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«Нам, сель скім дэ пу та там, да во-
дзіц ца су ты кац ца з праб ле ма мі, якія 
на мяс цо вым уз роў ні не маг чы ма вы-
ра шыць. На прык лад, ніз кая якасць 
піт ной ва ды. Ве даю, што для дэ пу та-
таў іс ну юць роз ныя ры ча гі ўздзе ян ня 
на сі ту а цыю, але, маг чы ма, дзесь ці не 
вель мі эфек тыў на імі ка рыс та ю ся. На 
жаль, во пыт дэ пу тац тва яшчэ вель мі 
ма лы. Маг чы ма, праз лю бі мую га зе ту 
мне пад ка жуць вый сце з праб ле мы».

Свят ла на С.

Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы ня 
Ма гі лёў ска га аб лса ве та дэ пу та таў:

— Са праў ды, іс нуе шмат вель мі дзейс-
ных ры ча гоў для ажыц цяў лен ня дэ пу та там 
сва іх паў на моц тваў. Ак цэн ту ем ува гу на 

не каль кіх з іх. Гэ та дэ пу тац кі за пыт, дэ-
пу тац кі зва рот і пра па но ва дэ пу та та аб 
лік ві да цыі па ру шэн ня за кон на сці. За пыт 
ро біц ца з мэ тай атры маць афі цый нае 
тлу ма чэн не па пы тан нях, якія да ты чац ца 
най больш важ ных гра мад скіх ін та рэ саў на 
пэў най ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль най 
адзін цы. Звяр тац ца з ім мож на ў ад па вед-
ныя мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя 
ор га ны, іх струк тур ныя пад раз дзя лен ні, а 
так са ма ін шыя ар га ні за цыі, якія раз ме шча-
ны на пад ве да мас най Са ве ту тэ ры то рыі. Ён 
аба вяз ко ва ўклю ча ец ца ў па вест ку і раз-
гля да ец ца Са ве там на се сіі ў па рад ку, які 
вы зна ча ны рэг ла мен там. На се сіі дэ пу тат 
або сам агуч вае гэ тае пы тан не, або па яго
прось бе гэ та ро біць стар шы ня Са ве та. 

Мы ацэнь ва ем, на коль кі праб ле ма са праў-
ды па тра буе вы со ка га ўзроў ню раз гля ду. 
У вы пад ку ад аб рэ ння пад трым лі ва ем. За яў-
 нік атрым лі вае вы чар паль ную ін фар ма-
цыю ў дзе ся ці дзён ны або ін шы ўста ноў-
ле ны Са ве там тэр мін. Ад каз да ец ца ў 
пісь мо вай фор ме і так са ма агуч ва ец ца на 
се сіі. За яў нік вы каз ва ец ца, ці за да во ле ны 
ён вы ні ка мі. Да гра ма дзян ён мо жа да вес ці 
гэ ты ад каз у тым лі ку і праз срод кі ма са-
вай ін фар ма цыі. Як па каз вае прак ты ка, з 
дэ пу тац кім за пы там звяр та юц ца, ка лі пы-
тан не вель мі знач нае — на прык лад, ка лі 
спра ва да ты чыц ца дзярж пра гра мы «Чыс-
тая ва да» ці ачы шчаль ных збу да ван няў, 
ка лі пы тан не па тра буе ад чу валь най пра-
пра цоў кі і звя за на з вя лі кай коль кас цю 

лю дзей — бу даў ніц тва баль ні цы, дзі ця ча га 
сад ка і гэ так да лей.

На прак ты цы дэ пу та ты час цей аб мя-
жоў ва юц ца дэ пу тац кім зва ро там. Тэ мы 
там не на столь кі вост рыя, каб раз гля даць 
іх на се сіі. Тэр мін раз гля ду — дзе сяць дзён 
або, ка лі спат рэ біц ца знач ная пра пра цоў-
ка, да ме ся ца.

Што да ты чыц ца пра па но вы дэ пу та та аб 
лік ві да цыі па ру шэн ня за кон на сці, то тут, 
спа дзя ю ся, усё зра зу ме ла. Ка лі дэ пу тат 
ба чыць па ру шэн не, ён уно сіць пра па но ву 
па яго лік ві да цыі, а кам пе тэнт ныя ор га ны 
па він ны пра рэ ага ваць і пры няць усе не аб-
ход ныя ме ры па ўста наў лен ні за кон на сці 
і пра ва па рад ку.

