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НАДЗЁННАЕ

11 мая 2019 г.

ЗА КАРУПЦЫЮ —
ТОЛЬКІ ЎЗМАЦНЕННЕ ЖОРСТКАСЦІ

Аляк сандр Лу ка шэнка падпісаў Дэкрэт № 3
«Аб дадатковых мерах па
барацьбе з карупцыяй».
З якой мэтай выдадзены
дакумент? Для ўзмацнення
мер адказнасці за ўчыненне
карупцыйных злачынстваў.
У адпаведнасці з дэкрэтам
асобы, асуджаныя за здзяйсненне карупцыйных злачынстваў, не падлягаюць прадстаўленню да ўмоўна-датэрмі но ва га вы зва лен ня або
за ме ны не ад бы тай част кі
пакарання больш мяккім.
Дарэчы, дакумент распрацаваны па даручэнні кіраўніка дзяржавы, ён прайшоў
узгадненне з усімі дзяржаўнымі органамі. Нарматыўны
прававы акт уступае ў сілу
пасля яго афіцыйнага апублікавання. Пры гэтым ураду
дадзена даручэнне ў трохмесячны тэрмін забяспечыць
распрацоўку законапраекта,
які адкарэктуе ў адпаведнай
част цы Кры мі наль ны кодэкс.
Каментуючы дэкрэт, начальнік упраўлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю
Генеральнай пракуратуры
Ігар ГРЭЙ БА пад крэс ліў,
што гэты дакумент стане
да дат ко вай пра фі лак тычнай мерай у барацьбе з карупцыяй.
Адпаведныя меры даюць
зразумець усім службовым
асобам, што ніякай ласкі ў
вы пад ку здзяйс нен ня імі
су праць праў ных дзе ян няў
як пры ажыццяўленні крымінальнага пераследу, так
і пры ад быц ці па ка ран ня
не будзе, дадаў начальнік
упраўлення.
«Ка руп цыя для лю бой
дзяржавы з'яўляецца адной
з пагроз бяспецы, у тым ліку
на цы я наль най. Ка руп цый-

ныя злачынствы, безумоўна,
тармозяць развіццё эканамічных, сацыяльных і іншых
працэсаў у грамадстве. І калі карупцыя зашкальвае, для
дзяржавы гэты працэс можа
абярнуцца сумна», — адзначыў Ігар Грэйба.
Паводле яго слоў, у нашай
краіне карупцыйнага разгулу
не дапушчана, кіраўніцтва
краіны і адпаведныя органы забяспечылі законнасць
дзей нас ці дзяржор га наў і
розных арганізацый. Разам з
тым, дадаў ён, незразумела,
як пры такіх суровых умовах
службовыя асобы ўсё роўна
здзяйсняюць злачынствы.
На дум ку началь ні ка
ўпраўлен ня, здзяйс нен не
любых злачынстваў абумоўлена суб'ек тыўным фак тарам. А гэтаму спрыяюць такія прычыны, як адсутнасць
кантролю, безгаспадарчасць,
неналежнае выкананне патрабаванняў па выкананні
ўстаноўленых законам абмежаванняў службовых асоб і
іншых. Гэта можна аднесці
і да выкрытых выпадкаў у
сістэме Міністэрства аховы
здароўя і Мінлясгаса.
Ігар Грэй ба па ве да міў
журналістам, што Генеральная пракуратура сумесна з
іншымі зацікаўленымі дзяржаўнымі органамі падрыхтавала прапановы ў закана даўства аб ба раць бе з
карупцыяй, яны знаходзяцца на разглядзе ў кіраўніка
дзяржавы.
Прапанаваныя нормы накіраваны на аптымізацыю
ўзаемадзеяння дзяржаўных
і іншых орга наў у сферы
барацьбы з карупцыяй, павышэнне яго эфектыўнасці,
узмацненне прафілактычных
механізмаў, а таксама мер
адказнасці за карупцыйныя
правапарушэнні.

