БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

1 кастрычніка 2014 г.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Анатоль Рубінаў ухваліў вопыт догляду кааператыўнага
дома ў Салігорску, які наведалі члены Савета па ўзаемадзеянні.
— Дом у вель мі доб рым
стане. Чаму? Бо тут выбудавана сістэма падтрымання парадку. Ёсць чалавек, якога выбралі і якому даплачваюць за
тое, каб ён сачыў за парадкам
у доме і пры неабходнасці звязваўся з адпаведнымі службамі. І робіць ён гэта, як правіла,
хутка, бо і сам зацікаўлены ў
тэрміновым вырашэнні пэўнай
праблемы: ён жыве ў гэтым
доме, а не проста збоку прыходзіць зарабляць грошы. Так
і ў вёсцы: людзі, якія жывуць
там, больш за ўсіх зацікаўлены
ва ўладкаванні свайго жыцця.
Яны павінны мець магчымасць
самастойна прымаць рашэнні і
арганізоўваць сваю працу.

Больш
паўнамоцтваў
Падчас пасяджэння Анатоль
Рубінаў выказаў думку, што ў
краіне ёсць неабходнасць у новых падыходах для павышэння
эфектыўнасці органаў мясцовага самакіравання.
— Самае галоўнае ў гэтым
выпадку — павышэнне ўзроўню паўнамоцтваў, ініцыятывы і
зацікаўленасці на месцах. Людзям трэба даць больш магчымасцяў для гэтага, тады ў іх
будзе развівацца неабходнае
пачуццё гаспадара, — адзначыў Анатоль Рубінаў.
У сваю чаргу Сямён ШАПІ РА, стар шы ня Мінск ага
абласнога выканаўчага камітэта, паведаміў, што ў Мінскай вобласці ўжо рэалізуецца
эксперымент, сутнасць якога ў
тым, каб павысіць адказнасць
органаў мясцовага самакіравання.
— У апошнія гады органы
дзяржаўнага кіравання ўзялі на
сябе тыя задачы, якія павінны
вырашацца на месцах. Дарэчы,
дзяржорганы не заўсёды гэтыя
задачы вырашалі эфектыўна.
Каб выправіць сітуацыю, мы
выдаткавалі 4 трыльёны беларускіх рублёў — гэта сродкі на
будаўніцтва, паляпшэнне якасці дарог, падтрымку ЖКГ... Гэтыя грошы мы размеркавалі па
раёнах вобласці ў залежнасці
ад колькасці насельніцтва.

Такім чынам, раёны атрымалі магчымасць самастойна
вырашаць, на якія мэты неабходна накіраваць атрыманыя
сродкі.

Раней кіраўнікі
раёнаў прыязджалі
ў Мінаблвыканкам
і прасілі грошы, а цяпер
яны самастойна
думаюць, як разумна
размеркаваць і куды
накіраваць гэтыя сродкі.
— У наступным годзе мы
маем намер працягнуць гэтую
практыку, — паведаміў Сямён
Шапіра, — бо эксперымент паказаў: пры наяўнасці на месцах сродкаў хутчэй вырашаюцца тыя пытанні, якія раней
здаваліся вельмі складанымі.
Проста раней кіраўнікі раёнаў
прыязджалі ў Мінаблвыканкам і прасілі грошы, а цяпер
яны самастойна думаюць, як
разумна размеркаваць і куды
накіраваць гэтыя сродкі.
Анатоль Рубінаў станоўча
ацаніў такі вопыт. Ён падкрэсліў, што гэтую ініцыятыву варта падтрымліваць і ў далейшым.
Кіраўнік Мінскай вобласці ў
сваю чаргу паведаміў, што ў
рэгіёне рэалізуецца яшчэ адзін
цікавы эксперымент.
— Мы выдзелілі 300 мільярдаў беларускіх рублёў і змясцілі іх у фонд, з якога кіраўнікі
навучальных і ўрачэбных арганізацый могуць браць сродкі
на рамонт і будаўніцтва сваіх
аб'ектаў. Такі эксперымент досыць паспяхова апрабаваны ў
Гродзенскай вобласці, а зараз
гэты механізм хоць і цяжка, але
ўкараняецца і ў нас.
***
Як бачым, на месцах важная не толь кі на яў насць
грошай. Неабходна правільна арганізаваць дзеянні па
добраўпарадкаванні. Трэба,
каб людзі зразумелі, што
гэта робіцца для іх. І лепш
за ўсё, калі за неабходную
працу будуць брацца яны
самі — натуральна, за пэўную даплату. У гэтым выпадку зацікаўленасць будзе
двайная — і грошы зарабіць,
і добра выканаць працу, ад
якой залежыць і ўласны камфорт.

