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БЯС ПЕ КА ПРА ЦЫ: 
АД КАЗ НАСЦЬ ДВУХ БА КОЎ

Пра тэмп ра бо ты пар ла мен та-
ры яў свед чыць на ступ ная лiч ба: 
на за ключ ным па ся джэн нi дру гой 
се сii Са ве та Рэс пуб лi кi се на та ры 
ўхва лi лi ад ра зу 28 за ко на пра ек-
таў. Ся род iх бы лi i сцвяр джэн нi 
спра ва здач аб вы канан нi бюд жэ-
таў: рэс пуб лi кан ска га i фон ду са-
цы яль най аба ро ны; i ра ты фi ка цыi 
дзя сят ка мiж на род ных па гад нен-
няў; i па праў кi ў дзей ныя за ко ны: 
i пры няц це но вых за ко наў.

— Се на та ры вель мi ўваж лi ва 
вы ву ча лi за ко на пра ект аб уня сен-
нi змя нен няў i да паў нен няў у За кон 
«Аб ахо ве пра цы», — за пэў нiў жур-

на лiс таў Мi ка лай КА ЗА РА ВЕЦ, 
стар шы ня Па ста ян най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi па аду ка цыi, 
на ву цы, куль ту ры i са цы яль-
ным раз вiц цi, — бо кож ны ра зу-
мее знач насць праб ле мы па ства-
рэн нi доб рых умоў для за ха ван ня 
зда роўя ра бот нi каў i знi жэн ня вы-
твор ча га траў ма тыз му. Та кая на-
ва цыя, як пра да стаў лен не па слуг 
па ахо ве пра цы праз акрэ ды та цыю 
фi зiч ных асоб, да зво лiць знi зiць 
вы твор чы траў ма тызм. Увя дзен не 
тэр мi ну «кi ра ван не пра фе сiй ны мi 
ры зы ка мi» аба вя жа пра ца даў цу 
пад трым лi ваць эфек тыў насць сiс-
тэ мы ахо вы пра цы на вы твор час цi. 
Пад па рад ка ван не спе цы я лiс таў па 
ахо ве пра цы не па срэд на кi раў нi ку 

прад пры ем ства змен шыць вы пад кi 
ўскла дан ня на гэ тых спе цы я лiс таў 
не ха рак тэр ных для iх аба вяз каў. 
Вель мi важ на, што за ко на пра ект 
пра па нуе ўзмац нен не па тра ба ван-
няў па ахо ве пра цы як да пра ца-
даў цы, так i да ра бот нi ка.

БЯС ПЕ КА РУ ХУ: УПЭЎ НЕ НАСЦЬ 
У ЦВЯ РО ЗАС ЦI

Са вет Рэс пуб лi кi ўхва лiў пра-
ект За ко на «Аб уня сен нi змя нен-
няў i да паў нен няў у не ка то рыя 
ко дэк сы Рэс пуб лi кi Бе ла русь па 
пы тан нях уз мац нен ня мер ад каз-
нас цi за кi ра ван не транс парт ны м 
срод кам у ста не ап'я нен ня», якi 
быў пры ня ты нiж няй па ла тай ад-
ра зу ў двух чы тан нях.

— Лю бы ўдзель нiк да рож на га 
ру ху па вi нен быць упэў не ны, што 
на да ро зе зна хо дзяц ца толь кi цвя-
ро зыя кi роў цы, i кож ны па вi нен 
па мя таць, што яго ча ка юць до ма 
жы вым i зда ро вым, — вы ка заў 
сваё мер ка ван не аб за ко на пра ек-
це Яў ген КА РАШ КОЎ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс-
пуб лi кi па за ка на даў стве i дзяр-
жаў ным бу даў нiц тве. — За ко-

на пра ект ак ту аль ны i адэ кват ны 
су час ным фак тыч ным гра мад скiм 
ад но сi нам у вы шэй на зва най сфе-
ры. У мно гiх кра i нах све ту iс нуе 
та кая прак ты ка. Аў стрыя, Гер-
ма нiя, Iс лан дыя, Iс па нiя, Ма ро ка, 
Хар ва тыя, Мал до ва пра ду гледж-
ва юць спе цы яль ную кан фiс ка цыю 
ў якас цi iн шай ме ры да кры мi наль-
на-пра ва во га па ка ран ня. У Бос нii 
i Гер ца га вi не, Сер бii кан фiс ка цыя 
аў та ма бi ля раз гля да ец ца як кан-
фiс ка цыя срод ку зла чын ства i 
як дзяр жаў ная ме ра бяс пе кi. У 
Азер бай джа не, Ал ба нii, Фран цыi, 
Япо нii, на Фi лi пi нах кан фiс ка цыя 
пры мя ня ец ца як да дат ко вая ме ра 
па ка ран ня. Гэ та зна чыць, прак ты-
ка пры мя нен ня кан фiс ка цыi аў та-
ма бi ля ў п'я ных кi роў цаў у роз ных 
кра i нах мо жа ад роз нi вац ца, але 
сэнс за ста ец ца той жа.

Ге не раль ны пра ку рор Бе ла-
ру сi Аляк сандр КА НЮК, прад-
стаў ля ю чы за ко на пра ект у Са ве це 
Рэс пуб лi кi, вы ка заў мер ка ван не, 
што кан фiс ка цыя аў то ста не ас но-
вай для ства рэн ня фон ду па крыц-
ця ўро ну па цяр пе лым, пры чым не 
толь кi ад ДТЗ. «Дзе ян не за ко на 

пас ля яго ўступ лен ня ў сi лу бу-
дзе рас паў сюдж вац ца не толь кi 
на бе ла рус кiх, але i на за меж ных 
гра ма дзян», — удак лад нiў ге не-
раль ны пра ку рор.

БЯС ПЕ КА БIЗ НЕ СУ: 
ПРАЗ РЫС ТАСЦЬ 
I РОЎ НЫЯ ЎМО ВЫ

Пер шы на мес нiк мi нiст ра 
эка но мi кi Ана толь ФI ЛО НАЎ, 
прад стаў ля ю чы ў верх няй па ла це 
за ко на пра ект аб iн вес ты цы ях, ад-
зна чыў, што яго нор мы на кi ра ва-
ны на пры цяг нен не iн вес ты цый у 
Бе ла русь i iх эфек тыў нае вы ка ры-
стан не, за бес пя чэн не га ран тый, 
пра воў i за кон ных iн та рэ саў iн вес-
та раў, а так са ма iх ад ноль ка вай 
аба ро ны. Пра ек там за бяс печ ва-
ец ца пра ста та i праз рыс тасць за-
ма ца ва ных у iм норм i па няц цяў, 
што пра ду гледж вае вы клю чэн не 
двая ка га тлу ма чэн ня дзяр жаў ны-
мi ор га на мi, юры дыч ны мi асо ба мi 
i гра ма дзя на мi ак таў, якiя пры ма-
юц ца ў яго раз вiц цё.

Бе ла рус кiя се на та ры адоб-
ры лi пра ект за ко на аб уня сен нi 
па пра вак у за кон аб ва лют ным 

рэ гу ля ван нi i ва лют ным кант ро лi, 
асноў ная на ве ла яко га да ты чыц-
ца ўво зу ва лю ты фi зiч ны мi асо-
ба мi ў Бе ла русь з iн шых кра iн МС 
або вы ва зу. Да ку мент га во рыць, 
што ў Мыт ным са ю зе лю бое пе-
ра мя шчэн не каш тоў нас цяў i ва-
лю ты ажыц цяў ля ец ца сва бод на. 
Акра мя та го, у за кон да да ец ца 
па ла жэн не аб пры яры тэт нас цi 
па ла жэн няў мiж на род ных да га-
во раў, да якiх да лу чы ла ся Бе ла-
русь. За ко на пра ект удак лад няе 
так са ма функ цыi дзярж ор га наў, 
якiя зай ма юц ца ва лют ным кант-
ро лем. У пры ват нас цi, гэ та На цы-
я наль ны банк i Дзяр жаў ны мыт ны 
ка мi тэт.

