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Вя дзец ца сур' ёз ная ра бо та па 

ка рэк ці роў цы Гра ма дзян ска га ко-

дэк са. Яе мэ та — за бес пя чэн не 

пры ваб нас ці на шай кра і ны для 

ін вес ты цый і вя дзен ня біз не су. 

Мы ўліч ва ем улас ны і за меж ны 

во пыт. Гэ тыя пы тан ні раз гля да-

лі ся ў маі на сек цыі на ву ко ва-

кан суль та тыў на га са ве та пры 

Прэ зі ды у ме Са ве та Рэс пуб лі кі. 

Да ме ра пры ем ства пра яві лі ці ка-

васць прад стаў ні кі дзяр жаў ных 

ор га наў, на ву ко вых і біз нес-ко-

лаў, чле ны су дзейс кай і ад ва кац-

кай су поль нас ці.

Па ва жа ныя ка ле гі!

Ва ўра дзе за раз ак тыў на аб-

мяр коў ва ец ца на бор дзейс ных 

ін стру мен таў раз віц ця эка но-

мі кі кра і ны ў 2020 го дзе. Са вет 

Рэс пуб лі кі пра па на ваў Са ве ту 

Мі ніст раў пра вес ці ўжо ў 2019 

го дзе пра пра цоў ку асноў ных на-

прам каў са цы яль на-эка на міч на-

га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

на пе ры яд да 2025 го да, што 

да зво ліць пар ла мен ту за бяс пе-

чыць свое ча со вую пад рых тоў ку 

не аб ход ных за ко на пра ек таў. І ў 

пер шую чар гу вар та па ско рыць 

ка рэк ці роў ку за ка на даў ства з 

улі кам нор маў Дэ крэ та Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

23 ліс та па да 2017 го да № 7 «Аб 

раз віц ці прад пры маль ніц тва». 

На во сень скай се сіі 2019 го да 

па жа да на ўнес ці не аб ход ныя 

змя нен ні ў Ко дэкс аб ад мі ніст-

ра цый ных пра ва па ру шэн нях і 

Пра цэ су аль на-вы ка наў чы ко дэкс 

аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-

шэн нях.

Акра мя та го, трэ ба ак ты ві за-

ваць ра бо ту па ўдас ка на лен ні 

нор маў за ко наў «Аб гас па дар-

чых та ва рыст вах», «Аб не пла-

це жаз доль нас ці і банк руц тве», 

«Аб дзяр жаў ным рэ гу ля ван ні 

ганд лю і гра мад ска га хар ча ван-

ня». Мяр ку ем, што не стра ча на 

ак ту аль насць і ў за ко на пра ек тах 

аб дзяр жаў ных ар га ні за цы ях і аб 

элект ра энер ге ты цы. Раз ліч ва ем 

сё ле та атры маць пра па но вы Са-

ве та Мі ніст раў па гэ тых за ко на-

пра ек тах.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та 

Рэс пуб лі кі!

Ра бо та з на сель ніц твам з'яў-

ля ец ца для пар ла мен та ры яў без-

умоў ным пры яры тэ там. Ня даў на 

Прэ зі ды ум Са ве та Рэс пуб лі кі дэ-

та лё ва раз гле дзеў ра бо ту чле наў 

Са ве та Рэс пуб лі кі са зва ро та мі 

гра ма дзян за мі ну лы год, пра-

ана лі за ваў тэ ма ты ку па сту піў-

шых зва ро таў і якасць ра бо ты з 

імі. Так, у 2018 го дзе се на та ра мі 

пра ве дзе на больш за 1,5 тыс. 

аса біс тых пры ёмаў, у хо дзе якіх 

раз гле джа на 7 тыс. зва ро таў. 

