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ЦIКАВАЕ ПЫТАННЕ

ЯК ЗНАЙСЦI
ДРАЙВЕРЫ
РОСТУ?
Днямi ў Савеце Рэспублiкi адбылося
пасяджэнне секцыi № 2 навукова-кансультатыўнага савета пры Прэзiдыуме Савета
Рэспублiкi на тэму «Асноўныя напрамкi
стабiлiзацыi фiнансаваэканамiчнай сiтуацыi ў Рэспублiцы Беларусь
у сучасных умовах».
Старшыня Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi па эканомiцы, бюджэце i фiнансах Таццяна РУНЕЦ у гутарцы
з журналiстамi адзначыла, што галоўная
задача сённяшняга пасяджэння навуковакансультатыўнага савета — паспрабаваць
знайсцi адказы на ключавыя праблемныя
пытаннi эканомiкi, даць рэкамендацыi адносна сацыяльна-эканамiчнага развiцця
краiны на сучасным этапе. У прыватнасцi, мяр ку ец ца вы пра ца ваць да дат ковыя меры па абароне нашага ўнутранага рынку, змякчэннi ўмоў крэдытавання
ў банкаўскай сферы, падтрымцы суб'ектаў гаспадарання, якiя з-за пандэмii каранавiруса трапiлi ў складанае становiшча.
Акрамя таго, ураду прапанавана правесцi
манiторынг рэалiзацыi палажэнняў указаў
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь, прынятых
у бягучым годзе, па падтрымцы эканомiкi i
суб'ектаў гаспадарання, адзначыла яна.
Сенатар таксама закранула пытанне актывiзацыi работы мясцовых органаў улады. Iм,
па словах старшынi Пастаяннай камiсii, даручана аказваць падтрымку прадпрыемствам,
якiя найбольш падверглiся ўплыву пандэмii.
У сваю чаргу дырэктар Iнстытута эканомiкi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi Васiль ГУРСКI паведамiў, што ўжо
прыняты комплекс першачарговых мер па
падтрымцы беларускай эканомiкi, а цяпер
распрацоўваюцца дадатковыя меры па яе
стымуляваннi.
Ён звярнуў увагу на важны для функцыянавання эканомiкi факт, што ў Беларусi не
сталi на фоне пандэмii спыняць работу прадпрыемстваў i закрываць межы з суседзямi.
I гэта самым спрыяльным чынам адбiлася на
фiнансава-эканамiчнай сiтуацыi ў краiне. Нездарма многiя замежныя аналiтыкi адзначаюць, што Беларусь пацярпела ў найменшай
ступенi. Страты, якiя яна вымушана панесла,
непараўнальныя з тымi, якiя сёння назiраюцца ў iншых краiнах. Бо тыя закрылi свае вытворчасцi, межы, а зараз спрабуюць зноў усё
наладзiць, аднавiць спыненыя эканамiчныя
сувязi. Гэта запатрабуе велiзарных дадатковых сродкаў, — адзначыў Васiль Гурскi.
Разам з тым дырэктар Iнстытута эканомiкi
даў зразумець, што нельга супакойвацца. Ён
падкрэслiў, што праблемы ёсць, i глабальныя
крызiсныя з'явы не могуць не адбiцца на беларускай эканомiцы. Сiтуацыя ўскладняецца
i з той прычыны, што Беларусь з'яўляецца
краiнай з адкрытай i экспартна арыентаванай
эканомiкай. Яна вельмi залежыць ад знешняга гандлю. У сувязi з гэтым асаблiвую ўвагу
трэба аддаць падтрымцы экспарту i экспартна
арыентаваных прадпрыемстваў, больш настойлiваму i мэтанакiраванаму прасоўванню
iх прадукцыi на рынкi краiн блiзкага замежжа
i так званай дальняй дугi, выказаў меркаванне Васiль Гурскi.
У пасяджэннi ўдзельнiчалi члены Савета
Рэспублiкi, прадстаўнiкi мiнiстэрстваў эканомiкi, фiнансаў, па падатках i зборах, Нацыянальнага банка, Нацыянальнай акадэмii
навук, эксперты, кiраўнiкi бiзнес-асацыяцый.
Падчас размовы iмi былi выказаны слушныя
i канкрэтныя прапановы па супрацьдзеяннi
новым выклiкам i пагрозам ва ўмовах глабальных змяненняў у сусветнай эканомiцы.
Напрыклад, Таццяна Рунец заклiкала ў
няпростай сiтуацыi прапаноўваць не толькi шляхi падтрымкi прадпрыемстваў сферы
паслуг, турызму, гасцiнiчнага бiзнесу, iншых
галiн, якiя апынулiся ў мiнусе, але i шукаць
драйверы росту эканомiкi, каб выйсцi з часам на новы ўзровень гаспадарання.
Па вынiках пасяджэння прыняты рэкамендацыi, якiя будуць накiраваны ўраду,
дзяржаўным органам i арганiзацыям.
Леанiд ЛАХМАНЕНКА.
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БЛIЗКАЯ ЎЛАДА

