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Гэты Закон вызначае прававыя i арганiзацыйныя асновы мясцовага кiравання i
самакiравання ў Рэспублiцы Беларусь.
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI
Артыкул 1. Паняцце мясцовага самакiравання i сiстэма яго органаў
1. Мясцовае самакiраванне — форма арганiзацыi i дзейнасцi насельнiцтва,
якое пражывае на адпаведнай тэрыторыi
(далей, калi не названа iншае, — грамадзяне), для самастойнага рашэння непасрэдна або праз органы, якiя выбiраюцца
iм, сацыяльных, эканамiчных i палiтычных
пытанняў мясцовага значэння зыходзячы
з агульнадзяржаўных iнтарэсаў i iнтарэсаў
грамадзян, асаблiвасцяў развiцця адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных адзiнак на
аснове ўласнай матэрыяльна-фiнансавай
базы i прыцягнутых сродкаў.
Мясцовае самакiраванне ажыццяўляецца праз мясцовыя Саветы дэпу татаў
(далей — Саветы), органы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, мясцовыя сходы, мясцовыя рэферэндумы, iнiцыятывы грамадзян па прыняццi рашэнняў
Саветаў, удзел грамадзян у фiнансаваннi
i (або) пакрыццi выдаткаў бюджэту на вызначаныя iмi мэты i iншыя формы ўдзелу грамадзян у дзяржаўных i грамадскiх
справах.
2. Сiстэма органаў мясцовага самакiравання ўключае Саветы i органы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання.
3. Сiстэма Саветаў у Рэспублiцы Беларусь складаецца з трох тэрытарыяльных
узроўняў: абласнога, базавага i пярвiчнага
i ўключае абласныя, гарадскiя, раённыя,
пасялковыя i сельскiя Саветы.
Да абласнога тэрытарыяльнага ўзроўню адносяцца абласныя, Мiнскi гарадскi
Саветы (далей, калi не названа iншае,
— Саветы абласнога ўзроўню). Саветы
абласнога ўзроўню з'яўляюцца вышэйстаячымi ў дачыненнi да Саветаў базавага i
пярвiчнага тэрытарыяльных узроўняў.
Да базавага тэрытарыяльнага ўзроўню адносяцца гарадскiя (гарадоў абласнога падпарадкавання), раённыя Саветы
(далей, калi не названа iншае, — Саветы базавага ўзроўню). Саветы базавага
ўзроўню з'яўляюцца вышэйстаячымi ў
дачыненнi да Саветаў пярвiчнага тэрытарыяльнага ўзроўню.
Мiнскi гарадскi Савет валодае таксама
правамi Савета базавага ўзроўню.
Да пярвiчнага тэрытарыяльнага ўзроўню адносяцца гарадскiя (гарадоў раённага
падпарадкавання), пасялковыя, сельскiя
Саветы (далей, калi не названа iншае, —
Саветы пярвiчнага ўзроўню).
Артыкул 2. Паняцце мясцовага кiравання i сiстэма яго органаў
1. Мясцовае кiраванне — форма арганiзацыi i дзейнасцi мясцовых выканаўчых
i распарадчых органаў (далей — выканаўчыя i распарадчыя органы) для вырашэння
пытанняў мясцовага значэння зыходзячы
з агульнадзяржаўных iнтарэсаў i iнтарэсаў
грамадзян.
2. Сiстэма органаў мясцовага кiравання складаецца з трох тэрытарыяльных узроўняў: абласнога, базавага i пярвiчнага
i ўключае абласныя, гарадскiя, раённыя,
пасялковыя i сельскiя выканаўчыя камiтэты (далей — выканкамы) i мясцовыя
адмiнiстрацыi раёнаў у гарадах (далей,
калi не названа iншае, — мясцовыя адмiнiстрацыi).
Да абласнога тэрытарыяльнага ўзроўню адносяцца абласныя, Мiнскi гарадскi
выканкамы (далей, калi не названа iншае,
— выканкамы абласнога ўзроўню). Выканкамы абласнога ўзроўню з'яўляюцца вышэйстаячымi ў дачыненнi да выканаўчых
i распарадчых органаў базавага i пярвiчнага тэрытарыяльных узроўняў.
Да базавага тэрытарыяльнага ўзроўню
адносяцца гарадскiя (гарадоў абласнога
падпарадкавання), раённыя выканкамы
(далей, калi не названа iншае, — выканкамы базавага ўзроўню). Выканкамы базавага ўзроўню з'яўляюцца вышэйстаячымi
ў дачыненнi да выканаўчых i распарадчых органаў пярвiчнага тэрытарыяльнага
ўзроўню.
Мiнскi гарадскi выканкам валодае таксама правамi выканкама базавага ўзроўню.
Да пярвiчнага тэрытарыяльнага ўзроўню адносяцца гарадскiя (гарадоў раённага
падпарадкавання), пасялковыя, сельскiя
выканкамы (далей, калi не названа iншае,
— выканкамы пярвiчнага ўзроўню), мясцовыя адмiнiстрацыi.
Артыкул 3. Асноўныя прынцыпы
мясцовага кiравання i самакiравання
Мясцовае кiраванне i самакiраванне
ажыццяўляюцца ў адпаведнасцi з наступнымi асноўнымi прынцыпамi:
законнасць;
сацыяльная справядлiвасць;
абарона правоў i законных iнтарэсаў
грамадзян;
спалучэнне агульнадзяржаўных i мясцовых iнтарэсаў, удзел органаў мясцовага
кiравання i самакiравання ў вырашэннi пытанняў, якiя закранаюць правы i законныя
iнтарэсы грамадзян;
адзiнства i цэласнасць сiстэмы мясцовага кiравання i самакiравання;
узаемадзеянне органаў мясцовага кiравання i самакiравання;
размежаванне кампетэнцыi органаў
мясцовага кiравання i самакiравання;
выбарнасць органаў мясцовага самакiравання, iх падсправаздачнасць грамадзянам;
галоснасць i ўлiк грамадскай думкi,
пастаяннае iнфармаванне грамадзян аб
прымаемых рашэннях па найважнейшых
пытаннях мясцовага значэння;
адказнасць органаў мясцовага кiравання i самакiравання за законнасць i абгрунтаванасць прымаемых рашэнняў;
абавязковасць выканання на адпаведнай тэрыторыi рашэнняў Саветаў, выканаўчых i распарадчых органаў, прынятых
у межах iх кампетэнцыi;
самастойнасць i незалежнасць органаў
мясцовага самакiравання ў межах сваёй
кампетэнцыi ў вырашэннi пытанняў мясцовага значэння, недапушчэння абмежавання паўнамоцтваў органаў мясцовага
кiравання i самакiравання, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных гэтым Законам i iншымi заканадаўчымi актамi.