У І квар та ле 2019 го да пра ве дзе-

на 285 аса біс тых пры ёмаў, пры-

ня ты 924 ча ла ве кі. Ана ліз зва ро-

таў па ка заў, што ка ля тра ці ны з 

іх да ты чыц ца ма тэ ры яль на га ста-

но ві шча гра ма дзян: за ра бот ная 

пла та, пра ца ўлад ка ван не. Дру гі 

блок пы тан няў — ме ды цын скае 

аб слу гоў ван не, ра бо та дзі ця чых 

да школь ных уста ноў і школ. Трэ-

цяя па лі ку зва ро таў гру па пы тан-

няў — стан і ра монт жыл лё ва га 

фон ду, доб ра ўпа рад ка ван не.

Ра бо та са зва ро та мі гра ма-

дзян дае ста ноў чыя вы ні кі. Вар та 

ца ніць да вер лю дзей да ўла ды. 

Нам трэ ба і да лей ак тыў на вес-

ці гэ ту дзей насць, вы ка рыс тоў-

ва ю чы но выя фор мы і ме та ды. 

Па вы ні ках пры ёмаў па він ны 

пры мац ца кан крэт ныя ра шэн ні, 

фар маль ны па ды ход не да пу-

шчаль ны.

Вар та больш поў на да во дзіць 

да гра мад скас ці звест кі аб бюд-

жэт ных вы дат ках, на што яны 

на кі роў ва юц ца. Па він ны быць 

не толь кі спра ва зда чы, але і ін-

фар ма ван не аб тым, што бу дзе 

зроб ле на і ка лі.

Для най больш эфек тыў на га 

вы ра шэн ня пы тан няў, якія па-

сту па юць ад на сель ніц тва, не аб-

ход на мак сі маль на за дзей ні чаць 

мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў і іх 

аса цы я цыі. Па іні цы я ты ве Са-

ве та Рэс пуб лі кі та кія аса цы я цыі 

бы лі ство ра ны і функ цы я ну юць 

у Ма гі лёў скай і Гро дзен скай аб-

лас цях. Ня даў на ана ла гіч ная 

струк ту ра сфар мі ра ва на і ў Ві-

цеб скай воб лас ці. Раз ліч ва ем на 

яе ак тыў ную ра бо ту.

Асаб лі вую ўва гу Са вет Рэс-

пуб лі кі ўдзя ляе раз віц цю ма ла-

дзёж на га пар ла мен та рыз му. 

У Бе ла ру сі пра цуе звыш 40 ма-

ла дзёж ных пар ла менц кіх струк-

тур — аб лас ных, ра ён ных і га рад-

скіх. Ня даў на ма ла дзёж ны пар ла-

мент ство ра ны і пры Брэсц кім аб-

лас ным Са ве це дэ пу та таў. Гэ ты 

кі ру нак па ві нен раз ві вац ца больш 

ак тыў на. Чле ны Са ве та Рэс пуб лі-

кі ра зам з Са ве та мі дэ пу та таў па-

він ны імк нуц ца да та го, каб гэ та 

дзей насць бы ла эфек тыў ная для 

фар мі ра ван ня ма ла дых лі да раў і 

ка рыс ная кра і не.

Па ва жа ныя ка ле гі!

Між на род ная дзей насць Са ве-

та Рэс пуб лі кі ў бя гу чай се сіі бы ла 

на кі ра ва на на ўста ля ван не но вых 

і па шы рэн не дзе ю чых між пар ла-

менц кіх су вя зяў. Прай шлі ві зі ты 

і су стрэ чы вы со ка га ўзроў ню з 

дэ ле га цы я мі Поль шчы, Фран цыі, 

Чэ хіі, Сла ва кіі, Лат віі, Гер ма ніі. 

Раз ві ва ец ца су пра цоў ніц тва з 

Кан грэ сам мяс цо вых і рэ гі я наль-

ных ула д Са ве та Еў ро пы. Ак ты-

ві за ва ла ся між пар ла менц кае 

су пра цоў ніц тва з КНР, актыўна 

ідзе работа з парламентарыямі 

Расійскай Федэрацыі.

У най блі жэй шы час нам трэ ба 

бу дзе пра вес ці на вы со кім уз роў-

ні VІ Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 

Ра сіі ў Санкт-Пе цяр бур гу, а так-

са ма Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 

Уз бе кі ста на.