МАГЧЫМАСЦЬ ПАЧУЦЬ УСЁ
З ПЕРШАКРЫНIЦЫ
Вiцэ-спiкер верхняй палаты парламента Анатоль IСАЧАНКА
правёў прамую тэлефонную лiнiю
стажу па гэтай спецыяльнасцi малавата —
два гады. «Для мяне гэта — як апошняя
надзея», — звярнулася жанчына. Намеснiк
старшынi Савета Рэспублiкi запэўнiў заяўнiцу, што яе пытаннем зоймуцца.

Да яго звярнулiся заяўнiкi з розных
куткоў краiны i па розных пытаннях: ад
традыцыйнай «камунальнай» тэмы да
медабслугоўвання. Усiх, хто тэлефанаваў
са сваiмi праблемамi i просьбамi, намеснiк
старшынi Савета Рэспублiкi ўважлiва
выслухаў, заяўнiкi пачулi вычарпальныя
адказы, а на тыя, якiя патрабуюць
дадатковага вывучэння праблемы, —
атрымаюць у пiсьмовай форме ў
замацаваныя заканадаўствам тэрмiны.

Камунальныя стасункi
Па традыцыi першае месца сярод званкоў адводзiцца тэме жыллёва-камунальнай гаспадаркi. Не стала выключэннем i
цяперашняя прамая лiнiя. Пажылая мiнчанка паскардзiлася Анатолю Iсачанку,
што камунальнiкi не выконваюць рашэнне
суда, якое абавязала iх аднавiць вентыляцыйны канал у яе кватэры. Вiцэ-спiкер
Савета Рэспублiкi паабяцаў разабрацца з
гэтым пытаннем.
Больш малады мiнчанiн, якi не першы
год пакутуе ад непрыемнага суседства, выступiў з прапановай заканадаўчых змен i
больш жорсткага стаўлення з пункту гледжання закона ў адносiнах да асацыяльных грамадзян, што атручваюць жыццё
суседзям. Сапраўды, што рабiць, калi ўсе
меры вычарпаныя? Iснуючы алгарытм не
прыносiць супакою жыхарам. Анатоль
Iсачанка падзякаваў за званок i паабяцаў
больш шчыльна вывучыць тэму.
Гамяльчанка патэлефанавала з пытаннем аб налiчэннi «камуналкi» за дачку, якая
жыве i вучыцца ў iншым горадзе. Жанчына паскардзiлася, што ў iнтэрнаце, дзе яна
жыве, пераразлiк рабiць не жадаюць. Яе
пытанне патрабуе больш дэталёвага выву-

....i добраўпарадкаванне

Фота БелТА.
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чэння, грунтоўны адказ на яго яна атрымае
ў вызначаны заканадаўствам тэрмiн.
Дарэчы, не толькi камунальныя праблемы, але i падзякi на гэтую тэму агучваюцца
пасля правядзення прамых лiнiй. Напрыклад, сталiчныя жыхары аднаго са шматкватэрных дамоў падзякавалi Анатолю Iсачанку за дапамогу. Званок да яго зняў даўнюю
праблему, якая перашкаджала жыхарам:
яны скардзiлiся на беспарадак у падвале.
Дзякуючы садзейнiчанню Савета Рэспублiкi
гэтае пытанне вырашана, што i пацвердзiў
станоўчы водгук.

