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БЛIЗКАЯ ЎЛАДА

Эфектыўны
iнструмент
дэмакратыi
Старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi
Нацыянальнага сходу па заканадаўстве i
дзяржаўным будаўнiцтве Сяргей СIВЕЦ правёў
асабiсты прыём грамадзян.

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

КАБ УКЛАСЦIСЯ Ў ТЭРМIН
Пытаннi, якiя ўзнiкаюць падчас рэалiзацыi iнвестыцыйных праектаў,
трэба вырашаць неадкладна
Старшыня Савета Рэспублiкi, кiраўнiк назiральнага савета
ААТ «Нафтан» Наталля КАЧАНАВА правяла пасяджэнне
назiральнага савета гэтага акцыянернага таварыства, на
якiм былi разгледжаны вынiкi работы прадпрыемства за
мiнулы год, а таксама рэалiзацыя iнвестпраектаў.
Асаблiвая ўвага на пасяджэннi была звернута на пытаннi
будаўнiцтва ўстаноўкi запаволенага каксавання, паведамiлi
ў прэс-службе верхняй палаты беларускага парламента.
Спiкер Савета Рэспублiкi запатрабавала паскорыць работы
па гэтым праекце, каб завяршыць яго ў вызначаны кiраўнiком
дзяржавы тэрмiн.
— Неабходна завяршыць будаўнiча-мантажныя работы ў
маi i выходзiць на зададзеныя параметры ў вераснi бягучага
года. Заказчыку i падрадчыку трэба сур'ёзна працаваць, па-

вялiчваць колькасць працуючых на будаўнiчых пляцоўках,
аператыўна вырашаць пытанне дааснашчэння абсталяваннем, каб усё выканаць у тэрмiн. Канешне, задача няпростая,
таму што падчас рэалiзацыi iнвестыцыйных праектаў заўсёды з'яўляюцца пытаннi, якiя трэба вырашаць неадкладна, —
адзначыла яна.
Трэба сказаць, што мадэрнiзацыя прадпрыемства дасць
магчымасць павялiчыць глыбiню перапрацоўкi нафтавай
сыравiны з 72 % да 90 %, выхад светлых нафтапрадуктаў з
53—55 % да 65 %, а таксама атрымаць новы прадукт — нафтавы кокс. Яго выкарыстоўваюць у якасцi палiва ў цэментнай
прамысловасцi, а таксама ў энергетыцы. Акрамя таго, у сумесi з нiзкасярнiстым коксам гэты прадукт знойдзе прымяненне
ў металургii.

ПАРЛАМЕНЦКАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ
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У дзеючым склiканнi Палаты
прадстаўнiкоў рабочыя групы па
супрацоўнiцтве з парламентамi
замежных дзяржаў упершыню
фармiравалiся па рэгiянальным
прынцыпе. Гэта сведчыць пра рост
значнасцi парламенцкай дыпламатыi.
Дэпутаты на мiжнародных пляцоўках
i ў кантактах з замежнымi калегамi
будуць не толькi абараняць i
прасоўваць iнтарэсы беларускай
дзяржавы ў цэлым, але i згадваць
пра свае акругi, выбаршчыкаў
i садзейнiчаць наладжванню
бiзнес-стасункаў памiж iмi i рэгiёнамi
за мяжой.
Эфектыўнасць рэгiянальнага супрацоўнiцтва асаблiва вiдавочная памiж
Расiяй i Беларуссю. Мясцовыя ўлады
менш схiльныя да палiтызацыi, лепш
ведаюць патрэбы вытворцаў, iнтарэсы
бiзнесу. Пакуль элiты краiны занятыя
глабальнымi праблемамi, канкрэтныя
прадпрыемствы i арганiзацыi заключаюць кантракты i вырашаюць пытаннi
збыту, паставак, сумеснай вытворчасцi
i выхаду на рынкi. Таму ў свой час рэгiянальныя беларуска-расiйскiя форумы сталi выконваць важную ролю
ў эканамiчным узаемадзеяннi дзвюх
краiн. Цяпер падобны эфект чакаецца ад беларуска-ўкраiнскiх i беларуска-ўзбекiстанскiх форумаў рэгiёнаў.
I зусiм невыпадкова менавiта парламент — галоўны арганiзатар сустрэч
такога фармату.
«Парламентарыi павiнны садзейнiчаць мiжрэгiянальнаму супрацоўнiцтву i развiццю рэгiёнаў, забеспячэнню
росту заробкаў i павышэнню якасцi
жыцця грамадзян», — адзначыў старшыня Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Беларусi Уладзiмiр АНДРЭЙЧАНКА на семiнары,
прысвечаным прыярытэтам мiжнароднага парламенцкага супрацоўнiцтва,
якi нядаўна прайшоў у нiжняй палаце
Нацыянальнага сходу Беларусi.
Усяго ў Палаце прадстаўнiкоў сфармiраваны 72 рабочыя групы па супрацоўнiцтве з парламентамi замежных
дзяржаў, мiжпарламенцкая камiсiя па
супрацоўнiцтве Нацыянальнага сходу
Беларусi i Нацыянальнага Сходу Арменii, а таксама 12 дэлегацый у мiжнародных парламенцкiх арганiзацыях.
Акрамя таго, у Савеце Рэспублiкi сфармiраваны мiжпарламенцкiя камiсii па
супрацоўнiцтве з верхнiмi палатамi
парламентаў Казахстана, Расii i Францыi.
Спi кер нiж няй па ла ты ад зна чыў,
што развiццё сучаснай сусветнай палiтыкi ва ўмовах глабалiзацыi i фармiравання шматпалярнага свету прад'-