СВАЯ СЯРОД СВАІХ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Асобнае пытанне — прыватызацыя жылля,
якая для старых людзей з'яўляецца не зусім
зразумелым працэсам. І вось тут Ніна Аляксандраўна — вельмі каштоўная дарадчыца.
Падкажа, куды звярнуцца, як правільна запоўніць паперы і г. д. Яна, дарэчы, не зусім згодна
з цэнамі на аўкцыёнах па продажы свабодных участкаў зямлі. Скажам, навошта за гнілую хібару з зарослымі хмызняком «соткамі»
браць з пакупніка шмат грошай? Чалавеку і
так прыйдзецца моцна ўкласціся ў навядзенне
парадку на закінутай сядзібе.
Ніна Аляксандраўна — вялікая прыхільніца
правядзення святаў вёсак. Падчас падрыхтоўкі да іх, па яе словах, адбываецца згуртаванне людзей на выкананне карыснай агульнай справы, з'яўляецца магчымасць праявіць
беларускую гасціннасць. Ну і, безумоўна, сама
вёска прыгажэе. Без перабольшвання, прыкладам для іншых стала святкаванне 570-годдзя Груздава.
Жыхарам Груздава ў пэўным сэнсе пашанцавала: у іх ёсць памяшканне для правядзення
сустрэч. У гэтым будынку раней была бібліятэка, потым яе скарацілі. Цяжка сказаць, які
лёс напаткаў бы будынак, каб не актыўныя
дзеянні старасты. Яна звярнулася ў райсавет
з просьбай знайсці рашэнне, якое дазваляла
б вяскоўцам выкарыстоўваць дом для сваіх
сходаў.
Як аптыміст па натуры, яна бачыць абнадзейлівыя прыкметы вясковага жыцця.

— Я падлічыла — на навагодняй «ёлцы»
прысутнічалі 22 дзіцяці і падлеткі. Для 98 двароў неблагая статыстыка. Прыемна бачыць
маладых маці з каляскамі, — гаворыць стараста.

Без каровы
двор пусты
Непакоіць Ніну Аляксандраўну і тое, што
сёння пераважная большасць маладых сем'яў
вяскоўцаў не трымаюць кароў, не здаюць малако. «Клопаты ж невялікія», — жартуе яна, —
падаіла ды за плот вядро вынесла». Хоць праз
хвіліну-другую ўжо на поўным сур'ёзе гаворыць
аб тым, як гэта складана і адказна — даглядаць
жывёлу. З сумам адзначае, што летась у вёсцы
было 24 каровы, цяпер ужо 17. Сама Станевіч,
нягледзячы на ўзрост, не хоча пакуль развітвацца з карміцелькай. Усё жыццё трымала не
адну, а нават дзве каровы. Цяпер засталася
адна. Яе будзе трымаць, пакуль здароўе дазволіць, бо без каровы двор нібы пусты.
Ніну Аляксандраўну суцяшае, што на тэрыторыі сельсавета ёсць у яе аднадумцы. Напрыклад, Зоя Міхайлаўна Сакалоўская, якая
разам з мужам, ветурачом па прафесіі, трымаюць то 4, то 5 кароў! За апошнія дзесяць
дзён на здачы прыкладна 800 літраў малака
яны зарабілі больш за 3 мільёны рублёў. За
месяц пры такіх аб'ёмах заробак можа скласці
каля 10 мільёнаў. Чым не ўзор для маладых,
якія хочуць сучасны дом з усімі выгодамі пабудаваць ці новую машыну набыць? Праўда,

Старасце ёсць пра што пагаварыць з кожным
у вёсцы. Ніна Станевіч з маладой мамай
Вольгай Бажко.

