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Учо ра ад бы ло ся су мес нае па ся-
джэн не абедз вюх па лат пар ла мен-
та — Па ла ты прад стаў ні коў і Са ве та 
Рэс пуб лі кі. Пас ля дак ла да на мес ні ка 
прэм' ер-мі ніст ра На тал лі Ка ча на вай, 
пры све ча на га рэа лі за цыі са цы яль най 
па лі ты кі ў на шай кра і не, дэ пу та ты і 
се на та ры за да лі ёй, а так са ма ін шым 
прад стаў ні кам ура да, свае пы тан ні.

МЕ ДЫ ЦЫ НА — 
НА СУ СВЕТ НЫМ УЗ РОЎ НІ

— На пра ця гу апош ніх га доў са цы-
яль ная сфе ра бы ла не толь кі спа жыў цом 
бюд жэт ных срод каў, але і са ма ста ла да-
стат ко ва важ кай кры ні цай іх па паў нен ня, 
— ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва на па чат-
ку свай го вы ступ лен ня. — Толь кі за мі ну-
лыя ча ты ры га ды гэ тай пя ці год кі ар га ні за-
цы я мі аду ка цыі, ахо вы зда роўя, куль ту ры, 
фі зіч най куль ту ры і спор ту, здраў ні ца мі 
на шай кра і ны атры ма на да хо даў на су му, 
якая пе ра вы шае 33 трыль ё ны руб лёў.

Як пад крэс лі ла вы сту поў ца, кло пат пра 
зда роўе гра ма дзян — най важ ней шы на-
цы я наль ны пры яры тэт на шай дзяр жа вы.

— На раз віц цё ме ды цы ны на кі роў ва-
юц ца знач ныя рэ сур сы: не менш за 4% 
ВУП што год, — пра ін фар ма ва ла на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра. — Гэ та да зва ляе ды на-
міч на раз ві ваць га лі ну. За ча ты ры га ды гэ-
тай пя ці год кі на бу даў ніц тва і рэ кан струк-
цыю аб' ек таў ахо вы зда роўя на кі ра ва на 
4,5 трыль ё на руб лёў, што да зво лі ла за-
бяс пе чыць увод больш як 100 аб' ек таў.

Як па ве да мі ла На тал ля Ка ча на ва, па 
да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы ў жніў ні гэ-
та га го да бу дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю 
ма ле ку ляр на-ге не тыч ная ла ба ра то рыя 
кан цэ ра ге нэ зу, да кан ца бя гу ча га го да 
за вер ша на рэа лі за цыя най важ ней ша га 
для сфе ры ахо вы зда роўя кра і ны пра ек-
та па ства рэн ні Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
па зіт рон на-эмі сій най та маг ра фіі.

— Мно гія ві ды спе цы я лі за ва най вы-
со ка тэх ніч най ме ды цын скай да па мо гі 
ста лі звы чай най прак ты кай у рэ гі ё нах, 
— кан ста та ва ла На тал ля Ка ча на ва. 
— Гэ та кар дыя хі рур гіч ныя ўмя шан ні, 

эн да пра тэ за ван не су ста ваў, апе ра цыі 
пры пух лі не га лаў но га і спін но га моз га. 
За апош нія га ды ай чын ная ме ды цы на 
са праў ды вый шла на якас на но вы ўзро-
вень, што па цвяр джа юць аў та ры тэт ныя 
між на род ныя экс пер ты. На ша кра і на 
зай мае ад но з вя ду чых мес цаў па да-
ступ нас ці для на сель ніц тва ме ды цын-
скіх па слуг, а па эфек тыў нас ці сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя — 42-е мес ца, апя рэд-
жва ю чы Злу ча ныя Шта ты і Ра сій скую 
Фе дэ ра цыю.

Га во ра чы пра да сяг нен ні дэ ма гра фіч-
най па лі ты кі, На тал ля Ка ча на ва звяр ну ла 
асаб лі вую ўва гу на тое, што ўпер шы ню 
за апош нія двац цаць га доў ле тась ад быў-
ся пры рост на сель ніц тва.

— Безумоўна, знач ная ро ля ў гэ тым 
па куль на ле жыць міг ра цый на му склад ні-
ку, але ўжо асоб ныя рэ гі ё ны вы хо дзяць на 
на ту раль ны пры рост. Іс тот на зні зіў ся тэмп 
на ту раль на га змян шэн ня на сель ніц тва: з 70 
ты сяч у 2003 го дзе да 3 ты сяч у 2014-м.

Па ін фар ма цыі, агу ча най на мес ні кам 
прэм' ер-мі ніст ра, у 2014 го дзе на свет з'я ві-
ла ся са мая вя лі кая коль касць дзя цей за га-
ды на ша га су ве рэ ні тэ ту — 118,5 ты ся чы.

— Ста ноў чыя тэн дэн цыі за хоў ва юц ца і 
сё ле та. Што важ на: 52% на ро джа ных дзя-
цей — гэ та дру гія і на ступ ныя дзе ці ў сям'і.

У ТРЭН ДЗЕ — 
АЛЬ ТЭР НА ТЫЎ НЫЯ 
ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ САД КІ

За кра на ю чы тэ му да школь най аду-
ка цыі і, у пры ват нас ці, да ступ нас ці дзі-
ця чых сад коў, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
пад крэс лі ла, што «пы тан ні да ступ нас ці 
мо гуць вы ра шац ца, і ўжо част ко ва вы ра-

ша юц ца, за кошт больш ак тыў на га вы ка-
ры стан ня аль тэр на тыў ных фор маў».

— Гэ та раз мя шчэн не дзі ця чых сад-
коў на пер шых па вер хах жы лых бу дын-
каў, ад крыц цё груп ка рот ка тэр мі но ва га 
зна хо джан ня, ства рэн не сад коў ся мей-
на га ты пу, — па тлу ма чы ла вы сту поў ца. 
— Эфек тыў насць ві да воч ная. З най мен-
шы мі дзяр жаў ны мі вы дат ка мі за бяс печ-
ва ец ца той жа са цы яль ны стан дарт.

