
Ад бы ло ся па ся джэн не сё май се сіі 

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.

Зра зу ме ла, клю ча вым быў пра ект за-
ко на «Аб рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на 
2020 год». Як па ве да міў мі ністр фі нан-

саў Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, бюд жэт сфар-
мі ра ва ны зы хо дзя чы з ба за ва га сцэ на рыя 
эка на міч на га раз віц ця. Мі ністр агу чыў 
шмат ці ка вых ліч баў. На прык лад, на ле та 
з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту бу дзе пе ра-
да дзе на рэ гі ё нам больш за пяць міль яр-
даў руб лёў. Гэ та амаль на тра ці ну больш, 
чым у 2019 го дзе. Та кая бес прэ цэ дэнт ная, 
па сло вах мі ніст ра, пад трым ка рэ гі ё наў 
звя за на ў пер шую чар гу з не аб ход нас цю 
за бяс пе чыць мяс цо выя бюд жэ ты рэ сур-
са мі ў да стат ко вым аб' ёме для вы ра шэн-
ня са цы яль ных пы тан няў, у пры ват нас ці, 
вы пла ты на леж най зар пла ты. Та кім чы-
нам па вы ша ец ца да та цый насць рэ гі ё наў 
з 20 % сё ле та да 24 % на ле та.

У цэ лым бюд жэт ная па лі ты ка ары ен-
та ва на на ства рэн не ў рэ гі ё нах роў ных 
умоў для жыц ця лю дзей. Ра зам з тым, 
пад крэс ліў мі ністр, бу дзе па вы ша на 
па тра ба валь насць да ра цы я наль на га 
вы ка ры стан ня бюд жэт ных срод каў. Яго 
пад тры маў стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, які за сця рог 
прад стаў ні коў мяс цо вых улад ад утры-
ман скіх на стро яў. Ён па га дзіў ся з тым, 
што ча ла век па ві нен атрым лі ваць не аб-
ход ныя са цы яль ныя па слу гі не за леж на 
ад та го, дзе жы ве. Але пад сіл коў ван не 
рэ гі я наль ных бюд жэ таў на рэ гу ляр най 
асно ве — гэ та не заў сё ды доб ра. Та му 
трэ ба мяс цо выя ўла ды ары ен та ваць на 
по шук шля хоў са ма стой на га па паў нен ня 
бюд жэ таў з улас ных кры ніц.

Удак лад нен не кам пе тэн цый 
мяс цо вай ула ды

У лі ку пер шых раз гля даў ся пра ект за-
ко на «Аб змя нен ні За ко на Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь «Аб мяс цо вым кі ра ван ні і са ма кі-
ра ван ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Мі ністр 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ звяр нуў ува гу на 
тое, што пра па ну ец ца ўнес ці зме ны ў двац-
цаць ар ты ку лаў дзе ю ча га за ко на, ёсць 
мност ва па пра вак для пры вя дзен ня яго ў 
ад па вед насць з ін шы мі пра ва вы мі ак та мі. 
Мэ та змен — удак лад нен не кам пе тэн цый 
мяс цо вай ула ды ў су вя зі з па тра ба ван ня мі 
ча су.

Дак лад чык акрэс ліў асноў ныя кі рун кі 
рэа лі за цыі за ко на, у пры ват нас ці, да лей-
шае ўдас ка на лен не ра бо ты ор га наў мяс цо-
вай ула ды па на вя дзен ні па рад ку на зям лі, 
за ха ван ні са ні тар ных нор маў. Гэ та ця пер 
за пі са на ў адзі ных пра ві лах доб ра ўпа рад-
ка ван ня і ўтры ман ня на се ле ных пунк таў. 
У но вай рэ дак цыі за ко на пра ду гледж ва-
ец ца пра ва гра ма дзян, прад пры маль ні-
каў вы сту паць з іні цы я ты вай пра вя дзен ня 
ак цый, ме ра пры ем стваў па на вя дзен ні 
па рад ку на зям лі — на прык лад, раз бі ваць 
квет ні кі і клум бы, ства раць дэ ка ра тыў ныя 
кам па зі цыі, ад ным сло вам, упры гож ваць 
на ва коль ную тэ ры то рыю. У су вя зі з гэ тым 
ад ным з аба вяз каў мяс цо вай ула ды ста не 
пад трым ка та кой іні цы я ты вы і са дзей ні-
чан не ў яе ажыц цяў лен ні.