усё ж застаюцца нізкімі закупачныя цэны на
малако, якое здае насельніцтва. Калі яго адвезці на продаж у Маладзечна, то можна ўдвая
даражэй прадаць. Таму вяскоўцаў трэба матэрыяльна заахвочваць, каб трымалі жывёлу.

СПРАВЫ РЭАЛЬНЫЯ
І «ПАПЯРОВЫЯ»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Акрамя таго, больш актыўна
павінна ўкараняцца новая форма
сацыяльнага абслугоўвання —
дамы самастойнага сумеснага
пражывання. Роданачальнікам
тут стаў у 2011 годзе Смаргонскі
раён, потым гэтая ідэя была падтрымана ў Дзятлаўскім, Лідскім,
Іўеўскім, Воранаўскім, Слонімскім раёнах. Сёлета такія дамы
(дзе забяспечваюцца зручныя
і бяспечныя ўмовы пражывання пажылых людзей пры значна
меншых фінансавых затратах у
параўнанні з іншымі сацыяльнымі ўстановамі) павінны быць
уведзены ў эксплуатацыю і ў шэрагу іншых раёнаў.
Дарэчы, на прыкладзе Гродзеншчыны пытанне аб заканадаўчым статусе дамоў самастойнага сумеснага пражывання
цяпер разглядаецца на ўзроўні
рэспублікі.

ЁСЦЬ ПЫТАННЕ

Каментарый у тэму
Віктар МАРОЗАЎ, пракурор Гродзенскай вобласці:
— Пакуль персанальна не пачнём указваць на дрэнную работу тым ці
іншым службовым асобам, будзем мець «увогуле». А так нельга. Трэба,
каб кожны адказваў за выкананне сваіх абавязкаў, у тым ліку і дэпутаты.
Як так: у населеным пункце загінулі людзі на пажары, а дэпутат па гэтай
акрузе ні разу ў тую вёску не выехаў, не прайшоўся па дамах, дзе жывуць
старыя, і не пацікавіўся праблемамі сваіх выбаршчыкаў?.. Ці працуюць
там пажарныя апавяшчальнікі? А можа, печку трэба адрамантаваць?
Анатоль ЗІМНАВОДА, старшыня камітэта па працы, занятасці і
сацыяльнай абароне Гродзенскага аблвыканкама:
— Мы вывучылі сітуацыю з апавяшчальнікамі і бачым, што значная
іх частка штогод устанаўліваецца… адным і тым жа людзям. Або апавяшчальнік знялі і выкінулі, або ён зламаўся — ідзе паўторная ўстаноўка. За
перыяд дзеяння гэтай праграмы паўторна ўсталявана каля 1300 АПА —
гэта больш за 80 мільёнаў рублёў бюджэтных сродкаў. На жаль, даступнасць сацыяльнай дапамогі адсунула абавязак грамадзян клапаціцца пра
ўласныя домаўладанні на другі план — гэта перакладзена на дзяржаўныя
органы. Таму ўсе суб'екты прафілактыкі павінны больш жорстка прымяняць меры, у тым ліку адміністрацыйнага ўздзеяння, да людзей, якія
ігнаруюць нормы бяспекі. Выканкамам трэба вызначыць дакладны парадак і крыніцы фінансавання ўстаноўкі апавяшчальнікаў. За кошт уласных
сродкаў грамадзян — для пажылых людзей, якія маюць працаздольных
дзяцей. А для адзінокіх, на мой погляд, — з улікам памеру пенсіі.