Акра мя та го, ві цэ-прэм' ер па ве да мі ла, 
што для вы ра шэн ня праб ле мы кро ка вай 
да ступ нас ці дзі ця чых сад коў у най блі жэй-
шыя 4 га ды бу дзе па бу да ва на 38 но вых 
уста ноў да школь най аду ка цыі, у тым лі ку 
10 пла ну ец ца ўвес ці ў строй ужо ў 2015 
го дзе. На тал ля Ка ча на ва ад зна чы ла, што 
ўзвя дзен не но вых дзі ця чых сад коў па він-
на быць ста ран на спла на ва на з увяз кай 
го ра да бу даў ні чай па лі ты кі ў рэ гі ё нах, а 
так са ма не аб ход на ўліч ваць доў га тэр мі-
но выя перс пек ты вы на ра джаль нас ці.

ЁСЦЬ СТЫ МУ ЛЫ НА РА ДЖАЦЬ
Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК, на мес ні к стар-

шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па пра вах ча ла ве ка, на цы я-
наль ных ад но сі нах і срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі, за да ла пы тан не пра да па-
мо гу ма ла дым сем' ям. Дэ пу тат звяр ну ла 
ўва гу на той факт, што сён ня боль шасць 
сем' яў у кра і не ма юць толь кі ад но або 
двое дзя цей, і па ці ка ві ла ся ме ра мі за-
ах воч ван ня сем' яў для на ра джэн ня на-
ступ ных дзя цей. Так са ма пар ла мен та рый 
па ці ка ві ла ся, ці маг чы ма ў на шай кра і не 
ўвя дзен не Ор дэ на баць коў скай сла вы, як 
гэ та зроб ле на ў су сед няй Ра сіі, або ін шай 
уз на га ро ды для баць кі.

На тал ля Ка ча на ва, ад каз ва ю чы на 
пы тан не, за ўва жы ла, што ў на шай кра і-
не пра ду гледж ва ец ца ма тэ ры яль ная да-
па мо га пры на ра джэн ні пер ша га дзі ця ці, 
пры на ра джэн ні дру го га ма ці атрым лі вае 
да па мо гу і на не маў ля, і на тое дзі ця, 
якое яна на ра дзі ла ра ней. Акра мя та го, 
як ад зна чы ла на мес нік прэм' ер-мі ніст ра, 
сем'і, што вы хоў ва юць два іх не паў на лет-
ніх дзя цей, ма юць пра ва на дзяр жаў ную 
пад трым ку пры бу даў ніц тве жыл ля.

Ад каз ва ю чы на дру гую част ку пы тан-
ня — на конт ор дэ на для баць кі, на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра не вы клю чы ла з'яў лен ня 
ў бу ду чы ні та кой уз на га ро ды.

Ала СО ПІ КА ВА, член Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па аду ка-
цыі, куль ту ры і на ву цы, па ці ка ві ла ся, ці 
кант ра лю ец ца змест і пра гра ма эк скур сій 
за мя жу, што ар га ні зоў ва юц ца для не паў-
на лет ніх жы ха роў на шай кра і ны пры ват-
ны мі кам па ні я мі.

— Хто кант ра люе, ча му бу дуць ву чыц-
ца на шы дзе ці, на прык лад, на кур сах па 
вы ву чэн ні за меж най мо вы ў кра і не-нось-
бі це гэ тай мо вы? Ці мож на ар га ні за ваць 
дзяр жаў ны кант роль за змес там на вед-
ван ня за меж ных кра ін на шы мі дзець мі і 
мо лад дзю? — спы та ла пар ла мен та рый.

— На ту раль на, маг чы ма, — упэў не на 
На тал ля Ка ча на ва. — Зу сім ня даў на мы 
пра вя лі між ве да мас ны са вет па ту рыз ме, 
дзе раз гля да лі пы тан ні, што сён ня ты чац-
ца ў тым лі ку і вы ез ду на шых ту рыс тыч ных 
груп за мя жу. Я лі чу, што ка лі не паў на лет нія 
ў ар га ні за ва най гру пе збі ра юц ца за мя жу, 
то, не су мнен на, тут па ві нен быць жорст кі 
кант роль за тым, якая мэ та гэ тай па езд кі.

Але на ША МАЛЬ, на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, 
фі зіч най куль ту ры, ся мей най і ма ла-
дзёж най па лі ты цы, спы та ла пра ар га-
ні за цыю пра цы ін ва лі даў.

— У сва ім дак ла дзе вы за кра ну лі 
прад пры ем ствы, ство ра ныя гра мад скі-
мі аб' яд нан ня мі ін ва лі даў, — ад зна чы-
ла пар ла мен та рый. — Сён ня дзяр жа ва 
ўклад вае знач ныя срод кі ў гэ тыя прад-
пры ем ствы, каб пад няць іх на да стат ко вы 
ўзро вень. Ад нак мы ро бім і ін шае: ства-
ра ем прад пры ем ствы, якія вы пус ка юць 
та кую ж пра дук цыю, што і прад пры ем-
ствы, ство ра ныя ар га ні за цы я мі ін ва лі даў. 
Сён ня апош нія не мо гуць кан ку ры ра ваць 

у роў ных умо вах. Пра дук цый насць пра цы 
ін ва лі да і зда ро ва га ча ла ве ка ад роз ні-
ва ец ца. Я ха чу звяр нуць ва шу ўва гу на 
гэ тае скла да нае пы тан не. У ма ёй акру зе 
два па доб ныя прад пры ем ствы, і яны сён-
ня ад чу ва юць цяж кас ці.

— Ня даў на ў Грод не мы пра вя лі па-
ся джэн не між ве да мас на га са ве та па 
праб ле мах ін ва лі даў, на вед ва лі та кое 
прад пры ем ства, — па ве да мі ла На тал ля 
Ка ча на ва. — Пер шае пы тан не, якое бы-
ло раз гле джа на — ме на ві та пра ца та кіх 
прад пры ем стваў па вы пус ку кан ку рэн та-
здоль най пра дук цыі і яе пра соў ван не на 
рын ку на шай кра і ны. Гэ тае пы тан не ва 
ўра дзе ўзя лі пад кант роль. Што да прэ-
фе рэн цый для та кіх прад пры ем стваў, то 
яны ёсць, і да стат ко ва не бла гія.

СІ ТУ А ЦЫЯ Ў ЭКА НО МІ ЦЫ 
ПА ЛЕП ШЫЦ ЦА 
ЎЖО Ў ГЭ ТЫМ КВАР ТА ЛЕ

У гу тар цы з жур на ліс та мі мі ністр эка-
но мі кі Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ па ве да міў, 
што яго ве дам ства праг на зуе па ляп шэн-
не эка на міч най сі ту а цыі ў ІІІ квар та ле бя-
гу ча га го да:

— Ідзе на пра цоў ка роз ных схем, у тым 
лі ку ў пра мыс ло вас ці. Бу дзем атрым лі-
ваць сель ска гас па дар чую пра дук цыю 
но ва га ўра джаю.