Пра шу чле наў Са ве та Рэс пуб-

лі кі пра доў жыць ак тыў ную ра бо-

ту па пад рых тоў цы гэ тых ме ра-

пры ем стваў, асаб лі вую ўва гу 

ўдзя ліць пад пі сан ню ка мер цый-

ных кант рак таў і па гад нен няў аб 

су пра цоў ніц тве. На Фо рум мы 

вы хо дзім з шэ ра гам іні цы я тыў і 

раз ліч ва ем на іх пад трым ку.

У цэнт ры ўва гі Са ве та Рэс-

пуб лі кі пра цяг ва юць за ста вац ца 

пы тан ні ўдас ка на лен ня да га вор-

на-пра ва вой ба зы еў ра зій скай 

ін тэ гра цыі, а так са ма са юз на га 

бу даў ніц тва. У Са ве це Рэс пуб лі кі 

бы лі вы пра ца ва ны і на кі ра ва ны 

ва ўрад кан крэт ныя пра па но вы 

па да лей шым раз віц ці бе ла рус-

ка-ра сій скай ін тэ гра цыі.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та 

Рэс пуб лі кі!

Да зволь це па дзя ка ваць вам 

за су мес ную плён ную се сій ную 

ра бо ту. У ад па вед нас ці з ар ты-

ку лам 95 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь шос тую се сію Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо-

ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га 

склі кан ня аб' яў ляю за кры тай.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У рам ках сва іх кант роль ных 

паў на моц тваў дэ пу та ты за цвер-

дзі лі спра ва зда чы аб вы ка нан ні 

рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і бюд-

жэ ту дзяр жаў на га па за бюд жэт-

на га фон ду са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва за 2018 год. Вы ні кі 

пра ве дзе на га ана лі зу трэ ба ўлі-

чыць пад час пад рых тоў кі бюд-

жэт ных за ко на пра ек таў на чар-

го вы фі нан са вы год.

Да во лі сур' ёз ны па кет раз-

гле джа ных на се сіі да ку мен-

таў на кі ра ва ны на па вы шэн не 

якас ці жыц ця на шых гра ма дзян. 

У пры ват нас ці, пры ня та но вая рэ-

дак цыя Жыл лё ва га ко дэк са, уне-

се ны за па тра ба ва ныя па праў кі ў 

пра цоў нае за ка на даў ства, за ко ны 

па пы тан нях ахо вы зда роўя, пры-

ро да ка ры стан ня і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя.

Пра цяг ва ла ся сіс тэм ная ра бо-

та па за бес пя чэн ні на цы я наль най 

бяс пе кі, за кон на сці і пра ва па рад-

ку. Асноў ны ак цэнт тут быў зроб-

ле ны на ўзмац нен ні ба раць бы з 

эк стрэ міз мам і рас паў сюдж ван-

нем на цысц кай ідэа ло гіі. Так са-

ма ста лі больш жорст кі мі ме ры 

су праць вы ка ры стан ня до пін гу ў 

спор це.

Ад на ча со ва быў ажыц цёў ле ны 

і шэ раг пас ля доў ных кро каў, на-

кі ра ва ных на гу ма ні за цыю кры-

мі наль на га за ка на даў ства. Перш 

за ўсё трэ ба ад зна чыць за вяр шэн-

не ра бо ты над пра ек там за ко на, 

асоб ныя нор мы яко га ме лі шы ро кі 

гра мад скі рэ за нанс. Га вор ка ідзе 

пра зні жэн не ніж ніх ме жаў па ка-

ран ня за не за кон ны аба рот нар-

ка тыч ных срод каў.

Ха чу пад крэс ліць: па зі цыя дзяр-

жа вы ў ад но сі нах да ганд ля роў 

нар ко ты ка мі не змя ні ла ся. Мы і 

на да лей бу дзем пры маць су праць 

іх са мыя жорст кія ме ры.