АЛЕЯ БЕЗ ШКОДНЫХ ЗВЫЧАК
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Прапанову з алеяй ад раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі народныя абраннікі падтрымалі, як той казаў, абедзвюма
рукамі. А іх, у сваю чаргу, кіраўнікі мясцовых арганізацый і прадпрымальнікі.
Справа добрая і запатрабаваная.
— Пра тое, што лавак у парку не хапае, мне прыходзілася чуць у тым ліку і
ад свайго сына, — кажа Уладзімір Валянцінавіч. — Гэта любімае месца адпачынку
моладзі, а вось прытуліцца ім няма дзе.
Галоўны дзяржаўны санурач раёна
Віктар Шапялевіч разам з Уладзімірам
Кнігай увесь інтэрнэт «перарылі,» каб
знайсці найбольш арыгінальныя лаўкі.
Жылкамгасу, напрыклад, даручылі зрабіць такую, дзе замест ножак — сялянскія лапці. Яна, дарэчы, ужо ўсталявана
ў парку. Але хутка з'явяцца і астатнія
шэсць. Прычым ад розных вытворцаў,
двое з якіх прадстаўляюць у Клічаве прыватны бізнес.
Тое, што справа робіцца не дзеля
галачкі, упэўнілася асабіста. На маіх
спадарожнікаў, якія горача абмяркоўвалі дэталі праекта на пакуль што пустой

Пётр Заікін: «Візітоўка для будучай алеі
напалову гатовая».

алеі, увагу звярталі нават прахожыя. Яны
чулі словы «лаўкі», «фантан», «русалка»,
«ліхтары» і, напэўна, не верылі сваім вушам. Ці магчыма такое ў маленькім райцэнтры? Аказваецца, магчыма. І фантан,
і русалка таксама фігуруюць у праекце.
Фантан — справа камунальнікаў, а вось
русалку бярэцца зрабіць вядомы ў раёне
майстар Пётр Заікін. Ён зараз займаецца
мастацкім афармленнем гэтага прыгожага куточка. Дарэчы, яго драўлянымі
скульптурамі «заселены» ўвесь Клічаў.
І гэта не проста нейкая там безгустоўшчына — кожны прадмет мае свой сэнс і
прызначэнне. Для алеі без шкодных звычак ён прыдумаў «візітоўку» ў выглядзе
выратавальнага круга
і змешчанага пасярод яго сэрца — яно
Сумеснымі
ж найбольш пакутуе
намаганнямі
ад нашага бязволля.
танне. Дзякуй добрым
Знак размесціцца на
ПМК-89,
людзям — дапамаглі».
металічнай арматуры,
жыл
кам
га
са,
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са,
Калі траса запрацанад якой ужо працуе
валанцёраў пачысцілі
вала, ад жадаючых
яшчэ адна клічаўская
пакатацца адбою не
арганізацыя.
рэчышча, падсыпалі
было. Як былы выраУ парку таксама
пяску, сабралі смецце.
тавальнік, падпалкоўз'явіцца шэраг знакаў,
І сёння Ольсу не пазнаць. нік унутранай службы
якія (на рускай і ангМНС, Уладзімір Кніга
лійскай мовах) будуць
са спортам на «ты». Сам любіць займацнагадваць — курэнне забаронена! А каб
ца каньковым бегам на лыжах і іншых
ніхто гэты заклік не ігнараваў, па алеі бузаахвоціў. Нават зрабіў з падручнага
дзе перыядычна прагульвацца міліцэйскі
матэрыялу каток, якім прасавалі перад
патруль.
спаборніцтвамі снег. Гледзячы на яго, на
Віктар Шапялевіч, заклапочаны ахолыжы ўсталі і іншыя кіраўнікі раёна, якія
вай здароўя сваіх землякоў, вельмі
ўдзячны старшыні райсавета: «Ён сам не раней пра гэта нават і не думалі.
Зараз у Клічаве збіраюцца рэалізамае шкодных звычак і заўсёды падтрымваць яшчэ адзін экалагічны праект —
лівае нашы праекты». Успамінае, як неупрыгожыць хвойнымі дрэвамі вуліцу
калькі гадоў таму няўрымслівы дэпутат,
Ленінскую. Уладзімір Кніга падлічыў, што
які займаў зусім іншую пасаду, захапіўся
спатрэбіцца 100 туй і 90 дрэў ядлоўцу.
ідэяй зрабіць на месцы закінутага кар'У лясгасе саджанцы да 50 сантыметраў
ера лыжную трасу. Увасобіць у жыццё
каштуюць 37 тысяч і 19 тысяч рублёў адяе дапамаглі ўсё тыя ж лясгас, ПМК-89,
ДРБУ-126, раённыя электрасеткі. У спра- паведна. Хіба ж гэта грошы? Такую суму
можа ахвяраваць любы неабыякавы да
ву таксама не было ўкладзена ніводнага
свайго горада жыхар, а для арганізацыі
бюджэтнага рубля. І гэта нягледзячы на
тое, што для 250-метровага насыпу было — гэта і наогул «капейкі».
— Асабіста я вырашаў, што пасаджу
прывезена амаль 200 «МАЗаў» грунту і
15 шарападобных вербаў, — кажа народасветлена 1600 метраў трасы! «Даходзіны абраннік. — Яны таксама танныя —
ла да камічнага, — усміхаецца Уладзімір
усяго 19 тысяч рублёў за дрэва. Хочацца,
Кніга.— Слупы старыя знайшлі, а вось з
каб у горадзе было прыгожа і камфортлямпачкамі ніяк не маглі вырашыць пы-