Уно сяц ца зме ны ў кант роль ную дзей-
насць ор га наў мяс цо вай ула ды. Зы хо дзя-
чы з асаб лі вас цяў дзей нас ці Са ве таў дэ пу-
та таў, вы кан ка маў пра па ну ец ца за ха ваць 
іх функ цыі па ар га ні за цыі ра бо ты з гра ма-
дзя на мі і юры дыч ны мі асо ба мі. Ад нак пры 
пэў ных аб ста ві нах кант роль за ме няць на 

ка ар ды на цыю. Не ка то рыя функ цыі мяс-
цо вая ўла да стра ціць, а яе асоб ныя паў-
на моц твы па шы рац ца — ска жам, у сфе рах 
апла ты пра цы, ганд лю, пра вя дзен ня ма-
са вых ме ра пры ем стваў, якас ці аду ка цыі 
і ін шых.

Важ ная ака ліч насць — ор га нам мяс цо-
вай ула ды бу дуць вер ну ты паў на моц твы, 
якіх ра ней яны бы лі па збаў ле ны: удзел у 
рас пра цоў цы і за цвяр джэн ні кан цэп цый 
і рэ гі я наль ных пра грам, у тым лі ку ін вес-
ты цый ных. Прак ты ка па ка за ла па мыл ко-
васць па пя рэд ня га ра шэн ня. Ця пер Са ве-
там дэ пу та таў, вы кан ка мам да зва ля ец ца 
ўдзель ні чаць у рас пра цоў цы та кіх пра ек-
таў і пра грам. У за кон вяр та ец ца нор ма па 
на дан ні вы кан ка мам кам пе тэн цыі ў гэ тай 
спра ве.

На спе ла стра тэ гія
Су дак лад чык мі ніст ра стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі-
кі Аляк сандр ПА ПКОЎ вы ка заў свае 
дум кі пра зме ны ў за ко не. На яго по-
гляд, пра цэс удас ка на лен ня за ка на даў-
ства ў та кой важ най сфе ры гра мад скіх 
ад но сін, як мяс цо вае кі ра ван не і са-
ма кі ра ван не, да стат ко ва скла да ны. Ён 
за кра нае пы тан ні фар мі ра ван ня рэ гі я-
наль най па лі ты кі, устой лі ва га раз віц ця 
тэ ры то рый, па ляп шэн ня якас ці жыц ця 
на сель ніц тва і мно гія ін шыя. На дум-
ку Аляк санд ра Анд рэе  ві ча, ця пе раш ні 
пра ект пра ду гледж вае па куль толь кі 
«кроп ка выя» зме ны. Та му ў да лей шым 
ра бо та па ўдас ка на лен ні за ка на даў ства 
ў гэ тай сфе ры па він на быць пра цяг ну та. 
У перс пек ты ве не аб ход на мець усе ба ко-
ва пра пра ца ва ную стра тэ гію мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, на кі ра ва ную на комп-
лекс нае раз віц цё тэ ры то рый.

Мі ха іл Мяс ні ко віч на зваў пра цэс удас-
ка на лен ня мяс цо ва га са ма кі ра ван ня па-
лі тыч ным пы тан нем, якое аб' ек тыў на на-
бы вае ўсё боль шую і боль шую знач насць. 
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ ка мен-
да ваў ве дам ствам, уста но вам і асо бам, 
якія ма юць да чы нен не да праб ле ма ты кі 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, уваж лі ва пры-
слу хац ца да вы кла дзе ных стар шы нёй про-
філь най ка мі сіі ідэй і пра па ноў, аба вяз-
ко ва вы ка рыс таць іх з мэ тай ак ты ві за цыі 
дэ пу та таў Са ве таў роз ных уз роў няў, якіх у 
кра і не 18 ты сяч.

Кро кі да па ляп шэн ня 
якас ці жыц ця

У той ці ін шай сту пе ні з дзей нас цю Са ве-
таў дэ пу та таў і мяс цо вых вы кан ка маў бы ла 
звя за на і боль шасць ін шых за ко на пра ек-
таў, якія раз гля да лі ся на се сіі. Се на та ры 
за цвер дзі лі змя нен ні ў За кон «Аб аба ро-
не пра воў спа жыў цоў жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг». У ад па вед нас ці з па праў ка мі 
ўзрас туць па тра ба ван ні да якас ці жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг, якія аказ ва юц ца 
на сель ніц тву.