Пэў нае змяк чэн не кры мі наль-

на га за ко на не з'яў ля ец ца па слаб-

лен нем для нар ка ды ле раў і сет ка-

вых збыт чы каў гэ та га смя рот на га 

та ва ру. Ра зам з тым суд дзі пры 

вы зна чэн ні па ка ран ня змо гуць у 

поў най ме ры ўлі чыць асо бу ві на-

ва та га, яго ўзрост, сту пень гра-

мад скай не бяс пе кі ўчын ку і ўсе 

аб ста ві ны яго здзяйс нен ня.

Яшчэ ад ным важ ным ак там гу-

ма ніз му з бо ку дзяр жа вы ста ла 

пры няц це за ко на аб ам ніс тыі, за-

клі ка на га даць гра ма дзя нам, якія 

спа тык ну лі ся, маг чы масць па чаць 

но вае жыц цё і ін тэ гра вац ца ў гра-

мад ства.

Па ва жа ныя дэ пу та ты!

Звяр та ю чы ся з Па слан нем да 

бе ла рус ка га на ро да і На цы я наль-

на га схо ду, Прэ зі дэнт па ста віў за-

да чу пра вес ці пар ла менц кія вы-

ба ры во сен ню гэ та га го да. Та му 

мы па він ны сур' ёз на ска рэк та ваць 

свае пла ны і па ско рыць за ка на-

твор чы пра цэс, каб да стой на за-

вяр шыць склі кан не.

Аб' ём бу ду чай ра бо ты да стат-

ко ва вя лі кі. Мяр куй це са мі — толь-

кі за гэ ту се сію мы пры ня лі 30 за-

ко на пра ек таў у пер шым чы тан ні. 

Іх усе трэ ба якас на да пра ца ваць і 

апе ра тыў на пры няць. Акра мя та-

го, да нас па ста ян на па сту па юць 

но выя да ку мен ты.

Зра зу ме ла, асаб лі вую ўва гу 

трэ ба ўдзя ліць бюд жэ ту, па коль кі 

яго раз гляд па іс ну ю чай тра ды-

цыі — гэ та аба вя зак ады хо дзя-

ча га склі кан ня. Пры гэ тым трэ ба 

па мя таць, што 2020 год за вяр шае 

пя ці год ку. І ад та го, на коль кі зба-

лан са ва ным і рэа ліс тыч ным бу дзе 

га лоў ны фі нан са вы да ку мент, у 

мно гім за ле жыць па спя хо вае вы-

ка нан не пла наў са цы яль на-эка на-

міч на га раз віц ця.

Так што за ключ ная се сія Па-

ла ты прад стаў ні коў бу дзе вель мі 

на сы ча ная. Тым больш што ча су 

ў нас бу дзе менш, чым звы чай-

на. Але гэ та ні як не па він на ад-

біц ца на якас ці за ко на пра ек таў і 

тэр мі нах іх раз гля ду. Ка ра цей, у 

най блі жэй шыя ме ся цы мы бу дзем 

пра ца ваць у звык лым на пру жа-

ным рыт ме.

Тое ж са мае мож на ска заць і ў 

да чы нен ні да на шай між на род най 

пра гра мы. Тут, да рэ чы, мы на пра-

ца ва лі да стат ко ва доб рую асно-

ву для на рошч ван ня двух ба ко вых 

су вя зяў. Гэ та му са дзей ні ча лі афі-

цый ныя ві зі ты ў Бе ла русь стар-

шы ні На цы я наль на га са ве та Сла-

вац кай Рэс пуб лі кі, пар ла менц кіх 

дэ ле га цый Кі тая і Та джы кі ста на.

Вель мі змяс тоў на і кан струк-

тыў на прай шла на ша су стрэ ча з 

Прэ зі дэн там Егіп та. Яна па цвер-

дзі ла ўза ем нае імк нен не раз ві-

ваць уза е ма вы гад нае су пра цоў-

ніц тва як у па лі тыч най, так і ў эка-

на міч най сфе рах.

