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Цяж ка 
ў ву чэн ні — 
лёг ка ў баі
Спі кер верх няй па ла ты на ве даў ву чэб ныя 
ўста но вы, якія рых ту юць бу ду чых ва ен ных
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, на ве даў фа куль тэт 
Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл і ка манд на-штаб ны 
фа куль тэт Ва ен най ака дэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

У хо дзе ме ра пры ем ства ён азна ё міў ся з ар га ні за цы яй 
пад рых тоў кі афі цэр скіх кад раў апе ра тыў на-так тыч на га і 
апе ра тыў на-стра тэ гіч на га ўзроў няў для Уз бро е ных Сіл Бе-
ла ру сі, ін шых вой скаў і во ін скіх фар мі ра ван няў, вы сту піў 
пе рад афі цэ ра мі па ак ту аль ных пы тан нях на цы я наль най 
бяс пе кі кра і ны.

За ко ны па тра бу юць 
удас ка на лен ня
За пер шы квар тал гэ та га го да се на та ры 
раз гле дзе лі больш за ты ся чу зва ро таў
На мі ну лым тыд ні ад бы ло ся па ся джэн не Прэ зі ды у ма 
Са ве та Рэс пуб лі кі. Пад час яго бы лі раз гле джа ны пы тан ні 
аб удзе ле чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі ў ме ра пры ем ствах 
між на род на га ха рак та ру, уз на га ро джан ні
Га на ро вай гра ма тай На цы я наль на га схо ду
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма пра ана лі за ва на ра бо та 
са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб па вы ні ках
І квар та ла 2017 го да.

Так, за гэ ты пе ры яд чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі, якія пра-
цу юць у рэ гі ё нах, раз гле джа на 1167 зва ро таў гра ма дзян і 
юры дыч ных асоб, не па срэд на ў Са ве це Рэс пуб лі кі — 206 
зва ро таў. Чле на мі Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі пра ве-
дзе на 11 аса біс тых пры ёмаў гра ма дзян, у тым лі ку 5 вы яз-
ных, чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі — 280 аса біс тых пры ёмаў 
гра ма дзян, уклю ча ю чы 109 вы яз ных.

Пы тан ні, з які мі звяр та лі ся да пар ла мен та ры яў, у пер-
шую чар гу звя за ны з пра па но ва мі па ўдас ка на лен ні за ка-
на даў ства. Гра ма дзя не вы каз ва лі дум кі пра за ко на пра ек-
ты, якія зна хо дзяц ца на ста дыі пад рых тоў кі да раз гля ду 
ў пар ла мен це, пра па но вы, якія да ты чац ца ка рэк ці роў кі 
пра ва вых ак таў, рэа лі за цыя якіх на прак ты цы, на іх дум ку, 
па тра буе ўдас ка на лен ня.

Шэ раг зва ро таў быў пры све ча ны жыц цё ва важ ным 
для лю дзей пы тан ням, ся род якіх па ляп шэн не жыл лё-
вых умоў, пры ва ты за цыя жыл ля, ра монт і экс плу а та цыя 
жыл лё ва га фон ду, бу даў ніц тва і зем ле ка ры стан не, ра бо та 
ар га ні за цый сіс тэ мы жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі і 
жыл лё ва га за бес пя чэн ня, пра цы і са цы яль най аба ро ны, 
ахо вы зда роўя, аду ка цыі.

Усе праб ле мы 
важ ныя
Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі пра вя лі су стрэ чы 
з вы бар шчы ка мі
Се на та ры зла дзі лі пры ёмы гра ма дзян, якія з'яў ля юц ца 
тра ды цый най прак ты кай для не па срэд на га ра шэн ня 
іх праб лем.

Член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на-
даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве, на чаль нік Лу ні нец ка га 
ра ён на га вуз ла паш то вай су вя зі Брэсц ка га фі лі яла «Бел-
пош ты» Ні на ДУ ДАР ГА пра вя ла вы яз ны пры ём гра ма дзян 
у Лу нін скім сель вы кан ка ме, пас ля за вяр шэн ня яко га пар-
ла мен та рый і кі раў ніц тва вы кан ка ма аб мер ка ва лі стан 
спраў на тэ ры то рыі сель са ве та і на ме ці лі пла ны па да лей-
шым уза е ма дзе ян ні. На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах, ды-
рэк тар ААТ «Азя рыц кі-Аг ра» Ні на ЖА ЛЯЗ НО ВА пра вя ла 
аса біс ты пры ём гра ма дзян Сма ля віц ка га ра ё на. Абод ва 
пар ла мен та рыі да лі ад ка зы і тлу ма чэн ні ўсім ах вот ным. 
Бы ло ста ноў ча вы ра ша на пы тан не аб пра ца ўлад ка ван ні 
ў ААТ «Азя рыц кі-Аг ра» ад на го з за яў ні каў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. рustаvіt@zvіаzdа.bу

