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Бес пра цоўе ў Аў стра ліі 
пад ско чы ла да 19-га до ва га мак сі му му

Уз ро вень бес пра цоўя ў кра і не 

вы рас у маі да 7,1 пра цэн та, па-

ве да мі ла Аў стра лій скае бю ро ста-

тыс ты кі (ABS). Гэ та мак сі маль ны 

па каз чык з каст рыч ні ка 2001 го-

да. Коль касць бес пра цоў ных у 

маі вы рас ла на 85,7 ты ся чы — да 

мак сі маль ных са снеж ня 1993 го да 927,6 ты ся чы ча ла век. 

У той жа час за кра са вік—май коль касць ра бо чых мес цаў 

у Аў стра ліі ска ра ці ла ся больш чым на 835 ты сяч, ад зна чыў 

мі ністр фі нан саў кра і ны Джош Фрай дэн берг. Пры гэ тым 

прэм' ер-мі ністр Аў стра ліі Скот Мо ры сан пад крэс ліў, што 

га вор ка ідзе пра ін фар ма цыю да па слаб лен ня ка ран цін-

ных мер. «Не ка то рыя аў стра лій цы вер нуц ца на ра бо ту,

але я не пе ра больш ваў бы зна чэн не гэ та га», — за ўва жыў 

кі раў нік ура да.

У Фран цыі бас ту юць мед ра бот ні кі
Дзя сят кі ты сяч ра бот ні каў ахо вы 

зда роўя ўзя лі ўдзел у ма ні фес та цы ях 

у Лі ё не, Бар до, Мар се лі і Па ры-

 жы. Яны за клі ка лі ўрад вы пра віць 

сі ту а цыю пас ля кры зі су, які вы явіў 

ураз лі васць фран цуз скай ме ды-

цын скай га лі ны, за што да вя ло ся 

за пла ціць вы со кую ца ну. Прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль 

Мак рон па абя цаў расп ра ца ваць маш таб ны план для баль-

ніц, які ўклю чае ін вес ты цыі і па вы шэн не за ра бот най пла ты

мед ра бот ні кам. Вя дуц ца пе ра гаворы, але пра тэс ту ю чыя 

ка жуць, што не ма юць асаб лі вых ілю зій. Яны асце ра га-

юц ца, што ўла ды зноў аб мя жу юц ца толь кі кас ме тыч ны мі 

ме ра мі. Як па ве да міў Euranews, ма ні фес та цыі фран цуз скіх 

ме ды каў прай шлі ў асноў ным мір на, за вы клю чэн нем не-

каль кіх спроб раз гай даць сі ту а цыю, якія бы лі здзейс не ны 

ў Па ры жы ста рон ні мі людзь мі.

У Са удаў скай Ара віі 
мяр ку юць ад наў ляць унут ра ны ту рызм

У ка ра леў стве збі ра юц ца 

прад пры няць шэ раг ад па-

вед ных мер, ня гле дзя чы на 

па ста ян ны пры рост тых, хто 

за хва рэў на ка ра на ві рус, і 

пер шае мес ца ў араб скім 

све це па коль кас ці за ра жа-

ных, па ве да міў тэ ле ка на лу 

«Аль-Ара бія» мі ністр ту рыз му Ахмед аль-Ха тыб. «Мы рас-

пра ца ва лі мност ва пра грам для ўнут ра на га ту рыз му гэ тым 

ле там, ёсць ста ноў чыя сіг на лы, што пач нём іх ува саб ляць 

у жыц цё ў кан цы бя гу ча га му суль ман ска га ме ся ца Ша валь 

(23 чэр ве ня. — «Зв.»). Толь кі не аб ход на да мо віц ца з мі-

ніс тэр ствам ахо вы зда роўя, і ад ра зу та ды ад кры ем унут-

ра ны ту рызм ва ўсіх ра ё нах, акра мя Ме кі», — пад крэс ліў 

аль-Ха тыб. Ра ней урад аб вяс ціў пра па сту по вае зняц це 

аб ме жа ван няў, звя за ных з ка ра на ві ру сам. Пра цэс па дзе-

ле ны на не каль кі эта паў і пра цяг нец ца да ве рас ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Да ступ насць і сіс тэм насць
Ад кры ты дыя лог 