Па спя хо вы мі бы лі чар го выя 

раў нды кан суль та цый з ка ле га-

мі з Гер ма ніі і Лат віі, прад стаў ні-

ка мі між на род ных ар га ні за цый і 

кі раў ні ка мі дып ла ма тыч ных мі сій 

Азер бай джа на, Ар ме ніі, Ка на ды, 

Рэс пуб лі кі Ка рэя і Ру мы ніі.

Раз віц цю ганд лё ва-эка на міч-

ных, аду ка цый ных і куль тур ных 

су вя зяў з кра і на мі да лё ка га за-

меж жа са дзей ні чаў ві зіт бе ла рус-

кіх дэ пу та таў у Япо нію.

За раз вель мі важ на на ла дзіць 

дак лад ную ра бо ту па рэа лі за цыі 

ўсіх да сяг ну тых да моў ле нас цяў і 

на ме ціць но выя, больш кан крэт-

ныя, кі рун кі су пра цоў ніц тва, якія 

мо гуць быць рэа лі за ва ны на ступ-

ным склі кан нем.

Што да ты чыц ца бе ла рус ка-

ра сій скіх ад но сін, то га лоў най 

па дзе яй тут, без умоў на, ста ла 

пра вя дзен не ў Мін ску 56-й се сіі 

Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе-

ла ру сі і Ра сіі.

Яна прай шла пад зна кам вы-

пра цоў кі стра тэ гіі па глыб лен ня 

ін тэ гра цыі. Раз гле дзеў шы ход вы-

ка нан ня пра грам ных да ку мен таў, 

якія вы зна ча юць раз віц цё са юз-

на га бу даў ніц тва, пар ла мен та рыі 

пры ня лі ра шэн не ўзмац ніць кант-

роль за іх рэа лі за цы яй.

Ак тыў ны ўдзел бе ла рус кія дэ-

пу та ты ўзя лі і ў аб мер ка ван ні ак-

ту аль ных пы тан няў шмат ба ко ва-

га па рад ку. Асноў ны дыя лог быў 

раз гор ну ты на пля цоў ках Пар ла-

менц кай асамб леі АДКБ, Між пар-

ла менц кай асамб леі СНД і Пар ла-

менц кай асамб леі Чар на мор ска га 

эка на міч на га су пра цоў ніц тва.

Атры ма лі сваё раз віц цё кан так-

ты з на шы мі еў ра пей скі мі ка ле га-

мі. У гэ тым пла не трэ ба ад зна чыць 

удзел бе ла рус кіх пар ла мен та ры яў 

у па ся джэн ні Ка мі сіі ПА СЕ па па-

лі тыч ных пы тан нях і дэ ма кра тыі; 

ме ра пры ем стве, ар га ні за ва ным 

Паў ноч ным са ве там у пар ла мен-

це Шве цыі; су стрэ чы спі ке раў 

пар ла мен таў кра ін Цэнт раль най 

і Ус ход няй Еў ро пы, а так са ма ў 

пар ла менц кім фо ру ме па пы тан-

нях раз вед кі і бяс пе кі.

У лі ку най больш важ ных ме ра-

пры ем стваў, пра ве дзе ных у Мін-

ску, без умоў на, вар та на зваць 

між на род ную кан фе рэн цыю Гру пы 

пад трым кі Шаў ко ва га шля ху ПА 

АБ СЕ. Чле ны Гру пы па за слу гах 

аца ні лі ін вес ты цый ны, ла гіс тыч-

ны, ту рыс тыч ны па тэн цы ял на шай 

кра і ны і вы ка за лі за ці каў ле насць 

у раз віц ці пра мых дзе ла вых кан-

так таў.

Пад час фо ру му стар шы ня ПА 

АБ СЕ і кі раў ні кі на цы я наль ных 

дэ ле га цый па цвер дзі лі вы со кую 

ацэн ку іні цы я ты вы Прэ зі дэн та 
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і па зі тыў на ада зва лі ся аб той ро лі, 

якую ады гры вае бе ла рус кая пар-

ла менц кая дэ ле га цыя ў ПА АБ СЕ 

па яе пра соў ван ні.

