так са ма функ цы я нуе спраў на. Аб яго доб ра-
сум лен нас ці свед чаць дзя сят кі два гра мат і па-
дзяк роз ных уз роў няў і га на ро вы знак ра бот ні ка 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі.

— Трэ ба пра ца ваць так, каб не со рам на пе-
рад ін шы мі бы ло, — лі чыць ён. — Ды і са мо му 
пры ем на, ка лі ўсё па-гас па дар ску ро біц ца. Ле-
там тут тра ву ко сім, каб тэ ры то рыя пры ваб на 
вы гля да ла. І пра вёс кі, што на во кал, не за бы-
ва ем. Там жа ад ны пен сі я не ры жы вуць. Хто ім 
да па мо жа? Мо гіл кі да гля да ем, ага ро джу ра ман-
ту ем, дрэ вы ава рый ныя спі лоў ва ем... За ўсім 
трэ ба гля дзець.

— Жон ка з до му яшчэ не го ніць? У вас жа ўсё 
спра вы ды спра вы, — пы та ю ся ў Па ве ра на га.

— Дык мы ж з ёю ра зам і пра цу ем, — усмі-
ха ец ца Вік тар Ры го ра віч. — Яна спра ва зда чы 
ро біць — гэ та для мя не са мае цяж кае. А без іх 
зар пла ту не атры ма еш.

На пе ра дзе — но выя пла ны.
— У нас ёсць усе маг чы мас ці, каб вы рошч-

ваць ста так ка роў, — дзе ліц ца ня ўрымс лі вы 
Па ве ра ны. — Трэ ба па ду маць, як комп лекс пад 
жы вё лу зра біць.

І мне зда ец ца, усё ў яго атры ма ец ца. Та кі ён 
ча ла век.

Фо та аў та ра.

СВОЙ 
СЯ РОД 
СВА ІХ

У вёс цы Мок рая Дуб ра ва 
Ла гі шын ска га па сялковага 

са ве та Пін ска га ра ё на 
вяс ной бу дзе ўста ноў ле на 

кам па зі цыя з па мят най 
дош кай ге ра і ні Пер шай 
су свет най вай ны Ры ме 
Іва но вай. Гэ тая муж ная 

дзяў чы на, сяст ра 
мі ла сэр нас ці, за гі ну ла 

ў ту тэй шых мяс ці нах 
у 1915 го дзе.

Бой за Мок рую Дуб ра-
ву быў да во лі жорст кім. Як 
вы свет лі лі мяс цо выя края знаў цы, нем цы 
на сту па лі на Лу нін ец. А не вя лі кі гар ні зон рус-
кай ар міі муж на аба ра няў ся на под сту пах да 
зга да на га на се ле на га пунк та. Так ста ла ся, 
што ўсе афі цэ ры за гі ну лі. І сал да ты раз гу бі-
лі ся. Бы ло яс на, што праз не ка то ры час яны 
раз бя гуц ца ў роз ныя ба кі. Не ка то рыя ўжо ў 
па ні цы па ча лі па кі даць ако пы. Та ды ка ман-
да ван не бай ца мі ўзя ла на ся бе 21-га до вая 
сяст ра мі ла сэр нас ці Ры ма Іва но ва. І стом ле-
ныя доў гім бо ем вай скоў цы са бра лі ся з ду хам 
— у та кіх умо вах яны не маг лі па ка заць сваю 
сла басць. Мож на ска заць, зда рыў ся цуд: 
ра сій скія сал да ты вы ста я лі і на ват ада гна лі 
во ра га. А сяст рыч ка, якая вы ра та ва ла жыц-
цё мно гім на по лі бою, атры ма ла смя рот нае 
ра нен не і па мер ла на ру ках у бай цоў. Це ла 
яе по тым пе ра вез лі на ра дзі му, у Стаў ра паль. 
Па смя рот на Ры му Іва но ву ўзна га ро дзі лі ва-
ен ным ор дэ нам свя то га Ге ор гія ІV сту пе ні. Та-
кой уз на га ро ды ўда сто е на адзі ная жан чы на ў 
Ра сій скай ім пе рыі.