Акрамя таго, Генпракуратура завяршае падрыхтоўку
комплексу мер па папярэджанні карупцыі ў мэтах выканання дадзенага кіраўніком
дзяржавы даручэння ў ходзе
Паслання да беларускага народа і Нацыянальнага сходу.
Яшчэ адна мера — увядзенне механізму праверкі з
выкарыстаннем паліграфа ў
дачыненні да кандыдатаў на
пасады з павышаным узроўнем карупцыйных рызык. Гэта прапанова Генпракуратуры павінна быць разгледжана
ў першым паўгоддзі. Улічваюцца меркаванні ўсіх дзяржорганаў, запэўніў начальнік
профільнага ўпраўлення Генеральнай пракуратуры.
Таксама вывучаюць мэтазгоднасць устанаўлення забароны для пэўных катэгорый
службовых асоб займаць пасады ў тых арганізацыях, якія
знаходзіліся ў іх пад кантролем да моманту іх звальнення
са службы. У заканадаўства
могуць увесці такое паняцце,
як звальненне з дзяржаўнай
службы ў сувязі са стратай даверу. Гэтыя пытанні, па рашэнні рэспубліканскай каардынацыйнай нарады па барацьбе
са злачыннасцю і карупцыяй, якая прайшла 21 снежня
2018 года пад старшынствам
генпракурора Аляксандра Канюка, неабходна вывучыць у
бягучым годзе.
Акрамя таго, кампетэнтным органам даручана распрацаваць і ўкараніць спецыяльныя праграмы па пытаннях процідзеяння карупцыі
ва ўсіх сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных установах. Навучанне
пройдуць і спецыялісты, якія
ажыццяўляюць закупкі, члены антыкарупцыйных камісій, а таксама работнікі кадравых і іншых службаў.

Зараз у дапамогу дзяржаўным службовым асобам
Генпракуратура распрацоўвае тыпавыя метадычныя
рэкамендацыі па антыкарупцыйнай дзейнасці ў дзяржаўных і іншых органах. У найбліжэйшы час гэты дакумент
будзе накіраваны ім для выкарыстання.
Савет Міністраў сумесна з
Генпракуратурай падрыхтаваў змяненні ў тыпавое палажэнне аб дзейнасці антыкарупцыйнай камісіі. 30 красавіка адпаведныя змяненні
былі падпісаныя кіраўніцтвам
урада. Узначальваць такія камісіі будзе кіраўнік арганізацыі. У сувязі з гэтым змяніліся
і іх паўнамоцтвы. «Мяркую,
што ўсе кіраўнікі арганізацый,
дзе створаны такія антыкарупцыйныя камісіі, павінны
прыняць меры па прывядзенні ў адпаведнасць з гэтай пастановай Савета Міністраў
адпаведных лакальных нарматыўных прававых актаў і
забяспечыць належную дзейнасць і работу гэтага структурнага органа», — адзначыў
Ігар Грэйба.
У цэлым Генпракуратура
пастаянна праводзіць мерапрыемствы, накіраваныя на
супрацьдзеянне карупцыі,
у першую чаргу звязаныя
з прафілактычным і папераджальным складнікам. Як
сказаў начальнік упраўлення,
вынікі пракурорскіх праверак
сведчаць пра шматлікія парушэнні антыкарупцыйнага
заканадаўства ў дзейнасці
дзяржаўных і іншых органаў.
Пракуроры адзначаюць няведанне кіраўнікамі антыкарупцыйнага заканадаўства, у
выніку — нізкая патрабавальнасць да падначаленых па яго
выкананні. У шэрагу выпадкаў
дзейнасць антыкарупцыйных
камісій фармальная, не нала-