Артыкул 4. Прававая аснова мясцовага кiравання i самакiравання
Мясцовае кiраванне i самакiраванне
арганiзуюцца i ажыццяўляюцца на падставе Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь,
гэтага Закона i iншых актаў заканадаўства, у тым лiку мiжнародных дагавораў
Рэспублiкi Беларусь.
Артыкул 5. Роля Саветаў, выканаўчых i распарадчых органаў ва ўдасканальваннi арганiзацыi работы з грамадзянамi i юрыдычнымi асобамi
1. Саветы праводзяць мерапрыемствы
па ўдасканальваннi арганiзацыi работы
з грамадзянамi i юрыдычнымi асобамi, у
тым лiку па ўкараненнi ў дзейнасць дзяржаўных органаў i iншых дзяржаўных арганiзацый заяўнага прынцыпу аднаго акна,
а таксама ўдзельнiчаюць у ажыццяўленнi
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кантролю за правядзеннем такiх мерапрыемстваў на адпаведнай тэрыторыi.
2. У мэтах удасканальвання арганiзацыi работы з грамадзянамi i юрыдычнымi
асобамi Саветы, выканаўчыя i распарадчыя органы ў межах сваёй кампетэнцыi ў
парадку, устаноўленым заканадаўствам:
2.1. разглядаюць звароты грамадзян,
уключаючы iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, i юрыдычных асобаў (далей — звароты грамадзян i юрыдычных асобаў), у
тым лiку з выездам на месца, вядуць кнiгу
заўваг i прапаноў;
2.2. прымаюць неабходныя меры для
поў на га, аб' ек тыў на га, усе ба ко ва га i
своечасовага разгляду зваротаў грамадзян i юрыдычных асобаў на адпаведнай
тэрыторыi, у тым лiку ўдзельнiчаюць у
ажыццяўленнi кантролю за своечасовым
i якасным вырашэннем дзяржаўнымi органамi i iншымi дзяржаўнымi арганiзацыямi
пытанняў, якiя ўтрымлiваюцца ў зваротах
грамадзян i юрыдычных асобаў;
2.3. арганiзуюць асабiсты прыём грамадзян, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, i прадстаўнiкоў юрыдычных асобаў (далей — асабiс ты прыём
грамадзян i прадстаўнiкоў юрыдычных
асобаў);
2.4. ажыц цяўля юць ад мi нiст ра цыйныя працэдуры, на сiстэматычнай аснове
праводзяць мерапрыемствы па iх спрашчэннi, у тым лiку шляхам скарачэння
колькасцi дакументаў, неабходных для iх
ажыццяўлення, тэрмiнаў ажыццяўлення
такiх працэдур, накiравання прапаноў у
адпаведныя дзяржаўныя органы i iншыя
арганiзацыi.
Артыкул 6. Роля Саветаў, выканаўчых i распарадчых органаў у забеспячэннi сацыяльнай абароны грамадзян
Саветы, выканаўчыя i распарадчыя
органы ў межах сваёй кампетэнцыi ў парадку, устаноўленым заканадаўствам,
прымаюць меры па забеспячэннi сацыяльнай абароны грамадзян на адпаведнай
тэрыторыi, у тым лiку шляхам прадастаўлення льгот па падатках, зборах (пошлiнах), дзяржаўнай адраснай сацыяльнай
дапамогi, прызначэння i выплаты пенсiй,
дапамог, аказання iншых вiдаў сацыяльнай падтрымкi.
Артыкул 7. Асацыяцыi Саветаў. Нацыянальная асацыяцыя мясцовых Саветаў дэпутатаў
1. Саветы ў мэтах эфектыўнага ажыццяўлення сваiх паўнамоцтваў, абароны
агульных iнтарэсаў i аказання ўзаемадапамогi ў вырашэннi пытанняў мясцовага
значэння, iншага садзейнiчання ажыццяўленню функцый мясцовага самакiравання
маюць права ствараць аб'яднаннi ў форме
асацыяцый Саветаў. Асацыяцыi Саветаў,
Мiнскi гарадскi Савет могуць ствараць Нацыянальную асацыяцыю мясцовых Саветаў дэпутатаў.
Дзяржаўная рэгiстрацыя асацыяцый,
названых у частцы першай гэтага пункта,
ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым
заканадаўчымi актамi для асацыяцый (саюзаў) некамерцыйных арганiзацый.
2. Асацыяцыi, названыя ў частцы першай пункта 1 гэтага артыкула, з'яўляюцца
юрыдычнымi асобамi, маёмасць якiх фармiруецца за кошт узносаў iх членаў i iншых
крынiц у адпаведнасцi з заканадаўствам.
Фiнансаванне дзейнасцi названых асацыяцый ажыццяўляецца за кошт прыналежных iм грашовых сродкаў i iншай маёмасцi, у тым лiку атрыманых ад дзейнасцi, якая прыносiць даходы, бязвыплатнай
(спонсарскай) дапамогi, а таксама iншых
крынiц, не забароненых заканадаўствам.
Артыкул 8. Савет па ўзаемадзеяннi
органаў мясцовага самакiравання пры
Савеце Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь
Для ўзаемадзеяння з органамi мясцовага самакiравання пры Савеце Рэспублiкi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь
можа стварацца Савет па ўзаемадзеяннi
органаў мясцовага самакiравання. Палажэнне аб гэтым Савеце зацвярджаецца
Саветам Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь.
ГЛАВА 2
САВЕТЫ
Артыкул 9. Саветы
1. Саветы з'яўляюцца прадстаўнiчымi
дзяржаўнымi органамi, якiя ствараюцца ва
ўстаноўленым заканадаўствам парадку на
тэрыторыi адпаведных адмiнiстрацыйнатэрытарыяльных адзiнак, i асноўным звяном сiстэмы мясцовага самакiравання.
2. Саветы ажыццяўляюць свае паўнамоцтвы ў адпаведнасцi з Канстытуцыяй
Рэспублiкi Беларусь, гэтым Законам i iншымi актамi заканадаўства.
3. Саветы падсправаздачныя ў сваёй
дзейнасцi грамадзянам, адказныя перад
iмi.
4. Саветы з'яўляюцца юрыдычнымi
асобамi.