Па вод ле яго слоў, ад ной з га лоў ных 
за дач за ста ец ца зні жэн не ін фля цыі, якая 
«па він на ўтры мац ца ў за да дзе ных рам ках 
— пры клад на 16% у га да вым вы лі чэн ні».

Пры гэ тым Ула дзі мір Зі ноў скі вы клю-
чыў маг чы масць уклю чэн ня гра шо ва га 
стан ка. «Пус тых» гро шай ні хто ў эка но-
мі ку пус каць не бу дзе. Ка лі ёсць моц ны 
акуп ны пра ект, урад і бан кі бу дуць ад-
шук ваць срод кі. Та кія га лі ны, як бу даў ніц-
тва, сель ская гас па дар ка, крэ ды ту юц ца 
на зва рот най асно ве. Атры ма лі ра ней 
крэ ды ты — вер не це, по тым атры ма е це 
но выя крэ ды ты», — рас тлу ма чыў ён.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by
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ВУ ЧАЦ ЦА ЗА РАБ ЛЯЦЬ ГРО ШЫ
Урад ад ка заў на пы тан ні пар ла мен та ры яў па рэа лі за цыі са цы яль най па лі ты кі

«На ша кра і на зай мае ад но 
з вя ду чых мес цаў па да ступ нас ці 
для на сель ніц тва ме ды цын скіх 
па слуг, а па эфек тыў нас ці сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя — 42-е мес ца, 
апя рэд жва ю чы Злу ча ныя Шта ты 
і Ра сій скую Фе дэ ра цыю».

У 2014 го дзе на свет з'я ві ла ся 
са мая вя лі кая коль касць дзя цей 
за га ды на ша га су ве рэ ні тэ ту — 
118,5 ты ся чы.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

З улі кам да во лі скла да най сі ту а цыі 
ў эка но мі цы рас пра цоў ку пра ек та Пра-
гра мы трэ ба вес ці па па кет ным прын-
цы пе, уклю ча ю чы не аб ход ныя за ко ны, 
ука зы, пра гра мы, па ста но вы або ха ця 
б вы зна чыць іх пе ра лік, кан крэт ныя 
тэр мі ны пры няц ця і кан цэп ту аль ную 
сут насць. Та кая «да рож ная кар та» 
дасць маг чы масць ар га ні за ва на па-
чаць рэа лі за цыю на ме ча ных за дач з 
па чат ку 2016 го да. Асоб ныя най больш 
ак ту аль ныя нар ма тыў ныя пра ва выя 
ак ты, якія рэг ла мен ту юць са цы яль на-
эка на міч нае раз віц цё кра і ны ў но вых 
умо вах, мож на бы ло б пры няць ужо 
на асен няй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі ў 
2015 го дзе.

Лі чу пра віль ны мі і за слу гоў ва ю-
чы мі пад трым кі пар ла мен там пра-
па но вы ўра да аб не аб ход нас ці комп-
лекс ных ін сты ту цы я наль ных змя нен-
няў і ўдас ка на лен ня эка на міч най па-
лі ты кі. Пры гэ тым дзяр жа ва па він на 
са дзей ні чаць раз віц цю і па вы шэн-
ню кан ку рэн та здоль нас ці як ця пер 
эфек тыў на пра цу ю чых прад пры ем-
стваў, так і ства рэн ню но вых ар га-
ні за цый. Дзяр жаў ных і пры ват ных, 
у тым лі ку з за меж ным ка пі та лам. 
Ход рэ форм бу дзе па спя хо вым, ка лі 
пе ра ўтва рэн ні бу дуць комп лекс ны мі, 
усе ба ко ва пра ду ма ны мі, пас ля доў-
на і ак тыў на рэа лі за ва ны мі. Чле ны 
Са ве та Рэс пуб лі кі, як мы да мові лі ся 
ра ней, ужо ўно сяць пра па но вы па 
сты му ля ван ні за ня тас ці, экс пар це, 
ін вес ты цый най дзей нас ці, а гэ та 
сён ня са мыя ак ту аль ныя пы тан ні. 
Сур' ёз ны ін та рэс уяў ля юць ме ры па 
аба ро не ін та рэ саў на цы я наль ных 
та ва ра вы твор цаў, рэ фар ма ван ні кі-
ра ван ня.

Са ве ту Рэс пуб лі кі трэ ба бу дзе 
вес ці ак тыў ную і, я ска заў бы, на по-
рыс тую ра бо ту па гар ма ні за цыі (су-
па стаў нас ці) і ўні фі ка цыі (ідэн тыч нас-
ці) на цы я наль на га за ка на даў ства з 
улі кам член ства Бе ла ру сі ў ЕА ЭС. Як 
бы лі шмат лі кія бар' е ры ва ўза ем ным 
ганд лі па між дзяр жа ва мі — чле на мі 
ЕА ЭС, так і за ста юц ца. За не па ко-
е насць вы клі ка юць но выя ра шэн ні, 
якія пры ма юц ца на шы мі парт нё ра-
мі па Еў ра зій скім эка на міч ным са-
ю зе ў ад на ба ко вым па рад ку, што 
не ўма цоў вае наш са юз і ця пер, і на 
перс пек ты ву. Ха це ла ся б боль шай 
рэ зуль та тыў нас ці ў ра бо це Еў ра зій-
скай эка на міч най ка мі сіі па ства рэн ні 
паў на цэн на га агуль на га рын ку без 
вы клю чэн няў і аб ме жа ван няў. Умо вы 
гас па да ран ня не ад ноль ка выя, і ча-
сам на шы прад пры ем ствы су ты ка юц-
ца з-за гэ та га на адзі най эка на міч най 
пра сто ры з жорст кай і ня доб ра сум-
лен най кан ку рэн цы яй. Для Са ве та 
Рэс пуб лі кі, як і Па ла ты прад стаў ні коў, 
ва ўрэ гу ля ван ні на зва ных пы тан няў 
ёсць аб' ек тыў ныя цяж кас ці, па коль-
кі ў ЕА ЭС пар ла менц кае вы мя рэн не 
ад сут ні чае. Але гэ та не зна чыць, што 
се на та ры па він ны ся дзець склаў шы 
ру кі. Пад ля жа чы ка мень ва да не бя-
жыць. Ёсць роз ныя фор мы ра бо ты і іх 
трэ ба вы ка рыс тоў ваць. У між се сій  ны 
пе ры яд кі раў ніц тва па ста ян ных ка мі-
сій бу дзе гэ тым зай мац ца.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Між на род ная і між пар ла менц кая 