ула ды і гра ма дзян 

да зва ляе ба чыць 

праб ле мы і пры-

маць свое ча со-

выя ра шэн ні. Пра 

гэ та за явіў жур-

на ліс там на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ пад час 

пры ёму гра ма дзян і пра мой тэ ле фон най лі ніі ў 

Аст ра вец кім рай вы кан ка ме.

— Ад кры тасць, да ступ насць і сіс тэм насць з'яў ля юц ца 

клю ча вы мі па тра ба ван ня мі кі раў ні ка дзяр жа вы да ор га-

наў ула ды ў ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян. Мы ба чым, 

што чы ноў ні кі не ад седж ва юц ца ў ка бі не тах, а ідуць да 

лю дзей, ак тыў на пра вод зяць су стрэ чы з пра цоў ны мі 

ка лек ты ва мі і па мес цы жы хар ства, ар га ні зу юць пры-

ёмы гра ма дзян і пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі, — ад зна чыў 

Анд рэй Кун цэ віч.

Ён пад крэс ліў, што та кі ад кры ты дыя лог да зва ляе 

ўба чыць на дзён ныя праб ле мы і свое ча со ва іх вы ра-

шыць. У якас ці пры кла ду ён пры вёў зва ро ты, што да-

ты чы лі ся не вы ка нан ня ра бо та даў ца мі пра цоў на га за ка-

на даў ства і па ру шэн ня пра воў ра бот ні каў.

— Па да ру чэн ні Прэ зі дэн та пра во дзіц ца комп лекс ны 

ма ні то рынг. Толь кі на га ра чую лі нію Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны па гэ тай тэ ме па сту пі ла 159 зва-

ро таў, з іх 70 звя за на са спы нен нем пра цоў ных ад но сін. 

Гэ тыя сі ту а цыі вы ву ча юц ца спе цы я ліс та мі, і ў вы пад ку 

па цвяр джэн ня па ру шэн няў пра цоў на га за ка на даў ства 

не ад клад на бу дуць пры ня ты ме ры рэ ага ван ня, — за пэў-

ніў на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Анд рэй Кун цэ віч так са ма ад зна чыў, што вы бу доў-

ван не эфек тыў най сіс тэ мы зва рот най су вя зі з гра-

ма дзя на мі (га вор ка ідзе пра су стрэ чы з ка лек ты ва мі, 

пры ёмы гра ма дзян, пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі) з'яў ля-

ец ца клю ча вой за да чай у маш таб най ра бо це па дэ бю-

ра кра ты за цыі дзяр жаў на га апа ра ту, якая пра во дзіц ца 

ў Бе ла ру сі. «Та кая фор ма ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю, 

лю дзі ак тыў на ўзні ма юць пы тан ні, якія іх тур бу юць», — 

ад зна чыў ён.

Па вод ле Бел ТА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Та кі стан спраў стаў на ступ ствам 

не на леж най пра ва ка рыс таль най прак-

ты кі асоб ных ве дам стваў і за ліш няй 

рэ прэ сіў нас ці ад мі ніст ра цый на га за ка-

на даў ства», — упэў не ны кі раў нік дзяр-

жа вы.

Для змя нен ня сі ту а цыі Прэ зі дэнт 

пры няў ра шэн ні і даў ад па вед ныя да-

ру чэн ні: яны да ты чы лі ся па ве лі чэн ня 

хут кас на га рэ жы му на да ро гах, ап ты-

мі за цыі раз мя шчэн ня срод каў фо та- і 

ві дэа фік са цыі, уз мац нен ня пра фі лак-

тыч най ра бо ты з на сель ніц твам. Да ру-

чэн ні вы ка на ны, вы нік ёсць: коль касць 

па ру шэн няў ска ра ці ла ся больш чым на 

па ло ву.

