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Пра гноз са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця 
Гро дзен скай воб лас ці 
сфар мі ра ва ны з удзе лам 
экс пер таў Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі і Мі ніс тэр ства 
фі нан саў Бе ла ру сі. 
Боль шая част ка бюд жэ ту 
да ты чыц ца са цы яль най 
сфе ры. Ра зам з тым 
ад ным з ак ту аль ных 
кі рун каў з'яў ля ец ца 
раз віц цё ін вес ты цый най 
дзей нас ці.

На се сіі бы ло ад зна ча-
на, што бюд жэт воб лас ці 
кры ху вы рас, што свед-
чыць пра ста ноў чую ды-
на мі ку раз віц ця рэ гі ё на. 
Вы кон ва юц ца клю ча выя 
па ра мет ры эка но мі кі, якія 
за бяс печ ва юць пры рост. 
Доб ра спра ца ва лі пра мыс-
ло васць, транс парт, ган-
даль. Па куль не да цяг ва-
юць сель ская гас па дар ка 
і бу даў ніц тва, але і ў гэ тых 
сфе рах на ме ці ла ся ста ноў-
чая тэн дэн цыя.

— Бюд жэт — гэ та за кон 
воб лас ці. Трэ ба ска заць, 
што ў рэ гі ё на да стат ко ва 
ам бі цый ныя пла ны, і для 
гэ та га ёсць пад ста ва — рост 
ва ла во га рэ гі я наль на га 
пра дук ту — 103 %, — ад-
зна чыў на мес нік стар шы-
ні Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо-

ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ. — Сё-
ле та дэ пу та ты бу дуць на кі-
ра ва ны на па ве лі чэн не фі-
нан са ван ня роз на га ро ду 
са цы яль ных пра грам, інф-
ра струк ту ры, каб жыц цё 
ста ла больш кам форт ным. 
У пры ват нас ці, у Лі дзе пра-
ду гле джа ны ра монт і бу-
даў ніц тва баль ні цы, там 
ёсць та кая праб ле ма.

Рас хо ды ў боль шас ці бу-
дуць скі ра ва ны ме на ві та на 
раз віц цё са цы яль най сфе-
ры. Гэ та і ахо ва зда роўя, 
і аду ка цыя, са цы яль нае і 
пен сій нае за бес пя чэн не — 
усё тое, што ро біць кра і ну 
са цы яль на ары ен та ва най 
дзяр жа вай. У воб лас ці на 
гэ тыя мэ ты бу дзе вы дат ка-
ва на 70 % бюд жэ ту.

— Дэ пу та ты за ці каў ле ны 
ў тым, каб усе срод кі вы ка-
рыс тоў ва лі ся ра цы я наль-

на, мак сі маль на эфек тыў-
на. Каб рас ход ная част ка 
па паў ня ла ся, важ нае зна-
чэн не мае ін вес ты цый-
ная дзей насць, бо ін вес-
ты цыі — гэ та і за ра бот ная 
пла та, і экс парт, і но выя 
прад пры ем ствы, і праб ле-
ма за ня тас ці, — пад крэс ліў 
стар шы ня Гро дзен ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў Ігар ЖУК.

Ме на ві та ін вес ты цыі 
па він ны вы зна чыць да-
лей шае раз віц цё рэ гі ё на. 
Сё ле та воб ласць пла нуе 
атры маць вы ні кі ад па пя-
рэд ніх пра ек таў і за клас ці 
асно ву бу ду ча га. Та му гэ ты 
пра цэс пад асо бым кант-
ро лем як дэ пу та таў, так і 
вы ка наў чай ула ды. Уся го 
ў воб лас ці сфар мі ра ва на 
больш за 300 ін вес ты цый-
ных пра ек таў, але ёсць 
пры яры тэт ныя. Па сло вах 

стар шы ні Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзі-
мі ра КРАЎ ЦО ВА, асаб лі-
вая ўва га бу дзе ўдзя ляц ца 
ча ты ром асноў ным пра ек-
там, якія ўва хо дзяць у пе-
ра лік 35 най важ ней шых 
пра ек таў рэс пуб лі кі. Гэ та 
АЭС, азот ны комп лекс, цэ-
мент ны за вод і шкло за вод 
«Нё ман». Усе яны па він ны 
вый сці на рэн та бель ную 
ра бо ту.

— За вяр ша ец ца буй ны 
пра ект — бу даў ніц тва АЭС, 
якая ўво дзіц ца ў 2020 го-
дзе, і пач нец ца рэа лі за цыя 
но ва га знач на га пра ек та — 
бу даў ніц тва азот на га комп-
лек су кош там больш за 
міль ярд до ла раў. Ёсць усе 
пе рад умо вы, каб пры сту-
піць да бу даў ніц тва сё ле та 
і да кан ца пя ці год кі атры-
маць вы нік, — пад крэс ліў 
Ула дзі мір Краў цоў.