Працаўладкаванне...
Здараецца, заяўнiкi звяртаюцца i па тэме
садзейнiчання ў пошуках рабочага месца,
калi ўсе самастойныя спробы не прынеслi вынiку. Так здарылася i цяпер: бухгалтар-эканамiст з Салiгорска расказала, што
працяглы час не можа працаўладкавацца
(у тым лiку праз цэнтр занятасцi насельнiцтва), патэнцыйныя наймальнiкi лiчаць,

Разарваць
бюракратычнае кола
Учора старшыня Пастаяннай камiсii
Савета Рэспублiкi па мiжнародных
справах i нацыянальнай бяспецы Сяргей
Рачкоў правёў прамую тэлефонную
лiнiю.
Пераважная большасць зваротаў датычылася складаных жыццёвых сiтуацый. Так, Галiна Пятроўна з Вiцебскай вобласцi прасiла дапамагчы ў лячэннi роднага
брата, якi пакутуе ад цяжкай хваробы. Былi званкi на
вытворчую тэму: Дзмiтрый Сямёнавiч скардзiўся на
штучныя праблемы з арганiзацыяй выпуску санiтарнагiгiенiчнай прадукцыi, якая, па яго словах, мае экспартны патэнцыял. Напрыклад, ён лiчыць яе перспектыўнай
для рынку Расiйскай Федэрацыi. Са Старых Дарог быў
званок пенсiянера аб быццам бы iснуючых недахопах i
хiбах у дзейнасцi мясцовых праваахоўных органаў.
Зразумела, кожны зварот быў зафiксаваны. У асобных
выпадках Сяргей Рачкоў прасiў суразмоўцаў удакладнiць
выкладзеныя факты, для больш эфектыўнай работы па
iх вывучэннi занатаваць сутнасць пытання на паперу i
даслаць на адрас Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi.
Сенатар паабяцаў, што ўсе, хто сёння патэлефанаваў,
абавязкова атрымаюць абгрунтаваныя адказы.
У размове з журналiстамi ён падвёў i вынiкi работы
Пастаяннай камiсii Савета Рэспублiкi па мiжнародных
справах i нацыянальнай бяспецы ўвогуле са зваротамi
грамадзян. З пачатку года яе члены атрымалi 242 звароты. Iх можна ўмоўна падзялiць на 12 тэм. Вядома, людзей
па-ранейшаму хвалююць пытаннi жыллёва-камунальнай гаспадаркi, дзейнасцi мiлiцыi, судоў, пракуратуры,
супрацоўнiкаў Следчага камiтэта, мясцовых уладаў i
г. д. Каб дасканала разабрацца ў сiтуацыi, супрацоўнiкi
апарату Савета Рэспублiкi выязджаюць на месца.
Сяргей Рачкоў заўважыў, што здараюцца выпадкi,
калi грамадзяне ў пошуку вырашэння свайго пытання
трапляюць нiбы ў «заганнае» кола нежадання пачуць i
зразумець патрэбы чалавека. Яго па канкрэтны адказ
адсылаюць ад адной службы да другой, ад раённай
арганiзацыi ў абласную i г. д. У вынiку членам Савета
Рэспублiкi даводзiцца, так бы мовiць, разрываць гэта
бюракратычнае кола.
Леанiд ТУГАРЫН.

Жыхарка Капыльскага раёна Мiншчыны лiчыць, што асфальтавая дарога да яе
вёскi даўно ўжо аджыла сваё i яе трэба аднавiць. Тым больш калi ў суседняй вёсцы
гэтую праблему ўжо вырашылi. Маўляў,
чым мы горшыя?
Аналагiчны званок прагучаў i з Пружанскага раёна Брэсцкай вобласцi: ваенны пенсiянер спытаў, цi магчыма пабудаваць веласцяжынку памiж некалькiмi вёскамi. Усе
гэтыя пытаннi вывучаць больш дасканала,
заяўнiкi атрымаюць пiсьмовыя адказы.
У iнтэрв'ю журналiстам вiцэ-спiкер верхняй палаты парламента адзначыў, што стасункi з людзьмi ў фармаце прамых тэлефонных лiнiй — гэта важны складнiк работы
сенатараў, дэпутатаў усiх узроўняў.
— Гэта магчымасць пачуць усё з першакрынiцы. Праблемы бываюць як асабiстыя,
так i больш маштабныя. Галоўнае — iх аналiзаваць i прымаць рашэннi, — падкрэслiў
ён.
Большасць зваротаў, як правiла, звязана з праблемамi сферы ЖКГ, зямельнымi i
маёмаснымi пытаннямi.
— Што датычыцца нашых актуальных
тэм, то пытанняў па каранавiрусе сёння не
паступала. У дзяржаве эфектыўна выбудавана сiстэма аховы здароўя, людзi ведаюць, куды звяртацца, медыцына працуе,
усё iдзе ў штатным рэжыме, — падсумаваў
Анатоль Iсачанка.
Вольга АНУФРЫЕВА.

