
Састаў пастаянных камісій  

Мядзельскага раённага Савета дэпутатаў  

дваццаць восьмага склікання: 
 

Камісія па бюджэтна-эканамічных пытаннях  
 
Чарняўскі Павел 
Уладзіслававіч - Паўлавіч 

– дэпутат па Кастрычніцкай выбарчай 
акрузе № 16, дырэктар Беларускага 
рэспубліканскага ўнітарнага страхавога 
прадпрыемства «Белдзяржстрах» 
прадстаўніцтва па Мядзельскаму раёну, 
старшыня камісіі 

Апанасёнак  
Марына Аляксандраўна 

– дэпутат па Набярэжнай выбарчай акрузе 
№ 8, спецыяліст по кадрах Мядзельскага 
аддзялення Дэпартамента аховы 
Міністерства унутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь,  

Бірала  
Таццяна Георгіеўна 

– дэпутат па Вераснёўскай выбарчай 
акрузе № 1, дырэктар Цэнтра банкаўскіх 
паслуг № 619 філіяла № 601 адкрытага 
акцыянернага таварыства «ААБ 
Беларусбанк» 

Маркевіч  
Мікалай Іванавіч 

– дэпутат па Чараўкоўскай выбарчай 
акрузе № 19, старшыня Нарацкага 
сельскага выканаўчага камітэта 

Русак  
Казімір Мечыслававіч 

– дэпутат па Свірскай выбарчай акрузе 
№ 12, дырэктар дзяржаўнай установы 
«Свірскі псіханеўралагічны дом-
інтэрнат» 

 
  

Камісія па развіцці сацыяльнай сферы 

 

Малько  
Андрэй Вітальевіч 

– дэпутат па Першамайскай выбарчай 
акрузе № 2, дырэктар дзяржаўнай 
установы «Спецыялізаваная дзіцяча-
юнацкая школа алімпійскага рэзерву 
Мядзельскага раёна», старшыня камісіі 

Блажэвіч  
Ганна Антонаўна 

– дэпутат па Лясной выбарчай акрузе 
№ 17, намеснік дырэктара  
па выхаваўчай рабоце дзяржаўнай 
установы адукацыі «Нарацкая сярэдняя 
школа № 1» 

Маслоўская  
Святлана Лявонаўна 

– дэпутат па Нарацкай выбарчай акрузе 
№ 18, галоўны ўрач дзяржаўнай 
установы «Рэспубліканскі дзіцячы 
цэнтр медыцынскай рэабілітацыі» 

Паршута  
Мікалай Уладзіміравіч 

– дэпутат па Засвірскай выбарчай акрузе 
№ 13, галоўны ўрач дзяржаўнай 



установы «Мядзельскі раённы цэнтр 
гігіены і эпідэміялогіі» 

Сцепаненка  
Наталля Аляксандраўна 

– дэпутат па Камуністычнай выбарчай 
акрузе № 7, урач акушэр – гінеколаг 
(загадчык) акушэрскага аддзялення 
ўстановы аховы здароўя «Мядзельская 
цэнтральная раённая бальніца»  

 

 

Камісія па аграрных пытаннях, харчаванні, экалогіі і 

рацыянальным выкарыстанні прыродных рэсурсаў 

 

Каўрус  
Петр Уладзіміравіч 

– дэпутат па Старагабскай выбарчай 
акрузе № 27, майстар участка цеплавых 
сетак к.п.Нарочь раённага вытворчага 
унітарнага прадпрыемства 
“Мядзельская жыллёва-камунальная 
гаспадарка, старшыня камісіі 

Бочка  
Аляксандр Уладзіміравіч 

– дэпутат па Занарацкай выбарчай акрузе 
№ 10, начальнік участка па 
вырошчванню лекавых раслін 
г. Мядзела закрытага акцыянернага 
таварыства «БелАсептыка»  

Ермаковіч  
Алег Андрэевіч 

– дэпутат па Будслаўскай выбарчай 
акрузе № 28, намеснік дырэктара 
адкрытага акцыянернага таварыства 
«Будслаўскае» 

Леонік  
Анатолій Уладзіміравіч 

– дэпутат па Школьнай выбарчай акрузе 
№ 4, начальнік Мядзельскай раённай 
інспекцыі прыродных рэсурсаў  
і аховы навакольнага асяроддзя 

 

 

 

 

Камісія па будаўніцтве і жыллёва-камунальнай гаспадарцы, 

прамысловасці і паслугах насельніцтву  
 

Малько  
Анатолій Аляксеевіч 

– дэпутат па Інтэрнацыянальнай 
выбарчай акрузе № 6, 
начальнік Мядзельскага вузла 
электрасувязі Маладзечанскага 
занальнага вузла электрасувязі 
Мінскага філіяла РУП «Белтэлекам», 
старшыня камісіі 

Васілевіч  
Віктар Мікалаевіч 

– дэпутат па Баярскай выбарчай акрузе 
№ 9, дырэктар адкрытага акцыянернага 
таварыства «Мядзельскае 
аграпрамэнерга» 



Зелянкевіч  
Уладзімір Іванавіч 

– дэпутат па Сырмежскай выбарчай 
акрузе № 11, старшыня Занарацкага 
сельскага выканаўчага камітэта 

Матрашыла  
Галіна Уладзіміраўна 

– дэпутат па Выгалавіцкай выбарчай 
акрузе № 23, начальнік аддзялення 
паштовай сувязі Княгінін Вілейскага 
раённага вузла паштовай сувязі 
Мінскага філіяла РУП «Белпошта» 

Нехвядовіч  
Сяргей Георгіевіч 

– дэпутат па Заазёрнай выбарчай акрузе 
№ 5, дырэктар рэспубліканскага 
санаторна-курортнага ўнітарнага 
прадпрыемства «Санаторый 
«Прыазёрны» Кіраўніцтва справамі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

 

Мандатная камісія 
 

Каркоцкі  
Андрэй Анатольевіч 

– 
дэпутат па Задубеннеўскай выбарчай 
акрузе № 25, начальник службы 
тэхнічнага забеспячэння Камунальнага 
унітарнага прадпрыемства па оказанні 
паслуг «Гасцінічны комплекс 
«Мядзел», старшыня камісіі 

Радкевіч  
Алег Леанідавіч 

– дэпутат па Юбілейнай выбарчай акрузе 
№ 3, ваенны камісар ваеннага 
камісарыята Мядзельскага раёна 
Мінскай вобласці 

   

 