Без бю ра кра тыі
Для на вя дзен ня па рад ку ў за ка на-

даў стве бы ла ство ра на між ве да мас ная 

экс перт ная ка мі сія на ча ле з на мес ні-

кам кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Воль гай Чуп рыс. У вы ні ку маш таб най 

ра бо ты, пра ве дзе най ка мі сі яй за паў-

го да, пад рых та ва ныя но выя рэ дак цыі 

двух ко дэк саў аб ад мі ніст ра цый най ад-

каз нас ці. У іх на пі сан ні бы лі за дзей ні-

ча ны дзярж ор га ны ўсіх уз роў няў ула ды, 

дэ пу тац кі і су дзейс кі кар пу сы, ву чо ныя, 

юры дыч ная гра мад скасць.

«Ка мі сі яй быў на ла джа ны эфек-

тыў ны ка нал су вя зі з на сель ніц твам. 

Скру пу лёз на вы ву ча ны праб ле мы, 

з які мі лю дзі су ты ка юц ца прак тыч на 

што дня, і вы пра ца ва ны ап ты маль ныя 

пра ва выя ма дэ лі іх ра шэн ня. Аб са лют-

на пе ра ка на ны: толь кі та кім чы нам 

мо гуць быць пад рых та ва ны са праў-

ды спра вяд лі выя і вель мі па трэб ныя 

гра мад ству за ко ны. Гэ ты во пыт на-

ле жыць узяць на ўзбра ен не і но ва му 

скла ду ўра да», — да ру чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што 

сле дам за ко дэк са мі трэ ба пе ра гле-

дзець ве да мас ныя ін струк цыі і ін шыя 

ак ты пад за кон на га ўзроў ню — пры чым 

вель мі хут ка, па жа да на да но ва га го-

да. З іх трэ ба вы да ліць за ліш нія бю ра-

кра тыч ныя па тра ба ван ні. За ба ро ны і 

аб ме жа ван ні па він ны за стац ца толь кі 

там, дзе яны аб' ек тыў на не аб ход ныя: 

ка лі ёсць ры зы ка пры чы нен ня шко ды 

жыц цю і зда роўю гра ма дзян, уз нік нен ня 

над звы чай ных сі ту а цый.

«Не трэ ба чап ляц ца да лю-

дзей па дро бя зях. На прык лад, на-

вош та штра фа ваць ста лую жан чы-

ну, якая ка ля да ро гі пра дае вяд ро

яб лы каў ці буль бы, пры тым з улас на га 

ага ро да? Я ду маю, лепш бу дзе, ка лі мы 

ўсю ды (хоць скла да на ўжо ска заць, дзе 

іх толь кі ня ма) ар га ні зу ем мі ні-рын кі, па-

ста вім пры лаў кі ка ля вё сак ці ў люд ных 

мес цах. А ў ас тат нім — нам прос та не 

трэ ба пе ра шка джаць лю дзям жыць 

і пра ца ваць. Тры га ды та му ў рам ках 

лі бе ра лі за цыі біз нес-клі ма ту мы па ча лі 

зай мац ца па доб най ра бо тай. Яна не па-

він на спы няц ца. Гэ та пра мое да ру чэн не. 

Па ста ян на трэ ба ду маць, як пра ца ваць 

з людзь мі. Пра ва выя нор мы па він-

ны да па ма гаць, а не пе ра шка джаць 

жыць», — за па тра ба ваў Прэ зі дэнт.