джана належным чынам прафілактычная работа. Ёсць
пралікі ў кадравай дзейнасці:
на кіруючыя пасады прызначаюцца людзі, якія не валодаюць прафесійнымі якасцямі,
маюць нізкі ўзровень правасвядомасці і маральнасці.
Для ўзмацнення прафілактычнага складніка па даручэнні кіраўніка дзяржавы
ў 2018 годзе прайшлі пазапланавыя пасяджэнні аблвыканкамаў, у якіх прынялі
ўдзел кіраўнік Адміністрацыі
Прэзідэнта, старшыня КДБ і
генпракурор. На пасяджэннях былі выпрацаваны рашэнні, накіраваныя на ліквідацыю прычын і ўмоў, якія
спрыяюць карупцыйным злачынствам. Зараз органы пракуратуры правяраюць выкананне гэтых рашэнняў.
Па вод ле ін фар ма цыі
Генпракуратуры, у Беларусі
за 2018 год істотна вырасла
колькасць выяўленых карупцыйных злачынстваў — плюс
31 % да ўзроўню 2017 года.
Рост абумоўлены павышэннем эфектыўнасці дзейнасці пра ва ахоў ных ор га наў.
Да адказ нас ці пры цяг нулі
1 089 карумпаваных службовых асоб, у тым ліку 29 асоб,
якія займалі адказнае становішча, больш за 30 былі работнікамі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.
Найбольшая колькасць карупцыйных злачынстваў выяўлена ў сферах транспарту,
будаўніцтва, прамысловасці,
сельскай гаспадаркі, гандлю
і іншых.
Першы намеснік міністра
юстыцыі Сяргей ЗАДЗІРАН
упэўнены: дэкрэт «Аб дадатковых мерах па барацьбе з
карупцыяй» адыграе сур'ёзную прэвентыўную ролю.
«Бе ла рус кая дзяр жа ва
шукае самыя эфек тыўныя

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Паўночнае камандаванне УС ЗША
запатрабавала ад Трампа павялічыць
ваенную прысутнасць у Арктыцы
Камандуючы Паўночным камандаваннем узброеных сіл
ЗША генерал Тэрэнс О'Шонэсі лічыць, што Вашынгтону неабходна актыўна нарошчваць ваенны патэнцыял у Арктыцы,
паколькі ў выпадку ваеннага канфлікту з Расіяй менавіта з
гэтага напрамку можа быць нанесены ўдар.
Генерал О'Шонэсі, які адказвае за абарону кантынентальнай часткі ЗША і ўзначальвае амерыкана-канадскае Аб'яднанае камандаванне аэракасмічнай абароны Паўночнай Амерыкі, выступіў напярэдадні слуханняў у адным з падкамітэтаў
камітэта па справах УС Палаты прадстаўнікоў Кангрэса ЗША.
Там яго папрасілі растлумачыць сцверджанні, прыведзеныя
ў яго пісьмовай заяве для членаў камітэта, дзе, у прыватнасці, генерал называў Арктыку «перадавой лініяй пры абароне
ЗША і Канады».
Адказваючы на пытанні членаў парламента, О'Шонэсі пацвердзіў, што камандаванне лічыць менавіта так «у святле
наяўных сёння пагроз». Ён растлумачыў, што гэтыя пагрозы
датычацца магчымага прымянення супраць ЗША крылатых
ракет, бамбардзіроўшчыкаў і гіпергукавога ўзбраення. «Калі
зірнуць з пазіцыі Расіі, то, калі атакаваць Паўночную Амерыку,
варта выбраць гэты кірунак», — сцвярджае О'Шонэсі.
Генерал заклікаў ЗША пачаць актыўную барацьбу за Арктыку, каб не склалася сітуацыя, калі ў Амерыкі «будуць няроўныя магчымасці».

Расія стала сусветным лідарам
па закупках золата ў 2019 годзе
Залатыя запасы Расіі растуць рэкорднымі тэмпамі. Пра
гэта гаворыцца ў дакладзе Wоrld Gоld Соunсіl (WGС, Сусветны савет па золаце). У І квартале 2019 года Банк Расіі закупіў 55,3 тоны золата і давёў аб'ём рэзерваў да 2168,3 тоны.
У арганізацыі адзначылі, што падобная тэндэнцыя звязана з
імкненнем Расіі знізіць залежнасць ад долара ЗША на выпа-

дак увядзення новых санкцый,
перадае ТАСС.
У 2018 годзе Банк Расіі таксама закупіў рэкордны аб'ём
каштоўнага мета лу. Па водле
паведамлення рэгулятара, летась ЦБ РФ павялічыў запасы
манетарнага золата на 8,8 млн
тройскіх унцый (273,7 т), да 67,9 млн унцый (2,1 тыс. т).
Цэнтрабанк РФ актыўна закупляе золата з 2014 года, калі
пасля далучэння Крыма ў дачыненні да Расіі міжнародная супольнасць стала ўводзіць санкцыі і перад Масквой замаячыла
перспектыва міжнароднай ізаляцыі. Усяго за 2014—2018 гады
было закуплена 1076 тон золата, перадае «Інтэрфакс».
Кошт золата ў рэзервах ЦБ на канец года дасягнуў
86,9 млрд долараў. Доля золата ў агульным аб'ёме міжнародных рэзерваў, якія на канец 2018 года ацэньваюцца амаль
у 468,5 млрд долараў, склала больш за 18,5 %.