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

Дырэктар — галоўны рэдактар
КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Адказная за выпуск КАРПЕНКА Н.У.

Планёрка з выездам на месца. Віктар Шапялевіч,
Уладзімір Кніга і Пётр Заікін на будучай алеі.

на. І тое, што наш пачын згадзіліся падтрымаць іншыя, вельмі радуе. Хацелася
б зрабіць у Клічаве зялёны куточак у
стылі Рэнесанса. Ідэю я падглядзеў у інтэрнэце, а ў лясгасе паабяцалі дапамагчы яе ажыццявіць.
Яшчэ адна запаветная мара Уладзіміра Кнігі — зрабіць у Клічаве сучасную
пляцоўку па міні-футболе. «Такую ж, як
у Быхаве. Яна з'явілася дзякуючы сацыяльнаму праекту «Родная старонка
— дзецям», — кажа ён. — Ініцыятары
праекта — праваўладальнік гэтага гандлёвага знака і Беларуская федэрацыя
футбола — на працягу 5 гадоў плануюць
зрабіць на тэрыторыі Беларусі 118 шматфункцыянальных дваровых спартыўных
пляцовак круглагадовага выкарыстання. У нашым райцэнтры, на жаль, няма
ні нармальнай спартзалы, ні басейна,
ні лядовай арэны, як у іншых гарадах.
Спадзяюся, што ў Мінспорту, куды я накіраваў зварот, паставяцца да нас з паразуменнем.
Не выключна, што з часам вакол гарадскога парку ў Клічаве з'явіцца яшчэ
і лыжаролерная траса. Цяжка нават
ўявіць, колькі грошай гэта можа каштаваць. Але мне здаецца, што ў старшыні
райсавета, які таксама загарэўся гэтай
ідэяй, атрымаецца іх знайсці.
Фота аўтара.

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;

