
АБ КАЛЕКТЫЎНЫМ КІРАУНІЦТВЕ 
I ПЕРСАНАЛЬНАЙ АДКАЗНАСЦІ

ОЯДОМА, якое велізарнае значэн- 
" н е  надаваў У. I. Ленін арганіза- 

цыі работы дзяржаўнага апарату. 
«Машина савецкай адміністрацыі, — 
пісаў ён, — павінна працаваць аку- 
ратна, сумленна, хутка. Ад яе расхля- 
банасці не толькі церпяць інтарэсы 
прыватных асоб, але і ўся справа кі- 
равання набывае характер уяўны, 
падманлівы. У гэтых ленінскіх сло
вах выразна выказаны высокае пры- 
значэнне і абавязкі савецкіх слу- 
жачых.

і Партыя праяўляе пастаянныя кло- 
паты аб умацаванні і ўдасканаль- 
ванні дзяржаўнага апарату, дабіва- 
ецца, каб усе яго звенні працавалі 
зладжана і арганізавана, былі дес
на звязаны з народам. Стварэнне 
матэрыяльна-тэхнічнай базы каму- 
нізма і на гэтай аснове павышэнне 
дабрабыту працоўных, найбольш 
поўнае задавальненне іх бытавых 
патрэб і культурных запатрабаван- 

I няў, умацаванне магутнасці сацыя- 
; лістычнай Айчыны — гэтаму падна- 

чалена ўся шматгранная дзейнасць
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Савецкай дзяржавы. Тэта задача бу- 
дзе выконвацца паспяхова, калі зла
джана будуць працаваць кожная 
ўстанова, кожны служачы.

Культ асобы адмоўна адбіўся на 
дзейнасці савецкіх устаноў. Зразу- 
мела, з норавамі тых часоў сконча- 
на. Партыя няўхільна ажыццяўляе 
ленінскія прынцыпы і нормы пар- 
тыйнага і дзяржаўнага жыцця. Пра 
тэта яскрава сведчаць рашэнні лі- 
стападаўскага Пленума ЦК КПСС, 
які прыняў рашЭнне аб аднаўленні 
адзіных краявых, аоласных партий
ных і савецкіх арганізацый.

Жыццё не пацвердзіла мэтазгод- 
насці перабудовы партийных і са- 
вецкіх арганізацый па так званаму 
вытворчаму прынцыпу. Рэформа, як 
вядома, была праведзена без стро- 
гага навуковага падыходу, у атмас-

феры неапраўданай паспешлівасці. 
У выніку савецкія органы аказаліся 
раз’яднанымі, іх роля ў гаспадар- 
чым будаўніцтве была прыніжана, 
раённае звяно значна аслаблена, ус- 
кладнілася абслугоўванне насельніц- 
тва.

Лістападаўскі Пленум ЦК КПСС 
асабліва падкрэсліў непахіснасць 
важнейшага ленінскага прынцыпу— 
калектыўнасці кіраўніцтва. Гэта і 
зразумела, таму што ніякія, нават 
самыя выдатныя, адзіночкі не ў сі- 
лах замяніць розум, мудрасць, ве
ды і вопыт цэлага калектыву. У той 
жа час Калуністычная партыя за- 
клікае развіваць ва ўсіх работнікаў, 
у тым ліку у савецкіх служачых, 
ініцыятыву і самастойнасць у рабо- 
це, падкрэслівае важнасць перса- 
нальнай адказнасці за выкананне 
принятых рашэнняў.

Партыйныя арганізацыі рэспублі- 
кі імкнуцца да таго, каб пастаянна 
ўдасканальваць стыль і метады ра
боты апарату савецкага і гаспадар-
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чага кіравання. Мы імкнёмся, каб 
нашымі ўстановамі кіравалі людзі 
кваліфікаваныя, з развітым пачуц- 
цём новага, ініцыятыўныя, здольныя 
на пошук гэтага новага. Ініцыяты- 
ва, дзелавітасць, я сказаў бы, унут- 
раная падцягнутасць — вось што 
павінна быць характэрна для савец
кага служачага.

Нямала добрага можна сказаць 
пра савецкіх работнікаў Мінскай 
вобласці. Выканкомы Саветаў імк- 
нуцца шырока прыцягваць грамад- 
скасць да вырашэння пытанняў гас- 
падарчага і культурнага будаўніц- 
тва, дзейнічаюць правільна, смела 
і прынцыпова, не баяііца самастой- 
насці і адказнасці.