Энер га збе ра жэн не ста ла ад ным 
з клю ча вых пы тан няў на па ся джэн ні Бю ро CORLEAP 
(Канферэнцыя рэгіянальных і мясцовых органаў улады 
Усходняга партнёрства), якое прай шло на па чат ку тыд ня 
ў Мін ску. Як ад зна чыў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
гэ та тэ ма вель мі ак ту аль ная для кра ін, якія не 
ва ло да юць ма гут ны мі энер ге тыч ны мі рэ сур са мі. 
«У на шы пла ны ўва хо дзіць удас ка на лен не за ка на даў ства 
па пы тан нях энер га збе ра жэн ня», — пад крэс ліў ён.

Ве лі зар ную ро лю мяс цо вых ор га наў ула ды ў гэ тым 
пы тан ні ба чыць су стар шы ня Бю ро CORLEAP, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні Аляк сандр ПА П-
КОЎ. «Мяс цо выя ўла ды здоль ны змя няць пра ві лы і 
нор мы пра цы за кошт вы зна чэн ня но вых тэн дэн цый і 
ўка ра нен ня іна ва цый ных тэх на ло гій, ска ра ча ю чы вы-
кі ды вуг ля кіс ла га га зу ў сва іх рэ гі ё нах. Та му не аб ход на 
імк нуц ца да больш цес на га су пра цоў ніц тва рэ гі я наль-
ных і мяс цо вых улад з дзяр жаў ным сек та рам для за-
бес пя чэн ня боль ша га ўплы ву на гра мад скую дум ку, а 
так са ма да ма бі лі за цыі пры ват ных і дзяр жаў ных рэ сур-
саў для вы ра шэн ня пы тан няў эка ло гіі, клі ма ту і энер-
га эфек тыў нас ці».

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі на су стрэ чы з су стар шы-
нёй CORLEAP, стар шы нёй ка мі тэ та рэ гі ё наў Еў ра пей ска га 
са ю за Мар ку Маркула вы ка заў пяць пра па ноў па раз-
віц ці су пра цоў ніц тва. Ся род іх, на прык лад, ар га ні за цыя 
ў ка мі тэ це рэ гі ё наў Еў ра са ю за бе ла рус кай тэ ма тыч най 
вы стаў кі. Да та го ж Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў па зі тыў-
ную ды на мі ку ў су пра цоў ніц тве з ЕС. «Мы лі чым, што 
гэ та толь кі па ча так вя лі кай да ро гі, і бу дзем за ці каў ле ны 
ў тым, каб і да лей раз ві ваць на шы ад но сі ны з Еў ра са ю-
зам», — ска заў ён.

Што да ты чыц ца эка на міч на га раз віц ця і ро лі ў ім мяс-
цо вых улад, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна чыў, што 
«ў нас рэ гі ё ны ма юць сур' ёз ныя пра вы ў бюд жэт най па-
лі ты цы, у пы тан нях улас нас ці і вы бар ча га пра ва. Я лі чу, 
што гэ тыя тры на прам кі з'яў ля юц ца клю ча вы мі. Што да-
ты чыц ца бюд жэт най па лі ты кі, то ў гэ тым пы тан ні рэ гі ё ны 
ва ло да юць до сыць вя лі кі мі паў на моц тва мі. Мяс цо выя 
бюд жэ ты скла да юць 16,3% ад ВУП, 57% ад кан са лі да-
 ва на га бюд жэ ту кра і ны зна хо дзіц ца ў рас па ра джэн ні 
рэ гі я наль ных улад. Па ўся рэд не ных па каз чы ках бюд жэт-

най па лі ты кі па кра і нах Ар га ні за цыі эка на міч на га су пра-
цоў ніц тва і раз віц ця, там мяс цо выя бюд жэ ты скла да юць 
16,6% ад ВУП і ка ля 40% ад кан са лі да ва на га бюд жэ ту 
зна хо дзіц ца ў рас па ра джэн ні рэ гі ё наў. У гэ тым пла не ў нас 
рэ гі ё ны ва ло да юць на ват боль шы мі бюд жэт ны мі маг чы-
мас ця мі, чым у кра і нах АЭСР. У нас вы кон ва ец ца ба за вы 
па ды ход Еў ра пей скай хар тыі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня». 
Да рэ чы, Бе ла русь за апош няе дзе ся ці год дзе па вя лі чы-
ла ВУП у 1,6 ра зу, не на рошч ва ю чы аб' ёмы спа жы ван ня 
энер га рэ сур саў.