***
Нядаўна ў Груздава прыйшла прыемная навіна: па выніках конкурсу, які праходзіў па ініцыятыве Мінскага абласнога Савета дэпутатаў
сярод сельскіх, пасялковых, гарадскіх Саветаў
дэпутатаў, органаў грамадскага тэрытарыяльнага самакіравання, стараста вёскі Груздава
заняла 2-е месца ў вобласці і ўзнагароджана
дыпломам і грашовай прэміяй.
Старшыня раённага Савета дэпу татаў
Віктар НЕВЯРОВІЧ:
— Са свайго боку, раённая ўлада імкнецца
падтрымліваць стараст маральна і матэрыяльна. Не забываем пра іх пры падвядзенні вынікаў года сярод лепшых па прафесіі ў раёне (для
іх ёсць спецыяльная намінацыя). Пераможца
ўзнагароджваецца граматай і прэміяй — 10 базавых велічынь. Імёны лепшых заносяцца на
раённую Дошку гонару. Там, дарэчы, змешчаны фотапартрэт лепшай старасты раёна
2013 года — Ніны Аляксандраўны Станевіч.
Сумесным рашэннем прэзідыума райсавета
і райвыканкама прыняты захады па ўдасканаленні матэрыяльнага стымулявання працы
стараст вёсак. Дакументам прадугледжваюцца выплаты за кожны квартал. Іх памер
залежыць ад колькасці насельніцтва ў вёсцы.
Калі ў ёй налічваецца да 50 двароў, то выплата складае 0,5 базавай велічыні. Да 100 двароў — 1 базавая велічыня. Звыш 150 двароў — 1,5 базавай велічыні. Невялікія грошы,
але ж і яны не лішнія.
Маладзечанскі раён.

КА ЛІ СЦЕНЫ ЎЖО
НЕ ДАПАМАГАЮЦЬ
Як тэрмінова пазбаўляцца ад пустуючых
і старых хат у сельскай мясцовасці?
Аляксандр Матарас, начальнік
абласной землеўпарадкавальнай службы, лічыць, што
навядзенне парадку на зямлі —
гэта стварэнне бяспечных умоў
пражывання, якасць жыцця
людзей і, вядома ж, пазітыўныя
змены ў эканоміцы.

Т

ОЛЬКІ за чатыры з паловай гады
на Гомельшчыне было знесена каля 20 тысяч старых хат. Нягледзячы на станоўчую дынаміку і пэўныя поспехі на фоне іншых рэгіёнаў рэспублікі,
ёсць шмат момантаў, якія выклікаюць
заклапочанасць. Бо 12 тысяч пустуючых
дамоў яшчэ чакаюць вырашэння свайго
далейшага лёсу.
Між тым афіцыйная статыстыка часам значна разыходзіцца з рэальнай
сітуацыяй. Выезды спецыялістаў землеўпарадкавальнай службы на месцы
паказваюць, што фактычна безгаспадарчых дамоў значна больш. Напрыклад, па звестках Рудня-Марымонаўскага
сельсавета Гомельскага раёна, на яго
тэрыторыі няма ніводнай пус туючай і
трухлявай хаты, аднак рэальна толькі ў
трох вёсках іх выяўлена 12. Аналагічная
сітуацыя паўсюдна.
Справа ў тым, што многія з такіх дамоў маюць гаспадара, які вельмі доўга
думае, што рабіць са спадчыннай маёмасцю. Яна ж тым часам прыходзіць у
запусценне. Як той казаў, і сам не гам,
і другому не дам. Сельсаветы павінны
працаваць з уласнікамі і схіляць іх або
да прывядзення будынка і тэрыторыі ў
належны стан, або да перадачы яго ў
камунальную ўласнасць. Там, дзе старшыні сельвыканкамаў упарта нагадваюць уласнікам домаўладанняў аб іх
абавязках, работа ідзе: з пачатку года
на Гомельшчыне прыведзена ў парадак
без зносу 1127 дамоў (лепшыя ў гэтым
кірунку — Лельчыцкі, Нараўлянскі і Жыткавіцкі раёны).
ЛЕ нярэдкія выпадкі, калі кіраўнікі сельскай улады канстатуюць
факт наяўнасці ўласнікаў, але
сістэмнай працы з імі не праводзяць,
займаюць пазіцыю чакання, адзначае
Аляксандр Матарас.
— У выніку ў Брагінскім, Буда-Кашалёўскім і Рагачоўскім раёнах прыкладаў
станоўчага ўплыву на ўласнікаў не знайшлося наогул. Асобныя райвыканкамы,
парушаючы Указ № 100, перасталі ўключаць пустуючыя будынкі ў адпаведны
рэгістр, што выключае права выканкама
на зварот у суд.
Паколькі на месцах адсутнічае ініцыятыва па належным выкананні патрабаванняў, з боку кіраўніцтва вобласці
сёлета да ўсіх раёнаў было даведзена
заданне па зносе 5723 дамоў. Але яно
можа быць не выканана, бо па выніках
васьмі месяцаў знесена толькі 58%. Дарэчы, у сельсаветах кажуць, што праблема не ў выдаткаванні адпаведных
фінансаў, а ў падрыхтоўцы патрэбных
дакументаў. Праўда, што да грошай,
якія выдзяляюцца непасрэдна на правядзенне зносу, — тут высветлілася дзіўная рэч. Аказваецца, у Мазырскім раёне
такія работы па зносе можна выканаць
за 3,5 млн рублёў, а ў Добрушскім —
аж за 11,6. (Апошняя лічба выклікала
сапраўднае абурэнне старшыні Гомель-