Пад рых та ва ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

БІБ ЛІ Я ТЭ КА ДЭ ПУ ТА ТА

Дэ пу тац кі за пыт як спо саб вы ра шэн ня праб ле мы

НА пра ця гу двух дзён 
кі раў нік Між пар ла менц ка га 

са ю за Га ры э ла Ку э вас Ба ран 
зна хо дзі ла ся ў бе ла рус кай 
ста лі цы. Яна пры ма ла ўдзел 
у між на род най кан фе рэн цыі 
вы со ка га ўзроў ню пад агуль най 
наз вай «Ба раць ба з тэ ра рыз мам 
пры да па мо зе іна ва цый ных 
па ды хо даў і вы ка ры стан ня 
но вых і ўзні ка ю чых тэх на ло гій». 
У рам ках гэ та га ві зі ту ад бы ла ся 
і су стрэ ча са стар шы ня мі верх няй 
і ніж няй па лат бе ла рус ка га 
пар ла мен та — Мі ха і лам 
Мяс ні ко ві чам і Ула дзі мі рам 
Анд рэй чан кам, якая прай шла 
ў Са ве це Рэс пуб лі кі ў аў то рак, 
3 ве рас ня. У ме ра пры ем стве 
так са ма ўдзель ні ча лі стар шы ні 
па ста ян ных про філь ных 
ка мі сій Са ве та Рэс пуб лі кі і 
Па ла ты прад стаў ні коў — Сяр гей 
Рах ма наў і Ва ле рый Ва ра нец кі.

Аб' яд наць на ма ган ні
— Вель мі сім ва ліч на, што ваш 

ві зіт у на шу кра і ну ад бы ва ец ца 
ў 130-га до вы юбі лей за сна ван-
ня Між пар ла менц ка га са ю за, — 
пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч, 
ві та ю чы гос цю. Ён звяр нуў ува гу 
на сме лае і ці ка вае вы ступ лен-
ня кі раў ні ка гэ тай ар га ні за цыі 
на між на род най кан фе рэн цыі, 
пры све ча най ба раць бе з тэ ра-
рыз мам. «У прын цы пе, ва шае 
ўступ нае сло ва ге не ры ра ва ла ці-
ка выя дум кі, на мой по гляд, вы-
сту поў цаў і экс пер таў, — пад крэс-
ліў ён. — Над звы чай ці ка вая тэ ма, 
і я ха цеў бы яшчэ раз звяр нуць 
ува гу на клю ча выя тэ зі сы вы ступ-
лен ня Прэ зі дэн та на шай кра і ны, 
які ад зна чыў, што вя лі кія дзяр-
жа вы і па лі ты кі па він ны сур' ёз на 
за няц ца вы ра шэн нем пы тан няў у 
ба раць бе з тэ ра рыз мам, асаб лі ва 
ў су час ных яго фор мах».

У гэ тай су вя зі асаб лі вая ро ля ад-
да ец ца пар ла мен та ры ям. На дум-
ку спі ке ра верх няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та, ро ля Між пар-
ла менц ка га са ю за (да лей — МПС), 
пар ла мен та рыз му ў цэ лым, вель мі 
важ ная і мо жа ма бі лі за ваць на ма-
ган ні ўсіх кра ін у вы ра шэн ні гэ тых 
ак ту аль ных за дач.

Што да ты чыц ца ра бо ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та, як ад зна чыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч, ра зам з ка ле-
гам з ніж няй па ла ты вя дзец ца ра-
бо та над ак ту аль ны мі пы тан ня мі 

Па рад ку дня — 2030 па да сяг-
нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця
і на огул усіх іні цы я тыў, якія зы-
 хо дзяць у тым лі ку ад МПС і ААН. 
У гэ тай су вя зі стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі вы ка заў пра па но ву аб 
ак ты ві за цыі ра бо ты МПС з Між-
пар ла менц кай асамб ле яй кра ін 
СНД і аса біс та яе стар шы нёй — 
Ва лян ці най Мац ві ен ка (спі ке рам 
Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га 
схо ду РФ. — «МС»).

— Я ка жу аб гэ тым, та му што 
мы да стат ко ва ак тыў на пра цу-
ем у рам ках Між пар ла менц кай 
асамб леі кра ін СНД. Мне ўяў-
ля ец ца, што два та кія вя лі кія 
кан сор цы у мы маг лі б су пра цоў-
ні чаць больш ак тыў на, — вы ка-
заў упэў не насць ён і па ці ка віў ся 
дум кай на гэ ты конт Габ ры э лы 
Ку э вас Ба ран.