Стар шы ня Ка мі тэ та рэ гі ё наў Еў ра пей ска га са ю за 
Мар ку МАР КУ ЛА пад крэс ліў, што сён ня Еў ра пей скі са юз 
су пра цоў ні чае па лі ніі Ус ход ня га парт нёр ства з шас цю кра і-
на мі, у тым лі ку з Бе ла рус сю. Гэ та дае маг чы масць вы ка рыс-
тоў ваць на за па ша ны во пыт у раз віц ці рэ гі я наль най па лі ты кі. 
«Мы га во рым пра тое, што ор га ны мяс цо вай ула ды, рэ гі я-
наль най ула ды па він ны ады гры ваць сён ня больш ак тыў ную 
ро лю. І мы з ва мі так са ма ка жам аб на шай асноў най мэ це, 
якая за клю ча ец ца ў тым, каб да па маг чы ор га нам мяс цо ва га 
кі ра ван ня. У тым лі ку каб кра і ны Ус ход ня га парт нёр ства 
па вы ша лі ўзро вень жыц ця сва іх гра ма дзян».

Удзель ні кі па ся джэн ня раз гле дзе лі так са ма пы тан ні 
за ня тас ці на сель ніц тва, раз віц ця ту рыз му і ро лю мяс цо-
вых ор га наў ула ды ў гэ тым. Да та го ж пад час па ся джэн-
ня бы лі аб мер ка ва ны асноў ныя рэ ка мен да цыі да пя та га 
са мі ту Ус ход ня га парт нёр ства, які прой дзе 24 ліс та па да 
ў Бру се лі.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

ПАРТ НЁР СТВА
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У кра са ві ку Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка іні цы я ваў 
гра мад скае аб мер ка ван не па ке та 
пра ва вых ак таў па сты му ля ван ні 
дзе ла вой ак тыў нас ці і вы клю чэн ні 
за ліш ніх па тра ба ван няў 
да біз не су. Ме сяц гра ма дзя не 
і прад пры маль ні кі ўно сі лі свае 
пра па но вы на конт та го, якім яны 
ба чаць за ка на даў ства ў гэ тай 
сфе ры. Гра мад скае аб мер ка ван не 
скон ча на. Ця пер па кет да ку мен таў 
да пра цоў ва ец ца ра бо чай гру пай
і ў най блі жэй шы час бу дзе на кі ра ва ны 
ў Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та.

Стар шы ня Бе ла рус ка га са ю-
за прад пры маль ні каў Аляк сандр 
КА ЛІ НІН пад крэс лі вае, што гэ ты па кет 
да ку мен таў з'яў ля ец ца ла гіч ным пра-
ця гам Ды рэк ты вы №4, якая, як стра-
тэ гіч ны да ку мент, вы зна чы ла раз віц-
цё ма ло га і ся рэд ня га біз не су ў на шай 
кра і не. «Гіс та рыч ная мэ та — да вес ці 
до лю ма ло га і ся рэд ня га біз не су і до-
лю дзяр жаў на га біз не су да су ад но сін 
50 на 50, каб ства рыць устой лі вую 
шмат уклад ную эка но мі ку. Па кет да-
ку мен таў, які ця пер аб мяр коў ва ец-
ца, ад па вя дае знеш нім вы клі кам, якія 
ўзнік лі ў апош ні час. На жаль, кры зіс-
ныя з'я вы ва кол на шай кра і ны вя дуць 
да та го, што ў нас за тар ма зі лі ся тэм пы 
раз віц ця ма ло га біз не су, на ват у мі-
ну лым го дзе кры ху ўпа ла за ня тасць у 
ад па вед ным сек та ры. Та му пры няц це 
гэ та га да ку мен та бу дзе сты му ля ваць 
рост за ра бот най пла ты ў пры ват ных 

струк ту рах і ства рэн не но вых пра цоў-
ных мес цаў».