У прык лад кі раў нік дзяр жа вы пры-

вёў на шу ме лую баль ную сіс тэ му, пра-

па на ва ную ДАІ. Яна, мо жа, і не бла гая, 

пры жы ла ся ў мно гіх кра і нах, пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, але вы ву чэн не 

гра мад скай дум кі па ка за ла, што ў Бе-

ла ру сі да та кой сіс тэ мы па куль ня ма 

да ве ру. Та му ў кан чат ко вым вы гля дзе 

ў гэ тых да ку мен тах па він ны быць у поў-

най ме ры ўлі ча ны ін та рэ сы як дзяр жа-

вы, так і прос тых гра ма дзян, аба зна чыў 

лі дар кра і ны. На яго по гляд, асоб ныя 

шур па тас ці мож на ска рэк та ваць пры 

да пра цоў цы ў Па ла це прад стаў ні коў, 

дзе пар ла мен та рыі яшчэ ўня суць сваю 

леп ту. Ад нак па асноў ных кан цэп ту аль-

ных па ла жэн нях пра ек таў удзель ні кі на-

ра ды ўжо вы зна чы лі ся.

Су час ныя за ко ны 
для су час най Бе ла ру сі

Ся род пы тан няў, ад ка заў на якія 

ча каў Прэ зі дэнт ад удзель ні каў на ра-

ды, — прын цып пра фі лак тыч най ра-

бо ты з на сель ніц твам па лі ніі ор га наў 

унут ра ных спраў.

«Гэ та вель мі важ ны склад нік, па сут-

нас ці, мі лі цыя заў сё ды бы ла і бу дзе 

блі жэй да лю дзей», — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў аб да моў-

ле нас ці аб тым, што пас ля пра пра цоў кі 

ко дэк саў аб ад мі ніст ра цый най ад каз-

нас ці на ды дзе чар га і ін шых за ко наў, 

якія да ты чац ца кры мі наль на га пра ва, 

і мно гіх ін шых.

«Прай шло ня ма ла ча су, ка лі мы пры-

ма лі гэ тыя ко дэк сы. Жыц цё змя ні ла ся. 

І вя до ма, но выя за ко ны і дзе ю чыя 

за ко ны па він ны ад па вя даць рыт-

му, ла ду жыц ця на шых гра ма дзян і 

функ цы я на ван ня на шай дзяр жа вы. 

Та му на стаў час узяц ца за гэ ту цяж кую, 

кар пат лі вую, ча сам не лю бі мую ра бо-

ту (па мя таю гэ та з пар ла менц кай сва-

ёй дзей нас ці). Бу ду ўдзяч ны ўсім тым 

юрыс там, эка на міс там, дзярж слу жа-

чым, усім, хто пад клю чыц ца і да па мо-

жа нам асу час ніць, на блі зіць да жыц ця 

тое за ка на даў ства, якое сён ня іс нуе ў 

Бе ла ру сі. Узяў шы яго, на ту раль на, за 

асно ву», — звяр нуў ся да ўдзель ні каў 

на ра ды Прэ зі дэнт.

Не трэ ба ў вы ні ку рэ фор маў па ла-

маць усё да шчэн ту і раз ліч ваць по тым 

неш та на аб лом ках па бу да ваць. Трэ ба 

іс ці тым жа шля хам, як пры пад рых-

тоў цы но вых ко дэк саў, — ад жыц ця, 

уліч ва ю чы ўжо зроб ле нае, пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як да ла жы ла кі раў ні ку дзяр жа вы 

Воль га Чуп рыс, у асно ву ра бо ты над 

аб ноў ле ны мі ко дэк са мі па кла дзе на вы-

ра шэн не дзвюх уза е ма звя за ных за дач: 

па шы рэн не пра фі лак тыч на га ўздзе ян-

ня і зні жэн не кар на га ўхі лу.

«Усе пра ва па ру шэн ні бы лі раз дзе ле-

ны на тры гру пы. Да пер шай ад не се ны 

та кія ві ды пра ва па ру шэн няў, якія мы 

на зва лі «пра ступ кі», — іх ка ля 26 пра-

цэн таў, на прык лад, ку рэн не ў пад' ез-

дзе, па ру шэн не тэр мі наў па ста ноў кі на 

ўлік у пад атко вай ін спек цыі. Боль шасць 

звя за на з па ру шэн нем рэ гіст ра цый ных 

пра ві лаў і з'яў ля юц ца ня знач ны мі», — 

па ве да мі ла кі раў нік між ве да мас най 

экс перт най ка мі сіі.