Дру гое пы тан не, на якім Мі ха іл 
Мяс ні ко віч за ся ро дзіў ува гу гос-
ці, да ты чы ла ся ней ка га боль ша га 
ўплы ву з бо ку МПС на пра цэ сы, 
што ад бы ва юц ца ў све це, па вы-
шэн ня ро лі гэ тай ар га ні за цыі.

— Зра зу ме ла, што пры ма е-
мыя ра шэн ні не з'яў ля юц ца аба-
вяз ко вы мі для на цы я наль ных 
пар ла мен таў, але мо гуць быць 
да ку мен ты дру го га ўзроў ню, 
свое асаб лі выя да рож ныя кар ты,
якія ма ты ва ва лі б на цы я наль ныя 
пар ла мен ты пры маць улас ныя 
ра шэн ні на асно ве да ку мен таў 
МПС, — ад зна чыў ён.

Агуль ны ін та рэс
Стар шы ня Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду Бе-
ла ру сі Ула дзі мір Анд рэй чан ка, 
у сваю чар гу, ад зна чыў, што бе-
ла рус кія дэ пу та ты вель мі вы со-
ка ацэнь ва юць су пра цоў ніц тва з 
МПС, пры ма юць удзел прак тыч-
на ва ўсіх асамб ле ях, су свет ных 
су стрэ чах спі ке раў пар ла мен таў, 
што пра хо дзяць па іні цы я ты ве гэ-
тай ар га ні за цыі, якая з'яў ля ец ца 
ад ной з най ста рэй шых уплы во-
вых ня ўра да вых у све це і ады-
гры вае вель мі важ ную ро лю ў 
раз віц ці пар ла мен та рыз му.

— Мы вель мі ўваж лі ва со чым 
за тэ ма тыч ны мі пуб лі ка цы я мі, што 
вы дае МПС, у якіх пры во дзіц ца па-
раў наль ны ана ліз ра бо ты пар ла-
мен таў. Я ха чу ска заць, што мно гія 
рэ ка мен да цыі ма юць іс тот ны ін та-
рэс і для бе ла рус ка га пар ла мен та-
рыз му, — ад зна чыў ён.

Спі кер ніж няй па ла ты звяр нуў 
ува гу на та кую фор му ўза е ма дзе-
ян ня, што ўяў ляе вя лі кую ці ка-
васць, як су свет ная кан фе рэн цыя 
спі ке раў пар ла мен таў. Да рэ чы, 
та кія су стрэ чы пра хо дзі лі па іні-
цы я ты ве МПС ужо ча ты ры ра зы, 
у дзвюх з якіх — у Жэ не ве і Нью-
Ёр ку — пры маў удзел і Ула дзі мір 
Анд рэй чан ка.

— Я ха чу ска заць, што гэ та — 
вель мі зна ка выя па дзеі, якія да-
зва ля юць ума ца ваць су пра цоў-

ніц тва па між ар га ні за цы я мі аб'-
яд на ных на цый і на цы я наль ны мі 
пар ла мен та мі, і я лі чу, гэ та вель мі 
знач ным, — упэў не ны спі кер.

Ён пад крэс ліў, што бе ла рус-
кія пар ла мен та рыі за ці каў ле ны ў 
раз віц ці ад но сін з МПС, і, на яго 
дум ку, ба кі па він ны скан цэнт ра-
ваць асноў ную ўва гу на ра шэн-
ні ад ной з га лоў ных за дач гэ тай 
між на род най ар га ні за цыі — зблі-
жэн ні пар ла мен таў у спра ве ўма-
ца ван ня мі ру і бяс пе кі ў све це.

Па вы сіць ро лю МПС
Са свай го бо ку ге не раль ны 

сак ра тар МПС Габ ры э ла Ку э вас 
Ба ран па дзя ка ва ла за пад трым ку 
з бо ку Бе ла ру сі пад час вы ба раў 
на гэ тую па са ду, якія пра во дзі-
лі ся на 137-й Між пар ла менц кай 
асамб леі ў Санкт-Пе цяр бур гу два 
га ды та му. «Гэ та быў вель мі важ-
ны мо мант для мя не, які змя ніў 
маё жыц цё», — пры га да ла яна.

Ад ной з га лоў ных за дач ар га-
ні за цыі на гэ ты мо мант яна вы-
зна чы ла па шы рэн не прад стаў-
ніц тва МПС у па ся джэн нях і кан-
фе рэн цы ях вы со ка га ўзроў ню, 
та кіх, на прык лад, што ад бы лі ся 
ў Мін ску.