У гра мад скія пры ём ныя «Бе лай Ру-
сі» па сту пі ла, на прык лад, больш за 
40 зва ро таў па азна ча най тэ ме. На-
мес нік стар шы ні гра мад скай ар-
га ні за цыі «Бе лая Русь» Сяр гей 
ПІ ГА РАЎ праінфармаваў, што біз-
нес-су поль насць, як пра ві ла, пра-
паноўвала зні зіць пад атко вую на-
груз ку, стаў кі па крэ ды тах, па ме ры 
штра фаў і коль касць пра ве рак. «Ра-
да вых жа гра ма дзян тур буе, як лі бе-
ра лі за цыя ада б'ец ца на іх не па срэд-
ным даб ра бы це. На ват у ця пе раш ніх 
умо вах жорст ка га рэ гу ля ван ня біз не су 
мы су ты ка ем ся з гру бы мі па ру шэн ня-
мі нор маў пра цоў на га за ка на даў ства 
пры пры ёме на пра цу і зваль нен ні з 
бо ку прад пры маль ні каў. Не ўсім гра-
ма дзя нам зра зу ме лыя па ды хо ды да 
цэ на ўтва рэн ня. Да гэ та га ча су мае мес-
ца вы пла та за ра бот най пла ты ў кан-
вер тах. І ка лі на мо мант яе атры ман-
ня ра бот ні ка ўсё за да валь няе, то на 
мо мант вы ха ду на пен сію і вы лі чэн ня 
па ме раў гэ тай пен сіі ўзні ка юць пы тан-
ні. Ка лі мы бу дзем раз гля даць толь кі 
апош ні факт, то ён ужо ў не да лё кай 
бу ду чы ні мо жа стаць пры чы най сур'-
ёз ных са цы яль ных хва ля ван няў».

Вель мі важ на фар мі ра ваць па-
зі тыў ны воб раз прад пры маль ні ка. 
За раз, як ад зна чыў стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
па эка на міч най па лі ты цы Ула-
дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, уз ро вень ве даў 

у фі нан са вай і юры дыч най сфе рах і 
га тоў насць мо ла дзі зай мац ца прад-
пры маль ніц твам вель мі ніз кія. Па-
вы шаць іх мож на праз да дат ко выя 
кур сы ў ра ё нах ці спе цы яль ныя дыс-
цып лі ны ў на ву чаль ных уста но вах.

Ка мі сія па эка на міч най па лі ты цы 
ўдзель ні чае ў пад рых тоў цы па ке та 
за ко на пра ек таў. «Най важ ней шы да-
ку мент у па ке це, — на дум ку Ула дзі-
сла ва Шчэ па ва, — Ко дэкс аб ад мі-
ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, які 
не па срэд на раз гля да ец ца дэ пу та та мі 
і бу дзе да пра цоў вац ца і пры мац ца. 
Ця пер у Па ла це прад стаў ні коў так са-
ма зна хо дзяц ца за ка на даў чыя ак ты, 
якія да ты чац ца Ко дэк са аб ад мі ніст-
ра цый ных пра ва па ру шэн нях, Кры-
мі наль на га ко дэк са, у якіх кан крэт на 
раз гля да юц ца нор мы па дэ кры мі на-
лі за цыі эка на міч ных зла чын стваў і 
скла даў зла чын стваў».

— У нас ідзе ця пер рэ струк ту ры-
за цыя эка но мі кі, — ка жа на мес нік 
стар шы ні Са ве та па раз віц ці Сяр-
гей НА ВІЦ КІ. — І гэ ты пра цэс так ці 
інакш бу дзе звя за ны з ак цы я на ван-
нем прад пры ем стваў. Мо жа быць, 
не ка то рыя прад пры ем ствы, якія не 
змо гуць вы жы ваць, прый дзец ца за-
кры ваць, ней кая коль касць лю дзей 
мо гуць апы нуц ца не за па тра ба ва ны-
мі. Гэ ты да ку мент на кі ра ва ны на тое, 
каб лю дзі, якія, маг чы ма, стра цяць 
па роз ных пры чы нах пра цу, маг лі 
знай сці ся бе як прад пры маль ні кі або 
за сна валь ні кі ўлас на га біз не су.

На дзея АНІ СО ВІЧ. 
anіsovіch@zvіazda.by

МА ЛЫ БІЗ НЕС

АД КРЫЦЬ У СА БЕ... 
ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КА