За пра сту пак, здзейс не ны ўпер шы-

ню, бу дуць вы ка рыс тоў вац ца ме ры пра-

фі лак тыч на га ўздзе ян ня з аба вяз ко вай 

фік са цы яй. У вы пад ку паў то ру пра ва па-

ру шэн ня на пра ця гу го да гра ма дзя нін 

пад верг нец ца сур' ёз най ме ры ад каз-

нас ці, на прык лад, штра фу, удак лад ні ла 

Воль га Чуп рыс.

Ня ма гро шай? 
Гра мад скія ра бо ты

Што да зні жэн ня кар на га ўхі лу, на 

прак ты цы з гэ тым на зі ра юц ца праб ле-

мы. На прык лад, за шэ раг пра ва па ру-

шэн няў уста наў лі ва ец ца вуз кая віл ка 

штра фаў.

«Пра вя ра ю чы ка жа: ра зу мею, што 

сы хо дзя чы з сі ту а цыі, мож на на клас ці 

і мен шы па мер штра фу. Та му мы пе ра-

гле дзе лі ўсе та кія са ста вы прак тыч на ў 

руч ным рэ жы ме, па гля дзе лі, дзе мож на 

зні зіць ніж нюю мя жу штра фаў, а дзе 

мож на яго ўво гу ле ўбраць, каб гэ та віл-

ка бы ла па шы ра на», — рас тлу ма чы ла 

жур на ліс там Воль га Чуп рыс.

Гэ та бы ло зроб ле на з улі кам ін та-

рэ саў гра ма дзян і юры дыч ных асоб і 

сы хо дзя чы з іх па жа дан няў. Да рэ чы, 

ка ля дзвюх ты сяч пра па ноў па сту пі ла 

ад гра ма дзян. 

Як па ве да мі ла Воль га Чуп рыс, 

асоб най гла вой вы дзе ле ны пра ва па-

ру шэн ні не паў на лет ніх. Асноў ны прын-

цып — не паў на лет ніх трэ ба не ка раць, 

а ў пер шую чар гу вы хоў ваць.

З'я віў ся і но вы від спаг нан няў — гра-

мад скія ра бо ты. Гэ та аль тэр на тыў ная 

да штра фаў і ад мі ніст ра цый на га арыш-

ту ме ра бу дзе рэа лі зо ваў цца су да мі за 

асоб ныя па ру шэн ні.

Пра ек ты ко дэк саў прай шлі гра мад-

скае аб мер ка ван не, атры ма лі пад-

трым ку на сель ніц тва і ўхва лен не ўсіх 

за ці каў ле ных ор га наў. Прэ зі дэнт да-

ру чыў не ад кла даць ра шэн ні па гэ тых 

пы тан нях і ў са мы ка рот кі тэр мін унес-

ці пра ек ты на раз гляд у пар ла мент, а 

па ра лель на ўдас ка наль ваць га лі но вае 

за ка на даў ства.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«ПРА ВА ВЫЯ НОР МЫ 
ПА ВІН НЫ ДА ПА МА ГАЦЬ, 

А НЕ ПЕ РА ШКА ДЖАЦЬ ЖЫЦЬ»

Праб ле мы лепш ра шаць 
на мес цах

Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мі і Мін скім 

гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лі ніі ў мэ тах 

па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі гра-

ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў 

бю ра кра тыз му і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так-

са ма для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных 

пы тан няў, якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту, 20 чэр ве ня, з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

 пер шы на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ва сі ле віч РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

 стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та-

таў Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Тэл. 8 021 

222 22 22;

 на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

 стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Ва сі ле віч КРАЎ ЦОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

 на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Рус лан Ба ры са віч СТРА ХАР. Тэл. 8 022 250 18 69;

 стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

На тал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. Тэл. 8 017 500 41 60;

 на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма Ар цём 

Мі ка ла е віч ЦУ РАН. Тэл. 8 017 222 44 44.