Артыкул 10. Выбранне Савета. Тэрмiн паўнамоцтваў Савета
1. Савет выбiраецца грамадзянамi
адпаведнай адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi на падставе ўсеагульнага,
свабоднага, роўнага i прамога выбарчага
права пры тайным галасаваннi тэрмiнам
на чатыры гады ў парадку, устаноўленым Выбарчым кодэксам Рэспублiкi Беларусь.
2. Паўнамоцтвы Савета пачынаюцца
з дня адкрыцця першай пасля выбараў
сесii Савета i захоўваюцца да адкрыцця
першай сесii Савета новага склiкання, за
выключэннем выпадкаў, прадугледжаных
артыкулам 24 гэтага Закона.
Артыкул 11. Дзейнасць Савета
1. Савет у сваёй дзейнасцi па рашэннi
пытанняў мясцовага значэння зыходзiць з
агульнадзяржаўных iнтарэсаў i iнтарэсаў
грамадзян, удзельнiчае ў абмеркаваннi
пытанняў рэспублiканскага значэння, якiя
закранаюць iнтарэсы адпаведнай тэрыторыi, уносiць па iх свае прапановы ў адпаведныя дзяржаўныя органы i iншыя арганiзацыi, выконвае рашэннi вышэйстаячых
дзяржаўных органаў.
2. Савет ажыццяўляе сваю дзейнасць у
форме сесiй i праз дзейнасць органаў Савета, а таксама шляхам рэалiзацыi дэпутатамi Савета сваiх паўнамоцтваў, у тым
лiку праз стварэнне i дзейнасць дэпутацкiх
груп i iншых дэпутацкiх аб'яднанняў.
3. Органамi Савета з'яўляюцца прэзiдыум, пастаянныя i часовыя камiсii Савета.
4. Савет арганiзуе сваю работу на падставе рэгламенту, якi зацвярджаецца Саветам, у якiм вызначаюцца парадак падрыхтоўкi, унясення i разгляду пытанняў на
сесiях Савета i пасяджэннях яго органаў,
галасавання па прымаемых рашэннях,
фармiравання i дзейнасцi камiсiй Савета, заслухоўвання справаздач аб iх рабоце, разгляду запытаў дэпутатаў Савета i
вырашэння iншых пытанняў арганiзацыi
работы Савета i яго органаў, а таксама
адказнасць дэпутатаў Савета за няўдзел
у яго рабоце без уважлiвых прычын.
5. Вышэйстаячыя Саветы ажыццяўляюць каардынацыю дзейнасцi нiжэйстаячых Саветаў i iх органаў, аказваюць iм
арганiзацыйна-метадычную дапамогу.

6. Арганiзацыйна-тэхнiчнае i iншае забеспячэнне дзейнасцi Савета i створаных
iм органаў ажыццяўляецца апаратам Савета i выканкамам за кошт сродкаў адпаведнага мясцовага бюджэту. Колькасць
апарату Савета вызначаецца Прэзiдэнтам
Рэспублiкi Беларусь.
7. Пытаннi, якiя закранаюць iнтарэсы
сумежных тэрыторый, вырашаюцца адпаведнымi Саветамi сумесна.
Артыкул 12. Сесiя Савета
1. Асноўнай формай дзейнасцi Савета
з'яўляецца сесiя, якая склiкаецца па меры
неабходнасцi, але не радзей як адзiн раз
у квартал. Першая сесiя нававыбранага
Савета склiкаецца адпаведнай тэрытарыяльнай выбарчай камiсiяй пры выбраннi
больш як паловы дэпутатаў ад агульнай
колькасцi, устаноўленай для гэтага Савета, не пазней чым праз 30 дзён пасля
выбараў. Сесii Савета праводзяцца ў форме пасяджэнняў у парадку, вызначаным
рэгламентам Савета.
2. Першае пасяджэнне нававыбранага Савета да выбрання старшынi Савета
вядзе старшыня тэрытарыяльнай выбарчай камiсii, а ў яго адсутнасць — член названай камiсii, якi выконвае абавязкi яе
старшынi.
3. Сесii Савета склiкаюцца i праводзяцца ў адпаведнасцi з рэгламентам Савета
старшынёй Савета, а ў выпадку яго адсутнасцi або па яго даручэннi — яго намеснiкам. Сесiя Савета склiкаецца прэзiдыумам
Савета або старшынёй Савета:
3.1. па iнiцыятыве не менш чым адной
трэцi з лiку выбраных дэпутатаў Савета,
старшынi адпаведнага выканкама, а таксама па iнiцыятыве не менш як 10 працэнтаў грамадзян, якiя валодаюць выбарчым
правам i пражываюць на адпаведнай тэрыторыi;
3.2. па патрабаваннi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь альбо вышэйстаячага
Савета — у выпадку ўшчамлення Саветам
правоў i законных iнтарэсаў грамадзян,
iншага парушэння заканадаўства.
4. Сесiя Савета праводзiцца адкрыта i
галосна, за выключэннем выпадку, калi па
рашэннi Савета неабходна правядзенне
закрытага пасяджэння. Сесiя правамоцная, калi ў ёй бяруць удзел не менш як
дзве трэцi ад лiку выбраных дэпутатаў.
5. Прапановы па пытаннях для разгляду на сесii Савета могуць уносiць старшыня Савета, прэзiдыум i iншыя органы
Савета, дэпутаты Савета, старшыня выканкама (кiраўнiк мясцовай адмiнiстрацыi), выканкам (мясцовая адмiнiстрацыя),
органы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, мясцовыя сходы, а таксама
ў адпаведнасцi з артыкулам 35 гэтага Закона — грамадзяне.
Артыкул 13. Рашэннi Савета
1. Па пытаннях, разгледжаных на сесiях, Савет прымае рашэннi.
2. Рашэннi Савета прымаюцца на сесii
Савета простай большасцю галасоў ад
лiку выбраных дэпутатаў тайным або адкрытым галасаваннем, у тым лiку пайменным. Рашэнне аб самароспуску Савета
прымаецца не менш чым дзвюма трэцiмi
галасоў ад лiку выбраных дэпутатаў. Форма галасавання вызначаецца ў парадку,
устаноўленым рэгламентам Савета.
Артыкул 14. Утварэнне органаў Савета
Савет самастойна ўтварае свае органы
не пазней чым у двухмесячны тэрмiн з дня
склiкання першай сесii, вызначае iх структуру i паўнамоцтвы, устанаўлiвае выдаткi
на iх утрыманне ў адпаведнасцi з гэтым
Законам i iншымi актамi заканадаўства.