Фота БелТА.

Прыём у значнай ступенi аказаўся тэматычны.
Каторы раз звароты ў асноўным былi па зямельным
пытаннi, якое ўжо нагнала аскомы. Людзi прыйшлi са скаргамi на неправамерныя, на iх погляд,
дзеяннi органаў мясцовай улады, выканкамаў
пасялковых i сельскiх Саветаў, райвыканкамаў i
раённых службаў, на фармалiзм i абыякавасць iх
супрацоўнiкаў пры вырашэннi надзённых i зусiм
нескладаных пытанняў i праблем выкарыстання
зямельных участкаў. Прасiлi дапамагчы, бо iсцi ўжо
больш няма куды.
Напрыклад, мiнчанiн Мiкалай Мiкалаевiч пасля
выхаду на пенсiю набыў домiк у вёсцы Уздзенскага
раёна. Разгарнуў там бурную гаспадарчую дзейнасць: ён i пчалавод, i садавод, i агароднiк. Усё
нiбыта нiчога, але зямельныя спрэчкi i непаразуменнi атручваюць жыццё. I, што асаблiва крыўдна
пенсiянеру, мясцовыя ўлады замест падтрымкi ставяцца да яго праблем насцярожана. Праўду Мiкалай Мiкалаевiч шукае ў судах. Пакуль не знайшоў,
але запэўнiў Сяргея Сiўца: падрыхтаваў некалькi
судовых iскаў i не супакоiцца, пакуль не вырашыць
пытанне.
Дзве жанчыны сталага ўзросту прыехалi на прыём са Слуцкага раёна. Жыццёвыя гiсторыi ў iх нiбыта розныя, але па сутнасцi яны зводзяцца да
аднаго: дапамажыце ў спрэчках i канфлiктах па
зямельных пытаннях, бо мясцовыя чыноўнiкi робяць выгляд, што слухаюць, а на самай справе не
ўнiкаюць у сутнасць iх лiстоў i скаргаў. Таму i прыехалi на прыём.
Старшыня Пастаяннай камiсii пракаментаваў вынiкi прыёму карэспандэнту «МС». Па яго словах,
просьбы i пажаданнi, якiя ўтрымлiваюцца ў сённяшнiх зваротах, будуць вырашаны ў прававым
полi ў межах кампетэнцыi Савета Рэспублiкi.
Мы спыталi, на якiя ўвогуле думкi яго як юрыста
з вялiкiм досведам наводзяць прыёмы грамадзян i
прамыя тэлефонныя лiнii, аналiз сёлетнiх зваротаў
у Пастаянную камiсiю Савета Рэспублiкi.
Сяргей Сiвец адзначыў, што ўсе формы работы з
грамадзянамi: прамыя тэлефонныя лiнii, асабiстыя
прыёмы, пiсьмовыя i электронныя звароты людзей
у верхнюю палату парламента — гэта эфектыўны iнструмент непасрэднай дэмакратыi, вынiк рэалiзацыi
артыкулаў 37 i 40 Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь.
Гэтыя артыкулы — нормы прамога дзеяння. Людзi
праз свае звароты ў Савет Рэспублiкi, праз канкрэтныя прапановы па ўдасканаленнi дзеючага заканадаўства, нават няхай i праз скаргi, рэалiзуюць сваё
права ўдзельнiчаць у кiраваннi дзяржавай.
— Задавальняе тое, што ў нашым дзеючым заканадаўстве няма крытычных прабелаў, iстотных
недахопаў. У прынцыпе яно сучаснае, апрабавана
на практыцы i з'яўляецца комплексным i сiстэмным
рэгулятарам, — кажа Сяргей Сiвец. На яго погляд,
асноўныя праблемы ўзнiкаюць на ўзроўнi правапрымянення. I тут не апошнюю ролю адыгрывае
чалавечы фактар: фармальны падыход да вырашэння канкрэтнай праблемы асобнага грамадзянiна, нядобрасумленнае выкананне службовых
абавязкаў. I пакуль мы не пазбавiмся чэрствасцi
ў адносiнах да людзей, падобныя скаргi ў рэспублiканскiя органы ўлады будуць працягвацца, хоць
пераважную долю такiх зваротаў трэба вырашаць
на месцах. Прычым гэта можна рабiць без асаблiвых намаганняў у межах паўнамоцтваў органаў
мясцовай улады, упэўнены парламентарый.
Леанiд ЛАХМАНЕНКА.