Уво гу ле раз мер ка ван-
не бюд жэ ту на кі ра ва на на 
праб ле мы, якія не аб ход-
на не ад клад на вы ра шаць. 
Знач нае мес ца ад во дзіц ца 
праб ле мам жыл лё ва-ка-
 му наль най гас па дар кі, 
у пер шую чар гу вост рым 
пы тан ням па чыс тай ва дзе 
ў сель скай мяс цо вас ці. Гэ-
тая ра бо та ця пер ак тыў на 
вя дзец ца, ле тась па бу да-
ва на 45 стан цый абез жа-

лез ван ня, сёлета за пла-
на ва на за пус ціць яшчэ
42 стан цыі. Та кім чы нам за 
не каль кі га доў праб ле ма 
чыс тай ва ды бу дзе вы ра-
ша на ва ўсіх аг ра га рад ках 
воб лас ці, за пэў ніў кі раў нік 
рэ гі ё на.

Так са ма ў сіс тэ ме ЖКГ 
бу дзе пра цяг вац ца ра бо-
та па за ме не цеп ла се так, 
што да зво ліць па мен шыць 
стра ты цяп ла да 10 %. Бу-
дзе за ме не на 125 ліф таў, 
якія ад пра ца ва лі свой 
тэр мін, — гэ тая ра бо-
та апош нім ча сам знач на 
ак ты ві за ва ла ся. Дэ пу та ты 
ад зна чы лі, што ме на ві та 
праб ле ма ЖКГ вы клі кае 
ня ма ла пы тан няў і скар гаў 
з бо ку жы ха роў, асаб лі ва 
пы тан ні, якія да ты чац ца 
ка пі таль ных ра мон таў. Та-
му сё ле та пла ну ец ца ад ра-
ман та ваць больш квад рат-
ных мет раў, чым ле тась. 
Част ко вае фі нан са ван не 
ра бот па энер га збе ра жэн ні 
і ра мон це бу дзе вес ці ся за 
кошт рэ сур саў між на род-
на га Бан ка рэ кан струк цыі 
і раз віц ця.

Па коль кі Грод на — пры-
гра ніч ны рэ гі ён, важ на, каб 
тут раз ві ва лі ся інф ра струк-
тур ныя пра ек ты, у тым лі-
ку, транс парт ныя. Адзін 
з іх — бу даў ніц тва тра сы 

М6 — амаль за вер ша ны. 
Ра зам з тым ёсць ня ма ла 
праб лем і па мяс цо вых да-
ро гах, пра што свед чаць 
зва ро ты жы ха роў. Як ад-
зна чыў Ула дзі мір Краў цоў, 
са мы аў та ма бі лі за ва ны рэ-
гі ён па ві нен мець доб рыя 
да ро гі. Згод на з ура да вай 
пра гра май, у воб лас ці ад-
ра ман та ва на і па бу да ва на 
900 кі ла мет раў да рог. На 
гэ тую ра бо ту за кла дзе ны 
знач ныя срод кі і сё ле та.

Што да ты чыц ца са цы я-
ль най сфе ры, ку ды пой -
дзе боль шасць бюд жэт ных 
срод каў, дык тут га лоў ная 
за да ча — па вы сіць зар пла-
ту ра бот ні каў. Мяр ку ец ца, 
што яе па мер бу дзе па вя-
лі ча ны на 16 %.

Пра ду гле джа на і ства-
рэн не цэнт раў ахо вы зда-
роўя. Та кія цэнт ры пач-
нуць пра ца ваць у ча ты рох 
га ра дах — Грод не, Лі дзе, 
Ваў ка выс ку і Аст раў цы. 
Тут бу дуць вы дат ка ва ны 
срод кі на ма дэр ні за цыю 
аб ста ля ван ня, што да зво-
ліць вы кон ваць скла да ныя 
тэх на ла гіч ныя апе ра цыі. 
Ёсць су поль ная пра гра-
ма з Мі ніс тэр ствам ахо вы 
зда роўя, у якой за кла дзе-
ны знач ныя срод кі на гэ тыя 
мэ ты.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

А ШТО Ў РЭ ГІ Ё НАХ?