Артыкул 15. Прэзiдыум Савета
1. У Саветах абласнога i базавага
ўзроўняў ствараюцца прэзiдыумы.
У склад прэзiдыума Савета ўваходзяць
старшыня Савета, яго намеснiк (намеснiкi), старшынi пастаянных камiсiй Савета.
Па рашэннi Савета ў склад яго прэзiдыума могуць уваходзiць iншыя дэпу таты
Савета.
2. Пасяджэннi прэзiдыума Савета праводзяцца па меры неабходнасцi, але не
радзей як адзiн раз у квартал.
Пасяджэннi прэзiдыума Савета склiкаюцца i праводзяцца старшынёй Савета,
а ў выпадку яго адсутнасцi — яго намеснiкам. Пасяджэнне прэзiдыума Савета
правамоцнае, калi на iм прысутнiчае не
менш як дзве трэцi ад яго поўнага складу.
Рашэннi прэзiдыума Савета прымаюцца
простай большасцю галасоў ад яго поўнага складу тайным або адкрытым галасаваннем, у тым лiку пайменным, у парадку,
устаноўленым рэгламентам Савета.
3. Прэзiдыум Савета ў межах сваёй
кампетэнцыi ў парадку, устаноўленым заканадаўствам i рэгламентам Савета:
3.1. арганiзуе работу па падрыхтоўцы
сесiй Савета, паведамляе дэпутатам Савета i даводзiць да ведама грамадзян iнфармацыю аб часе i месцы правядзення
сесiй Савета, а таксама аб пытаннях, якiя
ўносяцца на разгляд Савета, i прынятых
па iх рашэннях;
3.2. забяспечвае кантроль за выкананнем рашэнняў Савета;
3.3. уносiць на разгляд Савета прапановы аб стварэннi пастаянных i часовых
камiсiй Савета, каардынуе дзейнасць пастаянных i часовых камiсiй, дэпу тацкiх
груп i iншых дэпутацкiх аб'яднанняў;
3.4. аказвае садзейнiчанне дэпутатам
Савета ў ажыццяўленнi iмi дэпу тацкай
дзейнасцi, уключаючы правядзенне iмi
асабiстага прыёму грамадзян i прадстаўнiкоў юрыдычных асобаў, падрыхтоўку
справаздач перад выбаршчыкамi, забяспечвае iх неабходнай iнфармацыяй;
3.5. уносiць на сесii Савета прапановы
па пытаннях, звязаных з ажыццяўленнем
паўнамоцтваў дэпутатаў Савета, у тым лiку з вызваленнем дэпутатаў ад выканання
працоўных (службовых) абавязкаў на час
падрыхтоўкi i правядзення сесiй Савета i
пасяджэнняў яго органаў;
3.6. арганiзуе ўзаемадзеянне Савета
з iншымi Саветамi, выканаўчымi i распарадчымi органамi, iншымi арганiзацыямi i
органамi тэрытарыяльнага грамадскага
самакiравання;
3.7. забяспечвае галоснасць работы
Савета;
3.8. арганiзуе абмеркаванне грамадзянамi праектаў рашэнняў Савета, iншых
важных пытанняў мясцовага значэння,
забяспечвае шырокi ўдзел арганiзацый
i грамадзян у распрацоўцы, прыняццi i
рэалiзацыi рашэнняў Савета па пытаннях
мясцовага значэння;
3.9. уносiць на разгляд сесiй Савета
пытанне аб датэрмiновым спыненнi паўнамоцтваў дэпутатаў Савета;
3.10. прымае да разгляду адрасаваныя
яму запыты дэпутатаў Савета i дае на iх
адказы ў парадку i тэрмiны, устаноўленыя
заканадаўствам;
3.11. забяспечвае разгляд паступiўшых
у Савет зваротаў грамадзян i юрыдычных
асобаў. Пры неабходнасцi ўносiць прапановы па такiх зваротах на разгляд сесiй
Савета;
3.12. iнфармуе Савет аб сваёй дзейнасцi;
3.13. ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы,

прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi
актамi заканадаўства.
Артыкул 16. Пастаянныя камiсii Савета
1. Для папярэдняга разгляду i падрыхтоўкi пытанняў, што адносяцца да распараджэння Савета, а таксама арганiзацыi i
кантролю за выкананнем рашэнняў Савета i вышэйстаячых у дачыненнi да Савета
дзяржаўных органаў на сесiях Савета з лiку дэпутатаў Савета выбiраюцца пастаянныя камiсii Савета. У Саветах пярвiчнага
ўзроўню пастаянныя камiсii, за выключэннем мандатных, могуць не ўтварацца.
2. Пастаянныя камiсii па пытаннях, што
адносяцца да iх распараджэння, прымаюць рашэннi ў парадку, устаноўленым
рэгламентам Савета.
3. Пастаянныя камiсii Савета ўзначальваюць старшынi пастаянных камiсiй.
4. У пасяджэннi пастаяннай камiсii Савета могуць браць удзел з правам дарадчага голасу дэпутаты, якiя ўваходзяць у
склад iншых пастаянных камiсiй гэтага
Савета, запрошаныя старшынёй камiсii
эксперты i iншыя спецыялiсты, а таксама
дэпутаты iншых Саветаў пры прыняццi рашэння, якое закранае iнтарэсы грамадзян,
якiя пражываюць на тэрыторыi адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi, у склад
Савета якой выбраныя гэтыя дэпутаты.
5. Рэкамендацыi, якiя ўтрымлiваюцца
ў рашэннях пастаянных камiсiй Савета,
падлягаюць разгляду адпаведнымi дзяржаўнымi органамi, iншымi арганiзацыямi.
Аб вынiках разгляду такiх рэкамендацый i
прынятых мерах паведамляецца пастаянным камiсiям Савета ў месячны тэрмiн.