Iнтарэсы выбаршчыкаў —
i за мяжой таксама

яўляе новыя патрабаваннi да выбудоўвання мiжнародных парламенцкiх
адносiн.
«Парламенцкая дыпламатыя становiцца ўсё больш запатрабаваным, канцэптуальна важным i перспектыўным
фарматам узаемадзеяння, здольным
умацаваць давер памiж краiнамi, —
сказаў Уладзiмiр Андрэйчанка. — Беручы ўдзел у шматбаковых мiжнародных
форумах, накiроўваючыся з вiзiтамi ў
замежныя дзяржавы, парламентарыi
могуць эфектыўна дапоўнiць намаганнi дыпламатаў у вырашэннi вострых
мiжнародных i рэгiянальных праблем,
стрымлiваннi росту крынiц пагроз i нестабiльнасцi».
Па яго словах, адным з пацвярджэнняў росту ўсеагульнай увагi да мiжпарламенцкага супрацоўнiцтва з'яўляецца распрацоўка Дэкларацыi Мiжпарламенцкага саюза аб парламенцкай
дыпламатыi, падрыхтоўка праекта якой
плануецца сёлета на 142-й Асамблеi
МПС.
Пры гэтым парламенту Беларусi, па
словах старшынi Палаты прадстаўнiкоў, адводзiцца асаблiвая роля ў развiццi i ўмацаваннi мiжнароднага аўтарытэту краiны, абароне i прасоўваннi яе
нацыянальных iнтарэсаў на сусветнай
арэне.
У гэтай сувязi Уладзiмiр Андрэйчанка
абазначыў перад калегамi шэраг задач:
у зносiнах з парламентарыямi iншых
краiн весцi работу, накiраваную на непалiтызаваную ацэнку падзей у Беларусi;
дзеля ўмацавання мiжрэгiянальнай
стабiльнасцi шукаць i развiваць новыя
формы ўзаемадзеяння на мiжнародных парламенцкiх пляцоўках.
«Важна, каб голас Мiнска гучаў i быў
чутны ў розных кутках свету, у розных

Парламентарыi
павiнны садзейнiчаць
мiжрэгiянальнаму
супрацоўнiцтву i развiццю
рэгiёнаў, забеспячэнню росту
заробкаў i павышэнню якасцi
жыцця грамадзян.
мiжнародных парламенцкiх структурах, якiх на сённяшнi дзень налiчваецца ўжо больш за 70, — акцэнтаваў увагу
спiкер. — Гэта наш iмiдж, рэпутацыя,
палiтычная вага».
Кiраўнiк нiжняй палаты заклiкаў дэпутатаў актывiзаваць намаганнi для
прасоўвання iнiцыятыў Прэзiдэнта Беларусi аб запуску новага перагаворнага
працэсу «Хельсiнкi-2» i фармiраваннi
«Пояса лiчбавага добрасуседства».
Не менш важны складнiк парламенцкай дыпламатыi — садзейнiчанне
поўнамаштабнаму гандлёва-эканамiчнаму супрацоўнiцтву, дыверсiфiкацыi паставак беларускай прадукцыi на
знешнiя рынкi.
Уладзiмiр Андрэйчанка падкрэслiў
мэтазгоднасць актыўнага прыцягнення
парламентарыяў да работы мiжурадавых камiсiй па гандлёва-эканамiчным
супрацоўнiцтве. Ён выказаў упэўненасць, што вопыт, веды i прафесiяналiзм беларускiх парламентарыяў дазволяць годна працаваць па ўсiх кiрунках
мiжнароднай парламенцкай дзейнасцi,
i спадзяецца, што парламенцкае супрацоўнiцтва «зможа забяспечыць максiмальны эфект для паскарэння сацыяльна-эканамiчнага развiцця краiны».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

