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РАЗГЛЕДЖАНА НА СЕСII

IНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ
ДАБРАБЫТУ I ВЫСОКАЙ
ЯКАСЦI ЖЫЦЦЯ НАСЕЛЬНIЦТВА
Менавiта раўнапраўныя саюзнiцкiя
адносiны ў аднолькавай ступенi
выгадныя Беларусi i Расii. Пра гэта
заявiў старшыня Палаты прадстаўнiкоў
Уладзiмiр АНДРЭЙЧАНКА на 58-й
сесii Парламенцкага сходу Саюза
Беларусi i Расii, якая прайшла ў рэжыме
вiдэаканферэнцыi.
Ён падкрэслiў, што сапраўдны саюз, якi
адпавядае жыццёвым iнтарэсам народаў i
здольны служыць прывабным прыкладам
для iншых нацый, немагчыма пабудаваць
на адной прагматыцы.
— Такая iнтэграцыя грунтуецца на агульных каштоўнасцях i адносiнах, якiя прадугледжваюць раўнапраўе ва ўсiх базавых
сферах жыцця дзяржавы i грамадства. Нягледзячы на рознiцу ў маштабах нашых краiн, менавiта раўнапраўныя саюзнiцкiя адносiны ў аднолькавай ступенi выгадныя для
Беларусi i Расii, таму што служаць рэальнаму ўмацаванню суверэнiтэтаў, нарошчванню эканамiчных патэнцыялаў i захаванню нацыянальна-культурнай iдэнтычнасцi
нашых народаў, — сказаў старшыня Палаты
прадстаўнiкоў.
Ён упэўнены, што iнтэграцыя — не самамэта, а iнструмент, якi дапамагае бакам
забяспечваць дабрабыт насельнiцтва i высокую якасць жыцця.
— Гэта галоўная наша задача. З яе мы i
павiнны зыходзiць, фармiруючы парадак
работы на блiжэйшую перспектыву, — перакананы Уладзiмiр Андрэйчанка. Галоўным прыярытэтам тут застаецца забеспячэнне роўнасцi правоў грамадзян i суб'ектаў
гаспадарання.
Падчас сесii разгледжаны бюджэтныя
пытаннi, у тым лiку аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у дэкрэт Вышэйшага
дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы
«Аб бюджэце Саюзнай дзяржавы на 2019
год». Папраўкi звязаныя з фiнансаваннем
новых саюзных праграм, праектаў i мерапрыемстваў. Гаворка iдзе, напрыклад,
аб праграме сумеснай дзейнасцi па абароне насельнiцтва i рэабiлiтацыi тэрыторый, пацярпелых у вынiку катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС, праект па стварэннi
скульптурнай кампазiцыi для Ржэўскага

КАНСТРУКТЫЎНАЕ
ЎЗАЕМАДЗЕЯННЕ

Пазiцыя
павышаецца
Беларусь паднялася
на 18-е месца
сярод 166 краiн
у рэйтынгу дасягнення
Мэт устойлiвага развiцця
Намеснiк старшынi Савета Рэспублiкi,
нацыянальны каардынатар па
дасягненнi Мэт устойлiвага развiцця
Анатоль IСАЧАНКА сустрэўся
з выканаўчым дырэктарам
Дортмундскага мiжнароднага
адукацыйнага цэнтра Астрыд ЗАМ.

мемарыяла Савецкаму салдату ў Цвярской
вобласцi.
У вынiку прынятых паправак бюджэт Саюзнай дзяржавы на 2019 год па даходах павялiчыўся да 7 259 100 000 расiйскiх рублёў.
Прафiцыт скарацiўся амаль у два разы i склаў
579,9 мiльёна расiйскiх рублёў. Усяго з бюджэту фiнансавалiся 12 праграм, тры праекты i
24 мерапрыемствы Саюзнай дзяржавы.
На сесii таксама вырашаны шэраг арганiзацыйных пытанняў. У прыватнасцi,
прызнаныя паўнамоцтвы прадстаўнiкоў
Савета Рэспублiкi i Палаты прадстаўнiкоў
Нацыянальнага сходу Беларусi, дэлегаваных у Парламенцкi сход. На пасаду першага
намеснiка старшынi Парламенцкага сходу
абраны Уладзiмiр Андрэйчанка.
Намеснiкамi з беларускага боку сталi
вiцэ-спiкер Савета Рэспублiкi Анатоль Iсачанка i старшыня Пастаяннай камiсii Палаты прадстаўнiкоў па мiжнародных справах
Андрэй Савiных.
Зацверджаны новыя склады камiсiй
Парламенцкага Сходу Саюза Беларусi i Расii. У камiсiю па заканадаўстве i рэгламенце
ўведзеныя члены Савета Рэспублiкi Сяргей