Змя нен ні ў За кон «Аб ахо ве пра цы» вы-
вод зяць на но вы ўзро вень па тра ба ван ні да 
ахо вы пра цы. На прык лад, у ад па вед нас ці 
з но вай рэ дак цы яй за ко на мы ў пэў ных 
аб ста ві нах ма ем пра ва на ад мо ву ад вы-
ка нан ня пра цоў ных аба вяз каў, ка лі ўмо вы 
пра цы з'яў ля юц ца не бяс печ ны мі. За кон дае 
ця пер і маг чы масць да су до ва га раз гля ду 
роз на га лос сяў у вы пад ку рас сле да ван ня 
ня шчас ных вы пад каў на вы твор час ці.

На се сіі так са ма прай шлі пра цэ ду ру 
ад аб рэ ння пра ек ты за ко наў «Аб элект ра-
су вя зі», «Аб су до ва-экс перт най дзей нас ці» 
і шэ раг ін шых.
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Та кую дум ку пад час пер ша га 

па ся джэн ня пра ек та «Экс перт ная 

се ра да» — «Пар ла мент 7-га склі кан ня: 

за да чы за ка на даў чай га лі ны ўла ды» 

ў прэс-цэнт ры Бел ТА вы ка заў ды рэк тар 

На цы я наль на га цэнт ра за ка на даў ства 

і пра ва вых да сле да ван няў (НЦЗПД) 

Ва дзім ІПА ТАЎ.

Прэ зі дэнт пад пі саў 236 за ко на пра ек таў, 
пры ня тых Па ла тай прад стаў ні коў шос та га 
склі кан ня, па ве дам ляе ін фарм а генц тва. 

Пры гэ тым коль касць тых, што іні цы я ва лі 
са мі дэ пу та ты, не вя лі кая. Удзель ні кі круг-
ла га ста ла вы ка за лі ся з гэ тай на го ды. У 
пры ват нас ці, Ва дзім Іпа таў пад крэс ліў: 
«Дэ пу тат — не той ча ла век, які толь кі фар-
му люе і за піс вае нор мы». Ён на га даў, што 
Па ла та прад стаў ні коў Бе ла ру сі абі ра ец ца 
па ма жа ры тар най сіс тэ ме, а зна чыць, дэ-
пу та ты ў Аваль най за ле прад стаў ля юць 
ін та рэ сы сва ёй акру гі. Па тым жа прын-
цы пе яны пра цу юць над за ко на пра ек та мі. 
«Ме на ві та дэ пу тат па ві нен за бяс пе чыць 

ад па вед насць за ко на за пы там лю дзей, 
ад чуць, як раз ві ва юц ца гра мад скія ад-
но сі ны, і вы клас ці нор му пра ва та кім чы-
нам, каб яна бы ла ра бо чая і зра зу ме лая 
для ўсіх. Ме на ві та ў гэ тым і за клю ча ец ца 
за да ча пар ла мен та», — ад зна чыў ды рэк-
тар НЦЗПД.

Ва дзім Іпа таў звяр нуў ува гу, што ў Бе-
ла ру сі ство ра на сіс тэ ма, якая за бяс печ вае 
свое ча со вае аб наў лен не за ка на даў ства. 
«У нас ёсць та кія за ка на даў чыя ак ты, як 
ука зы, дэ крэ ты, якія да зва ля юць вель мі 

апе ра тыў на змя няць пра ва вое рэ гу ля ван-
не ў той ці ін шай сфе ры, не ад ста ваць ад 
жыц ця. Гэ та да па мо га для за ка на даў чай 
ула ды», — ска заў ён.

У прэс-цэнт ры Бел ТА ад бы ло ся пер-
шае па ся джэн не су мес на га з Бе ла рус кім 
ін сты ту там стра тэ гіч ных да сле да ван няў 
пра ек та «Экс перт нае ася род дзе». Удзель-
ні кі аб мер ка ва лі са мую ак ту аль ную тэ му 
па лі тыч на га се зо на-2019 — «Пар ла мент 
7-га склі кан ня: за да чы за ка на даў чай 
га лі ны ўла ды».

ЗА ДА ЧА ДЭ ПУ ТА ТА — ЗА БЯС ПЕ ЧЫЦЬ АД ПА ВЕД НАСЦЬ ЗА КО НА 

ЗА ПЫ ТАМ ЛЮ ДЗЕЙ

Бес прэ цэ дэнт ная 
пад трым ка рэ гі ё наў

АК ЦЭН ТЫ