ЧЫСТА ТАМ,
ДЗЕ НЕ СМЕЦЯЦЬ
Падчас прамой тэлефоннай лiнii старшынi Мiнскага гарадскога Савета
дэпутатаў Андрэя Бугрова мiнчане ўзнялi тэму добраўпарадкавання i
чысцiнi дваровых тэрыторый сталiцы.
Андрэй Бугроў у той дзень атрымаў амаль 30 званкоў ад гараджан.
Яны задавалi розныя пытаннi, закраналi i традыцыйныя праблемы жыллёва-камунальнай гаспадаркi, iншыя аспекты жыцця вялiкага горада.
Зразумела, кожны запыт узяты на кантроль, ён будзе разгледжаны спецыялiстамi гарадскiх службаў i арганiзацый.
Па вынiках размовы з мiнчанамi ў гарадскiм Савеце асаблiвую ўвагу
вырашылi звярнуць на ўзнятыя пытаннi добраўпарадкавання праспектаў i вулiц сталiцы, чысцiнi дваровых тэрыторый, увогуле iх азелянення.
У прыватнасцi, адным заяўнiкам была выказана прэтэнзiя, што ў асобных
дварах мала высаджваюць дрэў i дэкаратыўных кустоў.
Вiдаць, калi гэта так, то мы маем хутчэй справу з выключэннем.
За апошнiя два-тры гады ў Мiнску зроблена вельмi шмат для азелянення
як самiмi гараджанамi, так i Мiнскзелянбудам i яго раённымi структурнымi падраздзяленнямi.
На думку Андрэя Бугрова, такая «зялёная» палiтыка будзе i надалей
працягнута гарадскiмi ўладамi. Бо ад гэтага ў многiм залежыць якасць
жыцця i цяперашнiх мiнчан, i наступных пакаленняў. А дастойнае зялёнае асяроддзе толькi спрыяе камфортнаму жыццю людзей. Невыпадкова
Мiнск заслужана вылучаецца сярод iншых вялiкiх гарадоў планеты сваёй
архiтэктурай, добраўпарадкаванасцю, бяспекай i чысцiнёй.
Але, як вядома, чыста там, не дзе прыбiраюць, а там, дзе не смецяць.
У гэтым сэнсе своечасовы i актуальны быў званок з патрабаваннем узмацнiць адказнасць за выкананне правiлаў утрымання хатнiх жывёл.
— Такiя несур'ёзныя паводзiны асобных мiнчан непакояць i дэпутатаў гарсавета. Бо кожнаму гаспадару хатняй жывёлы трэба выконваць
увогуле нескладаныя санiтарна-гiгiенiчныя нормы ўтрымання сабак i
правiлы iх выгулу ў горадзе. А за iх парушэнне адказваць. На мой погляд, узмацненне адказнасцi тут бачыцца правiльнай мерай. Дэпутаты
гарсавета мяркуюць уважлiва разгледзець гэтае пытанне, — гаворыць
Андрэй Бугроў.
Але ў гарсавеце не збiраюцца вырашэнне праблемы зводзiць толькi
да павышэння мер пакарання за невыкананне вышэйзгаданых нормаў i
правiлаў, складання пратаколаў участковымi, выпiсвання штрафаў. Лiдар дэпутацкага корпуса сталiцы лiчыць, што тут можа больш актыўна
праявiць сабе грамадскасць горада, iх аб'яднаннi, пункты аховы правапарадку.
Леанiд ТУГАРЫН.