Сiвец i Вiктар Чайчыц; па эканамiчнай палiтыцы — Вiктар Ананiч i Iрына Ляўковiч;
па бюджэце i фiнансах — Таццяна Рунец;
па сацыяльнай i маладзёжнай палiтыцы,
навуцы, культуры i гуманiтарных пытаннях — Вiктар Лiсковiч i Анатоль Шчасны;
па пытаннях знешняй палiтыкi — Сяргей
Рачкоў; па бяспецы, абароне i барацьбе
са злачыннасцю — Валерый Гайдукевiч;
па пытаннях экалогii, прыродакарыстання
i лiквiдацыi наступстваў аварый — Мiхаiл
Русы i Алег Портнiк; па iнфармацыйнай
палiтыцы — Андрэй Шышкiн.
Старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi па мiжнародных справах i нацыянальнай бяспецы Сяргей Рачкоў абраны
старшынёй камiсii Парламенцкага Сходу
Саюза Беларусi i Расii па пытаннях знешняй палiтыкi, старшыня Пастаяннай камiсii
Савета Рэспублiкi па заканадаўстве i дзяржаўным будаўнiцтве Сяргей Сiвец — намеснiкам старшынi камiсii Парламенцкага
Сходу Саюза Беларусi i Расii па заканадаўстве i рэгламенце.
Паводле БелТА
i прэс-службы Савета Рэспублiкi.

БЛIЗКАЯ ЎЛАДА

Чалавеку заўсёды
трэба даваць аргументаваны адказ
Работа са зваротамi грамадзян
дапамагае парламентарыям
вывучаць i паляпшаць
правапрымяняльную
практыку на месцах. Пра гэта
заявiў старшыня Пастаяннай
камiсii Савета Рэспублiкi
па рэгiянальнай палiтыцы
i мясцовым самакiраваннi
Мiхаiл РУСЫ па вынiках
правядзення прамой
тэлефоннай лiнii.
За дзве гадзiны да яго дазванiлiся 18 заяўнiкаў з розных
рэгiёнаў. Людзi задавалi пытаннi, звязаныя з дзейнасцю
садаводчых таварыстваў, жыллёва-камунальнай гаспадаркi,
зямельнымi адносiнамi i iншымi
праблемамi.
Мiхаiл Русы ў гутарцы з журналiстамi звярнуў увагу на тое,
што члены Савета Рэспублiкi ў
рабоце са зваротамi грамадзян
карыстаюцца рознымi фарма-
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тамi, у тым лiку практыкуюць
выезды на месца. Акрамя таго,
iснуе дакладная сiстэма кантролю за выкананнем прынятых
рашэнняў.
— Калi мясцовыя ўлады паказалi пэўны тэрмiн, то да гэтага часу сенатары прыедуць
i паглядзяць, што зроблена i

наколькi якасна, — растлумачыў старшыня профiльнай камiсii. Такi падыход дадаткова
дыс цып лi нуе вы ка наў цаў, а
для сенатараў служыць свайго роду вучобай па практыцы
прымянення закона. Акрамя
таго, гэта дазваляе спынiць
выпадкi, калi прынятыя законы на месцах трактуюць крыху
па-iншаму. Парламентарый лiчыць, што разгляд пытання на
месцы дазваляе падказаць спецыялiстам, як дзейнiчаць, каб
у далейшым выключыць такiя
памылкi.
Мiж iншым, беларускiя заканадаўцы ўжо распачалi пэўныя
захады, каб павысiць якасць
нарматыўных прававых актаў.
Так, парламентарыi перайшлi
на пакетны прынцып, калi адна ча со ва з за ко на пра ек там
рыхтуюцца ўсе астатнiя дакумен ты, якiя за бяс печ ва юць
механiзм яго рэалiзацыi.

