Мазырскi раён, створаны

17 лiпеня 1924 года, у сучасных яго межах размяшчаецца на

паўднёвым захадзе Гомельскай вобласцi, займаючы плошчу 1,6 тыс. км². У раёне налiчваецца 92
сельскiх населеных пункта. У яго складзе – 10 сельскiх Саветаў : Барбараўскi, Каменскi, Козенскi,
Крынiчны, Махновiцкi, Мiхалкаўскi, Асавецкi, Прудкаўскi, Скрыгалаўскi i Слабадскi.
У 1926—1930, 1935—1938 гадах цэнтр Мазырскага вокруга, з 1938 па 1954 — цэнтр Палескай
вобластi. У 1954 годзе Мазыр i Мазырскi раён вашлi ў састаў Гомельскай вобластi.
Пасля набыцця Рэспублiкай Беларусь суверэнiтэту ў жыццi Палескага рэгiёна з’явiлiся даволi
значныя якасныя змяненнi. У канцы 2007 года адбылося злiццё гарадскiх i раённых адмiнiстрацыйных
структур у адзiны апарат кiравання Мазырскiм раёнам, што дало вiдавочны штуршок у развiццi
эканамiчнай i сацыяльнай сфер рэгiёна ў няпростых умовах пачатку XXI стагоддзя.
У 2015 годзе старшыней Мазырскага выканаўчага камітэта з'яўляецца Я. Б. Адаменка.
У склад Мазырскага раеннага савета дэпутатаў былі избранны 40 дэпутатаў. У сельскія саветы
дэпутатаў, абраныя 115 народных выбраннікаў. Савет ажыццяўляе сваю працу праз пастаянныя
камісіі, пасяджэнні, сесіі, а таксама шляхам рэалізацыі дэпутатамі сваіх паўнамоцтваў у акругах.
Пытанні жыццезабеспячэння насельніцтва, стварэнне належных умоў працы, побыту і адпачынку,
фарміравання здаровага ладу жыцця, энергазберажэння, узмацнення ролі органаў мясцовага
кіравання і самакіравання, рацыянальна выкарыстання бюджэтных сродкаў, добраўпарадкавання
населеных пунктаў знаходзяцца на пастаянным кантролі мясцовай улады.
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