Кароль Тайланда ажаніўся з начальніцай
сваёй аховы
Кароль Тайланда Рама Х
ажаніўся з начальніцай сваёй
аховы Су тхідай Вачыралангкорн, абвясціла прэс-служба
каралеўскага двара. Новая
жонка караля — чацвёртая па
ліку — будзе насіць тытул каралевы і карыстацца ўсімі адпаведнымі прывілеямі.
Сутхіда Вачыралангкорн пачала працаваць у каралеўскай
ахове ў 2013 годзе. Апошнім часам яна ў рангу генерала
ўзначальвала падраздзяленне, якое адказвае за бяспеку
караля.
Па даных тайландскіх СМІ, каралеве Сутхідзе 40 гадоў. Да
работы ў ахове караля яна была сцюардэсай Thаі Аіrwауs.
Мяркуецца, што з будучым каралём Сутхіда пазнаёмілася
падчас аднаго з рэйсаў.

меры, каб такую з'яву, як карупцыя, звесці да мінімуму.
Злачын ствы ка руп цый най
на кі ра ва нас ці, без умоў на,
вельмі негатыўна ўплываюць на ўсе сферы», — сказаў
ён. Так, зніжаецца эфектыўнасць работы дзяржаўнага
апарату, а гэта ўплывае на
інвестыцыйную прывабнасць
краіны.
На яго думку, дэкрэт —
чарговы крок у барацьбе з
карупцыяй. Першы намеснік
міністра ўпэўнены, што з-за
новаўвядзенняў у чалавека,
які яшчэ не здзейсніў злачынства, але мае такія намеры,
з'яўляецца вельмі сур'ёзны
псіхалагічны стымул для разважання, ці варта пераступаць рысу закона.
У дакуменце пазначаны
дзесяць канкрэтных артыкулаў Крымінальнага кодэкса,
у адпаведнасці з якімі дзеянні
будуць разглядацца ў якасці
карупцыйных злачынстваў.
Член Пастаяннай камісіі
па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў
Васіль ЧЭКАН адзначыў,
што згаданы дэкрэт дасць
маг чы масць больш эфектыўна абараніць дзяржаву
ад карупцыі, бо ён узмацняе
дзеючае антыкарупцыйнае
заканадаўства.
«Якімі б строгімі ні былі законы, іх усё роўна парушаюць.
Лічу, цяпер любы чалавек дзесяць разоў падумае, перш
чым здзейсніць карупцыйнае
злачынства. На гэта і накіраваны нормы дэкрэта», — сказаў парламентарый.
Старшыня Пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве Наталля ГУЙВІК лічыць, што
прадугледжаныя дэкрэтам
меры суровыя, але абгрунтаваныя.
Паводле БелТА.

НА СУВЯЗІ
ЎЛАДА
Прамыя тэлефонныя лініі
адбудуцца 11 мая
ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме
Тэлефонныя лініі з 9.00 да 12.00 у суботу
правядуць:
на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл выкан ка ма Ге надзь Іо сі фа віч БА РЫ СЮК
(80162213121),
намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Уладзімір Пятровіч ПЕНІН (80212222222),
на мес нік стар шы ні Го мель ска га аблвыканкама Андрэй Васільевіч КАНЮШКА
(80232331237),
старшыня Гродзенскага аблсавета дэпутатаў Ігар Георгіевіч ЖУК (80152735644),
старшыня Мінскага аблсавета дэпутатаў
Наталля Віктараўна ЯКУБІЦКАЯ (80175004160),
першы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Васіль Іванавіч АКУЛІЧ
(80222501869),
старшыня Мінскага гарсавета дэпу татаў
Васіль Васільевіч ПАНАСЮК (80172224444).

Члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь смуткуюць
у сувязі са смерцю МАІСЕЕВА Леаніда
Сяргеевіча, члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
трэцяга і чацвёртага скліканняў, і выказваюць глыбокія спачуванні яго родным і
блізкім.

