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Адчуць сябе сенатарамі
Такую магчымасць атрымалі вучні старшых класаў мінскай гімназіі
№ 11 імя Івана Чарняхоўскага, слыннага военачальніка Вялікай
Айчыннай вайны, падчас наведвання Савета Рэспублікі.
У залу пасяджэнняў верхняй палаты парламента хлопцы і дзяўчаты
трапілі ў пэўным сэнсе падрыхтаванымі: з вучнямі правялі азнаямленчую эксурсію па будынку, прадэманстравалі кароткаметражны фільм
аб дзейнасці Савета Рэспублікі, пазнаёмілі з практыкай абмеркавання пытанняў парадку дня, прыняцця рашэнняў яго членамі, сістэмай
галасавання.
А потым гаспадары прапанавалі маладым людзям максімальна
ўключыць фантазію. Маўляў, яны ў дадзены момант з'яўляюцца дзеючымі сенатарамі, якім сёння трэба разгледзець і абавязкова прыняць
рашэнне па надзвыйчай важным законапраекце: уводзіць у краіне
дадатковыя канікулы для школьнікаў ці не? Дыскусія разгарнулася не
на жарт. У ходзе дэбатаў падлеткі энергічна выказвалі розныя, часам
супрацьлеглыя, пункты погляду.
А пасля гэтай «гульні ў парламентарыяў» у размову ўключыўся старшыня
Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі
па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Сяргей СІВЕЦ. Яго сустрэча
са школьнікамі прайшла пераважна ў
рэжыме дыялогу. Тэмы былі розныя: аб
асаблівасцях заканадаўчай дзейнасці ў
верхняй палаце парламента, аб напрамках знешняй палітыкі нашай краіны, аб
магчымасцях удзелу моладзі ў парламенцкай дзейнасці, вакцынацыі ад каранавіруснай інфекцыі, верагодных зменах у здачы экзаменаў і г. д.
Асобнай тэмай стала размова аб маючых адбыцца зменах у Канстытуцыі Беларусі. Сяргей Сівец даў вычарпальны адказ на пытанне
пра аб'ектыўныя прычыны перамен у Асноўным Законе дзяржавы,
ход работы Канстытуцыйнай камісіі.
Таксама ў сустрэчы ўдзельнічаў старшыня камісіі Маладзёжнага
Савета (парламента) пры Нацыянальным сходзе Рэспублікі Беларусь
па прадпрымальніцтве, эканоміцы і інавацыйным развіцці Максім
Крупейчанка. Ён расказаў пра асаблівасці дзейнасці сваіх калег.
Госці падзякавалі сенатарам і супрацоўнікам сакратарыята Савета
Рэспублікі за такую цікавую сустрэчу, за магчымасць убачыць на свае
вочы месца, дзе прымаюцца законы, паглядзець, як наладжана работа
верхняй палаты парламента, яе апарату.
Леанід ТУГАРЫН.