Пра тое, што ка ля Мок рай Дуб ра вы ад бы-
лі ся баі Пер шай су свет най, заў сё ды ве да лі ў 
акру зе, а вось пра подз віг юнай мед сяст ры 
ма ла хто знаў. Стар шы ня Ла гі шын ска га па-
сялковага Са ве та Кан стан цін Шляж ко рас ка-
заў, што ў ле се ка ля вёс кі ёсць два вя лі кія па-
ха ван ні сал да таў — удзель ні каў тых ба ёў. У 
ад ным мес цы знай шлі спа чын ня мец кія во і ны, 
у дру гім — рус кія. Га доў дзе сяць та му су пра-
цоў нік ту тэй ша га ляс ніц тва Аляк сей Пят ро віч 
Ба люк па ўлас най іні цы я ты ве зра біў два бе-
тон ныя пом ні кі і ўста на віў іх на ма гі лах. Та ды 
іх аб га ра дзі лі і як маг лі доб ра ўпа рад ка ва лі. І 
ця пер мяс цо вая ўла да кла по ціц ца пра вон ка-
вы вы гляд па ха ван няў ста га до вай даў ні ны. 
Да доб рай спра вы пад клю чы лі школь ні каў. 
Вуч ні ту тэй шай ба за вай шко лы кож ную вяс ну 

вы са джва юць квет кі, пры бі ра-
юць на ма гі лах. А за ад но вы ву-
ча юць гіс то рыю свай го краю.

У Мок рай Дуб ра ве сён ня жы-
ве ка ля 300 ча ла век. Тут, акра-
мя шко лы, ёсць клуб, ляс ніц тва, 
ФАП, кра мы. Вёс ка ў цэ лым да-
гле джа ная. Яе доб ра ўпа рад ка-
ван нем мяс цо вая ўла да зай ма-
ец ца кож ны год. На гэ тую вяс ну 
пла ну ец ца за кон чыць уста ноў ку 
ага ро джы ва кол мо гі лак, «ра-
за брац ца» з кал до бі на мі на да-
ро гах, якія ўтва ры лі ся за зі му. 

Ну і, вя до ма, да вя дзец ца іс тот на па леп шыць 
тэ ры то рыю ва кол клу ба, каб уста на віць там 
па мят ны знак. Клуб зна хо дзіц ца ў са мым 
цэнт ры вёс кі — скульп тур ная кам па зі цыя з 
трох ва лу ноў і ме ма ры яль най дош кі доб ра 
ўпі шац ца ў агуль ны края від.

Па мят ную дош ку ўжо зра бі лі ў Мін ску. 
Ме на ві та ў ста лі цы на ра дзі ла ся ідэя ўве ка-
ве чыць імя юнай ге ра і ні на мес цы, дзе быў 
здзейс не ны подз віг. Як рас ка за ла ка рэс пан-
дэн ту «МС» за гад чы ца вы ха ваў ча га ад дзе ла 
ста ліч на га Ін сты ту та пра ва знаў ства Люд мі ла 
Бла га па луч ная, упер шы ню пра сяст ру мі-
ла сэр нас ці Ры му Іва но ву рас ка заў сту дэнт 
гэ тай ВНУ, які ро дам з Пін ска. Яго та ва ры-
шы за га рэ лі ся ідэ яй да ве дац ца больш пра 
ўдзель ні цу Пер шай су свет най. Яны спі са лі ся 
са Стаў ра паль скім му зе ем і атры ма лі па трэб-
ныя ма тэ ры я лы. Та ды ў сту дэнц ка га ак ты ву 
ўзнік ла дум ка ўве ка ве чыць па мяць пра подз-
віг Ры мы Іва но вай. Бу ду чыя юрыс ты ўсё ра бі-
лі са мі: пі са лі пісь мы ў Мі ніс тэр ства куль ту ры 
і ін шыя ўста но вы, уз гад ня лі эс кіз бу ду чай ме-
ма ры яль най дош кі, ар га ні зоў ва лі пра вя дзен-
не экс пер ты зы. Ад на ча со ва збі ра лі гро шы. 
Да збо ру срод каў пад клю чы лі ся і вы клад чы кі. 
Ка лі па трэб ная су ма бы ла ў на яў нас ці, дош ку 
за ка за лі ў май стэр ні. І вось дня мі сак ра тар 
ка мі тэ та БРСМ Вік то рыя Каш ко па ве да мі ла, 
што ме ма ры яль ная дош ка га то ва.

...Пом нік пла ну ец ца ўста на віць і ўра чыс та 
ад крыць у кра са ві ку. Спе цы я ліст ад дзе ла ідэа-
ло гіі, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Пін ска га 
рай вы кан ка ма Іры на Да ні лі на па ве да мі ла нам, 
што пы тан ні ўста ноў кі пом ні ка ўзгод не ны на 
ка ар ды на цый ным са ве це па гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы не ра ё на. За ста ло ся пад рых та-
ваць ме ра пры ем ства і год на яго пра вес ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

Пом нік 
сяст ры мі ла сэр нас ці 
з'я віц ца ў Мок рай Дуб ра ве

Ры ма 
ІВА НО ВА.

КАБ ФІНАНСЫ 
НЕ СПЯВАЛІ РАМАНСАЎ...