«БЮД ЖЭТ НА КІ РА ВА НЫ НА ПРАБ ЛЕ МЫ, «БЮД ЖЭТ НА КІ РА ВА НЫ НА ПРАБ ЛЕ МЫ, 
ЯКІЯ ТРЭ БА НЕ АД КЛАД НА ВЫ РА ШАЦЬ»ЯКІЯ ТРЭ БА НЕ АД КЛАД НА ВЫ РА ШАЦЬ»
На се сіі Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў зроб ле ны ак цэнт на ін вес ты цы ях 

і жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы

Мі ністр фі нан саў Мак сім 
ЕР МА ЛО ВІЧ пад час аб мер ка ван ня 
пра ек та за ко на 
«Аб рэс пуб лі кан скім бюд жэ це 
на 2020 год» на апош няй се сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі шос та га 
склі кан ня агу чыў шмат 
ці ка вых фак таў і ліч баў. Мы 
за ся ро дзім ся на тых звест ках і 
ас пек тах за ко на, якія на ўпрост 
ці ўскос на ма юць да чы нен не да 
на паў нен ня мяс цо вых бюд жэ таў 
рэ гі ё наў. 

Ва ўмо вах эка но міі
Сут насць бюд жэт най па лі ты кі 

ў 2020 го дзе, ка лі ка заць ла ка-
ніч на, у кан цэнт ра цыі срод каў на 
кі рун ках, якія да зво ляць да сяг-
нуць стра тэ гіч ных мэт са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны 
на пя ці год ку.

Што тур ба ва ла се на та раў 
пад час раз гля ду бюд жэ ту? Не ў 
апош нюю чар гу яго дэ фі цыт ны 
ста тус. Хоць та кі ста тус ма юць 
мно гія кра і ны, у тым лі ку Ка зах-
стан, ЗША і ін шыя, але гэ та не 
пры чы на для су па кой ван ня.

Ві даць, з гэ тай пры чы ны мі-
ністр фі нан саў не ад ной чы згад ваў 
яшчэ ад ну важ ную асаб лі васць 
го да: уво дзіц ца рэ жым эка но міі 
срод каў. Ад нак па ло хац ца не 
трэ ба. Бюд жэт ная па лі ты ка бу дзе 

на кі ра ва на на за бес пя чэн не зба-
лан са ва нас ці рэс пуб лі кан ска га і 
мяс цо вых бюд жэ таў, уз мац нен не 
са цы яль най ары ен та ва нас ці 
вы дат каў, па абя цаў Мак сім Ер-
ма ло віч.

Не аб ход насць ап ты мі за цыі 
дзярж доў гу так са ма ў лі ку пры-
чын рэ жы му эка но міі срод каў. 
Доўг, па звест ках мі ніст ра, за 
2019 год зні зіў ся на 2 % да ва-
 ла во га ўнут ра на га пра дук ту кра і -
ны. Ця пер яго ўзро вень скла дае 
36 %. Сам па мер доў гу не ўяў ля-
ец ца мі ніст ру кры тыч ным, хоць у 
2020 го дзе за ха ва юц ца пі ка выя 
пла ця жы па яго аб слу гоў ван ні. 
На гэ тыя мэ ты ў бюд жэ це пра ду-
 гле джа ны срод кі на су му шэсць 
міль яр даў руб лёў.

«Са цы ял ка» 
ў пры яры тэ це

Вы дат кі на са цы яль ныя па-
трэ бы скла дуць 18 міль яр даў 
руб лёў. У пры ват нас ці, на 15 % 
вы рас туць асіг на ван ні на ахо ву 
зда роўя і аду ка цыю. За пла на ва на 
па вы шэн не пен сій, зар плат на-
стаў ні кам і ўра чам, ніз ка аплат-
ным ра бот ні кам. На зар пла ты 
бюд жэт ні каў, якія бу дуць рас ці 
апе рад жаль ны мі тэм па мі, мяр-
ку ец ца на кі ра ваць 15 міль яр даў 
руб лёў.

Не менш важ ны мі за да ча мі 
з'яў ля юц ца вы пла та да па мог, вы-
ка нан не дзяр жаў ных са цы яль ных 
стан дар таў, за бес пя чэн не жыл-
лём шмат дзет ных сем' яў. Яны — 
асаб лі вы кло пат дзяр жа вы. На 
пад трым ку шмат дзет ных сем' яў 
бу дзе вы дат ка ва на срод каў у паў-
 та ра ра за больш, чым у 2019-м. 
У бюд жэт за кла дзе на 350 міль-
ё наў руб лёў на пад аў жэн не фі-
нан са ван ня ся мей на га ка пі та лу на 
ся рэд не тэр мі но вы пе ры яд.

У су вя зі з ма ю чым ад быц ца 
свят ка ван нем 75-й га да ві ны Пе-
ра мо гі над фа шыз мам 18 міль ё-
наў руб лёў пой дзе на ака зан не 
ад на ра зо вай да па мо гі ве тэ ра нам 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. А іх 
ця пер у кра і не амаль 22 ты ся чы 
ча ла век.