Эфектыўным iнструментам
для ўдас ка на лен ня за ка надаўства сенатар назваў прыёмы грамадзян i прамыя тэлефон ныя лi нii. Толь кi сё ле та
ў Па ста ян най ка мi сii Са ве та
Рэспублiкi па рэгiянальнай палiтыцы i мясцовым самакiраваннi зарэгiстравана больш за
500 зваротаў, сярод якiх ёсць
i паўторныя. Старшыня камiсii
расказаў, чаму людзi па некалькi разоў агучваюць свае
праблемы.
— Ча ла веку заўсёды трэба
даваць аргументаваны адказ,
а ка лi ёсць неабходнасць, то
за пра сiць i рас тлу ма чыць
аса бiс та, па бы ваць на месцы. Та ды пы тан нi зды ма юцца. Ка лi ра шэнне прынята, то
яго выка нанне павiнна быць
даведзена да лагiчнага канца.
Ка лi гэ та га ня ма, уз нi ка юць
паўторныя зва роты, — рэзюма ваў ён.

Суразмоўцы вялi гаворку ў рэжыме вiдэаканферэнцыi, што i зразумела
ва ўмовах пандэмii. Напярэдаднi была
агучана апошняя мiжнародная статыстыка iндэкса дасягненняў у выкананнi
глабальных Мэт устойлiвага развiцця
сярод 166 краiн свету. Па абноўленых
звестках, у 2020 годзе Беларусь у адпаведным рэйтынгу iстотна паднялася: з 23-га на 18-е месца. Астрыд Зам
шчыра павiншавала Анатоля Iсачанку
з гэтым важным дасягненнем i выказала надзею на далейшае плённае
супрацоўнiцтва з нашай краiнай. Яна,
у прыватнасцi, нагадала пра магчымасцi Праграмы падтрымкi Беларусi
Федэральнага ўрада Германii ў суправаджэннi рэгiянальных рабочых груп
па ўстойлiвым развiццi. Астрыд Зам
прапанавала абмеркаваць i ўзгаднiць
агульныя дзеяннi ў гэтым i iншых кiрунках.
Анатоль Iсачанка падзякаваў ёй за
канструктыўнае ўзаемадзеянне i магчымасць далейшага развiцця супрацоўнiцтва Беларусi i Дортмундскага
мiжнароднага адукацыйнага цэнтра
менавiта па пытаннях Мэт устойлiвага развiцця. Ён адзначыў як станоўчы
момант у гэтай справе той факт, што
Астрыд Зам з'яўляецца ўдзельнiкам
нядаўна створанай Стратэгiчнай кансультатыўнай групы «Беларусь — Германiя». Значыць, як сказаў намеснiк
старшынi Савета Рэспублiкi, «пытаннi
ўстойлiвага развiцця трывала ўвайшлi
ў двухбаковы парадак дня».
Анатоль Iсачанка падчас размовы
таксама звярнуў увагу i на актуальны
для нашай краiны рэгiянальны аспект
супрацоўнiцтва. Ён паведамiў, што на
нядаўнiм пасяджэннi Савета па ўстойлiвым развiццi гаварылася пра важнасць рэалiзацыi МУР менавiта на рэгiянальным узроўнi. На гэты кiрунак
мяркуецца звярнуць асаблiвую ўвагу.
З гэтай нагоды суразмоўцы абмеркавалi пытаннi iмплементацыi Мэт на рэгiянальным узроўнi.
У размове з журналiстамi нацыянальны каардынатар расказаў i аб
перспектывах правядзення ў 2021 годзе ў Беларусi Тыдня ўстойлiвага развiцця. Падрыхтоўка да гэтага, хутчэй
за ўсё, пачнецца сёлета восенню. Паводле яго слоў, плануецца серыя мерапрыемстваў, якiя могуць адбывацца
ў розных фарматах. Вельмi магчыма,
што Тыдзень устойлiвага развiцця ў
Беларусi стане часткай аналагiчных
Еўрапейскiх тыдняў.
Анатоль Iсачанка таксама нагадаў,
што Пра гра ма пад трым кi Бе ла ру сi
рэалiзуецца з 2002 года. Дортмундскi мiжнародны цэнтр у лiку адказных
за яе выкананне. Летась у чэрвенi пачаўся 9-ы этап праграмы. Яго асноўныя тэматычныя кiрункi — iнклюзiя,
раў на праў нае гра мад ства, зя лё ны
пераход i лiчбавая трансфармацыя,
лакалiзацыя Мэт устойлiвага развiцця, удасканаленне сiстэм манiторынгу
i iншыя.
Леанiд ТУГАРЫН.
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