Акра мя та го, дэ пу та ты Са ве та 
Рэс пуб лi кi адоб ры лi за ко на пра-
ект аб уня сен нi змя нен няў i да-
паў нен няў у за кон аб сва бод ных 
эка на мiч ных зо нах. Гэ тым за ко на-
пра ек там нор мы дзе ю ча га за ко-
на пры вод зяц ца ў ад па вед насць 
з па ла жэн ня мi па гад нен ня па пы-
тан нях сва бод ных спе цы яль ных, 
асаб лi вых эка на мiч ных зон на 
мыт най тэ ры то рыi Мыт на га са ю-
за i мыт най пра цэ ду ры сва бод най 
мыт най зо ны, а так са ма з па ла-

жэн ня мi да га во ра аб Еў ра зiй скай 
эка на мiч най ка мi сii.

БЯС ПЕ КА БУ ДУ ЧЫ НI: 
ЗДА РО ВЫ ЛАД ЖЫЦ ЦЯ

Па ла та прад стаў нi коў На цы я-
наль на га схо ду Бе ла ру сi пад вя-
ла вы нiк дру гой се сii пры няц цем 
вась мi за ко на пра ек таў у пер шым 
чы тан нi. Ся род iх — па праў кi ў 
за ка на даў ства, якiя да ты чац ца 
аба ро ту ана ла гаў нар ка тыч ных 
срод каў, псi ха троп ных рэ чы ваў. 
У роз ныя да ку мен ты бу дзе ўне се-
на па няц це ана ла гаў нар ко ты каў i 
псi ха троп ных рэ чы ваў, якое ра ней 
бы ло ўве дзе на ў За кон «Аб нар-
ка тыч ных срод ках, псi ха троп ных 
рэ чы вах, iх прэ кур со рах i ана ла-
гах».

Ад каз ва ю чы на пы тан нi дэ пу та-
таў, на мес нiк на чаль нi ка ўпраў-
лен ня па нар ка кант ро лi i про цi-
дзе ян нi ганд лю людзь мi кры мi-
наль най мi лi цыi МУС, пал коў нiк 
мi лi цыi Ва сiль ЛО СIЧ па ве да мiў, 
што нар ка дзял кi пас ля ўвя дзен ня 
ў Бе ла ру сi па няц ця «ана ла гi нар-
ко ты каў» ста лi зна хо дзiць вый сце i 
так змя няць фор му лы нар ко ты каў, 

што но выя рэ чы вы ўжо не пад па-
да юць пад ана ла гi, та му мi лi цыя 
пад трым лi вае па шы рэн не па няц ця 
ана ла гаў.

Ра зам з тым, Ва сiль Ло сiч ад-
зна чыў, што ўвя дзен не па няц ця 
ана ла гаў да ло свой плён. У пры-
ват нас цi, не ка то рыя пра даў цы 
спай су, да ве даў шы ся аб но ва ўвя-
дзен нi, пе ра ста лi зай мац ца сва iм 
«бiз не сам».

Па ла та прад стаў нi коў пры ня ла 
ў пер шым чы тан нi i пра ект За ко-
на «Аб ас но вах дзей нас цi па пра-
фi лак ты цы пра ва па ру шэн няў». 
У пры ват нас цi, пра ду гледж ва ец-
ца, што дзярж па лi ты ку ў сфе ры 
та кой пра фi лак ты кi бу дзе вы зна-
чаць Прэ зi дэнт. Бу дзе ўве дзе ны 
так са ма та кi iн стру мент пра фi лак-
тыч най ра бо ты, як уня сен не аба-
рон на га прад пi сан ня гра ма дзя нi-
ну, якi ўчы нiў на сiл ле ў сям'i. Ад-
на ча со ва з гэ тым бу дзе пры мац ца 
ра шэн не аб па ста ноў цы яго на 
пра фi лак тыч ны ўлiк. Кан так ты 
та ко га ча ла ве ка з сям' ёй мо гуць 
быць аб ме жа ва ны.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

КУР САМ 
НА АБ НАЎ ЛЕН НЕ КРА І НЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Хут кі рост па слуг у сфе рах буй но га 
сет ка ва га ганд лю, гра мад ска га хар-
ча ван ня, ма біль най і паш то вай су вя зі 
так са ма за па тра ба ваў апе ра тыў на га 
аб наў лен ня за ка на даў ства. Пры гэ тым 
асаб лі вы ак цэнт быў зроб ле ны на ства-
рэн не ўмоў для доб ра сум лен най кан ку-
рэн цыі, не да пу шчэн ня ма на па ліз му.

І гэ та да лё ка не поў ны пе ра лік мер, 
пры зна ча ных са дзей ні чаць пра вя дзен-
ню ма дэр ні за цыі. Але ў кан чат ко вым 
вы ні ку яе пос пех за ле жыць ад са мо га 
ча ла ве ка, яго іні цы я ты вы і ма ты ва цыі 
да пра цы.

Пра цу ю чы над па праў ка мі ў Пра-
цоў ны ко дэкс, дэ пу та ты імк ну лі ся зра-
біць яго нор мы больш гіб кі мі, адап тыў-
ны мі, па шы рыць по ле маг чы мас цяў 
для пра яў лен ня дзе ла вой ак тыў нас ці, 
у тым лі ку ў сфе ры ма ло га біз не су, 
пры ар га ні за цыі на до мнай пра цы, ра-
бо це па су мя шчаль ніц тве.

Акра мя та го, пры ня ты за ко на пра-
ек ты, на кі ра ва ныя на пад трым ку тра-
ды цый ных ра мёст ваў, пры цяг нен не 
ў Бе ла русь за меж ных спе цы я ліс таў, 
па тэн цы ял якіх мо жа ады граць па зі-
тыў ную ро лю ў раз віц ці кра і ны.

Асноў ным прын цы пам пры ка рэк ці-
роў цы пра цоў на га за ка на даў ства з'яў-
ля ла ся ўзмац нен не аба ро ны пра воў 
ра бот ні каў. У Пра цоў ны ко дэкс бу дуць 
уклю ча ны нор мы, якія за ба ра ня юць 
дыс кры мі на цыю пры пры ёме на ра-
бо ту на пад ста ве ўзрос ту або мес ца 
жы хар ства, уста ноў ле ны дак лад ны 
па ра дак вы пла ты вы хад ной да па мо-
гі і пад ста вы ска са ван ня пра цоў на га 
да га во ра.

Уз мац ня юц ца па тра ба ван ні і да 
ахо вы пра цы. Ра бот ні кі, на прык лад, 
змо гуць ад мо віц ца ад вы ка нан ня ра-
бо ты, ка лі іх жыц цю і зда роўю па гра-
жае не бяс пе ка. Уз моц не ны га ран тыі 
бяс пе кі пра цы жан чын і пад лет каў, 
пры ня ты ме ры па па пя рэ джан ні вы-
твор ча га траў ма тыз му, у тым лі ку па 
пры чы не п'ян ства.