3 мінулага года ў кожным раёне 
пры шырокім удзеле насельніцтва 
распрацоўваюцца планы культурна- 
бытавога будаўніцтва. Застрэльшчы- 
камі пачыну паўсюды выступілі, як 
правіла, работнікі выканкомаў раён- 
ных і сельскіх Саветаў, праявіўшы 
пры гэтым шмат вынаходлівасці і 
добрай выдумкі. Такія планы ўно- 
сяць мэтанакіраванасць у работу 
выканкомаў. Яны садзейнічаюць і та
му, каб насельніцтва прымала са
ми актыўны ўдзел ва ўсіх практич
ных справах. У выніку ў вобласці за 
кошт дадатковых крыніц, а таксама 
сродкаў калгасаў і працоўнага ўдзе- 
лу насельніцтва ў 1963—1964 гадах 
пабудаваны тысячы новых і адра- 
мантавана шмат старых жылых да- 
моў для рабочих саўгасаў, калгас-

нікаў, сельскай інтэлігенцыі, а так
сама школьных будынкаў, лазняў, 
калодзежаў, водакалонак, праведзе- 
ны значныя работы па добра- 
ўпарадкаванню населеных пунктаў.

Кожнае важнае пачынанне, якое 
нараджаецца на месцах, знаходзіць 
падтрымку з боку сельскага аблвы- 
канко.ма. Адчуваючы гэта, служачыя 
розных устаноў набываюць болып 
упэўненасці, смялей бяруцца за спра
вы.

На жаль, такая пахвальная ініцыя- 
тыва не ўсюды б’е праз край. У пры- 
ватнасці, я маю на ўвазе работнікаў 
выканкома Мінскага гарадскога Саве
та, занятых у сферы бытавога абслу- 
гоўвання насельніцтва. Абмеркаванне 
на Савеце Міністраў рэспублікі cnpa- 
ваздачы гарвыканкома наказала: хоць 
выканком зрабіў шмат для паляпшэн- 
ня бытавога абслугоўвання насель- 
ніцтва, аднак патрэбнасці гараджан 
у многіх відах паслуг далёка не за- 
давальняюцца, якасць і культура аб- 
слугоўвання быту вымушаюць жадаць 
шмат лепшага. Ў радзе месц расклад 

аботы майстэрань нязручны для на- 
ельніцтва. Размяшчэнне сетк! прад- 

прыемстваў бытавога абслугоўвання 
не заўсёды ўдалае- Не цалкам выка- 
рыстоўваюцца сродкі на будаўніцтва 
новых прадпрыемстваў. Усе гэтыя і 
многія іншыя пытанні выключна зале- 
жаць ад работнікаў, на якіх ускла- 
дзена абслугоўванне насельніцтва. 
Калі б яны праяўлялі больш вына-

ходлівасці і дасціпнасці, а галоўнае— 
энергіі і настойлівасці, і ўсё выгляде
ла б значна лепш.

Там-сям да гэтага часу прыхіль- 
насць да папер, канцылярскі стыль у 
горшым значэнні гэтага слова пера- 
шкаджаюць па-сапраўднаму нала- 
дзіць работу ўстаноў. Нярэдка даво- 
дзіцца сустракацца з фактамі раўна- 
душных адносін да справы. Іншы слу
жачы палец аб палец не стукне, каб 
самому вырашыць пытанне, але затое 
з зайздроснай энергіяй дабіваецца ад 
вышэйстаячага органа пісьмовага ука
зания. Мэта тут ставіцца адна: за- 
страхаваць сябе на ўсякі выпадак ад 
магчымых непрыемнасцей, перакласці 
адказнасць на іншых.

Нядаўна Міністэрства аховы зда- 
роўя унесла на абмеркаванне ўрада 
рэспублікі праект пастановы аб 
ходзе будаўніцтва медыцынскіх уста- 
ноў. Здавалася, што работнікі міні- 
стэрства дзейнічаюць правільна. таму 
што выдзеленыя дзяржавай сродкі 
асвойваліся нездавальняюча, тэрміны 
ўводу ў строй аб'ектаў зрываліся. Але 
ў тым жа і справа, што заклапоча- 
насць таварышаў з міністэрства не 
ставіла іншай мэты, як перастрахоў- 
ку. Для іх важна прыняць пастанову, 
хоць у ёй і не было патрэбы, таму 
што па сутнасці ўсе пытанні, якія па- 
трабавалі рашэння ўрада рэспублікі, 
даўно вырашаны.

(Заканчэнне на 2-й стар.).
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