ДАПАМОГА

Чым цікавяцца
беларусы
ў юрыста і адваката
Афармленне спадчыны, адчужэнне нерухомай маёмасці, сведчанне
дагавораў дарэння, а таксама льготы для шматдзетных сям'яў,
спагнанне аліментаў, выдзяленне арэнднага і сацыяльнага жылля —
гэта асноўныя пытанні, якія задавалі ўдзельнікі акцыі па бясплатным
юрыдычным кансультаванні, натарыусам і адвакатам краіны.
Да натарыусаў 1 кастрычніка звярнулася амаль дзве тысячы чалавек.
Пры гэтым найбольшую зацікаўленасць праявілі брастаўчане — для
іх правялі 431 кансультацыю. 2 кастрычніка натарыусы Беларусі ўзялі ўдзел у Міжнароднай акцыі па бясплатным кансультаванні, якая
праводзілася пад эгідай Міжнароднага саюза натарыусаў, і ў межах
мерапрыемства прынялі яшчэ 684 грамадзяніны, адзначыла прэссакратар Міністэрства юстыцыі Вольга ШЫБКО:
— Нягледзячы на эпідэміялагічную сітуацыю і адпаведныя карэктывы нашага жыцця, яно не спынілася. Юрысты, як і раней, аказваюць
кваліфікаваную юрыдычную дапамогу грамадзянам і арганізацыям
і ладзяць бясплатныя акцыі па ўсёй краіне. Сустрэчы з людзьмі адбываюцца як на асабістых прыёмах спецыялістаў, так і праз «прамыя
тэлефонныя лініі», а таксама месенджары ў сацыяльных сетках.
Грамадзян, якія звярнуліся да натарыусаў па кансультацыю, турбуе
таксама сведчанне завяшчанняў, складанне і сведчанне шлюбных
дагавораў, здзяйсненне выканаўчых надпісаў.
Адвакаты, якія таксама ўдзельнічалі ў акцыі па бясплатным кансультаванні, у Дзень пажылых людзей далі парады 305 чалавекам. Усяго ж
сёлета юрыдычную дапамогу ў выглядзе кансультацый ад адвакатаў
атрымалі 1385 грамадзян. Апроч пытанняў па льготах для шматдзетных сям'яў і тых сям'яў, дзе выхоўваецца дзіця-інвалід, беларусы цікавяцца адказнасцю наймальніка за затрымку разліку і магчымасцю
датэрміновага скасавання працоўнага кантракта.
Ірына СІДАРОК.

З сельскім майстрам
і «Пескаўскай
талакой»
Як у сельсавеце Бярозаўскага раёна
рэалізуюцца сацыяльна значныя праекты
У цэнтральнай частцы
аграгарадка Пескі неўзабаве
вымалюецца прыгожая зона
адпачынку. І пачаткам яе
стала дзіцячая пляцоўка,
адкрыццё якой запланавана
на другую палову гэтага
месяца. Зараз ідуць работы
па ўстаноўцы гульнявога
комплексу. «Клопаты
па добраўпарадкаванні былой
пусткі, на якой размесціцца
пляцоўка, падыходзяць
да завяршэння», —
кажа старшыня Пескаўскага
сельскага Савета дэпутатаў
Аляксандр ШЫМЧУК.
Паводле слоў кіраўніка мясцовай улады, гэта іх сумесная работа з мясцовым фондам «Цэнтр
падтрымкі сельскага развіцця і
прадпрымальніцтва Столінскага
раёна» і фондам «Партнёрства
ў дзеянні» Белаазёрска. Разам
рэалізоўваецца ініцыятыва па
выкарыстанні новых форм і метадаў для аказання сацыяльных
паслуг сельскім жыхарам Бярозаўскага раёна. Дзіцячая пляцоўка — гэта другая частка вялікай
работы па рэалізацыі згаданай
ініцыятывы. А першай справай
у гэтым кірунку стала стварэнне
мабільнага будаўнічага атрада
«Майстравы» і вясковага кааператыва «Сельскі майстар».
Прадстаўнікі фондаў сустрэліся з зацікаўленымі вяскоўцамі, найперш тымі з іх, хто пакуль не мае пастаяннай працы,
і прапанавалі стаць «Майстравымі». За сродкі фонду куплены
мо та ко сы, які мі двое пер шых
пра цаў ні коў атра да да гля даюць навакольнную тэрыторыю.
Мужчыны косяць траву ў грамадскіх месцах, а таксама аказваюць паслугі жыхарам вёсак.
І, што цікава, першыя месяцы
паслугі аказваюцца бясплатна.
Зразумела, што касцы найперш
дапамагаюць састарэлым, адзінокім жыхарам вёсак, тым, хто
найбольш мае патрэбу ў дапамозе. Яны яшчэ дровы пілуюць,
ко люць. Ну і, вя до ма, та кая
работа адыгрывае пэўную рэкламную ролю. Людзі цікавяцца, калі можна будзе заказаць
падобныя альбо іншыя паслугі
ў прад стаў ні ка та кой пра цоўнай брыгады. Старшыня сельвыканкама адзначыў, што ёсць
па пя рэд нія за яў кі на ра монт
даху, іншыя работы па добраўпарадкаванні жылых дамоў і
навакольнай тэрыторыі.