— Прэ зі дэнт ва шай кра і ны 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва ім вы-
ступ лен ні зра біў вель мі важ ную 
за яву, асаб лі ва мне спа да ба ла ся 
фра за на конт та го, што ў нас ад на 
пла не та і мы па він ны з ёй ра за-
брац ца, — пад крэс лі ла яна. — Я 
лі чу, што Між пар ла менц ка му са-
ю зу і ад да ец ца та кая важ ная ро-
ля, бо, у пер шую чар гу, мы з'яў-
ля ем ся за ка на даў чым ор га нам,
а ў дру гую — пла ну ем бюд жэт. 
Та кім чы нам, мы зна хо дзім ся 

ў цэнт ры вы ра шэн ня кан флік ту ці 
праб лем, якія ўзні ка юць.

Ад нак, на яе дум ку, МПС, як 
і лю бая ін шая між на род ная ар-
га ні за цыя, бу дзе на столь кі моц-
най, на коль кі гэ та га жа да юць яе 
ўдзель ні кі, та му як і лю бую ін шую 
ар га ні за цыю, між пар ла менц кі 
са юз не аб ход на ўма цоў ваць.

Што да ты чыц ца пра па но вы 
Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча аб на ладж-
ван ні су вя зяў з Між пар ла менц кай 
асамб ле яй кра ін СНД, стар шы ня 
МПС ад зна чы ла: Ва лян ці на Мац-
ві ен ка з'яў ля ец ца вель мі важ ным 
і ква лі фі ка ва ным кі раў ні ком, што 
со чыць за ўсі мі па дзея мі, іні цы я -
ты ва мі, якія сы хо дзяць з бо ку 
Між пар ла менц ка га са ю за, і да-
стат ко ва доб рая су вязь па між 
дзвю ма ар га ні за цы я мі ўжо іс нуе.

— Я лі чу, што ў да да так да гэ -
тай пра па но вы вель мі важ нае 
зна чэн не мае пра па но ва па на-
ладж ван ні шля хоў су пра цоў ніц т-
ва еў ра зій скіх кра ін з на шай ар-
га ні за цыяй, каб яны бы лі больш 
уцяг ну тыя ў на шу што дзён ную 
дзей насць, — пад крэс лі ла яна.

Ад каз ва ю чы на дру гую част ку 
пы тан ня, якое агу чыў на су стрэ чы 
Мі ха іл Мяс ні ко віч, ген сек МПС 
ад зна чы ла:

— Ка неш не ж, МПС з'яў ля ец ца 
важ най ар га ні за цы яй. Мы ўвесь 
час пры ма ем ра шэн ні, рэ за лю цыі, 
ро бім пуб лі ка цыі, як вы спра вяд-
лі ва ад зна чы лі, нам не аб ход на 
ру хац ца ў кі рун ку рас пра цоў кі 
да рож ных кар таў, якія ста лі б па-
кро ка вай ін струк цы яй да та го, як 
не аб ход на вы ка рыс тоў ваць між-
на род ныя да гаворы і ін стру мен ты 
на мяс цо вых уз роў нях.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

НА ПА РАД КУ ДНЯДА РОЖ НЫЯ КАР ТЫ 
ДЛЯ НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ ПАР ЛА МЕН ТАЎ
Спі ке ры дзвюх па лат бе ла рус ка га пар ла мен та 
аб мер ка ва лі са стар шы нёй Між пар ла менц ка га са ю за шля хі да лей ша га су пра цоў ніц тва

У тэ му
Сяр гей РАХ МА НАЎ, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе-
цы:

— Вель мі важ на, што пар ла мен та рыі ады гры ва юць важ ную ро-
лю ў вы ра шэн ні клю ча вых су свет ных праб лем. Іх ро ля ўзрас тае, 
па коль кі жыц цё па каз вае, што лі да ры най буй ней шых кра ін све ту 
не спраў ля юц ца з ты мі праб ле ма мі, якія трэ ба вы ра шаць, і гэ та 
пра гу ча ла ў вы ступ лен ні на ша га Прэ зі дэн та. Та му не аб ход на аб'-
яд наць усю моц ра зам, у тым лі ку не вя лі кім і ся рэд нім кра і нам, да 
якіх ад но сіц ца Бе ла русь, і, ад па вед на, не толь кі вы ка наў чай, але 
і за ка на даў чай ўла ды, экс перт най і гра ма дзян скай су поль нас цяў — 
мы па він ны пра ца ваць ра зам, та му што па гро зы, якія іс ну юць сён ня 
ў све це, вель мі сур' ёз ныя, іх нель га не да ацэнь ваць, і ка лі не бу дзе 
ка ар ды на цыі ра бо ты — не бу дзе пос пе ху.
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