Да рэ чы, пы тан ні ба раць бы з гэ тым 
са цы яль ным злом уз ні ма лі ся на се сіі 
не адзін раз. Асаб лі вы рэ за нанс вы-
клі ка ла пры няц це за ко на пра ек та аб 
уз мац нен ні мер ад каз нас ці за кі ра ван-
не аў та ма бі лем у ста не ап'я нен ня. У 
цэ лым гра мад скасць ус пры мае гэ ты 
крок па зі тыў на, па коль кі раз мо ва, па 
сут нас ці, ідзе аб вы ра та ван ні ча ла ве-
чых жыц цяў.

Зра зу ме ла, толь кі за ба рон ны мі 
ме ра мі гэ ту праб ле му не вы ра шыць. 
Не аб ход на шы рэй пра па ган да ваць 
зда ро вы лад жыц ця. Гэ та мае на мэ-
це пры ня ты ў пер шым чы тан ні пра-
ект За ко на «Аб фі зіч най куль ту ры і 
спор це», які вы ра шае шэ раг пы тан няў 
ар га ні за цыі фіз куль тур най, фіз куль-
тур на-азда раў лен чай і спар тыў на-ма-
са вай ра бо ты, у тым лі ку з ін ва лі да мі, 
па мес цы жы хар ства або ра бо ты. У 
хо дзе се сіі мы знач на ру шы лі на пе рад 
і ў пра ва вым рэ гу ля ван ні пра фе сій на-
га спор ту.

Важ кі блок за ко на пра ек таў звя за-
ны з рэ фар ма ван нем су до вай сіс тэ-
мы. Змя нен ні за кра на юць дзей насць 
Кан сты ту цый на га Су да, гас па дар чае, 
гра ма дзян скае і ад мі ніст ра цый нае су-
да вод ства. Мэ та на ва цый — ап ты мі-
за цыя ўсіх ста дый су до ва га пра цэ су, 
па вы шэн не ад каз нас ці су до вых ор га-
наў. Зроб ле ны знач ны крок і ў раз віц ці 
аль тэр на тыў ных ві даў урэ гу ля ван ня 
спрэ чак, у пры ват нас ці ін сты ту та ме-
ды я цыі.

Пра даў жа ла ся сіс тэм ная ра бо та па 
за ка на даў чым за бес пя чэн ні за кон на-
сці і пра ва па рад ку, бяс пе кі гра ма дзян і 
дзяр жа вы. Пры ня ты ме ры па ўзмац нен-
ні пра фі лак ты кі пра ва па ру шэн няў, ба-
раць бы з нар кат ра фі кам, уста наў лен ні 
ад каз нас ці за раз мя шчэн не ў Ін тэр нэ-
це ін струк цый па вы ра бе вы бу хо вых 
рэ чы ваў. Ла гіч ным пра ця гам на шых 
на ма ган няў па про ці дзе ян ні ганд лю 
людзь мі ста ла да лу чэн не да ад па вед-
най Кан вен цы іі Са ве та Еў ро пы.

І ў цэ лым тэ ма раз віц ця між на род-
най да га вор най ба зы гу ча ла ў Аваль-
най за ле да во лі час та, пры ня ты ра-
шэн ні, на кі ра ва ныя на па глыб лен не 
эка на міч на га су пра цоў ніц тва ў рам ках 
Мыт на га са ю за, Адзі най эка на міч най 
пра сто ры, ін шых ін тэ гра цый ных утва-
рэн няў, на ўма ца ван не двух ба ко ва-
га ўза е ма дзе ян ня з Азер бай джа нам, 
Банг ла дэш, Сер бі яй, Турк ме ні ста нам, 
Укра і най, ін шы мі кра і на мі. Ап ты мі за-

ва ны і сам па ра дак пад рых тоў кі і пад-
пі сан ня між на род ных да га во раў.

У хо дзе се сіі вы ра ша ны комп лекс 
за дач па ўста наў лен ні но вых кан так-
таў з за меж ны мі пар ла мен та мі, па-
глыб лен ні і за ма ца ван ні ўжо іс ну ю чых 
ад но сін су пра цоў ніц тва.

У рам ках са юз ніц кіх ад но сін з Ра-
сій скай Фе дэ ра цы яй знач най па лі тыч-
най па дзе яй ста ла пра вя дзен не ў Мін-
ску 44-й се сіі Пар ла менц ка га Схо ду 
Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі.

Па пя рэд ні ча лі се сіі круг лы стол у 
рам ках між на род на га фо ру му «Еў ра-
зій ская эка на міч ная перс пек ты ва» і 
су мес нае па ся джэн не Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між-
на род ных спра вах і Ка мі тэ та Дзяр жаў-
най Ду мы па спра вах СНД і су вя зях з 
су ай чын ні ка мі. Су вязь гэ тых ме ра пры-
ем стваў ар га ніч ная і ла гіч ная, ка лі ўлі-
чыць, што во пыт са юз на га бу даў ніц-
тва паў на цэн на вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
еў ра зій скім ін тэ гра цый ным пра цэ се.

Тра ды цый на ў ак тыў ным рэ жы ме 
пра во дзі ла ся ра бо та ў рам ках між пар-
ла менц кіх асамб лей СНД, Еў рА зЭС і 
Пар ла менц кай асамб леі АДКБ. Нель-
га не ад зна чыць той факт, што мно гія 
бе ла рус кія дэ пу та ты ўвай шлі ў склад 
па ста ян ных ка мі сій гэ тых між пар ла-
менц кіх ар га ні за цый, бы лі вы бра ны іх 
стар шы ня мі і на мес ні ка мі стар шынь.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 
пры ма лі ак тыў ны ўдзел у пад рых тоў цы 
і раз гля дзе больш як 20 ма дэль ных за-
ка на даў чых ак таў і рэ ка мен да цый па 
гар ма ні за цыі і ўні фі ка цыі на цы я наль-
ных за ка на даў стваў у роз ных га лі нах 
пра ва, а так са ма ў дыс ку сіі аб ро лі 
пар ла менц кіх ар га ні за цый у па бу до ве 
Еў ро пы без раз дзя ляль ных лі ній, якая 
пра во дзі ла ся ў рам ках між на род най 
пар ла менц кай кан фе рэн цыі, ар га ні за-
та ра мі якой вы сту пі лі Між пар ла менц-
кая Асамб лея СНД і Пар ла менц кая 
асамб лея Са ве та Еў ро пы.

Ад нос на апош няй з на зва ных 
асамб лей ха чу ін фар ма ваць вас, па-
ва жа ныя ка ле гі, што ўчо ра дэ пу та ты 
М.Л. Са ма сей ка і А.І. За зу ля ўдзель-
ні ча лі ў па ся джэн ні Ка мі тэ та ПА СЕ па 
па лі тыч ных пы тан нях і дэ ма кра тыі. 
На шы прад стаў ні кі вы раз на і дак-
лад на да вя лі да ве да ма дэ пу та таў 
ПА СЕ бе ла рус кую па зі цыю па шэ ра гу 
прын цы по вых пы тан няў, уклю ча ю чы 
пы тан не аб ад наў лен ні ста ту су спе цы-
яль на за про ша на га для Пар ла мен та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

На якас на но вы ўзро вень вый шла 
раз віц цё двух ба ко вых між пар ла менц-
кіх ад но сін з за меж ны мі дзяр жа ва мі. 
Ак цэн тую ўва гу на тым, што гэ ты пра-
цэс ішоў у агуль ным кан тэкс це знеш-
не па лі тыч ных пры яры тэ таў бе ла рус-
кай дзяр жа вы.