дзей насць Са ве та Рэс пуб лі кі на кі ра ва-
на на ства рэн не леп шых знеш не па лі-
тыч ных і знеш не эка на міч ных умоў для 
па шы рэн ня і аба ро ны на цы я наль ных 
ін та рэ саў Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Без умоў ным пры яры тэ там у на шай 
між на род най дзей нас ці з'яў ля ец ца 

ўма ца ван не стра тэ гіч на га парт нёр ства 
з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй.

3 са ка ві ка 2015 го да на па ся джэн ні 
Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та Са-
юз най дзяр жа вы бы лі за цвер джа ны 
Пры яры тэт ныя на прам кі і пер ша чар-
го выя за да чы да лей ша га раз віц ця Са-
юз най дзяр жа вы на ся рэд не тэр мі но-
вую перс пек ты ву (2014—2017 га ды). 
Стар шы ням па ста ян ных ка мі сій су мес-
на з ка ле га мі з Па ла ты прад стаў ні коў 
не аб ход на з улі кам гэ тых ра шэн няў 
фар мі ра ваць пла ны за ко на пра ект най 
дзей нас ці.

Ця пер у Са ве це Рэс пуб лі кі вя дзец-
ца мэ та на кі ра ва ная ра бо та па пад рых-
тоў цы і пра вя дзен ні дру го га Фо ру му 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які ад бу дзец-
ца 17-18 ве рас ня 2015 го да ў Вя лі кім 
Ноў га ра дзе, асноў ная тэ ма ты ка яко-
га «Пра мыс ло вая па лі ты ка Са юз най 
дзяр жа вы: агуль ныя па ды хо ды і рэ гі-
я наль ныя ас пек ты».

Пля цоў ку фо ру му не аб ход на 
вы ка рыс тоў ваць для вы ра шэн ня з 
ра сій скі мі парт нё ра мі кан крэт ных 
праб лем і пер ша чар го вых за дач раз-
віц ця пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, аб'-
яд нан ня пра мыс ло ва га, фі нан са ва га 
і мар ке тын га ва га па тэн цы я лаў. Арг-
ка мі тэт фо ру му пра цуе над пад рых-
тоў кай рэ гі я наль ных па гад нен няў і 
ка мер цый ных кант рак таў. З улі кам 
маг чы мас цей Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ю за.

Па вы ні ках да во лі плён ных ві зі таў 
прэ зі дэн таў Кі тая і Ін дыі, кі раў ні коў 
пар ла мен таў Ін да не зіі, Сер біі, М'ян мы 
ў Са ве це Рэс пуб лі кі пры ня ты ад па вед-
ныя да ку мен ты. За да ча па ста ян ных 
ка мі сій, Сак ра та ры я та Са ве та Рэс-
пуб лі кі — за бяс пе чыць іх без умоў ную 
рэа лі за цыю.

Па ва жа ныя та ва ры шы!
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн ка 
па ста ян на ўказ вае на тое, што ўся 
на ша ра бо та па він на быць на кі ра ва-
на на па вы шэн не даб ра бы ту на шых 
гра ма дзян, вы ра шэн не ак ту аль ных 
за дач прос та га ча ла ве ка. Чле ны Са-
ве та Рэс пуб лі кі па він ны па ста ян на 
кі ра вац ца гэ ты мі па ды хо да мі ў сва ёй 
дзей нас ці.

Ана ліз зва ро таў свед чыць, што ў 
цэнт ры ўва гі гра ма дзян пра даў жае 
зна хо дзіц ца за ка нат вор чая дзей насць 
пар ла мен та. Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, 
якія пра цу юць у рэ гі ё нах, раз гле дзе лі 
1800 вус ных і пісь мо вых зва ро таў гра-
ма дзян і юры дыч ных асоб, пра вя лі 168 
аса біс тых пры ёмаў гра ма дзян (у тым 
лі ку больш за 60 вы яз ных), у хо дзе 
якіх пры ня та амаль 600 ча ла век. Ра-
бо та бу дзе пра цягнута. На сіс тэм най 
асно ве, у цес ным кан так це з кі раў ні-
ка мі рэ гі ё наў і прад пры ем стваў, што і 
пра ду гле джа на ў Па ста но ве Прэ зі ды-
у ма Са ве та Рэс пуб лі кі «Аб да дат ко-
вых ме рах па па вы шэн ні эфек тыў нас ці 
ра бо ты Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь з на-
сель ніц твам», якая пры ня та ў сту дзе ні 
2015 го да.

У блі жэй шыя ме ся цы пад кі раў-
ніц твам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь на спе цы яль ных шы ро кіх 
фо ру мах бу дуць раз гле джа ны пы-
тан ні аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі і 
аду ка цыі. З на шым, Са ве та Рэс пуб-
лі кі, удзе лам. Та му я звяр та ю ся да 
чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі — аб мяр-
куй це гэ тыя пы тан ні ў ся бе ў аб лас-
цях, па рай це ся з Са ве та мі ба за ва га 
ўзроў ню. З чым прад стаў ні кі рэ гі ё-
наў пры бу дуць на гэ тыя сур' ёз ныя 
ме ра пры ем ствы?

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!
На пе ра дзе ў нас важ ная па лі тыч-

ная па дзея — вы ба ры прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На пя рэ дад ні 
вы бар чай кам па ніі не аб ход на больш 
эфек тыў на пра ца ваць чле нам Са ве-
та Рэс пуб лі кі, дэ пу та там мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў. Не ча каць да-
ру чэн няў, а быць ак тыў ны мі ў вы-
ра шэн ні праб лем прос тых лю дзей і 
ар га ні за цый.

Ка лі наш Прэ зі дэнт, па ва жа ны 
Аляк сандр Ры го ра віч, га во рыць, што 
вы ба ры — гэ та эк за мен ула ды пе рад 
на ро дам, мы, чле ны Са ве та Рэс пуб-
лі кі, па він ны ра зу мець, што гэ та наш 
агуль ны эк за мен. Су стрэ чы з людзь мі, 
ак ты вам, кі раў ні ка мі ўсіх уз роў няў па-
він ны пра хо дзіць ад кры та, сум лен на. 
Та ды на сель ніц тва з яшчэ боль шай 
ак тыў нас цю пад тры мае пра во дзі мы 
ў кра і не са цы яль на-па лі тыч ны і эка-
на міч ны курс.

(За ключ ная част ка)
Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс-

пуб лі кі!
Усе пы тан ні, уне се ныя ў па ра дак 

дня гэ тай се сіі, раз гле джа ны. Мы пры-
ня лі ва ўста ноў ле ным па рад ку ра шэн-
не па ўсіх за ко на пра ек тах, якія бы лі 
прад стаў ле ны Па ла тай прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь.

На што ха чу звяр нуць ува гу, па ва-
жа ныя ка ле гі?

Ня гле дзя чы на тое, што ўсе за ко-
на пра ек ты ўхва ле ны, гэ та не зна чыць, 
што ня ма, як ка жуць у шко ле, за дан няў 
на ле та. Трэ ба сур' ёз на на пра цоў ваць 
ма тэ ры ял згод на з пла нам за ко на-
пра ект най дзей нас ці, за цвер джа ным 
Прэ зі дэн там кра і ны на 2015 год, і рых-
та ваць па кет нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў пад Пра гра му са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на 2016 — 2020 га ды.

Па ва жа ныя та ва ры шы!
За пе ры яд ра бо ты дзя вя тай се сіі 

Са ве там Рэс пуб лі кі ўхва ле на 62 за-
ко ны, пры ня ты да ве да ма, а зна чыць, 
так са ма ўхва ле на 4 дэ крэ ты і 10 ін-
шых ак ту аль ных да ку мен таў. За гэ ты-
мі ску пы мі ліч ба мі на пру жа ная пра ца і 
ад каз насць чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 
і асаб лі ва стар шы няў па ста ян ных ка-
мі сій. Я ду маю, да рэ чы па дзя ка ваць 
ім за гэ та.

Ка лі мы га во рым пра Са вет Рэс-
пуб лі кі як пра па ла ту пар ла мен та 
тэ ры та ры яль на га прад стаў ніц тва, 
то ўсім трэ ба мець на ўва зе, што 
гэ та ты чыц ца не толь кі прын цы пу 
абран ня ў се нат. Гэ та ве лі зар ная 
ад каз насць за ста но ві шча спраў у 
рэ гі ё не, за ра шэн не за дач лю дзей, 
прад пры ем стваў у ва шых аб лас цях 
і г. Мін ску. Да дат ко вая ад каз насць 
ля жыць на чле нах Са ве та Рэс пуб лі-
кі, пры зна ча ных Прэ зі дэн там кра і-
ны. Член Са ве та Рэс пуб лі кі па ві нен 
быць ак тыў ным бай цом у вы ра шэн ні 
па лі тыч ных і са цы яль на-эка на міч-
ных за дач, якіх шмат, але сён ня пры-
яры тэт — гэ та вы ба ры прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і па спя хо вая 
ра бо та эка но мі кі ў за вяр шаль ным 
го дзе пя ці год кі.

Аб ін стру мен тах і ме ха ніз мах на шай 
ра бо ты. Яны раз на стай ныя. Але два з 
іх га лоў ныя: за ка нат вор часць і пра ца 
з на сель ніц твам. Пры чым па дру гім 
у нас, згод на з за ка на даў ствам, ёсць 
вель мі доб рыя маг чы мас ці. Гэ та мяс-
цо выя Са ве ты дэ пу та таў і 19,5 ты ся чы 
ак тыў ных і пра фе сій на пад рых та ва ных 
лю дзей — дэ пу та таў.

16 сту дзе ня 2015 з тры бу ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі Прэ зі дэнт кра і ны А.Р. Лу ка-
шэн ка да ру чыў нам за дзей ні чаць гэ ты 
ве лі зар ны па тэн цы ял. Мэ та на кі ра ва-
ная пра ца вя дзец ца. Але, па ва жа ныя 
ка ле гі, мы не абу дзі лі цал кам мяс цо-
выя Са ве ты, не пе ра бу да ва лі іх пра цу 
ў кан крэт нае рэ чы шча, не лік ві да ва лі 
фар ма лізм і па вяр хоў ны па ды ход. Ра-
шэн не гэ тых за дач на на шым сум лен ні. 
Ме на ві та праз мяс цо выя Са ве ты мож-
на і трэ ба дай сці да кож на га ча ла ве ка, 
вы бар шчы ка, ве даць, чым ён жы ве, у 
чым мае па трэ бу, і да па маг чы вы ра-
шыць яго ча ла ве чыя праб ле мы.

У за ле стар шы ні аб лас ных і Мінск ага 
га рад ско га Са ве таў. Зра бі це пра віль-
ныя вы сно вы, не ча кай це да ру чэн няў. 
Вам да ўся го па він на быць спра ва: і да 
пус тых да моў у вёс ках, у чым пой дуць 
1 ве рас ня ў шко лу дзе ці з не па спя хо вых 
сем' яў, ча му ў асоб ных па лі клі ні ках чыс-
ці ня і па ра дак, мед пер са нал пры вет лі вы, 
а ў ін шыя за хо дзіць не хо чац ца.

Пра ца дэ пу та та — гэ та твар ула ды.
Па ва жа ныя та ва ры шы!
Сён ня, як і ра ней, у кра і не ма са ак-

ту аль ных пы тан няў. Але я ха цеў бы 
звяр нуць ва шу ўва гу на тры з іх:

— за ня тасць;
— экс парт;
— ін вес ты цыі.
Ра ней за ня тасць, маг чы масць знай-

сці пра цу не з'яў ля ла ся праб ле май. 
Ця пер гэ та да стат ко ва ак ту аль нае 
пы тан не. Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, 
дэ пу та ты ўсіх уз роў няў па він ны са-
мым ак тыў ным чы нам са дзей ні чаць 
ства рэн ню пра цоў ных мес цаў. Ка жуць, 
што ча ла ве ка пры му сіць пра ца ваць 
мо жа страх і го лад. Я не па дзя ляю гэ ты 
мак сі ма лісц кі па ды ход. Да вай це кі ра-
вац ца ін шым: дзяр жа ва, а зна чыць і 
мы, за ка на даў цы, па він ны ства рыць 
умо вы, пры якіх ча ла век змо жа пра-
ца ўлад ка вац ца і ўтрым лі ваць ся бе і 
сваю сям'ю.

Экс парт — гэ та лёс эка но мі кі. У нас 
экс парт — гэ та пра дук цыя апра цоў чай 
пра мыс ло вас ці, у тым лі ку сель ска-
гас па дар чай пе ра пра цоў кі. Бу дзе экс-
парт — бу дзе і пры бы так, і ста біль ны 
бе ла рус кі ру бель. Дэ пу та ты, чле ны Са-
ве та Рэс пуб лі кі аба вя за ны пра соў ваць 
бе ла рус кія та ва ры на экс парт, а гэ та 
маг чы ма толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 
гэ тыя та ва ры якас ныя і кан ку рэ нта-
здоль ныя па ца не.

На мі ну лым па ся джэн ні я ска заў, 
што ін вес та ра (усё роў на, ай чын на га 
або за меж на га) трэ ба лю біць. Так, ме-
на ві та так! Та му што ін вес ты цыі — гэ та 
раз віц цё, гэ та бу ду чы ня.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Прэ зі дэнт на шай кра і ны, па ва жа-

ны Аляк сандр Ры го ра віч Лу ка шэн ка, 
эфек тыў на і мэ та на кі ра ва на пра во-
дзіць па лі ты ку па вы шэн ня даб ра бы ту 
бе ла рус ка га на ро да, аба ро ны ін та рэ-
саў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ця пер мы, 
чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, яшчэ з боль-
шай ак тыў нас цю аба вя за ны вы ра шаць 
ус кла дзе ныя на нас за да чы.

Да зволь це па жа даць вам, па ва-
жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, зда-
роўя, пос пе хаў, ак тыў най жыц цё вай 
па зі цыі.

Да су стрэ чы во сен ню!
Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс-

пуб лі кі!
У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 95 

Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
дзя вя 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 пя та га склі кан ня аб' яў ляю 
за кры тай.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Гэ тай жа мэ це бы ла пад па рад ка-
ва на і ра ты фі ка цыя боль шас ці між-
на род ных па гад нен няў, якія за кла лі 
асно ву доў га тэр мі но вых ад но сін з 
но вы мі парт нё ра мі.

Па тра ба ван не кі раў ні ка дзяр-
жа вы па-гас па дар ску, дбай на вы-
ка рыс тоў ваць унут ра ныя рэ сур сы 
ста ла для дэ пу та таў зы ход ным 
пунк там пры раз гля дзе эфек тыў-
нас ці рас хо да ван ня срод каў рэс-
пуб лі кан ска га бюд жэ ту і дзяр жаў-
ных па за бюд жэт ных фон даў у 2014 
го дзе. З та кіх жа па зі цый трэ ба па-
ды сці да рас пра цоў кі бюд жэт най 
па лі ты кі і стра тэ гіі раз віц ця кра і ны 
на перс пек ты ву.

На се сіі знай шлі сваё ад люст-
ра ван не іна ва цый ныя па ды хо ды 
да раз віц ця сель скай гас па дар кі і 
бу даў ні чай сфе ры. Знач нае мес-
ца бы ло ад ве дзе на эка ла гіч най 
праб ле ма ты цы, эфек тыў на му вы-
ка ры стан ню пры род ных рэ сур саў, 
пы тан ням пра мыс ло вай бяс пе кі, 
абы хо джан ню з ад хо да мі.

Рэа лі зу ю чы тэ зіс па слан ня аб 
па вы шэн ні якас ці за ко наў, дэ пу та-
ты асаб лі вую ўва гу надалі пра гно зу 
вы ні каў іх пры няц ця.

Прад ме там дэ та лё ва га ана лі-
зу па ста ян ных ка мі сій з удзе лам 
спе цы я ліс таў, экс пер таў і шы ро-
кай гра мад скас ці ста лі ак ту аль-
ныя пы тан ні ў сфе рах ле са ка-
ры стан ня, энер ге ты кі, ганд лю і 
гра мад ска га хар ча ван ня. У мэ-
тах вы ву чэн ня пра ва пры мя няль-
най прак ты кі ад быў ся змяс тоў ны 
се мі нар па пы тан нях функ цы я на-
ван ня ўста ноў кры мі наль на-вы ка-
наў чай сіс тэ мы.

Ад нак стан спраў у эка но мі цы 
перш за ўсё за ле жыць ад са мо га 
ча ла ве ка, яго іні цы я ты вы і стаў лен-
ня да пра цы. Ме на ві та гэ тым пра-
дык та ва ны пры ня тыя на мі ме ры па 
сты му ля ван ні дзе ла вой ак тыў нас ці 
і ап ты мі за цыі пра цоў ных ад но сін. З 
улі кам ня прос тай эка на міч най сі ту-
а цыі асаб лі вы ак цэнт быў зроб ле ны 
на раз віц цё рын ку пра цы, за бес-
пя чэн не за ня тас ці на сель ніц тва, 
пры цяг нен не ў Бе ла русь ква лі фі-
ка ва ных спе цы я ліс таў.

Вя лі кі па кет раз гле джа ных за ко-
на пра ек таў звя за ны з удас ка на лен-
нем сфер ахо вы зда роўя і аду ка цыі, 
пен сій на га за бес пя чэн ня і дзяр жаў-
на га са цы яль на га стра ха ван ня, 
фіз куль ту ры і спор ту. Вы ра шэн не 
гэ тых пы тан няў у су час ных умо вах 
за па тра ба ва ла асаб лі вай ад каз-
нас ці, па коль кі ме на ві та ўзро вень 
ака зан ня ме ды цын скіх, аду ка цый-
ных і ін шых са цы яль ных па слуг з'яў-
ля ец ца най важ ней шым кры тэ ры ем 
якас ці жыц ця.

У хо дзе се сіі па ча та маш таб ная 
ра бо та над пра ек там Ко дэк са аб 
куль ту ры. Гэ та ўні каль ны да ку-
мент, які не мае ана ла гаў у СНД. 
І, зра зу ме ла, яго пад рых тоў ка 
бу дзе вес ці ся з улі кам шы ро ка га 
гра мад ска га мер ка ван ня. Праз-
рыс тасць за ка на даў ча га пра цэ су 
і ад кры ты дыя лог — важ ная ўмо ва 
ак тыў на га ўдзе лу лю дзей у жыц ці 
дзяр жа вы.

Шэ раг за ка на даў чых ак таў не па-
срэд на звя за ны з фар мі ра ван нем 
ад каз най гра ма дзян скай па зі цыі на-
сель ніц тва. Гэ та да ты чыц ца ўдзе лу 
гра мад скас ці ў пры няц ці эка ла гіч на 
знач ных ра шэн няў, мер па дэ бю-
ра кра ты за цыі ра бо ты са зва ро та мі 
гра ма дзян і юры дыч ных асоб.

Асаб лі вае гу чан не на бы вае ў 
гэ тых ад но сі нах прэ зі дэнц кі За кон 
«Аб ба раць бе з ка руп цы яй», у якім 
за ма ца ва на но вая фор ма про ці дзе-
ян ня ка руп цыі — гра мад скі кант-
роль. Ме на ві та так, усім ра зам, 
трэ ба зма гац ца з гэ тым злом, якое 
на но сіць не па праў ны ўрон эка но-
мі цы і пад ры вае да вер гра ма дзян 
да ўла ды.

На се сіі бы ла пра доў жа на 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. Важ кі блок 
да ку мен таў да ты чыц ца пы тан няў 
рэ фар ма ван ня су до вай сіс тэ мы, 
праз рыс тас ці ў ра бо це пра ва ахоў-
ных ор га наў, за сна ван ня ін сты ту та 
аль тэр на тыў най служ бы. Чар го вы 
крок у гу ма ні за цыі на цы я наль на га 
за ка на даў ства — пры няц це За-
ко на аб ам ніс тыі. Ён пры зна ча ны 
даць гра ма дзя нам, якія зра бі лі па-
мыл ку ў жыц ці, але ста лі на шлях 
вы праў лен ня, маг чы масць па чаць 
но вае жыц цё.

У пе ры яд се сіі рэа лі за ва на 
вель мі ін тэн сіў ная між на род ная 
пра гра ма. Нам уда ло ся знач на ру-
шыць на пе рад ва ўма ца ван ні ўжо 
на ла джа ных і ўста наў лен ні но вых 
кан так таў, вы зна чэн ні больш эфек-
тыў ных форм су пра цоў ніц тва.

На рошч ван ню су пра цоў ніц тва 
з та кі мі гі ган та мі, як Ін дыя і Кі тай, 
на паў нен ню яго но вым змес там па-
слу жы лі ві зі ты лі да раў гэ тых дзяр-
жаў у на шу кра і ну.

Мож на так са ма з поў ным пра-
вам сцвяр джаць, што ўпэў не на на-
бі рае аба ро ты дыя лог з дзяр жа ва мі 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. Свед чан не 
та го — на сы ча насць пра грам зна-
хо джан ня ў Бе ла ру сі афі цый ных 
пар ла менц кіх дэ ле га цый Ін да не зіі 
і М'ян мы.

На якас на но вы ўзро вень вый-
шлі ад но сі ны з на шы мі ка зах стан-
скі мі ка ле га мі. Зу сім ня даў на ў 
го ра дзе Аста не мы пад пі са лі Па-
гад нен не аб су пра цоў ніц тве па між 
Па ла тай прад стаў ні коў і Ма жы лі-
сам Пар ла мен та Ка зах ста на. У 
час ві зі ту мы змаг лі на гляд на пе-
ра ка нац ца, што на ма ган ні пар ла-
мен та ры яў па раз віц ці ганд лё ва-
эка на міч на га су пра цоў ніц тва, пра-
мыс ло вай ка а пе ра цыі, ства рэн ні 
прад пры ем стваў да юць знач ны 
вы нік. Бе ла рус кая дэ ле га цыя да-
ла сім ва ліч ны старт па чат ку бу-
даў ніц тва за во да па вы твор час ці 
тэх ні кі на ба зе ша сі Мінск ага аў-
та ма біль на га за во да.

Га во ра чы аб еў ра пей скім век та-
ры су пра цоў ніц тва, не ма гу не ад-
зна чыць зна чэн не ві зі ту стар шы ні 
На род най скуп шчы ны Рэс пуб лі кі 
Сер бія. Гэ та ад бы ло ся ўпер шы ню 
за ўсю гіс то рыю на шых між пар ла-
менц кіх ад но сін, і ме ма ран дум, які 
быў пад пі са ны па вы ні ках ві зі ту, па 
сут нас ці, стаў зы ход ным пунк там 
у рас пра цоў цы «да рож най кар ты» 

па вы ха дзе бе ла рус ка-серб ска-
га су пра цоў ніц тва на стра тэ гіч ны 
ўзро вень.

Шы ро кі спектр пы тан няў між на-
род на га па рад ку дня вы ра шаў ся 
пры ак тыў ным удзе ле бе ла рус кіх 
дэ пу та таў на пля цоў ках між на род-
ных пар ла менц кіх ар га ні за цый. 
Лейт ма ты вам гэ тай дзей нас ці ў 
бя гу чым го дзе ста ла аб' яд нан не 
на ма ган няў пар ла мен та ры яў у ба-
раць бе за мір на пла не це, за ха ван-
не гіс та рыч най па мя ці.

Асаб лі вую са лі дар насць з на-
мі ў гэ тай ра бо це вы ка за лі на шы 
ка ле гі — дэ пу та ты МПА СНД, ПА 
АДКБ, Пар ла менц ка га схо ду Са ю за 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Лі та раль на гэ ты мі 
дня мі ў го ра дзе Грод не прай шла 
48-я се сія Пар ла менц ка га схо-
ду, дзе на раў не з аб мер ка ван нем 
перс пек тыў са юз на га бу даў ніц тва 
прай шлі ме ра пры ем ствы, пры-
све ча ныя Вя лі кай Пе ра мо зе. Гэ та 
Пе ра мо га — наш агуль ны зда бы-
так, і наш аба вя зак — не да пус ціць 
фаль сі фі ка цыі гіс то рыі і за быц ця 
ўро каў вай ны.

Важ най вя хой у раз віц ці ад но сін 
з АБ СЕ і яе Пар ла менц кай асамб-
ле яй ста лі су стрэ чы кі раў ніц тва Па-
ла ты прад стаў ні коў з ге не раль ным 
сак ра та ром гэ тай аў та ры тэт най 
ар га ні за цыі, на мес ні кам стар шы-
ні ПА АБ СЕ і ды рэк та рам Бю ро па 
дэ ма кра тыч ных ін сты ту тах і пра вах 
ча ла ве ка.

І гэ та да лё ка не поў ны пе ра-
лік пра ве дзе ных між на род ных 
ме ра пры ем стваў. Ужо ця пер ві-
да воч на — вы ні кі мно гіх з іх ад-
кры ва юць шы ро кія перс пек ты-
вы не толь кі для пар ла менц кай 
дып ла ма тыі, але і для рэа лі за цыі 
знеш не па лі тыч на га кур су кра і ны 
ў цэ лым.

Па ва жа ныя дэ пу та ты!
У між се сі й ны пе ры яд нас ча кае 

не менш ад каз ная і на пру жа ная ра-
бо та па ўсіх на прам ках пар ла менц-
кай дзей нас ці. Па ра дак дня бу ду-
чых між на род най і за ка нат вор чай 
пра грам да во лі аб' ём ны.

Сён ня на мі пры ня та важ нае па-
лі тыч нае ра шэн не — на зна ча на да-
та вы ба раў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Пар ла мен та рыі заў сё ды бы лі сі-
лай, якая кан са лі дуе гра мад ства ў 
ад каз ныя для кра і ны пе ры я ды. І ў 
гэ тым па лі тыч ным се зо не мы па-
він ны зра біць усё, што ад нас за-
ле жыць, каб вы бар чая кам па нія 
прай шла мак сі маль на ад кры та, 
дэ ма кра тыч на, у поў най ад па вед-
нас ці з за ко нам, а яе вы ні кі ста лі 
рэ аль ным вы яў лен нем во лі на ро да, 
ад па вя да лі яго ін та рэ сам.

Упэў не ны — во пыт, пра фе сі я на-
лізм і ак тыў ная гра ма дзян ская па-
зі цыя, улас ці выя дэ пу та там, да дуць 
маг чы масць па спя хо ва вы ка наць 
усе па стаў ле ныя за да чы.

На за кан чэн не, па ва жа ныя ка-
ле гі, да зволь це па дзя ка ваць вам за 
ра бо ту 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.

Жа даю вам моц на га зда роўя, 
пос пе ху, шчас ця і но вых здзяйс-
нен няў на ка рысць Ра дзі мы.

ГА ЛОЎ НАЯ МЭ ТА — КЛО ПАТ АБ ЧА ЛА ВЕ КУ КУР САМ НА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЕ 
ЭКА НА МІЧ НАЙ І СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ 

СТА БІЛЬ НАС ЦІ

СЕ НА ТА РЫ 
РАЗ ГЛЕ ДЗЕ ЛІ 
25 ПЫ ТАН НЯЎ

«Мы пад во дзім пэў ныя вы ні кі ра бо ты і ставім за да чы, 
якія не аб ход на вы ра шыць у 2015 го дзе, у тым лі ку ў між-
се сій ны пе ры яд», — та кі мі сло ва мі рас па чаў дзя вя тую 
се сію Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
яго стар шы ня Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Учо ра се на та ры ра ты фі ка ва лі да га вор аб да лу чэн ні 
Кыр гыз скай Рэс пуб лі кі да Да га во ра аб Еў ра зій скім эка-
на міч ным са ю зе. 

«Да лу чэн не Кыр гыз ста на ад па вя дае ін та рэ сам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і на ша му агуль на му са ю зу. І, зра зу ме ла, гэ та да-
во лі ад чу валь на ўзмац ні ла на шы двух ба ко выя кан так ты», — 
ска заў Аляк сандр МІХ НЕ ВІЧ, пер шы на мес нік мі ніст ра 
за меж ных спраў.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ўхва лі лі ра ты фі ка цыю да га-
во ра, але ў Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча ўзнік лі пы тан ні на конт 
бяс пе кі ад крыц ця ме жаў па між Кыр гыз ста нам і Ка зах-
ста нам, бо гэ та па гра жае на плы вам тан ных та ва раў з 
трэ ціх кра ін. Але Аляк сандр Міх не віч за пэў ніў се на та раў, 
што гэ та не на шко дзіць рын ку і бяс пе цы ЕА ЭС і Бе ла ру сі 
ў пры ват нас ці, а толь кі пры ня се ка рысць. Па яго сло вах, 
па куль мя жа за кры та.

Асаб лі вую за ці каў ле насць у се на та раў вы клі каў за ко на-
пра ект «Аб ба раць бе з ка руп цы яй». Згод на з ім бу дзе ўдас-
ка наль вац ца па ра дак дэк ла ра ван ня да хо даў дзяр жаў ных 
служ бо вых асоб для ўста наў лен ня іх рэ аль на га ма ё мас на га 
ста но ві шча. «Па шы ра ец ца пе ра лік звес так, якія ўказ ва юц ца 
ў дэк ла ра цыі», — да дае ге не раль ны пра ку рор Бе ла ру сі 
Аляк сандр КА НЮК. Та кім чы нам пра ду хі ля ец ца под куп 
чы ноў ні каў шля хам да чы ім у ка ры стан не ма тэ ры яль ных 
каш тоў нас цяў.

Так са ма, згод на з за ко на пра ек там, уста ноў ле на за ба ро на 
на паў тор ны пры ём на дзярж служ бу асоб, якія ра ней бы лі 
зволь не ны па аб ста ві нах, якія іх дыс крэ ды та ва лі. Уво дзіц ца 
ме ха нізм вяр тан ня ў да ход дзяр жа вы не за кон на га ўзба га чэн-
ня, атры ма на га дзяр жаў най служ бо вай асо бай. Ця пер ад каз-
насць за ажыц цяў лен не пра цэ дур дзярж за ку пак служ бо выя 
асо бы бу дуць нес ці пер са наль на.

Пад час се сіі бы ло раз гле джа на і ўхва ле на 25 пы тан няў, 
якія да ты чац ца бюд жэт най, ва ен най ды ін шых сфер, а так-
са ма між на род на га су пра цоў ніц тва з Мал до вай, ЗША і СНД. 
Мі ха іл Мяс ні ко віч скон чыў ме ра пры ем ства за вяр шаль най 
пад су  ма валь най пра мо вай.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavіt@zvіazda.by