Як па ве да мі ла Люд мі ла
БЯЛЕЦКАЯ, спецыяліст па рабоце з грамадскасцю ініцыятывы «Выкарыстанне новых
формаў і метадаў для аказання сацыяльных паслуг сельскім
жыхарам Бярозаўскага раёна»,
зараз вядзецца арганізацыйная
работа па афармленні кааператыва «Сельскі майстар». Кааператыў
будзе зарэгістраваны ва ўстаноўленым законам парадку і пачне
працаваць на ўмовах гаспадарчага разліку. А для яго паспяховага
старту і патрэбна рэкламная кампанія некаторых відаў работ, якая
цяпер вядзецца. Вясковыя жыхары ўпэўняцца, што паслугі аказваюць якасна, своечасова, і пачнуць
заказваць іх у кааператыве. Фонд
жа бярэ на сябе абавязацельства
набыць патрэбнае абсталяванне, каб можна было праводзіць
пэўныя рамонтныя работы, апрацоўваць агароды і прысядзібныя
ўчасткі, касіць траву.
У кастрычніку ў вёсцы запланаваны два семінары, на якія будуць запрошаны патэнцыяльныя
працаўнікі кааператыва. Такіх з
дзевяці населеных пунктаў сельсавета набіраецца нямала. Тыя з
вяскоўцаў, хто не баіцца працы
і мае вялікае жаданне знайсці
пастаянную работу, атрымае яе.
Ну а сельскія жыхары не будуць
ламаць галаву ў пошуках сілы,
якую можна наняць для той ці
іншай работы.
Людміла Бялецкая падкрэсліла, што гаворка ідзе пра адну з
ініцыятыў праекта міжнароднай
тэхнічнай дапамогі «Падтрымка
эканамічнага развіцця на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь», які рэалізоўваецца Праграмай развіцця ПРААН у партнёрстве з Міністэрствам экано-
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мікі Беларусі. Знакавай падзеяй
ініцыятывы стане адкрыццё ў
Песках дзіцячай пляцоўкі, пра
якую ішла гаворка ў самым пачатку. Мерапрыемства гэта яго
арганізатары назвалі «Пескаўскай талакой», бо на падрыхтоўку да работы пляцоўкі запрошаны сем'і з дзецьмі. Вяскоўцы
выказалі жаданне папрацаваць
разам на добраўпарадкаванні,
навядзенні прыгажосці на пляцоўцы, каб потым агульнымі
намаганямі падтрымліваць яе,
сачыць за захаванасцю і правільнай эксплуатацыяй абсталявання.

Тыя з вяскоўцаў,
хто не баіцца працы
і мае вялікае жаданне
знайсці пастаянную
работу, атрымае яе.
Ну а сельскія жыхары
не будуць ламаць галаву
ў пошуках сілы, якую
можна наняць для той
ці іншай работы.
А калі рыхтавалі поле для будучай пляцоўкі, нарадзілася яшчэ
адна ініцыятыва наконт таго, як
пашырыць і палепшыць зону адпачынку. Побач з пляцоўкай ёсць
вадаём, які з дапамогай мясцовай улады ачысцілі, прывялі ў парадак. Далей узнікла ідэя з часам
устанавіць прыгожую альтанку,
ды такую, што можна будзе ў
летні час праводзіць урачыстую
рэгістрацыю шлюбу. І гэтая ідэя
можа стаць рэальнасцю, калі
жыхары Пескаў возьмуцца за яе
рэалізацыю талакой.
Святлана ЯСКЕВІЧ.
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