Не так даў но мы га ва ры лі аб не-
аб ход нас ці рэа лі зоў ваць уста ноў ку кі-
раў ні ка дзяр жа вы на раз віц цё ад но сін 
з кра і на мі рэ гі ё на Аса цы я цыі дзяр жаў 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. А сён ня мы 
ўжо ад зна ча ем, што бя гу чы год пра хо-
дзіць, без пе ра боль шан ня, пад зна кам 
АСЕ АН. Гэ та і ві зіт на шай дэ ле га цыі ў 
Кам бо джу ў лю тым, і ві зі ты пар ла менц-
кіх дэ ле га цый Сін га пу ра ў кра са ві ку і 
Ін да не зіі ў маі. У гэ тым жа ме ся цы ў 
Па ла це прад стаў ні коў прай шлі пе ра-
га во ры з Прэм' ер-мі ніст рам Са цы я ліс-
тыч най Рэс пуб лі кі В'ет нам. У па чат ку 
на ступ на га тыд ня ча ка ец ца су стрэ ча 
з Прэ зі дэн там Ла ос кай На род на-Дэ-
ма кра тыч най Рэс пуб лі кі. У ве рас ні 
ў Бру неі прой дзе 34-я Ге не раль ная 
асамб лея Між пар ла менц кай асамб леі 
АСЕ АН, і ўжо пра пра цоў ва юц ца пы-
тан ні на ша га ўдзе лу ў гэ тым аў та ры-
тэт ным між на род ным фо ру ме.

Доб рыя перс пек ты вы ад кры ва юц-
ца для на рошч ван ня ўза е ма вы гад ных 
пар ла менц кіх ад но сін з Рэс пуб лі кай 
Ін дыя. Кры ху больш за ме сяц та му Бе-
ла русь з афі цый ным ві зі там на ве да ла 
пар ла менц кая дэ ле га цыя гэ тай кра і-
ны, і, гэ так жа як з Пар ла мен там Ін да-
не зіі, з ін дый скі мі ка ле га мі быў пад пі-
са ны да га вор аб су пра цоў ніц тве.

У пе ры яд се сіі ад бы ло ся пяць ві-
зі таў бе ла рус кіх пар ла менц кіх дэ ле-
га цый у за меж ныя дзяр жа вы і між-
на род ныя пар ла менц кія ар га ні за цыі, 
у тым лі ку для ўдзе лу ва ўра чыс тых 
цы ры мо ні ях, пры све ча ных інаў гу ра цыі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Ар ме нія Сер-
жа Аза та ві ча Сарг ся на і Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Эк ва дор Ра фа э ля Ка рэа 
Дэль га да. Ві зі ты бы лі вы ка ры ста ны 
і ў мэ тах раз віц ця між пар ла менц ка га 

дыя ло гу. У пры ват нас ці, ві зіт у Эк ва-
дор рэ аль на ад кры вае но вую ста рон-
ку пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня з 
дзяр жа ва мі Ла цін скай Аме ры кі.

Пра доў жы ла ся ра бо та па ак ты ві за-
цыі кан так таў на ўзроў ні ка мі сій і ра-
бо чых груп На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь па су пра цоў ніц тве з 
пар ла мен та мі за меж ных дзяр жаў. У 
Па ла це прад стаў ні коў прай шлі су стрэ-
чы з пар ла мен та ры я мі Азер бай джа на, 
В'ет на ма, Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра-
таў, Ра сіі, Эс то ніі, прад стаў ні ка мі шэ ра-
гу між на род ных ар га ні за цый і дып ла-
ма тыч на га кор пу са за меж ных дзяр жаў, 
акрэ ды та ва ных у на шай кра і не.

У цэ лым у спра ва здач ны пе ры яд 
пар ла мен та рыі пры ня лі ўдзел больш як 
у 50 роз ных між на род ных ме ра пры ем-
ствах. Акра мя зга да ных кра ін, бе ла рус-
кія дэ пу та ты на кі роў ва лі ся ў служ бо выя 
ка ман дзі роў кі ў Бал га рыю, Вя лі ка бры-
та нію, Венг рыю, Грэ цыю, Кыр гыз стан, 
Літ ву, Мал до ву, Ра сію, Сер бію, Тур цыю, 
Укра і ну і ін шыя дзяр жа вы.

У на ступ ны пе ры яд нас так са ма 
ча кае на пру жа ная між на род ная пра-
гра ма, якая ахо піць увесь спектр між-
пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня.

Яна ўклю чыць у ся бе пра пра цоў ку 
ві зі таў пар ла менц кіх дэ ле га цый Ар ме-
ніі, В'ет на ма, Іра на ў Рэс пуб лі ку Бе ла-
русь, а так са ма пар ла менц кіх дэ ле га-
цый Рэс пуб лі кі Бе ла русь у В'ет нам, 
Турк ме ні стан і Укра і ну.

Лі та раль на сён ня на ша пар ла менц-
кая дэ ле га цыя на ча ле з на мес ні кам 
стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў Гу-
мін скім В.А. на кі ра ва ла ся ў Тур цыю 
для ўдзе лу ў ра бо це 22-й што га до вай 
се сіі Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ, 
асноў най тэ май якой бу дзе аб мер ка-
ван не пы тан няў, звя за ных з рэ фар ма-
ван нем АБ СЕ.

Бе ла рус кія пар ла мен та рыі пра вя лі 
вя лі кую пад рых тоў чую ра бо ту. Іс нуе 
шмат пра па ноў і на пра цо вак, уклю-
ча ю чы іні цы і ру е мую бе ла рус кім бо кам 
рэ за лю цыю ПА АБ СЕ «Су пра цоў ніц-
тва ў мэ тах пе ра хо ду да «зя лё най» 
эка но мі кі ў кан тэкс це ўстой лі ва га раз-
віц ця». Праг на зу ец ца вель мі на пру жа-
ная ра бо та, і мне хо чац ца па жа даць 
на шай дэ ле га цыі пос пе хаў.

Пра доў жыц ца ра бо та і па лі ніі Між-
пар ла менц ка га Са ю за, Між пар ла менц-
кай асамб леі пра ва слаўя, якая ця пер 
пра во дзіць сваю 20-ю што га до вую 
Ге не раль ную асамб лею ў Грэ цыі, пар-
ла менц кай струк ту ры Цэнт раль на еў-
ра пей скай іні цы я ты вы, ін шых між на-
род ных ар га ні за цый, у тым лі ку на шы 
пры яры тэт ныя на прам кі су пра цоў ніц-
тва ў рам ках ін тэ гра цый ных струк тур.

Не менш на сы ча най бу дзе за ка нат-
вор чая дзей насць. Ужо сён ня ў пар ла-
менц кім парт фе лі 46 за ко на пра ек таў, 
33 з іх не аб ход на пад рых та ваць да 
раз гля ду ў дру гім чы тан ні.

Упер шы ню дэ пу тац ка му кор пу су 
пя та га склі кан ня трэ ба бу дзе раз гле-
дзець пра ект За ко на аб рэс пуб лі кан-
скім бюд жэ це і цэ лы па кет спа да рож-
ных да ку мен таў. Ужо ця пер пар ла мен-
та рыі ак тыў на ўклю чы лі ся ў ра бо ту па 
іх пад рых тоў цы.