Што вар та мець 
на ўва зе ў рэ гі ё нах

Пад атко вае за ка на даў ства 
за ха вае сваю ста біль насць, яго 
іс тот ных змен не пла ну ец ца. Бу-
дуць па вы ша ны толь кі ак цыз ныя 
стаў кі на моц ныя ал ка голь ныя 
на поі і ты ту нё выя вы ра бы.

Па сло вах мі ніст ра, ста но ві-
шча спраў з да хо да мі вы зна чы ла 
бюд жэт ную па лі ты ку на 2020 год. 
З ад на го бо ку, вы дат кі на ўтры-
ман не бюд жэт ных ар га ні за цый і 

ўста ноў пра ду гле джа ны ў аб' ёме, 
не аб ход ным на іх нар маль ную і 
якас ную ра бо ту. А з дру го га, ста-
віц ца за да ча, на коль кі гэ та маг-
чы ма, ашчад на вы ка рыс тоў ваць 
кож ны бюд жэт ны ру бель. Інакш 
да сяг нуць зба лан са ва нас ці рэс-
пуб лі кан ска га і мяс цо вых бюд жэ-
таў без уз мац нен ня кант ро лю за 
рас хо да мі бу дзе ня прос та.

Бюд жэт ныя ін вес ты цыі вы-
рас туць на тра ці ну. Гэ та, ад зна-
чыў мі ністр, адзін з най леп шых 
па каз чы каў за ўсю гіс то рыю су-
ве рэн най Бе ла ру сі. Але па ве лі-
чэн не бюд жэт ных ін вес ты цый 
ад бу дзец ца не ў вы ні ку рос ту 
да хо даў, а за кошт больш ак-
тыў най ра бо ты з між на род ны мі 
фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі: Су-
свет ным бан кам, Еў ра пей скім 
ін вес ты цый ным бан кам. Ся род 
но вых парт нё раў — Азі яц кі банк 
інф ра струк тур ных ін вес ты цый.

Сіг нал 
для іні цы я тыў ных 

дэ пу та таў
Мі ністр агу чыў яшчэ ад ну з 

асаб лі вас цяў 2020 го да: зні жэн не 
пад трым кі бюд жэ там рэ аль на га 
сек та ра эка но мі кі — пры клад на 
на 10 %. Уво гу ле сё лет ні рэс пуб-
лі кан скі бюд жэт не па ві нен стаць 
бюд жэ там спа жы ван ня. А рэ жым 

эка но міі — гэ та не толь кі за клік 
жыць па срод ках, але і свое асаб-
лі вы сіг нал са мім на стой лі ва шу-
каць шля хі па вы шэн ня пра дук-
цый нас ці пра цы, ства рэн ня но-
вых ра бо чых мес цаў, па паў нен ня 
мяс цо вых бюд жэ таў з роз ных 
кры ніц.

Пэў ныя перс пек ты вы пе рад 
мяс цо вы мі ўла да мі ад кры ва юць 
зме ны ў За ко не «Аб мяс цо вым 
кі ра ван ні і са ма кі ра ван ні ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь», за цвер джа-
ныя на за ключ най се сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі шос та га склі кан ня. Ад-
но з ці ка вых но вых па ла жэн няў 
ад ноў ле на га за ко на да ты чыц ца 
па шы рэн ня паў на моц тваў Са ве-
таў дэ пу та таў і мяс цо вых вы кан-
ка маў. Ця пер яны ма юць пра ва 
ўдзель ні чаць у пад рых тоў цы і за-
цвяр джэн ні ін вес ты цый ных пра-
ек таў. Гэ та, ка лі хо ча це, пра мы 
зва рот да не абы яка вых абран ні-
каў на ро да: больш іні цы я ты вы ў 
мяс цо вых спра вах, пры цяг нен ні 
срод каў у эка но мі ку тэ ры то рый.

Мно гае мо гуць зра біць дэ пу-
та ты ў вы ра шэн ні праб лем за ня-
тас ці і са ма за ня тас ці на сель ніц-
тва, у іх сі лах са дзей ні чаць та му, 
каб лю дзі маг лі са ма стой на за-
раб ляць, спры яць па ляп шэн ню 
іх жыц ця не ка лісь ці ў бу ду чы ні, 
а сён ня.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

ЖЫЦЬ ПА СРОД КАХ
Пра не ка то рыя асаб лі вас ці рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на 2020 год, 

на кі ра ва ныя на за бес пя чэн не зба лан са ва нас ці рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў


