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На мес нiк стар шы нi Са ве та Рэс пуб лi кi, 
на цы я наль ны ка ар ды на тар па 
да сяг нен нi Мэт устой лi ва га раз вiц ця 
Ана толь IСА ЧАН КА су стрэў ся 
з вы ка наў чым ды рэк та рам 
Дорт мунд ска га мiж на род на га 
аду ка цый на га цэнт ра Аст рыд ЗАМ.

Су раз моў цы вя лi га вор ку ў рэ жы-
ме вi дэа кан фе рэн цыi, што i зра зу ме ла 
ва ўмо вах пан дэ мii. На пя рэ дад нi бы ла 
агу ча на апош няя мiж на род ная ста тыс-
ты ка iн дэк са да сяг нен няў у вы ка нан нi 
гла баль ных Мэт устой лi ва га раз вiц ця 
ся род 166 кра iн све ту. Па аб ноў ле ных 
звест ках, у 2020 го дзе Бе ла русь у ад-
па вед ным рэй тын гу iс тот на пад ня ла-
ся: з 23-га на 18-е мес ца. Аст рыд Зам 
шчы ра па вiн ша ва ла Ана то ля Iса чан ку 
з гэ тым важ ным да сяг нен нем i вы ка-
за ла над зею на да лей шае плён нае 
су пра цоў нiц тва з на шай кра i най. Яна, 
у пры ват нас цi, на га да ла пра маг чы-
мас цi Пра гра мы пад трым кi Бе ла ру сi 
Фе дэ раль на га ўра да Гер ма нii ў су пра-
ва джэн нi рэ гi я наль ных ра бо чых груп 
па ўстой лi вым раз вiц цi. Аст рыд Зам 
пра па на ва ла аб мер ка ваць i ўзгад нiць 
агуль ныя дзе ян нi ў гэ тым i iн шых кi-
рун ках.

Ана толь Iса чан ка па дзя ка ваў ёй за 
кан струк тыў нае ўза е ма дзе ян не i маг-
чы масць да лей ша га раз вiц ця су пра-
цоў нiц тва Бе ла ру сi i Дорт мунд ска га 
мiж на род на га аду ка цый на га цэнт ра 
ме на вi та па пы тан нях Мэт устой лi ва-
га раз вiц ця. Ён ад зна чыў як ста ноў чы 
мо мант у гэ тай спра ве той факт, што 
Аст рыд Зам з'яў ля ец ца ўдзель нi кам 
ня даў на ство ра най Стра тэ гiч най кан-
суль та тыў най гру пы «Бе ла русь — Гер-
ма нiя». Зна чыць, як ска заў на мес нiк 
стар шы нi Са ве та Рэс пуб лi кi, «пы тан нi 
ўстой лi ва га раз вiц ця тры ва ла ўвай шлi 
ў двух ба ко вы па ра дак дня».

Ана толь Iса чан ка пад час раз мо вы 
так са ма звяр нуў ува гу i на ак ту аль ны 
для на шай кра i ны рэ гi я наль ны ас пект 
су пра цоў нiц тва. Ён па ве да мiў, што на 
ня даў нiм па ся джэн нi Са ве та па ўстой-
лi вым раз вiц цi га ва ры ла ся пра важ-
насць рэа лi за цыi МУР ме на вi та на рэ-
гi я наль ным уз роў нi. На гэ ты кi ру нак 
мяр ку ец ца звяр нуць асаб лi вую ўва гу. 
З гэ тай на го ды су раз моў цы аб мер ка-
ва лi пы тан нi iм пле мен та цыi Мэт на рэ-
гi я наль ным уз роў нi.

У раз мо ве з жур на лiс та мi на цы я-
наль ны ка ар ды на тар рас ка заў i аб 
перс пек ты вах пра вя дзен ня ў 2021 го-
дзе ў Бе ла ру сi Тыд ня ўстой лi ва га раз-
вiц ця. Пад рых тоў ка да гэ та га, хут чэй 
за ўсё, пач нец ца сё ле та во сен ню. Па-
вод ле яго слоў, пла ну ец ца се рыя ме-
ра пры ем стваў, якiя мо гуць ад бы вац ца 
ў роз ных фар ма тах. Вель мi маг чы ма, 
што Ты дзень устой лi ва га раз вiц ця ў 
Бе ла ру сi ста не част кай ана ла гiч ных 
Еў ра пей скiх тыд няў.

Ана толь Iса чан ка так са ма на га даў, 
што Пра гра ма пад трым кi Бе ла ру сi 
рэа лi зу ец ца з 2002 го да. Дорт мунд-
скi мiж на род ны цэнтр у лi ку ад каз ных 
за яе вы ка нан не. Ле тась у чэр ве нi па-
чаў ся 9-ы этап пра гра мы. Яго асноў-
ныя тэ ма тыч ныя кi рун кi — iн клю зiя, 
раў на праў нае гра мад ства, зя лё ны 
пе ра ход i лiч ба вая транс фар ма цыя, 
ла ка лi за цыя Мэт устой лi ва га раз вiц-
ця, удас ка на лен не сiс тэм ма нi то рын гу 
i iн шыя.

Ле а нiд ТУ ГА РЫН.

Ме на вi та раў на праў ныя са юз нiц кiя 
ад но сi ны ў ад ноль ка вай сту пе нi 
вы гад ныя Бе ла ру сi i Ра сii. Пра гэ та 
за явiў стар шы ня Па ла ты прад стаў нi коў 
Ула дзi мiр АНД РЭЙ ЧАН КА на 58-й 
се сii Пар ла менц ка га схо ду Са ю за 
Бе ла ру сi i Ра сii, якая прай шла ў рэ жы ме 
вi дэа кан фе рэн цыi.

Ён пад крэс лiў, што са праўд ны са юз, якi 
ад па вя дае жыц цё вым iн та рэ сам на ро даў i 
здоль ны слу жыць пры ваб ным пры кла дам 
для iн шых на цый, не маг чы ма па бу да ваць 
на ад ной праг ма ты цы.

— Та кая iн тэ гра цыя грун ту ец ца на агуль-
ных каш тоў нас цях i ад но сi нах, якiя пра ду-
гледж ва юць раў на праўе ва ўсiх ба за вых 
сфе рах жыц ця дзяр жа вы i гра мад ства. Ня-
гле дзя чы на роз нi цу ў маш та бах на шых кра-
iн, ме на вi та раў на праў ныя са юз нiц кiя ад но-
сi ны ў ад ноль ка вай сту пе нi вы гад ныя для 
Бе ла ру сi i Ра сii, та му што слу жаць рэ аль-
на му ўма ца ван ню су ве рэ нi тэ таў, на рошч-
ван ню эка на мiч ных па тэн цы я лаў i за ха ван-
ню на цы я наль на-куль тур най iдэн тыч нас цi 
на шых на ро даў, — ска заў стар шы ня Па ла ты 
прад стаў нi коў.

Ён упэў не ны, што iн тэ гра цыя — не са-
ма мэ та, а iн стру мент, якi да па ма гае ба кам 
за бяс печ ваць даб ра быт на сель нiц тва i вы-
со кую якасць жыц ця.

— Гэ та га лоў ная на ша за да ча. З яе мы i 
па вiн ны зы хо дзiць, фар мi ру ю чы па ра дак 
ра бо ты на блi жэй шую перс пек ты ву, — пе-
ра ка на ны Ула дзi мiр Анд рэй чан ка. Га лоў-
ным пры яры тэ там тут за ста ец ца за бес пя-
чэн не роў на сцi пра воў гра ма дзян i суб' ек таў 
гас па да ран ня.

Пад час се сii раз гле джа ны бюд жэт ныя 
пы тан нi, у тым лi ку аб уня сен нi змя нен-
няў i да паў нен няў у дэ крэт Вы шэй ша га 
дзяр жаў на га са ве та Са юз най дзяр жа вы 
«Аб бюд жэ це Са юз най дзяр жа вы на 2019 
год». Па праў кi звя за ныя з фi нан са ван нем 
но вых са юз ных пра грам, пра ек таў i ме-
ра пры ем стваў. Га вор ка iдзе, на прык лад, 
аб пра гра ме су мес най дзей нас цi па аба-
ро не на сель нiц тва i рэ абi лi та цыi тэ ры то-
рый, па цяр пе лых у вы нi ку ка та стро фы на 
Чар но быль скай АЭС, пра ект па ства рэн нi 
скульп тур най кам па зi цыi для Ржэў ска га 

ме ма ры я ла Са вец ка му сал да ту ў Цвяр ской 
воб лас цi.

У вы нi ку пры ня тых па пра вак бюд жэт Са ю-
з най дзяр жа вы на 2019 год па да хо дах па-
вя лi чыў ся да 7 259 100 000 ра сiй скiх руб лёў. 
Пра фi цыт ска ра цiў ся амаль у два ра зы i склаў 
579,9 мiль ё на ра сiй скiх руб лёў. Уся го з бюд-
жэ ту фi нан са ва лi ся 12 пра грам, тры пра ек ты i 
24 ме ра пры ем ствы Са юз най дзяр жа вы.

На се сii так са ма вы ра ша ны шэ раг ар-
га нi за цый ных пы тан няў. У пры ват нас цi, 
пры зна ныя паў на моц твы прад стаў нi коў 
Са ве та Рэс пуб лi кi i Па ла ты прад стаў нi коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сi, дэ ле га ва-
ных у Пар ла менц кi сход. На па са ду пер ша га 
на мес нi ка стар шы нi Пар ла менц ка га схо ду 
абра ны Ула дзi мiр Анд рэй чан ка.

На мес нi ка мi з бе ла рус ка га бо ку ста лi 
вi цэ-спi кер Са ве та Рэс пуб лi кi Ана толь Iса-
чан ка i стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Па ла-
ты прад стаў нi коў па мiж на род ных спра вах 
Анд рэй Са вi ных.

За цвер джа ны но выя скла ды ка мi сiй 
Пар ла менц ка га Схо ду Са ю за Бе ла ру сi i Ра-
сii. У ка мi сiю па за ка на даў стве i рэг ла мен це 
ўве дзе ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi Сяр гей 

Сi вец i Вiк тар Чай чыц; па эка на мiч най па-
лi ты цы — Вiк тар Ана нiч i Iры на Ляў ко вiч; 
па бюд жэ це i фi нан сах — Тац ця на Ру нец; 
па са цы яль най i ма ла дзёж най па лi ты цы, 
на ву цы, куль ту ры i гу ма нi тар ных пы тан-
нях — Вiк тар Лiс ко вiч i Ана толь Шчас ны; 
па пы тан нях знеш няй па лi ты кi — Сяр гей 
Рач коў; па бяс пе цы, аба ро не i ба раць бе 
са зла чын нас цю — Ва ле рый Гай ду ке вiч; 
па пы тан нях эка ло гii, пры ро да ка ры стан ня 
i лiк вi да цыi на ступ стваў ава рый — Мi ха iл 
Ру сы i Алег Порт нiк; па iн фар ма цый най 
па лi ты цы — Анд рэй Шыш кiн.

Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс-
пуб лi кi па мiж на род ных спра вах i на цы я-
наль най бяс пе цы Сяр гей Рач коў абра ны 
стар шы нёй ка мi сii Пар ла менц ка га Схо ду 
Са ю за Бе ла ру сi i Ра сii па пы тан нях знеш-
няй па лi ты кi, 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 Сяр гей Сi вец — на-
мес нi кам стар шы нi ка мi сii Пар ла менц ка га 
Схо ду Са ю за Бе ла ру сi i Ра сii па за ка на даў-
стве i рэг ла мен це.

Па вод ле Бел ТА 
i прэс-служ бы Са ве та Рэс пуб лi кi.

КАН СТРУК ТЫЎ НАЕ 
ЎЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЕ

Па зi цыя 
па вы ша ец ца

Бе ла русь пад ня ла ся 
на 18-е мес ца 
ся род 166 кра iн 

у рэй тын гу да сяг нен ня 
Мэт устой лi ва га раз вiц ця

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СII

IН СТРУ МЕНТ ДЛЯ ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЯ 
ДАБ РА БЫ ТУ I ВЫ СО КАЙ 

ЯКАС ЦI ЖЫЦ ЦЯ НА СЕЛЬ НIЦ ТВА

Ра бо та са зва ро та мi гра ма дзян 
да па ма гае пар ла мен та ры ям 
вы ву чаць i па ляп шаць 
пра ва пры мя няль ную 
прак ты ку на мес цах. Пра гэ та 
за явiў стар шы ня Па ста ян най 
ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi 
па рэ гi я наль най па лi ты цы 
i мяс цо вым са ма кi ра ван нi 
Мi ха iл РУ СЫ па вы нi ках 
пра вя дзен ня пра мой 
тэ ле фон най лi нii.