На пе ра дзе ў нас не менш на-

сы ча ная між на род ная пра гра ма. 

Ужо ў най блі жэй шы час бе ла рус-

кія пар ла мен та рыі на кі ру юц ца ў 

Люк сем бург для ўдзе лу ў 28-й 

што га до вай се сіі Пар ла менц кай 

асамб леі АБ СЕ. Тра ды цый на на 

яе раз гляд бу дзе ўне се ны пра ект 

бе ла рус кай рэ за лю цыі, пры све-

ча най гэ тым ра зам ума ца ван ню 

су пра цоў ніц тва ў га лі не тэх на ла-

гіч на га праг на за ван ня. Хо чац ца 

па жа даць на шай дэ ле га цыі плён-

най пра цы і пос пе хаў у пра соў ван-

ні гэ та га пра ек та для ўклю чэн ня ў 

вы ні ко вую дэк ла ра цыю.

У лі ку ін шых буй ных між на-

род ных ме ра пры ем стваў вар та 

на зваць 28-ю се сію Пар ла менц-

кай кан фе рэн цыі Бал тый ска га 

мо ра, якая ад бу дзец ца ў Нар ве гіі, 

чац вёр тую на ра ду спі ке раў пар-

ла мен таў кра ін Еў ра зіі (яна прой-

дзе ў Ка зах ста не), 40-ю Ге не раль-

ную асамб лею Між пар ла менц кай 

асамб леі АСЕ АН у Тай лан дзе і 

141-ю Асамб лею Між пар ла менц-

ка га са ю за ў Сер біі.

Наш удзел у гэ тых ме ра пры-

ем ствах не аб ход на вы ка рыс тоў-

ваць для ўма ца ван ня су ве рэ ні-

тэ ту і ак тыў на га пра соў ван ня на 

між на род най арэ не бе ла рус кіх 

іні цыя тыў, на кі ра ва ных на ўдас ка-

на лен не ар хі тэк ту ры між на род най 

бяс пе кі, су пра цоў ніц тва і да ве ру.

Па ва жа ныя ка ле гі!

Ня гле дзя чы на шы ро кую пра-

гра му між пар ла менц ка га су пра-

цоў ніц тва і аб' ёмы за ка на даў чых 

за дач, якія нам трэ ба бу дзе вы-

ра шаць у най блі жэй шыя ме ся цы, 

нам нель га зні жаць ак тыў насць у 

вы бар чых акру гах.

За ха ван не гра ма дзян ска га мі-

ру і гра мад скай зго ды, ад кры ты і 

сум лен ны дыя лог з усі мі, хто га-

то вы пра ца ваць на ка рысць Бе-

ла ру сі, — пер ша рад ная за да ча дэ-

пу тац ка га кор пу са. Ме на ві та пра 

гэ та га ва рыў кі раў нік дзяр жа вы ў 

сва ім Па слан ні.

Трэ ба больш ак тыў на пад трым-

лі ваць гра мад скія іні цы я ты вы, 

уцяг ваць струк ту ры гра ма дзян-

скай су поль нас ці ў вы пра цоў ку 

най больш знач ных пы тан няў як 

мяс цо ва га, так і рэс пуб лі кан ска-

га зна чэн ня. Твор чы па тэн цы ял 

на шых гра ма дзян — гэ та най-

важ ней шы рэ сурс рэа лі за цыі 

дзяр жаў на га кур су на па вы шэн-

не якас ці жыц ця і даб ра бы ту на-

сель ніц тва.

Толь кі аб' яд наў шы ся, кан са лі-

ду ю чы свае на ма ган ні, мы змо-

жам за бяс пе чыць мір нае і ўстой лі-

вае раз віц цё моц най, не за леж най 

Бе ла ру сі.

За ко ны 
эфектыўнага 
развіцця

Фак та ры 
ўстой лі ва га 

росту