Артыкул 17. Кампетэнцыя Саветаў
1. Саветы ў межах сваёй кампетэнцыi ў
парадку, устаноўленым заканадаўствам:
1.1. прадстаўляюць iнтарэсы адпаведнай ад мi нiст ра цый на-тэ ры та ры яль най
адзiнкi ва ўзаемаадносiнах з iншымi дзяржаўнымi органамi, iншымi арганiзацыямi i
грамадзянамi;
1.2. зацвярджаюць праграмы сацыяльна-эканамiчнага развiцця адпаведнай
адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi, мясцовы бюджэт i справаздачу аб яго
выкананнi;
1.3. зацвярджаюць прагнозы сацыяльна-эканамiчнага развiцця адпаведнай адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi;
1.4. зацвярджаюць рэгiянальныя праграмы, канцэпцыi (Саветы пярвiчнага
ўзроўню — планы мерапрыемстваў) па
пытаннях жыллёвага будаўнiцтва, добраўпарадкавання адпаведнай тэрыторыi,
дарожнага будаўнiцтва, камунальна-бытавога i сацыяльнага абслугоўвання грамадзян, сацыяльнай падтрымкi дзяцей,
моладзi, ветэранаў, iнвалiдаў i пажылых
людзей, падтрымкi малога прадпрымальнiцтва, аховы здароўя, адукацыi, фiзiчнай
культуры i спорту, аховы навакольнага
асяроддзя i рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў, паляпшэння ўмоў
i аховы працы, забеспячэння радыяцыйнай бяспекi, аховы гiсторыка-культурнай
спадчыны i па iншых пытаннях мясцовага значэння, ажыццяўляюць кантроль за
выкананнем гэтых праграм, канцэпцый
(планаў мерапрыемстваў) i зацвярджаюць
справаздачы аб iх выкананнi;
1.5. вызначаюць у межах, устаноўленых законам, парадак кiравання i распараджэння ўласнасцю адпаведнай адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi (далей,
калi не названа iншае, — камунальная
ўласнасць);
1.6. рас па ра джа юц ца пры род ны мi
рэсурсамi ў выпадках, прадугледжаных
заканадаўствам аб ахове навакольнага
асяроддзя i рацыянальным выкарыстаннi
прыродных рэсурсаў, а таксама ажыццяўляюць кантроль за iх выкарыстаннем;
1.7. устанаўлiваюць у адпаведнасцi з
законам мясцовыя падаткi i зборы;
1.8. прадастаўляюць або даручаюць
выканаўчым i распарадчым органам прадастаўляць у парадку, вызначаным Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь i законамi,
iльготы па падатках, зборах (пошлiнах),
якiя цалкам выплачваюцца ў мясцовыя
бюджэты;
1.9. вызначаюць стаўкi плацяжоў у
выпадках, устаноўленых заканадаўчымi
актамi (у тым лiку стаўкi платы за арэнду
паляўнiчых i рыбалоўных угоддзяў, водных аб'ектаў);
1.10. вырашаюць пытаннi адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнага ўпарадкавання;
1.11. прызначаюць мясцовыя рэферэндумы;
1.12. каардынуюць дзейнасць органаў
тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання;
1.13. садзейнiчаюць развiццю прамысловай i сельскагаспадарчай вытворчасцi,
сферы паслуг, малога i сярэдняга прадпрымальнiцтва, асабiстых падсобных гаспадарак;
1.14. удзельнiчаюць у ажыццяўленнi
мерапрыемстваў па захаваннi i адраджэннi гiсторыка-культурных каштоўнасцяў;
1.15. удзельнiчаюць у папярэджаннi i
лiквiдацыi надзвычайных сiтуацый, выкананнi мерапрыемстваў па грамадзянскай
абароне, забеспячэннi пажарнай, прамысловай, ядзернай i радыяцыйнай бяспекi,
лiквiдацыi наступстваў катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС;
1.16. зацвярджаюць рэгламент i структуру Савета;
1.17. штогод зацвярджаюць каштарыс
выдаткаў Савета;
1.18. вырашаюць пытаннi прызнання
паўнамоцтваў дэпутатаў Савета, датэрмiновага спынення iх паўнамоцтваў;
1.19. выбiраюць i датэрмiнова вызваляюць ад паўнамоцтваў старшыню Савета i
яго намеснiка (намеснiкаў);
1.20. зацвярджаюць на пасадзе старшыню выканкама;
1.21. утвараюць i лiквiдуюць органы Савета, зацвярджаюць i змяняюць iх склад,
выбiраюць i вызваляюць ад паўнамоцтваў
старшыняў i намеснiкаў старшыняў (пры
iх наяўнасцi) гэтых органаў;
1.22. вырашаюць пытаннi аб удзеле ў
стварэннi асацыяцый, названых у частцы
першай пункта 1 артыкула 7 гэтага Закона, аб уваходжаннi або выхадзе з iх;
1.23. разглядаюць запыты дэпутатаў
Савета i прымаюць па iх рашэннi;
1.24. за слу хоў ва юць спра ва здачы
старшынi Савета, а таксама органаў Савета, службовых асобаў, якiя выбiраюцца, прызначаюцца або зацвярджаюцца
старшынёй Савета, справаздачы i iншую
iнфармацыю старшынi i iншых службовых
асобаў адпаведнага выканкама па пытаннях, аднесеных да кампетэнцыi Савета;
1.25. вырашаюць пытаннi дэлегавання асобных паўнамоцтваў Саветам iншых
тэрытарыяльных узроўняў, выканкамам,
iх старшыням, органам тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання;
1.26. вызначаюць тэрмiны i парадак вызвалення ад выканання працоўных (службовых) абавязкаў дэпутатаў Савета, якiя
працуюць на падставе працоўных дагавораў (кантрактаў), на час падрыхтоўкi i
правядзення сесiй Савета i пасяджэнняў
яго органаў;

1.27. адмяняюць не адпаведныя заканадаўству распараджэннi старшынi Савета i старшынi адпаведнага выканкама,
рашэннi адпаведнага выканкама, рашэннi
нiжэйстаячага Савета i распараджэннi яго
старшынi;
1.28. выступаюць заснавальнiкамi мясцовых сродкаў масавай iнфармацыi;
1.29. прымаюць рашэннi аб самароспуску;
1.30. ажыццяўляюць мiжнароднае супрацоўнiцтва;
1.31. ажыццяўляюць iншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi актамi заканадаўства.
2. Паўнамоцтвы, прадугледжаныя падпунктамi 1.2, 1.5, 1.7, 1.11 пункта 1 гэтага
артыкула, адносяцца да выключнай кампетэнцыi Саветаў. Паўнамоцтвы, якiя адносяцца да выключнай кампетэнцыi Саветаў,
а таксама паўнамоцтвы, прадугледжаныя
падпунктамi 1.3, 1.4, 1.8—1.10, 1.16—1.30
пункта 1 гэтага артыкула, ажыццяўляюцца
выключна на сесiях Савета.