За дзве га дзi ны да яго да-
зва нi лi ся 18 за яў нi каў з роз ных 
рэ гi ё наў. Лю дзi за да ва лi пы-
тан нi, звя за ныя з дзей нас цю 
са да вод чых та ва рыст ваў, жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кi, 
зя мель ны мi ад но сi на мi i iн шы мi 
праб ле ма мi.

Мi ха iл Ру сы ў гу тар цы з жур-
на лiс та мi звяр нуў ува гу на тое, 
што чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi ў 
ра бо це са зва ро та мi гра ма дзян 
ка рыс та юц ца роз ны мi фар ма-

та мi, у тым лi ку прак ты ку юць 
вы ез ды на мес ца. Акра мя та го, 
iс нуе дак лад ная сiс тэ ма кант-
ро лю за вы ка нан нем пры ня тых 
ра шэн няў.

— Ка лi мяс цо выя ўла ды па-
ка за лi пэў ны тэр мiн, то да гэ-
та га ча су се на та ры пры едуць 
i па гля дзяць, што зроб ле на i 

на коль кi якас на, — рас тлу ма-
чыў стар шы ня про фiль най ка-
мi сii. Та кi па ды ход да дат ко ва 
дыс цып лi нуе вы ка наў цаў, а 
для се на та раў слу жыць свай-
го ро ду ву чо бай па прак ты цы 
пры мя нен ня за ко на. Акра мя 
та го, гэ та да зва ляе спы нiць 
вы пад кi, ка лi пры ня тыя за ко-
ны на мес цах трак ту юць кры ху 
па-iн ша му. Пар ла мен та рый лi-
чыць, што раз гляд пы тан ня на 
мес цы да зва ляе пад ка заць спе-
цы я лiс там, як дзей нi чаць, каб 
у да лей шым вы клю чыць та кiя 
па мыл кi.

Мiж iн шым, бе ла рус кiя за ка-
на даў цы ўжо рас па ча лi пэў ныя 
за ха ды, каб па вы сiць якасць 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. 
Так, пар ла мен та рыi пе рай шлi 
на па кет ны прын цып, ка лi ад-
на ча со ва з за ко на пра ек там 
рых ту юц ца ўсе ас тат нiя да ку-
мен ты, якiя за бяс печ ва юць 
ме ха нiзм яго рэа лi за цыi.

Эфек тыў ным iн стру мен там 
для ўдас ка на лен ня за ка на-
даў ства се на тар на зваў пры ё-
мы гра ма дзян i пра мыя тэ ле-
фон ныя лi нii. Толь кi сё ле та 
ў Па ста ян най ка мi сii Са ве та 
Рэс пуб лi кi па рэ гi я наль най па-
лi ты цы i мяс цо вым са ма кi ра-
ван нi за рэ гiст ра ва на больш за 
500 зва ро таў, ся род якiх ёсць 
i паў тор ныя. Стар шы ня ка мi сii 
рас ка заў, ча му лю дзi па не-
каль кi ра зоў агуч ва юць свае 
праб ле мы.

— Ча ла ве ку заў сё ды трэ ба 
да ваць ар гу мен та ва ны ад каз, 
а ка лi ёсць не аб ход насць, то 
за пра сiць i рас тлу ма чыць 
аса бiс та, па бы ваць на мес-
цы. Та ды пы тан нi зды ма юц-
ца. Ка лi ра шэн не пры ня та, то 
яго вы ка нан не па вiн на быць 
да ве дзе на да ла гiч на га кан ца. 
Ка лi гэ та га ня ма, уз нi ка юць 
паў тор ныя зва ро ты, — рэ зю-
ма ваў ён.

БЛIЗ КАЯ ЎЛА ДА

Ча ла ве ку заў сё ды 
трэ ба да ваць ар гу мен та ва ны ад каз


