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РЭФЕРАТ 

Сасноўскі Ілля Вітальевіч 

Тэма: Удасканаленне выкарыстання афіцыйных інтэрнэт-рэсурсаў 

мясцовых органаў кіравання ў Рэспубліцы Беларусь 

Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох глаў, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц і літаратуры. Агульны аб'ѐм работы - 53с. З іх: спіс 

крыніц і літаратуры - 4 старонкі, (45 найменняў), дадатак - 3 старонкі (1 

найменне), 3 старонкі рэфератаў на рускай, беларускай і англійскай мовах. 

Ключавыя словы: аблвыканкам, гарвыканкам, райвыканкам, 

сельсавет. 

Актуальнасць: На падставе правядзення аналізу афіцыйных інтэрнэт-

рэсурсаў мясцовых органаў кіравання (аблвыканкамаў, райвыканкамаў, 

гарвыканкамаў), можна выявіць іх ключавыя асаблівасці, недахопы, а 

таксама шляхі іх ўдасканалення. 

Аб'ект даследавання: Афіцыйныя інтэрнэт-рэсурсы мясцовых органаў 

кіравання Рэспублікі Беларусь (афіцыйныя сайты абласных, раѐнных і 

гарадскіх выканаўчых камітэтаў). 

Метады даследавання: Аналіз, вывучэння спісу крыніц і літаратуры, а 

таксама нарматыўна-прававой дакументацыі, регламентирущей дзейнасць 

інтэрнэт-рэсурсаў мясцовых органаў кіравання ў Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта даследавання: раскрыццѐ сутнасці і прапаноў па рашэнні 

праблемы ва ўдасканаленні інтэрнэт-рэсурсаў мясцовых органаў 

самакіравання ў Рэспубліцы Беларусь, маніторынг сайтаў, з мэтай выяўлення 

ў іх ключавых асаблівасцяў, праблем і недахопаў, з якімі сутыкаецца 

карыстальнік і шляхі вырашэння пытанняў па удасканальванне. 

У працэсе работы былі атрыманы наступныя вынікі: 

У выніку праведзенага даследавання была разгледжана і вывучана 

сістэма мясцовага кіравання і самакіравання ў Рэспубліцы Беларусь. На 

падставе нарматыўна-прававой дакументацыі, а таксама сеткі Інтэрнэт быў 

праведзены маніторынг і аналіз афіцыйных інтэрнэт-рэсурсаў мясцовых 

органаў кіравання (афіцыйныя сайты абласных, раѐнных і гарадскіх 

выканаўчых камітэтаў). У працэсе аналізу, былі выяўлены іх ключавыя 

асаблівасці і недахопы. Так, у працэсе разгляду, былі засекчы недахопы, 

звязаныя з Мультымоўнае сайтаў, былі таксама выяўленыя недахопы, 

звязаныя з адсутнасцю прагляду і ўзаемадзеяння з сайтам людзей з 

абмежаванымі магчымасцямі, а менавіта, адсутнасць у іх версіі прагляду 

сайта для слабавідушчых 
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Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна і 

прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна 

адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 

іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 

Sosnovski Ilya Vitalievich 

Topic: Improving the use of official Internet resources of local governments 

in the Republic of Belarus 

The diploma work consists of an introduction, three chapters, conclusion, a 

list of sources used and literature. The total amount of work is 53s. From them: the 

list of sources and literature - 4 pages, (45 titles), the appendix - 3 pages (1 title), 3 

pages of abstracts in Russian, Belarusian and English. 

Key words: Cliff, HORISPOOL, RAYISPOLKOM, SELSOVET. 

Actuality: Based on the analysis of official Internet resources of local 

governments (regional executive committees, district executive committees, city 

executive committees), it is possible to identify their key features, shortcomings, 

and ways to improve them. 

Object of the study: Official Internet resources of local government bodies 

of the Republic of Belarus (official sites of regional, district and city executive 

committees). 

Research methods: Analysis, study of the list of sources and literature, as 

well as regulatory and legal documentation regulating the activities of Internet 

resources of local governments in the Republic of Belarus. 

The purpose of the research: disclosure of the essence and proposals for 

solving the problem in improving the Internet resources of local self-government 

bodies in the Republic of Belarus, monitoring sites, in order to identify the key 

features, problems and shortcomings that the user faces and ways of resolving 

questions on improvement. 

In the process of work the following results were obtained: 

As a result of the study, the system of local government and self-government 

in the Republic of Belarus was examined and studied. Based on the regulatory 

documentation, as well as on the Internet, monitoring and analysis of official 

Internet resources of local governments (official sites of regional, district and city 

executive committees) was conducted. In the process of analysis, their key features 

and shortcomings were identified. Thus, in the process of review, shortcomings 

associated with multilingual sites were detected, shortcomings related to the lack 

of viewing and interaction with the site of people with disabilities were also 

revealed, namely, the lack of a site view version for the visually impaired 

The author of the paper confirms that the work was done independently and 

the calculation and analytical material presented in it correctly and objectively 

reflects the state of the process under investigation, and all theoretical, 
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methodological positions and concepts borrowed from literary and other sources 

are accompanied by references to their authors. 

 

  