Артыкул 18. Асаблiвасцi кампетэнцыi Саветаў абласнога ўзроўню
Саветы абласнога ўзроўню ў межах
сваёй кампетэнцыi ў парадку, устаноўленым заканадаўствам:
забяспечваюць збалансаванасць бюджэтаў адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных
адзiнак на адпаведнай тэрыторыi;
рэгулююць парадак ажыццяўлення адмiнiстрацыйных працэдур на адпаведнай
тэрыторыi;
аказваюць дзяржаўную падтрымку
юрыдычным асобам i iндывiдуальным
прадпрымальнiкам iндывiдуальна ў выглядзе змянення ўстаноўленага заканадаўствам тэрмiну выплаты падаткаў i пеняў,
якiя цалкам выплачваюцца ў мясцовыя
бюджэты, выдзялення бюджэтных сродкаў
з мясцовых бюджэтаў, вызвалення ад пералiчэння ў бюджэт даходаў, атрыманых
ад перадачы ў карыстанне маёмасцi, якая
знаходзiцца ў камунальнай уласнасцi, на
ўмовах, аналагiчных вызначаным Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь;
зацвярджаюць гранiчны памер доўгу
органаў мясцовага кiравання i самакiравання на чарговы фiнансавы год;
вызначаюць меры сацыяльнай падтрымкi дзяцей, моладзi, ветэранаў, iнвалiдаў i пажылых людзей;
зацвярджаюць прыкладнае палажэнне
аб органе тэрытарыяльнага грамадскага
самакiравання;
пры свой ва юць зван не га на ро ва га
грамадзянiна вобласцi (горада Мiнска),
вызначаюць парадак прысваення такога
звання i асаблiвасцi статусу ганаровага
грамадзянiна;
ажыццяўляюць iншыя паўнамоцтвы,
прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi
актамi заканадаўства.
Артыкул 19. Асаблiвасцi кампетэнцыi Саветаў базавага ўзроўню
1. Саветы базавага ўзроўню ў межах
сваёй кампетэнцыi ў парадку, устаноўленым заканадаўствам:
1.1. зацвярджаюць тэрытарыяльныя
планы развiцця раёнаў, генеральныя планы гарадоў раённага падпарадкавання i
iншых населеных пунктаў, размешчаных
на адпаведнай тэрыторыi;
1.2. зацвярджаюць гранiчны памер доўгу органаў мясцовага кiравання i самакiравання на чарговы фiнансавы год;
1.3. прысвойваюць званне ганаровага
грамадзянiна адпаведна горада, раёна,
вызначаюць парадак прысваення такога
звання i асаблiвасцi статусу ганаровага
грамадзянiна;
1.4. ажыццяўляюць iншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi актамi заканадаўства.
2. Гарадскiя Саветы (гарадоў з раённым падзелам) акрамя ажыццяўлення паўнамоцтваў, названых у пункце 1 гэтага
артыкула:
2.1. вылучаюць кандыдатаў у члены
калегiяльных органаў тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання;
2.2. ажыццяўляюць кантроль за дзейнасцю органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання;
2.3. у выпадку, прадугледжаным абзацам трэцiм артыкула 32 гэтага Закона,
прымаюць рашэнне аб лiквiдацыi калегiяльнага органа тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання.
Артыкул 20. Асаблiвасцi кампетэнцыi Саветаў пярвiчнага ўзроўню
Саветы пярвiчнага ўзроўню ў межах
сваёй кампетэнцыi ў парадку, устаноўленым заканадаўствам:
уносяць у Савет i выканкам базавага
ўзроўню прапановы па сацыяльнай абароне грамадзян;
уносяць у Савет базавага ўзроўню прапановы аб памерах адлiчэнняў ад мясцовых падаткаў i збораў, сумах датацый у
бюджэты пярвiчнага ўзроўню;
вылучаюць кандыдатаў у члены калегiяльных органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання;
зацвярджаюць палажэнне аб аднаасобным органе тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання;
ажыццяўляюць кантроль за дзейнасцю
органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання;
у выпадку, прадугледжаным абзацам
трэцiм артыкула 32 гэтага Закона, прымаюць рашэнне аб лiквiдацыi калегiяльнага
органа тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання;
ажыццяўляюць iншыя паўнамоцтвы,
прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi
актамi заканадаўства.
Артыкул 21. Старшыня Савета
1. Дзейнасцю Савета кiруе старшыня
Савета, падсправаздачны Савету, якi яго
абраў.
Старшыня Савета з'яўляецца дзяржаўным служачым.
2. Старшыня Савета абiраецца з лiку дэпутатаў на сесii адпаведнага Савета
шляхам тайнага галасавання i выконвае
свае абавязкi да адкрыцця першай сесii
Савета новага склiкання.
3. Кандыдатуры на пасаду старшынi
Савета абласнога ўзроўню ўносяцца дэпутатамi адпаведнага Савета, кандыдатуры на пасаду старшынi Савета базавага
ўзроўню — дэпутатамi адпаведнага Савета i старшынёй вышэйстаячага Савета.
У тым жа парадку ўносяцца прапановы
аб датэрмiновым спыненнi паўнамоцтваў
старшынi Савета.
Старшыня Савета лiчыцца абраным,
калi за яго кандыдатуру прагаласавала
больш за палову ад колькасцi абраных
дэпутатаў адпаведнага Савета.
4. Стар шы ня Са ве та пер ша сна га
ўзроўню адначасова па пасадзе з'яўляецца старшынёй адпаведнага выканкама. Асаблiвасцi парадку абрання старшынi
Савета першаснага ўзроўню вызначаюцца
Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.
5. Паўнамоцтвы старшынi Савета датэрмiнова спыняюцца па падставах i ў
парадку, вызначаным законамi Рэспублiкi Беларусь ад 27 сакавiка 1992 года
«Аб статусе дэпутата мясцовага Савета
дэпу татаў» (Ведамасцi Вярхоўнага Са-

вета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 13,
ст. 217; Нацыянальны рэестр прававых
актаў Рэспублiкi Беларусь, 2006 г., № 6,
2/1181) i ад 14 чэрвеня 2003 года «Аб дзяржаўнай службе ў Рэспублiцы Беларусь»
(Нацыянальны рэестр прававых ак таў
Рэспублiкi Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953),
i па iншых падставах у адпаведнасцi з заканадаўчымi актамi.
Артыкул 22. Кампетэнцыя старшынi
Савета
1. Старшыня Савета ў сваёй дзейнасцi
кiруецца Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, гэтым Законам i iншымi законамi
Рэспублiкi Беларусь, актамi Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь, пастановамi Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, нарматыўнымi прававымi актамi рэспублiканскiх
органаў дзяржаўнага кiравання, а таксама
рашэннямi вышэйстаячых Саветаў, распараджэннямi iх старшыняў, рашэннямi
адпаведнага Савета i iншых дзяржаўных
органаў, прынятымi ў адпаведнасцi з iх
кампетэнцыяй.