Глы бо кай пра пра цоў кі бу дуць па-
тра ба ваць пы тан ні ўдас ка на лен ня 
ан ты ма на поль на га за ка на даў ства, 
за ка на даў ства ў сфе рах цэ на ўтва-
рэн ня, рэ гу ля ван ня рын ку каш тоў ных 
па пер, эка на міч най не пла це жаз доль-
нас ці (банк руц тва).

І, вя до ма ж, са мую піль ную ўва гу 
мы па він ны ўдзя ліць на шым вы бар-
чым акру гам, дзе сён ня ідзе на пру жа-
ная ра бо та па аб наў лен ні кра і ны. Наш 
аба вя зак — ака заць мак сі маль ную 
пад трым ку мяс цо вым ор га нам ула ды 
ў вы ра шэн ні за дач са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця рэ гі ё наў, ма дэр ні-
за цыі пра мыс ло вых і сель ска гас па-
дар чых прад пры ем стваў, у ра бо це з 
на сель ніц твам.

Ана ліз сі ту а цыі на мес цах, пра мы 
кан такт з вы бар шчы ка мі да дуць маг-
чы масць нам яшчэ раз аца ніць пра-
віль насць пры ня тых ра шэн няў, уба-
чыць ак ту аль ныя праб ле мы, на ме ціць 
шля хі іх вы ра шэн ня — уво гу ле, ства-
рыць доб ры за чын для асен няй се сіі.

На за кан чэн не, па ва жа ныя дэ пу-
та ты, да зволь це па дзя ка ваць вам за 
плён ную пра цу і па він ша ваць усіх пры-
сут ных з на ды хо дзя чым свя там — Днём 
Не за леж нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Па жа даю вам моц на га зда роўя, 
шчас ця і но вых здзяйс нен няў на ка-
рысць род най Бе ла ру сі.

Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк  �� НА ВЫ ПЕ РАД КI З ЧА САМ
Адзiн з дак лад чы каў, прад стаў ля ю чы за ко на пра ект у нiж няй 
па ла це пар ла мен та за ўва жыў: «Мы ўцяг ну ты ў гон ку». Ме ла ся 
на ўва зе ба раць ба з нар ко ты ка мi i iх ана ла га мi, у якой за ка-
на даў чыя ме ха нiз мы не па вiн ны ад ста ваць ад дзе ян няў нар-
ка дзял коў, каб свое ча со ва iх спы няць. Ад нак свое ча со васць 
за ко наў мае вя лi кае зна чэн не не толь кi ў сфе ры бяс пе кi, але 
i ў сфе ры эка но мi кi, са цы яль най аба ро ны, ахо вы зда роўя, 
аду ка цыi, дэ ма гра фii.... Час iмк лi ва дык туе нам но выя ўмо вы 
жыц ця, i ад за ка нат вор цаў у тым лi ку за ле жыць, на коль кi ўся 
Бе ла русь упi шац ца ў гэ тыя ўмо вы, на коль кi яна бу дзе па спя-
хо вай у спа бор нiц тве з ча сам.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

У прак ты ку на шай ра бо ты па сту-
по ва ўва хо дзяць вы ступ лен нi на пле-
нар ных па ся джэн нях чле наў Са ве та 
Рэс пуб лi кi па ак ту аль ных пы тан нях 
жыц ця дзей нас цi дзяр жа вы i гра мад-
ства. У пры ват нас цi, Ула дзi мiр Ля во-
на вiч Сянь ко, Свят ла на Мi хай лаў на 
Ге ра сi мо вiч, Мi ка лай Ула дзi мi ра вiч Ка-
за ра вец, На тал ля Iва наў на Ка ча на ва, 
Мi ка лай Вя ча сла ва вiч Ра да ман у сва iх 
вы ступ лен нях за кра ну лi жыц цё ва важ-
ныя пы тан нi, якiя да ты чац ца раз вiц ця 
Мыт на га са ю за i Адзi най эка на мiч най 
пра сто ры, ра бо ты ор га наў мяс цо ва га 
са ма кi ра ван ня, рэ фар ма ван ня сiс тэ-
мы аду ка цыi, рэ гi я наль на га раз вiц ця 
i ўдас ка на лен ня аграр най вы твор час-
цi.

Вы ве да е це, што ў гэ тым го дзе ў 
ад па вед нас цi з да ру чэн нем кi раў нi ка 
дзяр жа вы ў кра i не пра во дзiц ца вя лi кая 
ра бо та па ап ты мi за цыi ор га наў дзяр-
жаў на га кi ра ван ня i бюд жэт най сфе-
ры, мэ тай якой з'яў ля ец ца па вы шэн не 
эфек тыў нас цi дзей нас цi кi раў нiц ка га 
апа ра ту пры iс тот ным ска ра чэн нi яго 
коль кас цi.

Та кая ра бо та бы ла пра ве дзе на i ў 
Са ве це Рэс пуб лi кi. На мi сфар мi ра ва на 
но вая струк ту ра Сак ра та ры я та Са ве та 
Рэс пуб лi кi, якая, цал кам за бяс печ ва ю-
чы яго пра ца здоль насць, да ла маг чы-
масць ска ра цiць штат ную коль касць на 
20 ча ла век, гэ та зна чыць больш чым 
на 25 пра цэн таў. Вар та ад зна чыць, што 
яшчэ ў па пя рэд нiм го дзе мы пры пы нi лi 
за паў нен не iс на ваў шых штат ных ва-
кан сiй, што да ло маг чы масць ажыц-
ця вiць гэ та пе ра ўтва рэн не не вель мi 
ба лю ча для су пра цоў нi каў. Ха чу вас 
за пэў нiць, што ап ты мi за цыя функ цый 
i струк ту ры Сак ра та ры я та пра ве дзе на 
з та кiм раз лi кам, каб цал кам за ха ваць 
пра фе сiй ны па тэн цы ял пра цоў на га ка-
лек ты ву i па вы сiць эфек тыў насць яго 
ра бо ты. У пры ват нас цi, за ха ва на коль-
касць i пра во дзiц ца ўма ца ван не кад ра-
ва га скла ду ад дзе лаў, якiя за бяс печ-
ва юць ра бо ту па ста ян ных ка мi сiй.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-
лi кi!

На гэ тай се сii мы пры ня лi шэ раг за-
ко наў, якiя ма юць вя лi кае зна чэн не для 
жыц ця i раз вiц ця на шай кра i ны.

Пер ша чар го вая ўва га ўдзя ля ла ся 
ўдас ка на лен ню пра ва вых умоў раз вiц-
ця эка но мi кi, прад пры маль нiц кай iнi-
цы я ты вы i фар мi ра ван ня спры яль на га 
бiз нес-клi ма ту. У пры ват нас цi, уз моц-
не на за ка на даў чая аба ро на важ ней-
шых пра воў iн вес та раў на тэ ры то рыi 
кра i ны, вы зна ча ны аль тэр на тыў ныя 
спо са бы iн вес ты цый на га су пра цоў-
нiц тва ў пры мя нен нi да буй ных iнф-
ра струк тур ных i са цы яль на знач ных 
пра ек таў. За кла дзе ны фун да мент для 
да сяг нен ня сель ска гас па дар чай вы-
твор час цю вы со кай кан ку рэн та здоль-
нас цi за кошт леп ша га за бес пя чэн ня 
прад пры ем стваў якас ным на сен нем, 
вы со ка пра дук цый ны мi пле мян ны мi 
жы вё ла мi i якас най пле мян ной пра-
дук цы яй.