А

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.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
«Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС РЭДАКЦЫI: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10-а.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«ЗВЕРХУ»
ВІДАЦЬ НЕ ЎСЁ

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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скага аблвыканкама Уладзіміра Дворніка, які папрасіў тэрмінова разабрацца з
існуючай сітуацыяй.)
Як выкарыстоўваць пустуючыя хаты,
перададзеныя ў камунальную ўласнасць
згодна з Указам № 100? Сельсавет можа прадаваць іх па спрошчанай працэдуры — без папярэдняй рэгістрацыі ў
якасці аб'ек таў неру хомай маёмасці.
Такім чынам, падказваюць спецыялісты
землеўпарадкавальнай службы, можна
было б хутка знайсці новых гаспадароў,
асабліва для будынкаў у вёсках уздоўж
Прыпяці. Ахвотнікаў мець дачу ў такім
прывабным месцы знойдзецца дастаткова. Між іншым, вопыт у гэтым кірунку
ёсць. У спісе сельвыканкамаў, якія прадаюць пустуючыя хаты, — Баршчоўскі і
Азершчанскі Рэчыцкага раёна.
Е менш важнае і выкарыстанне
земляў, якія вызваліліся пасля
зносу, перадача іх у сельгасабарот. Спецы я ліс ты аб лас ной службы
землеўпарадкавання падлічылі, што
прыбыткі ад выкарыстання палеткаў
пад сельгаскультуры можна атрымаць
ужо ў першы год пасля зносу. І ўсё ж у
большасці раёнаў сельскагаспадарчыя
арганізацыі займаюць землі населеных
пунктаў неахвотна, таму тут вельмі важная пазіцыя кіраўніцтва раёнаў, — падкрэслівае Аляксандр Матарас:
— Дзе гэта пазіцыя ёсць — там ёсць
і вынік. Так адбываецца ў Рагачоўскім,
Нараўлянскім, Мазырскім раёнах, дзе
ўсе землі актыўна ўцягваюцца ў абарот.
Там, дзе зямлю немагчыма ўцягнуць у
сельскагаспадарчы абарот ці перадаць
грамадзянам, відавочны варыянт — лесагаспадарчая вытворчасць. Калі ж ёсць
неабходнасць пакідаць участкі ў землях
агульнага карыстання, то неабходна
ствараць на іх дзіцячыя пляцоўкі, паркі,
малыя архітэктурныя формы і гэтак далей, прадухіляючы зарастанне і ператварэнне ў месцы для звалак смецця.
Уся адказнасць за работу з трухлявымі і пус туючымі хатамі ляжыць на
старшынях сельвыканкамаў, якія павінны быць паўнамоцнымі гаспадарамі на
сваёй тэрыторыі (гэта падкрэслівалася
і падчас апошняга пасяджэння аблвыканкама). Павінна быць распрацавана
сістэма, заснаваная на ўзаемадзеянні
мясцовых Саветаў дэпутатаў, выканаўчых і распарадчых органаў усіх узроўняў і іх структурных падраздзяленняў,
а таксама адпаведных суб'ектаў гаспадарання.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
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