2. Старшыня Савета ў межах сваёй
кампетэнцыi ў парадку, вызначаным заканадаўствам:
2.1. узначальвае Савет, кiруе яго працай, забяспечвае ўзаемадзеянне з адпаведным выканкамам;
2.2. прадстаўляе Савет ва ўзаемаадносiнах з iншымi дзяржаўнымi органамi,
iншымi арганiзацыямi i грамадзянамi;
2.3. зацвярджае штатны расклад адпаведнага Савета;
2.4. склiкае сесii Савета, арганiзоўвае
працу па падрыхтоўцы сесiй Савета, вядзе
пасяджэннi Савета;
2.5. арганiзоўвае кантроль за выкананнем рашэнняў Савета;
2.6. прызначае на пасады i вызваляе
ад пасадаў работнiкаў апарата Савета,
заключае (працягвае, скасоўвае) з iмi працоўныя дагаворы (кантракты), прымяняе
да iх меры заахвочвання, дысцыплiнарнага спагнання;
2.7. запрашае на пасяджэннi Савета
прадстаўнiкоў iншых Саветаў, выканаўчых
i распарадчых органаў, iншых арганiзацый, органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, а таксама грамадзян;
2.8. накiроўвае на заключэнне пастаянных камiсiй праекты рашэнняў Савета, дае даручэннi старшыням пастаянных
камiсiй;
2.9. падпiсвае рашэннi, пратаколы пасяджэнняў Савета, выдае распараджэннi;
2.10. арганiзоўвае разгляд запытаў дэпутатаў Савета;
2.11. арганiзоўвае працу Савета па
разглядзе зваротаў грамадзян i юрыдычных асобаў, вядзеннi кнiгi заўваг i прапаноў, ажыццяўленнi адмiнiстрацыйных
працэдур. Пры неабходнасцi ўносiць прапановы па такiх зваротах на разгляд сесii
Савета;
2.12. ажыццяўляе асабiсты прыём грамадзян i прадстаўнiкоў юрыдычных асобаў;
2.13. дакладвае Савету аб стане спраў
на адпаведнай тэрыторыi i па iншых пытаннях, аднесеных да яго кампетэнцыi,
падае сесii Савета па меры неабходнасцi,
але не радзей за адзiн раз у год, справаздачы аб сваёй дзейнасцi, а таксама
iнфармуе грамадзян аб стане спраў на
адпаведнай тэрыторыi;
2.14. ажыццяўляе iншыя паўнамоцтвы,
прадугледжаныя гэтым Законам i iншымi
актамi заканадаўства.
3. Старшыня Савета абласнога, базавага ўзроўняў акрамя ажыццяўлення паўнамоцтваў, названых у пункце 2 гэтага
артыкула:
3.1. уносiць на разгляд Савета прапановы аб адмене не адпаведных заканадаўству распараджэнняў старшынi адпаведнага выканкама, рашэнняў выканкама,
нiжэйстаячага Савета, распараджэнняў
старшынi нiжэйстаячага Савета;
3.2. узначальвае прэзiдыум Савета,
арганiзоўвае працу па падрыхтоўцы яго
пасяджэнняў, вядзе пасяджэннi, падпiсвае
рашэннi, пратаколы пасяджэнняў прэзiдыума Савета;
3.3. дае сесii Савета па меры неабходнасцi, але не радзей за адзiн раз у год
справаздачы аб дзейнасцi прэзiдыума
Савета.
4. Стар шы ня Са ве та пер ша сна га
ўзроўню, акрамя ажыццяўлення паўнамоцтваў, названых у пункце 2 гэтага артыкула, выконвае функцыi, аднесеныя гэтым
Законам i iншымi актамi заканадаўства да
кампетэнцыi прэзiдыума Савета.
Артыкул 23. Намеснiк (намеснiкi)
старшынi Савета
1. Намеснiк (намеснiкi) старшынi Савета абiраецца Саветам з лiку дэпутатаў на
сесii адпаведнага Савета па прадстаўленнi
старшынi Савета на тэрмiн паўнамоцтваў
Савета шляхам тайнага або адкрытага
галасавання i выконвае свае абавязкi да
адкрыцця першай сесii Савета новага склiкання.
2. Намеснiк (намеснiкi) старшынi Савета лiчыцца абраным, калi за яго кандыдатуру прагаласавала больш за палову ад
колькасцi абраных дэпутатаў адпаведнага
Савета.
3. Намеснiк (намеснiкi) старшынi Савета выконвае абавязкi старшынi Савета
ў выпадку яго адсутнасцi i ў межах сваёй
кампетэнцыi, вызначанай у рэгламенце
Савета, арганiзоўвае дзейнасць Савета
i яго органаў.
4. Паўнамоцтвы намеснiка (намеснiкаў)
старшынi Савета могуць быць датэрмiнова спынены Саветам у парадку, вызначаным для яго абрання.
Артыкул 24. Датэрмiновае спыненне
паўнамоцтваў (роспуск) Савета
1. Паўнамоцтвы Савета могуць быць
датэрмiнова спынены Саветам Рэспублiкi
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь
у выпадку:
1.1. сiстэматычнага (больш за два разы) або грубага парушэння Саветам патрабаванняў заканадаўства;
1.2. калi Савет не менш за тры разы
запар не змог сабрацца на сесiю з-за
няяўкi дэпутатаў Савета па няўважлiвых
прычынах;
1.3. калi Савет на працягу двух месяцаў з дня склiкання першай сесii Савета
не ўтварыў свае органы.
2. Паўнамоцтвы Савета могуць быць
датэрмiнова спынены:
2.1. па рашэннi гэтага Савета — у выпадку самароспуску;
2.2. па рашэннi вышэйстаячага Савета
або Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь — у
выпадку змянення адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання ў вызначаным
заканадаўствам парадку.
ГЛАВА 3
ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЕ ГРАМАДСКАЕ
САМАКIРАВАННЕ
Артыкул 25. Тэрытарыяльнае грамадскае самакiраванне
1. Тэрытарыяльнае грамадскае самакiраванне — дзейнасць грамадзян на добраахвотнай аснове па месцы iх жыхарства
на частцы тэрыторыi адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi (тэрыторыi мiкрара-

ёнаў, жыллёвых комплексаў, кварталаў,
вулiц, двароў, аграгарадкоў, пасёлкаў, вёсак i iнш.) у мэтах вырашэння пытанняў
мясцовага значэння непасрэдна або праз
органы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання.