Ство ра ны пра ва выя ўмо вы для 
зблi жэн ня на цы я наль на га за ка на даў-
ства з Мiж на род ны мi стан дар та мi фi-
нан са вай спра ва здач нас цi, адап та цыi 
на цы я наль най улi ко вай сiс тэ мы да 
агуль на су свет ных стан дар таў у гэ тай 
га лi не, а так са ма для ўнi фi ка цыi на цы-
я наль на га за ка на даў ства з пра ва вы мi 
нор ма мi Мыт на га са ю за.

Уне се ныя ў дзей ныя за ко ны па-
праў кi бу дуць са дзей нi чаць да лей-
ша му раз вiц цю iпа тэ кi як ад на го з 
пры яры тэт ных iн стру мен таў раз вiц ця 
бiз не су.

На ўма ца ван не пра ва па рад ку i за-
кон на сцi на кi ра ва ны змя нен нi i да паў-
нен нi ў Гра ма дзян скi пра цэ су аль ны i 
Кры мi наль на-вы ка наў чы ко дэк сы. З 
улi кам пра ва пры мя няль най прак ты кi 
яны ўрэ гу лю юць пы тан нi вы ка нан ня 
кры мi наль ных па ка ран няў, аб скар-
джан ня асу джа ны мi ра шэн няў аб на-
кла дан нi на iх дыс цып лi нар ных спаг-
нан няў i шэ раг iн шых.

Па вы ша на ад каз насць за кi ра ван не 
транс парт ным срод кам у ста не ал ка-
голь на га ап'я нен ня. Нор мы за ко на ў 
пер шую чар гу на кi ра ва ны на пра ду хi-
лен не зла чын ства.

Ума ца ва ла ся пра ва вая ба за су пра-
цоў нiц тва Рэс пуб лi кi Бе ла русь з за-
меж ны мi кра i на мi, у тым лi ку з кра i на мi 
пост са вец кай пра сто ры.

Га во ра чы аб гэ тай праб ле ма ты цы, 
ха цеў бы асаб лi ва за ся ро дзiць ува гу 
на вы сту лен нi А.Р. Лу ка шэн кi пе рад 
удзель нi ка мi Су свет на га кан грэ са рус-
кай прэ сы. Яго га лоў ны па сыл скла да-

ец ца ў тым, што вя лi кая рус кая мо ва 
— гэ та не толь кi зда бы так Ра сii, гэ та 
фун да мент ад ной з най вя лiк шых куль-
тур у све це, гэ та агуль ны зда бы так 
усiх на ро даў, якiя не ка лi ўтва ра лi на шу 
адзi ную Ай чы ну. Ана лiз гэ тай праб ле-
мы i вы сно вы, якiя сфар му ля ваў кi раў-
нiк на шай дзяр жа вы, ма юць вя лi кае 
фi ла соф скае i па лi тыч нае зна чэн не.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-
лi кi!

У пе ры яд вя сен няй се сii знач ную 
ўва гу мы ўдзя ля лi ўма ца ван ню аў та ры-
тэ ту на шай дзяр жа вы на мiж на род най 
арэ не. Гэ та ра бо та пра во дзi ла ся ў цес-
ным су пра цоў нiц тве з Мi нiс тэр ствам 
за меж ных спраў Бе ла ру сi, што да ло 
маг чы масць па вы сiць эфек тыў насць 
мiж пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня. У 
пер шую чар гу, гэ та па цвяр джа ец ца 
бе ла рус ка-ра сiй скi мi ад но сi на мi. На-
цэ ле насць ба коў на раз вiц цё са юз на-
га бу даў нiц тва яшчэ раз па цвер дзi ла 
пра ве дзе ная 13 чэр ве ня ў Мiн ску 44-я 
се сiя Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе-
ла ру сi i Ра сii.

На больш вы со кi ўзро вень вый шлi 
на шы ад но сi ны i з Рэс пуб лi кай Ка зах-
стан. У кра са вi ку ад быў ся афi цый ны 
вi зiт пар ла менц кай дэ ле га цыi Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь у гэ ту кра i ну. У рам ках 
вi зi ту прай шлi су стрэ чы з Прэ зi дэн там 
Ка зах ста на, кi раў нi ка мi Се на та i Ма-
жы лi са Пар ла мен та. Ад быў ся грун тоў-
ны аб мен дум ка мi па шы ро кiм спект-
ры пы тан няў бе ла рус ка-ка зах стан скiх 
ад но сiн i перс пек ты вах раз вiц ця iн тэ-
гра цый ных пра цэ саў на пост са вец кай 
пра сто ры. Для па вы шэн ня эфек тыў-
нас цi ўза е ма дзе ян ня па мiж Са ве там 
Рэс пуб лi кi i Се на там Пар ла мен та 
Ка зах ста на пад пi са на па гад нен не аб 
су пра цоў нiц тве, пра ду гле джа на ства-
рэн не ад па вед най мiж пар ла менц кай 
ка мi сii.

У цэнт ры ўва гi зна хо дзi ла ся раз вiц-
цё двух ба ко вых кан так таў з пар ла мен-
та мi кра iн Ус ход не азi яц кага рэ гi ё на. У 
пры ват нас цi, прай шлi на шы су стрэ чы 
з чле на мi пар ла менц кiх дэ ле га цый 
Сiн га пу ра, Iн да не зii i Рэс пуб лi кi Iн дыя. 
Ёсць за цi каў ле насць ба коў у раз вiц цi 
мiж пар ла менц ка га дыя ло гу, паў на цэн-
ным су пра цоў нiц тве ў ганд лё ва-эка на-
мiч най, iн вес ты цый най, аду ка цый най 
i iн шых сфе рах. Вы ка за на га тоў насць 
аказ ваць уза ем ную пад трым ку ў мiж-
на род ных i мiж пар ла менц кiх ар га нi за-
цы ях, а так са ма па цвер джа на за пра-
шэн не кi раў нi кам па лат На цы я наль на-
га схо ду на ве даць Iн дыю з афi цый ным 
вi зi там.

Перс пек ты вы мiж пар ла менц ка га 
i мiж рэ гi я наль на га ўза е ма дзе ян ня, 
су пра цоў нiц тва ў ганд лё ва-эка на мiч-
най га лi не i сфе ры аду ка цыi з Рэс-
пуб лi кай В'ет нам, якая з'яў ля ец ца 
важ ным плац дар мам для па шы рэн ня 
на шай знеш не эка на мiч най дзей нас цi 
ў Паўд нё ва-Ус ход няй Азii, аб мяр коў-
ва лi ся на су стрэ чы з прэм' ер-мi нiст-
рам гэ тай кра i ны i Над звы чай ным 
i Паў на моц ным Па слом В'ет на ма ў 
Бе ла ру сi.

Эфек тыў ны мi бы лi на шы кан так ты 
з Апост аль скiм Нун цы ем у Рэс пуб лi-
цы Бе ла русь i з Па слом Фiн лян дыi ў 
Лi тоў скай Рэс пуб лi цы i ў Рэс пуб лi цы 
Бе ла русь па су мя шчаль нiц тве, з чле-
на мi дэ ле га цыi Мi нiс тэр ства за меж ных 
спраў Нi дэр лан даў i iнш.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi ак тыў на 
пра ца ва лi ў рам ках пла на вых ме ра-
пры ем стваў Мiж пар ла менц кай асамб-
леi дзяр жаў — удзель нiц СНД i Пар ла-
менц кай асамб леi АДКБ.

Не су мнен на, уся гэ та дзей насць 
ума ца ва ла мiж пар ла менц кае парт нёр-
ства i мiж на род ныя па зi цыi бе ла рус кай 
дзяр жа вы.

На пру жа ная i ад каз ная ра бо та на 
знеш не па лi тыч ным по лi ча кае нас i ў 
мiж се сi й ны пе ры яд. Яе мэ ты i за да-
чы вы зна ча ны кi раў нi ком дзяр жа вы ў 
Па слан нi бе ла рус ка му на ро ду i На цы-
я наль на му схо ду. Пер ша рад ны мi за да-
ча мi для нас бы лi i за ста юц ца пра вя-
дзен не на ўсiх мiж на род ных пля цоў ках 
мэ та на кi ра ва най ра бо ты па про цi дзе-
ян ні ан ты бе ла рус кiм на стро ям i iнi цы-
я ты вам, пра ду хi лен не «ты ра жа ван ня» 
«бе ла рус ка га пы тан ня», да вя дзен не 
да за меж ных ка лег афi цый най па зi цыi 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь аб не да пу шчаль-
нас цi вы ка ры стан ня мер эка на мiч на га 
на цiс ку i вi за вых аб ме жа ван няў у мiж-
дзяр жаў ных ад но сi нах. У пры ват нас-
цi, та кiя за да чы па стаў ле ны пе рад на-
шы мi ўдзель нi ка мi што га до вай лет няй 
се сii Пар ла менц кай асамб леi АБ СЕ, 
якая пач не сваю ра бо ту 29 чэр ве ня ў 
Стам бу ле.

У су вя зi з гэ тым ха чу яшчэ раз 
пад крэс лiць, што санк цыi, у тым лi ку 
з бо ку За ха ду ў ад но сi нах да Бе ла ру сi, 
пе ра шка джа юць нар маль на му дыя ло-
гу i вы пра цоў цы агуль най плат фор-
мы ўза е ма вы гад ных ад но сiн. Та кая 
па лi ты ка да ка за ла сваю поў ную без-
да па мож насць i бес перс пек тыў насць. 
Сён ня най больш раз важ лi выя па лi ты кi 
на За ха дзе пры хо дзяць да ра зу мен ня, 
што па трэб ны па зi тыў ныя кро кi для 
ўста наў лен ня ўза е ма пры маль ных i 
кан струк тыў ных кан так таў з на шай 
кра i най. Мы ж са свай го бо ку заў сё ды 
бы лi га то вы да раз вiц ця паў на цэн на га 
су пра цоў нiц тва.

У мiж се сiй ны пе ры яд нас ча кае вя-
лi кая ра бо та па пад рых тоў цы i пра-
вя дзен ні пер ша га бе ла рус ка-ра сiй-
ска га Фо ру му рэ гi ё наў, якi прой дзе ў 
каст рыч нi ку ў Ма гi лё ве. Гэ ты Фо рум 
ар га нi зу ец ца су мес на Са ве там Рэс-
пуб лi кi на шай кра i ны i Са ве там Фе-
дэ ра цыi Ра сii i ста не пер шай та кой 
па дзе яй, пра во дзi май у ад па вед нас цi 
з па гад нен нем аб су пра цоў нiц тве па-
мiж верх нi мi па ла та мi пар ла мен таў 
Бе ла ру сi i Ра сii. Гэ та вель мi сур' ёз нае 
i ад каз нае ме ра пры ем ства, i нам трэ-
ба бу дзе ня ма ла па пра ца ваць над яго 
ар га нi за цы яй.

Не аб ход на так са ма сур' ёз на пра-
пра ца ваць пы тан нi, звя за ныя з вi зi там 
у Рэс пуб лi ку Бе ла русь дэ ле га цыi Кан-
грэ са мяс цо вых i рэ гi я наль ных улад 
Са ве та Еў ро пы, якi ад бу дзец ца ў жнiў-
нi бя гу ча га го да. Гэ ты вi зiт мае важ нае 
зна чэн не для ўста наў лен ня дыя ло гу 
з кра i на мi — чле на мi Са ве та Еў ро пы 
па пы тан нях раз вiц ця мяс цо ва га са-
ма кi ра ван ня.

Та кiм чы нам, па ва жа ныя ка ле-
гi, кры тэ ры я мi эфек тыў нас цi на шай 
знеш не па лi тыч най дзей нас цi па вiн ны 
стаць ак тыў насць i пра фе сi я на лiзм у 
ад стой ван нi на цы я наль ных iн та рэ саў 
на мiж на род най арэ не.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб-
лi кi!

У се сiй ны пе ры яд ума цоў ва ла ся 
ўза е ма дзе ян не Са ве та Рэс пуб лi кi з 
рэ гi ё на мi. Чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi 
ўдзель нi ча лi ў се сi ях мяс цо вых Са-
ве таў, па ся джэн нях вы ка наў чых ка-
мi тэ таў i iн шых ме ра пры ем ствах, якiя 
пра вод зяц ца на мес цах.

Но вы iм пульс атры ма ла ра бо та Са-
ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс-
цо ва га са ма кi ра ван ня. Аб ноў ле ны яго 
склад. Но выя лю дзi — гэ та но выя iдэi, 
но выя iнi цы я ты вы. Так, па пра па но ве 
дэ пу та таў Брэсц кай воб лас цi для стар-
шынь га рад скiх Са ве таў дэ пу та таў 
пра ве дзе ны се мi нар-прак ты кум па са-
цы яль най пад трым цы ве тэ ра наў, асоб, 
якiя па цяр пе лi ад на ступ стваў вой наў, 
па жы лых лю дзей i iн ва лi даў.

Ад зна ча на цес нае ўза е ма дзе ян не 
ор га наў вы ка наў чай i прад стаў нi чай 
ула ды з суб' ек та мi гас па да ран ня i гра-
мад скi мi струк ту ра мi. Та кая сi нер гiя 
дае доб ры вы нiк.

Пра цяг вае ра бо ту мiж ве да мас ная 
ра бо чая гру па па ўдас ка на лен нi прак-
ты кi пры ёму ў сель ска гас па дар чыя 
на ву чаль ныя ўста но вы, пад рых тоў кi 
i за ма ца ван ня кад раў у сель скай мяс-
цо вас цi, ство ра ная, як вам вя до ма, па 
iнi цы я ты ве Са ве та па ўза е ма дзе ян ні 
ор га наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня. У 
рам ках ра бо ты гэ та га Са ве та пра пра-
цоў ва юц ца па стаў ле ныя кi раў нi ком 
дзяр жа вы пы тан нi аб уз мац нен нi ро-
лi мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, якiя 
да ты чац ца ўма ца ван ня бюд жэ таў 
Са ве таў пяр вiч на га ўзроў ню, удас-
ка на лен ня мяс цо ва га па дат ка аб кла-
дан ня i iнш. Пра ве дзе на пад рых тоў ка 
па ся джэн ня Са ве та па ўза е ма дзе ян нi 
ор га наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня на 
ба зе Ма зыр ска га ра ён на га Са ве та дэ-
пу та таў, якое прой дзе на на ступ ным 
тыд нi. Пла ну ец ца так са ма раз гле дзець 
ра бо ту мяс цо вых ор га наў ула ды, ор-
га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кi ра ван ня, дэ пу та таў i жы ха роў 
па на вя дзен ні па рад ку на зям лi i доб-
ра ўпа рад ка ван ні на се ле ных пунк таў у 
рам ках Го да бе раж лi вас цi.

Па ва жа ныя ка ле гi!
У Са ве це Рэс пуб лi кi пра даў жа ец-

ца ра бо та са зва ро та мi гра ма дзян. У 
пе ры яд се сii раз гле джа на больш за 
150 зва ро таў. На аса бiс тых пры ёмах 
пры ня та 15 ча ла век. Лю дзi ўзнi ма юць 
пы тан нi за ня тас цi i са цы яль най аба-
ро ны, сям'i, ма ця рын ства i дзя цiн ства, 
ра бо ты бу даў нi ча га i ка му наль на га 
комп лек су, ор га наў ахо вы зда роўя. 
Ёсць зва ро ты i па пы тан нях за кон на сцi 
i ахо вы пра ва па рад ку. Нi вод ны зва рот 
не за стаў ся без ад ка зу.

Ак тыў ная ра бо та з на сель нiц твам 
вя дзец ца i ў рэ гi ё нах. Ва мi, па ва жа ныя 
чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi, раз гле джа-
на амаль паў та ры ты ся чы пiсь мо вых i 
вус ных зва ро таў, пра ве дзе на больш 
за 170 аса бiс тых пры ёмаў гра ма дзян, 
у тым лi ку 66 з вы ез дам у на се ле ныя 
пунк ты, дзе бы ло пры ня та больш за 
трыс та ча ла век. Гэ та свед чыць аб 
тым, што аў та ры тэт i да вер да Са ве та 
Рэс пуб лi кi ў лю дзей рас це.

Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, ха чу вы-
ка заць усiм вам удзяч насць за гэ ту 
ня прос тую ра бо ту.

У мiж се сiй ны пе ры яд ра бо ту са зва-
ро та мi гра ма дзян нель га аслаб ляць. 
Жыц цё выя пы тан нi лю дзей па вiн ны 
зна хо дзiц ца на асаб лi вым кант ро лi.

Ра бо та Са ве та Рэс пуб лi кi ў пе ры-
яд дру гой се сii шы ро ка i апе ра тыў на 
асвят ля ла ся ў срод ках ма са вай iн фар-
ма цыi. У рэс пуб лi кан скiх i рэ гi я наль ных 
пе ры я дыч ных дру ка ва ных вы дан нях 
бы ло раз ме шча на больш за 140 пуб лi-
ка цый аб дзей нас цi Са ве та Рэс пуб лi кi 
i яго ор га наў. Па вя лi чы ла ся коль касць 
ка мен та ры яў чле наў Са ве та Рэс пуб лi-
кi па пры ня тых на мi за ко нах.

У мiж се сiй ны пе ры яд не аб ход на 
пра даў жаць па лi ты ку ад кры тас цi, па-
ста ян на iн фар му ю чы на сель нiц тва аб 
на шай за ка на даў чай дзей нас цi, аб 
мiж пар ла менц кiм жыц цi, аб пра вя-
дзен нi аса бiс тых пры ёмаў гра ма дзян 
i «пра мых тэ ле фон ных лi нiй».

Па ва жа ныя ка ле гi!
Мiж се сiй ны пе ры яд — гэ та ад каз-

ны пе ры яд пад рых тоў кi да трэ цяй се-
сii Са ве та Рэс пуб лi кi. Асаб лi вую ўва гу 
вар та ўдзя лiць пад рых тоў цы пра ек та 
рэс пуб лi кан ска га бюд жэ ту на чар го-
вы фi нан са вы год. Не аб ход на пра доў-
жыць раз гляд па пра вак у Пад атко вы 
ко дэкс i ра бо ту над но вай рэ дак цы яй 
Вод на га ко дэк са.

Пра цяг нец ца ра бо та над пра ек та-
мi за ко наў, якiя рэ гу лю юць ад но сi ны 
ў сфе ры ганд лю i гра мад ска га хар-
ча ван ня, бу даў нiц тва, про цi дзе ян ня 
ма на па лiс тыч най дзей нас цi i раз вiц ця 
кан ку рэн цыi, пры ва ты за цыi дзяр жаў-
най ма ё мас цi i пе ра ўтва рэн ня дзяр-
жаў ных унi тар ных прад пры ем стваў у 
ад кры тыя ак цы я нер ныя та ва рыст вы.

У сфе ры дзяр жаў на га бу даў нiц тва 
на шы на ма ган нi бу дуць на кi ра ва ны 
на ўдас ка на лен не гас па дар ча га i гра-
ма дзян ска га су да вод ства, а так са ма 
за ка на даў ства, якое рэ гу люе пра ва-
вое ста но вi шча за меж ных гра ма дзян 
i асоб без гра ма дзян ства ў Рэс пуб лi цы 
Бе ла русь. Знач ная част ка за ко на пра-
ек таў бу дзе на кi ра ва на на ўма ца ван не 
на цы я наль най бяс пе кi i пра ва па рад ку 
ў кра i не.

Важ на так са ма пра цяг ваць су мес-
ную ра бо ту з ор га на мi ўла ды на мес-
цах. Мы па вiн ны ве даць стан спраў у 
рэ гi ё нах. У су вя зi з гэ тым ха чу звяр-
нуц ца да кож на га з вас — рэ гу ляр на 
ўза е ма дзей нi чай це з сель скi мi або па-
сял ко вы мi Са ве та мi ва ша га рэ гi ё на, 
аказ вай це не аб ход нае са дзей нi чан не 
ў вы ка нан нi пры ня тых iмi ра шэн няў. 
Ме на вi та тут жа дан нi знач най част кi 
жы ха роў пе ра ся ка юц ца з маг чы мас-
ця мi мяс цо вай ула ды, i абод ва ба кi 
ма юць па трэ бу ў пад трым цы.

Па раз маў ляй це па гэ тых пы тан нях 
з людзь мi, асаб лi ва ў ад да ле ных i ма-
ла на се ле ных пунк тах, да ве дай це ся, цi 
ўсё ў iх у па рад ку, цi за да во ле ны яны. 
Па гля дзi це, як пра цу юць мяс цо выя 
дэ пу та ты з на сель нiц твам. Упэў не ны, 
што ўжо сам ваш пры езд ак ты вi зуе iх 
дзей насць.

На асен няй се сii мы аба вяз ко ва 
аб мяр ку ем вы нi кi ра бо ты з на сель нiц-
твам у мiж се сiй ны пе ры яд.

Па ва жа ныя ка ле гi!
На за кан чэн не да зволь це вы ка заць 

вам сло вы ўдзяч нас цi за кан струк тыў-
ную су мес ную ра бо ту ў пе ры яд дру гой 
се сii Са ве та Рэс пуб лi кi пя та га склi кан-
ня.

Дзя куй су пра цоў нi кам Сак ра та ры-
я та за ар га нi за цый нае, пра ва вое i iн-
фар ма цый нае за бес пя чэн не дзей нас цi 
Са ве та Рэс пуб лi кi.

Вы каз ваю ўдзяч насць акрэ ды та ва-
ным у Са ве це Рэс пуб лi кi жур на лiс там 
за аб' ек тыў нае i свое ча со вае асвят-
лен не на шай дзей нас цi.

Па ва жа ныя сяб ры!
На пя рэ дад нi га лоў на га на цы я наль-

на га свя та кра i ны вiн шую вас з Днём 
Не за леж нас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь!

Жа даю ўсiм вам доб ра га зда роўя, 
шчас ця, даб ра бы ту i энер гii для па-
спя хо вай i плён най пра цы на ка рысць 
на шай Ра дзi мы!

Дзя куй за ўва гу. Да па ба чэн ня!

ЗА КО НЫ IДУЦЬ АД ЖЫЦ ЦЯ


