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Па тэн цый ны Са вет Рэс пуб лі кі: 
боль шасць муж чын і «на віч коў»
Кан ды да там у дэ пу та ты пры ба ві лі эфір на га ча су, 

а на зі раль ні кі на вы ба рах се на та раў ўпер шы ню атры-

ма лі афі цый ны ста тус.

Цэнт раль ная ка мі сія Бе ла ру сі па вы ба рах і пра вя дзен ні 
рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў на чар го вым па ся джэн ні за-
рэ гіст ра ва ла кан ды да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-
наль на га схо ду сё ма га склі кан ня. Па ін фар ма цыі стар шы ні 
ЦВК Лі дзіі ЯР МО ШЫ НАЙ, усе асо бы вы лу ча ны ва ўста ноў-
ле ны тэр мін (да 8 каст рыч ні ка), вы лу чэн не па ўсіх рэ гі ё нах 
ад бы ло ся за кон на, аб грун та ва на, ле гі тым на. Ся род за рэ гіст-
ра ва ных кан ды да таў — прад стаў ні кі роз ных га лін ад ме ды-
цы ны і ва ен най служ бы да пе да го гі кі і юрыс пру дэн цыі.

У Са ве це Рэс пуб лі кі Лі дзія Яр мо шы на праг на зуе да стат-
ко ва пры кмет нае аб наў лен не. А ў ніж нюю па ла ту сё ле та 
паў тор на вы лу ча ец ца больш прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кі 
ман дат, чым у 2016 го дзе, — звыш трэ цяй част кі па тэн цый-
ных дэ пу та таў, што, на дум ку стар шы ні ЦВК, за бяс пе чыць 
не аб ход ную пе ра ем насць, дасць не аб ход ны до свед но ва му 
склі кан ню.

ЦВК пад вя дзе вы ні кі вы ба раў у верх нюю па ла ту бе ла-
рус ка га пар ла мен та і за рэ гіст руе чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 
12 ліс та па да.

У гэ ту вы бар чую кам па нію Цэнт рвы бар кам упер шы ню 
атры маў за пыт з на го ды на кі ра ван ня і акрэ ды та цыі на зі-
раль ні каў пры пра вя дзен ні вы ба раў чле наў Са ве та Рэс пуб-
лі кі. Пад час ус кос ных вы ба раў у боль шас ці кра ін уво гу ле 

не пра ду гле джа на на зі ран ня. Бе ла рус кі вы бар чы ко дэкс 

ус кла дае вы зна чэн не па рад ку на зі ран ня на ЦВК.

На гэ та на кі ра ва ны за ко на пра ект 

«Аб змя нен ні за ко наў» (па пы-

тан нях апла ты пра цы ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый). Гэ ты 

да ку мент быў учо ра раз гле джа-

ны дэ пу та та мі Па ла ты прад стаў-

ні коў на па ся джэн ні сё май се сіі.

З 1 сту дзе ня 2020 го да згод на з Ука-

зам № 27 за ро бак бу дзе фар мі ра вац ца 

з акла ду, сты му лю ю чых і кам пен су ю-

чых да плат. Боль шыя маг чы мас ці для 

рэ гу ля ван ня апла ты атры ма юць кі раў-

ні кі ар га ні за цый. Дэ пу та ты да па чат ку 

дзе ян ня змен пры вод зяць за ка на даў-

ства ў ад па вед насць з Ука зам.

Член Па ста ян най ка мі сіі па пра-

цы і са цы яль ных пы тан нях Ана толь 

ДА ШКО ад зна чыў, што дзе ю чая сіс-

тэ ма ста вак вель мі скла да ная: «Сіс-

тэ ма спрос ціц ца, там ска су ец ца ка ля 

300 па ста ноў Мінп ра цы».

Но вая та рыф ная сіс тэ ма для бюд-

жэт ні каў уклю чае ба за вую стаў ку 

і 18-раз рад ную та рыф ную сет ку за-

мест 27-раз рад най.

Пры гэ тым кож нае бюд жэт нае ве-

дам ства рас пра ца ва ла свой па ра дак 

сты му лю ю чых і кам пен су ю чых да плат. 

Цэнт ра лі за ва най за ста нец ца толь кі 

ба за вая стаў ка — 180 руб лёў, але, як 

за пэў ніў пар ла мен та рый, яна бу дзе 

імк нуц ца да бюд жэ ту пра жы тач на га 

мі ні му му (сён ня амаль 231 ру бель).

Так са ма пра ект за ко на пра ду гледж-

вае за лік пе ры я ду аль тэр на тыў най 

служ бы ў стаж ра бо ты ў бюд жэт ных 

ар га ні за цы ях.

Мі ністр фі нан саў Мак сім ЕР МА-

ЛО ВІЧ, які пры сут ні чаў на па ся джэн ні, 

у раз мо ве з жур на ліс та мі па ве да міў 

пэў ную ін фар ма цыю аб бюд жэ це на 

бу ду чы год. Так, дэ фі цыт мо жа склас-

ці амаль 1 міль ярд руб лёў. Стра ты ад 

пад атко ва га ма неў ра Ра сіі ў рэс пуб-

лі кан скім бюд жэ це 2020-га да сяг нуць 

400 міль ё наў до ла раў ЗША. Та кая ж 

су ма не да атры ма на сё ле та.

Больш ап ты міс тыч ныя пра гно зы на 

бюд жэт у дэ пу та таў. Па сло вах чле-

на Па ста ян най ка мі сіі па бюд жэ це 

і фі нан сах Тац ця ны САЙ ГА НА ВАЙ, 

пла ну ец ца па шы рэн не яго рас ход най 

част кі з-за са цы яль най на кі ра ва нас-

ці: «У пры ват нас ці, бу дуць па вя лі ча-

ны за роб кі ў бюд жэт най сфе ры. Але 

мы ба чым, што пунк ты рос ту да хо даў 

ужо ёсць — гэ та ра бо та пра мыс ло ва-

га сек та ра эка но мі кі, ра бо та ма ло га і 

ся рэд ня га біз не су, ча му, не су мнен на, 

бу дзе спры яць пры няц це но вай рэ дак-

цыі Пад атко ва га ко дэк са».

Бюд жэт па куль не па сту піў у пар-

ла мент, але ча ка ец ца на пра ця гу не-

каль кіх дзён.

У пер шым чы тан ні раз гле дзе лі ў 

Аваль най за ле і за ко на пра ект «Аб 

пра ва вым ста но ві шчы за меж ных гра-

ма дзян і асоб без гра ма дзян ства». 

Пра па на ва на вы клю чыць за меж ні каў, 

якія здзейс ні лі зла чын ства па не асця-

рож нас ці, з ка тэ го рыі асоб, якім мо-

гуць ад мо віць у вы да чы віз ці ўез дзе ў 

Бе ла русь. Важ ным да паў нен нем ста не 

да звол на ўезд для за меж ні каў, якія 

пры цяг ва лі ся да ад мі ніст ра цый най ад-

каз нас ці ў вы гля дзе штра фу ў Бе ла ру-

сі і не па га сі лі яго праз тое, што не ме-

лі ад па вед най ін фар ма цыі. Па сло вах 

Іва на ПАД ГУР СКА ГА, пер ша га на-

мес ні ка мі ніст ра ўнут ра ных спраў, 

на сён ня ў спіс асоб, уезд якіх у кра і ну 

за ба ро не ны ці не па жа да ны, уклю ча на 

больш за 1 міль ён 140 ты сяч ча ла век. 

Боль шасць з іх уне се на Ра сі яй. Аб наў-

лен ні за ко на бу дуць спры яць па вы-

шэн ню ту рыс тыч най і ін вес ты цый най 

пры ваб нас ці на шай кра і ны.

Так са ма дэ пу та ты ра ты фі ка ва лі 

Пра та кол аб уня сен ні змя нен няў у па-

гад нен не па між ура да мі Бе ла ру сі і Ра-

сіі па су пра цоў ніц тве ў га лі не экс пар ту 

наф ты і наф та пра дук таў. «Па-пер шае, 

ён дасць дак лад нае ра зу мен не, у якіх 

аб' ёмах мы бу дзем па стаў ляць, на-

прык лад, сы рую наф ту, — рас ка заў 

пра но ва ўвя дзен ні на мес нік стар шы-

ні Па ста ян най ка мі сіі па эка на міч най 

па лі ты цы Аляк сей СО КАЛ. — Па-

дру гое, па не ка то рых наф та пра дук-

тах (бен зін, ды зель нае па лі ва, ма зут) 

ка лі на год скла дзе ны па трэ бы на ша-

га ўнут ра на га рын ку, то гэ та дае ста-

біль насць. І са мае га лоў нае, гэ та дае 

поў ную за груз ку на шых наф та пе ра-

пра цоў чых прад пры ем стваў».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ТА РЫФ «БЮД ЖЭТ НЫ»

Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019

ЗА ДАЦЬ ПЫ ТАН НЕ І АТРЫ МАЦЬ 
КАМ ПЕ ТЭНТ НЫ АД КАЗ

Мін гар вы кан кам і абл вы кан ка мы ў гэ тую су бо ту, 

12 каст рыч ні ка, пра вя дуць тра ды цый ныя пра мыя 

тэ ле фон ныя лі ніі.

З 9.00 да 12.00 на зван кі гра ма дзян ад ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ана то ле віч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ка ця ры на Ана то леў на ЗЕН КЕ ВІЧ. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Але на Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 

Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ана толь 

Аляк санд ра віч СІ ВАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

На па ся джэн ні пры ня та ад па вед ная па ста но ва, згод на з 

якой за вы ба ра мі се на та раў мо гуць на зі раць чле ны Са ве та 

Рэс пуб лі кі і дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў дзей на га склі-

кан ня, вы бра ныя ад ад па вед най воб лас ці ці акру гі, а так-

са ма дэ пу та ты ад па вед ных аб лас ных Са ве таў, якія са мі не 

з'яў ля юц ца кан ды да та мі. Фак тыч на так бы ло і на па пя рэд ніх 

вы ба рах, але на зі раль ні кі не ме лі афі цый на га ста ту су.

Эфір — у прайм-тайм
Па кра і не ў кан ды да ты ў дэ пу та ты вы лу ча ны 703 ча ла-

ве кі, з іх 176 — па Мін ску. Па коль кі ў ста лі цы на зі ра ец ца 

вя лі кі рост коль кас ці па тэн цый ных кан ды да таў у па раў на нні 

з 2016 го дам, ЦВК му сі ла пра сіць у тэ ле ба чан ня да дат ко-

ва га эфір на га ча су. Вы ра ша на да ваць маг чы масць для 

вы ступ лен няў па буд ных днях, акра мя аў то рка, не га дзі ну, 

а га дзі ну і со рак хві лін. Гра фік раз мер ка ван ня эфір на га 

ча су апуб лі ка ва ны на сай це ЦВК. У вы пад ку па мян шэн ня 

коль кас ці кан ды да таў у вы зва ле ны час пач нец ца пра вя-

дзен не дэ ба таў.

Як і ра ней, атры маць бю ле тэнь для га ла са ван ня на 

вы ба рах у ніж нюю па ла ту пар ла мен та мож на на пад ста ве 

паш пар та гра ма дзя ні на Бе ла ру сі. З улі кам роз ных жыц-

цё вых сі ту а цый вы бар шчы каў ЦВК да зва ляе ка рыс тац ца 

так са ма па свед чан нем кі роў цы, пен сій ным па свед чан нем, 

ва ен ным ці сту дэнц кім бі ле там, па свед чан нем ін ва лі да, 

па свед чан нем су пра цоў ні ка дзяр жаў най ар га ні за цыі — да-

ку мен та мі, у якіх ёсць фо та. Але гэ тае пра ві ла ак ту аль нае 

вы ключ на для га ла са ван ня гра ма дзян, якія за га дзя ўклю-

ча ныя ў спіс на ад па вед ным участ ку.

Гра ма дзя не, якія зна хо дзяц ца ва ўста но вах кры мі наль-

на-вы ка наў чай сіс тэ мы, ма юць пра ва пра га ла са ваць па 

мес цы ад бы ван ня па ка ран ня і толь кі 17 ліс та па да, без 

маг чы мас ці ад даць свой го лас да тэр мі но ва.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Сіс тэ ма на лі чэн ня 
за роб каў бюд жэт ні каў 

ста не больш зра зу ме лай
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ЧА МУ ЛЮ ДЗІ СТА НО ВЯЦ ЦА 
ЗА ЛОЖ НІ КА МІ ЗЯ МЕЛЬ НЫХ 

АД НО СІН?
Мяс цо выя ўла ды па він ны 
пра ду хі ляць та кія сі ту а цыі

Аса біс ты пры ём гра ма дзян пра вёў у Круп ках пер шы 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім 

РЫ ЖАН КОЎ. Па да па мо гу да яго прый шлі жы ха ры 

го ра да і ра ё на. Са сва і мі праб ле ма мі пры еха лі так-

са ма гра ма дзя не з ін шых рай цэнт раў Мін скай воб-

лас ці, ста лі цы, Го мель скай, Ма гі лёў скай, Ві цеб скай, 

Брэсц кай аб лас цей. Пы тан ні ў лю дзей бы лі са мыя 

роз ныя — зя мель ных уза е ма ад но сін, ка пі таль на га 

ра мон ту жыл фон ду, ра бо ты жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі, улад ка ван ня ачы шчаль ных збу да ван няў, 

пра ца ўлад ка ван ня.

У пры ват нас ці, Тац ця на Ула дзі мі ра ўна з Но ва лу ком ля, 

што на Ві цеб шчы не, трыц цаць ча ты ры га ды ад пра ца ва ла 

на чаш ніц кім участ ку элект ра су вя зі Ар шан ска га за наль на-

га вуз ла элект ра су вя зі. Ёй 55 га доў, уся го два га ды за ста-

ва ла ся да пен сіі. Але з жан чы най да тэр мі но ва пе ра рва лі 

кант ракт, ні бы та за пра гу лы. Тац ця на Ула дзі мі ра ўна вус на 

ад пра сі ла ся з ра бо ты, каб за браць дач ку з ра дзіль на га до ма, 

яе пад мя ніў муж, які пра цуе на гэ тым жа прад пры ем стве, 

пры чым ён атры маў на гэ та зго ду кі раў ніц тва. Ня гле дзя чы 

на гэта, жан чы не да лі вы мо ву і зволь ні лі з ра бо ты, маў ляў, 

усё трэба бы ло афор міць да ку мен таль на. Ёй, ін жы не ру, 

пра па ноў ва лі ра бо ту ба лет май стра. Іро нія, ды і го дзе... Да 

гэ та га ча су Тац ця на Ула дзі мі ра ўна бес пра цоў ная.

Мак сім Ры жан коў па га дзіў ся, што ў пе рад пен сій ным уз-

рос це ча ла ве ку са праў ды цяж ка знай сці ра бо ту. І перш чым 

зваль няць, жан чы не па він ны бы лі пад рых та ваць ін шае мес-

ца. Але мяс цо выя ўла ды ні чо га ўза мен не пра па на ва лі, прак-

тыч на вы кі ну лі за яў ні цу на ву лі цу. Першы на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі на га даў, што мяс цо вым ула дам трэ ба больш 

уваж лі ва ста віц ца да та кіх лю дзей. Як ска заў Прэ зі дэнт, 

за да ча ўла ды — ба чыць та кіх лю дзей, да па ма гаць у пра ца-

ўлад ка ван ні, гэ тым па він ны зай мац ца спе цы яль ныя ка мі сіі 

ра зам з кі раў ні ка мі прад пры ем стваў, ар га ні за цый, рай вы-

кан ка ма мі. Мак сім Ры жан коў узяў пы тан не пад кант роль.

Та і са Пят роў на, Рэ гі на Ві кенць еў на і Ні на Іва наў на — пен-

сія нер кі. Яны пра жы ва юць у Круп ках у до ме 1971 го да па бу до-

вы. У бу дын ку пра ця кае дах, ва да трап ляе ў пад ва лы. Праў да, 

ка му наль ні кі эк стран на рэ агу юць на сі ту а цыю — ад пам поў ва-

юць ва ду. Але гэ та не вый сце, не аб ход ны ка пі таль ны ра монт 

бу дын ка. Ды ён што год пе ра но сіц ца. Ды рэк тар Круп ска га 

ра ён на га ка му наль на га ўні тар на га прад пры ем ства «Жыл-

цеп ла буд» Дзміт рый Ліп скі па цвер дзіў, што дом са праў ды 

мае па трэ бу ў кап ра мон це і што ён за пла на ва ны на 2021 год. 

Мак сім Ры жан коў пра па на ваў пра ана лі за ваць спе цы я ліс там 

пы тан не яшчэ раз і, ка лі ёсць маг чы масць, па ско рыць тэр мі ны 

ра мон ту. Стар шы ня Круп ска га рай вы кан ка ма Ана толь Ко зел 

па абя цаў яшчэ раз вяр нуц ца да гэ та га пы тан ня і вы ка заў га-

тоў насць пры няць ме ры, каб хут чэй ад ра ман та ваць дом.

Іна Іга раў на ці ка ві ла ся, ка лі бу дзе ўве дзе на ў экс плу а-

та цыю цэнт раль ная ка на лі за цыя ў Круп ках. Рэч у тым, што 

ка му ні ка цыі пра хо дзяць па яе зя мель ным участ ку і за хоп лі-

ва юць яшчэ не каль кі. На ага ро дзе гас па да ры не мо гуць ні-

чо га па са дзіць, бо не чыс то ты з ка ло дзе жаў пра соч ва юц ца ў 

зям лю. Пы тан не не вы ра ша ец ца на пра ця гу не каль кіх га доў. 

На мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма Ана толь Ган чар ска заў, 

што но вую ка на лі за цыю па ча лі бу да ваць у 2010 го дзе. Па 

пла не ра бо ты па він ны бы лі пра во дзіц ца ў тры эта пы. Але 

не ха пае срод каў, каб іх за вяр шыць. Тым не менш кі раў ніцт-

ва ра ё на гэ тую праб ле му ба чыць і абя ца ла да кан ца го да 

тэ му за крыць.

Ну і, вя до ма, не абы шло ся без зя мель ных спрэ чак па між 

су се дзя мі. «Та кіх пы тан няў на кож ным пры ёме бы вае па тры-

ча ты ры. І гэ та не зда ро вая тэн дэн цыя. Шмат сі ту а цый уз ні кае 

з пры чын не зу сім пра віль ных, вы ве ра ных, па цвер джа ных 

за ка на даў ствам ра шэн няў мяс цо вых ула д, сель са ве таў. Са-

мае ці ка вае, што яны пры гэ тым ха ва юц ца ў цень, маў ляў, 

даў но бы ло. А што ра біць су се дзям, ка лі яны ста лі за лож ні-

ка мі ня прос тых ад но сін, якія атруч ва юць ім жыц цё? У гэ та 

ўцяг ва юц ца ін шыя су се дзі, а праб ле му ства ры ла мяс цо вая 

ўла да. Дык знай дзі це сён ня ў са бе муж насць, маг чы масць і 

вы ра шы це гэ тыя праб ле мы зы хо дзя чы з та го, што вы да па-

маг лі ства рыць іх са мі», — пад крэс ліў на пры кан цы пры ёму 

Мак сім Ры жан коў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

БЕ ЛА РУСЬ У 2020 ГО ДЗЕ 
СТА НЕ СУ СТАР ШЫ НЁЙ У СНД
А ў 2021-м уз на ча ліць гэ ту ар га ні за цыю, аб чым 

па ве да міў стар шы ня Вы ка наў ча га ка мі тэ та — вы ка-

наў чы сак ра тар СНД Сяр гей Ле бе дзеў. Гэ ты мі дня мі 

ў Ашга ба це (Турк ме ні стан) пра хо дзіць Са вет кі раў ні-

коў дзяр жаў Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

Учо ра пад час Са ве та мі ніст раў за меж ных спраў 

Са друж нас ці кі раў нік бе ла рус ка га знеш не па лі тыч на га 

ве дам ства Ула дзі мір МА КЕЙ вы ка заў па зі цыю на шай 

кра і ны ў сфе ры рэ гі я наль най бяс пе кі.

Ён ад зна чыў, што пры яры тэт най тэ май сён ня з'яў ля-

ец ца за бес пя чэн не ін фар ма цый най бяс пе кі кра ін СНД.

«Вы ба чы це, якія прэ тэн зіі вы лу ча юц ца ў да чы нен ні ад но 

ад на го шэ ра гам дзяр жаў,  — пе рад ае сло вы Ула дзі мі ра 

Ма кея Бел ТА. — Мы з'яў ля ем ся свед ка мі ха кер скіх на па даў 

су праць не толь кі пэў ных уста ноў, але і цэ лых кра ін. Та му 

гэ тая тэ ма бу дзе аб мяр коў вац ца і на па ся джэн ні СМЗС, і 

на па ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў. І Бе ла ру сі ёсць 

пра што пра ін фар ма ваць ка лег. У нас пры ня та ад па вед ная 

кан цэп цыя ін фар ма цый най бяс пе кі, іс нуе шэ раг іні цы я тыў, 

на кі ра ва ных на ўдас ка на лен не гэ тай дзей нас ці».