Ор га ны тэ ры та ры яль на га гра мадскага самакiравання — арганiзацыйная
форма ажыццяўлення грамадзянамi тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання.
2. На адпаведнай частцы адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай адзiнкi можа быць
створаны толькi адзiн орган тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання.
Артыкул 26. Мэта, задачы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання
1. Асноўнай мэтай тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання з'яўляюцца
развiццё i ажыццяўленне на адпаведнай
частцы адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнай
адзiнкi iнiцыятыў грамадзян па пытаннях
мясцовага значэння.
2. Асноўнымi задачамi тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання з'яўляюцца:
2.1. садзейнiчанне ў рэалiзацыi правоў,
свабод i законных iнтарэсаў грамадзян;
2.2. аказанне дапамогi выканаўчым i
распарадчым органам, Саветам у працы
з грамадзянамi;
2.3. вывучэнне, аналiз i ўлiк думкi грамадзян па пытаннях эканамiчнага i сацыяльнага развiцця, аховы навакольнага
асяроддзя i рацыянальнага выкарыстання
прыродных рэсурсаў;
2.4. прыцягненне грамадзян да вырашэння пытанняў паляпшэння захаванасцi,
эксплуатацыi, рамонту, добраўпарадкавання жылых дамоў i прыдамавых тэрыторый;
2.5. удзел у мерапрыемствах па сацыяльнай падтрымцы сем'яў i розных катэгорый грамадзян, якiя маюць патрэбу ў
такой падтрымцы (дзяцей, моладзi, пажылых людзей, iнвалiдаў i iншых);
2.6. садзейнiчанне ў арганiзацыi вольнага часу грамадзян;
2.7. удзел у арганiзацыi працы з праблемнымi сем'ямi;
2.8. садзейнiчанне дабрачыннасцi;
2.9. садзейнiчанне адраджэнню i захаванню культурных каштоўнасцяў, нацыянальных звычаяў i традыцый, развiццю
мастацкай i тэхнiчнай творчасцi;
2.10. садзейнiчанне ўпаўнаважаным
органам у ажыццяўленнi дзейнасцi па прафiлактыцы правапарушэнняў;
2.11. садзейнiчанне ў ажыццяўленнi
нарматворчай iнiцыятывы грамадзян па
пытаннях мясцовага значэння;
2.12. садзейнiчанне ў вырашэннi iншых
пытанняў мясцовага значэння.
Артыкул 27. Органы тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання
1. Орган тэрытарыяльнага грамадскага
самакiравання можа з'яўляцца калегiяльным органам або аднаасобным органам.
2. Калегiяльны орган тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання можа стварацца без утварэння юрыдычнай асобы
або ў выглядзе юрыдычнай асобы.
3. Калегiяльны орган тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання, створаны ў
выглядзе юрыдычнай асобы, з'яўляецца
некамерцыйнай арганiзацыяй.
Парадак стварэння, дзейнасцi i спынення дзейнасцi калегiяльнага органа
тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, створанага ў выглядзе юрыдычнай
асобы, вызначаецца заканадаўствам аб
юрыдычнай асобе адпаведнай арганiзацыйна-прававой формы з улiкам палажэнняў артыкула 26 гэтага Закона.
4. Калегiяльны орган тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання без утварэння юрыдычнай асобы ствараецца i дзейнiчае ў адпаведнасцi з гэтым Законам i
палажэннем аб органе тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання, якi зацвярджаецца мясцовым сходам на аснове прыкладнага палажэння, якое зацвярджаецца
Саветам абласнога ўзроўню з улiкам патрабаванняў гэтага Закона.
5. Аднаасобны орган тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання (стараста,
старэйшына i iнш.) ствараецца i дзейнiчае
ў адпаведнасцi з гэтым Законам i палажэннем, якое зацвярджаецца адпаведным
Саветам на аснове прыкладнага палажэння, якое зацвярджаецца Саветам абласнога ўзроўню з улiкам патрабаванняў гэтага
Закона. Улiк аднаасобных органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання
ажыццяўляецца адпаведнымi выканаўчымi i распарадчымi органамi першаснага
ўзроўню.
6. Орган тэрытарыяльнага грамадскага
самакiравання падсправаздачны ў сваёй
дзейнасцi мясцоваму сходу i адпаведнаму Савету.
Кантроль за дзейнасцю органа тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання
ажыццяўляе адпаведны Савет.
Артыкул 28. Паўнамоцтвы мясцовага
сходу па пытаннях стварэння i дзейнасцi органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання
1. У дачыненнi да калегiяльнага органа
тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання мясцовы сход:
1.1. прымае рашэнне аб стварэннi i
лiквiдаваннi органа тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання;
1.2. зацвярджае палажэнне аб органе тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання i ўносiць у яго змяненнi i (або)
дапаўненнi;
1.3. выбiрае членаў органа тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання (з iх
згоды) з лiку ўдзельнiкаў мясцовага сходу
i прымае рашэнне аб спыненнi членства
ў органе тэрытарыяльнага грамадскага
самакiравання. Парадак абрання членаў
органа тэрытарыяльнага грамадскага
самакiравання на мясцовым сходзе вызначаецца адпаведным Саветам з улiкам
палажэнняў Закона Рэспублiкi Беларусь
ад 12 лiпеня 2000 года «Аб рэспублiканскiх i мясцовых сходах» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублiкi Беларусь,
2000 г., № 67, 2/186);
1.4. вызначае арганiзацыйную структуру органа тэрытарыяльнага грамадскага
самакiравання;
1.5. разглядае пытаннi, якiя адносяцца
да кампетэнцыi органа тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання, i ўносiць па iх
прапановы ў гэты орган тэрытарыяльнага
грамадскага самакiравання.
2. Рашэннi мясцовага сходу, прынятыя
ў рамках яго паўнамоцтваў, з'яўляюцца
абавязковымi для органа тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання.
3. Рашэннi мясцовага сходу, а таксама
iншая iнфармацыя аб дзейнасцi органа
тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання, якая з'явiлася прадметам разгляду
мясцовага сходу, даводзяцца да ўдзельнiкаў мясцовага сходу, членаў органа тэрытарыяльнага грамадскага самакiравання
i iншых зацiкаўленых асобаў шляхам рассылкi матэрыялаў у дзесяцiдзённы тэрмiн
з дня правядзення адпаведнага мясцовага
сходу.
(Працяг будзе.)

