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БЕЗ ДО МЫС ЛАЎ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 

што па гра ніч ная бяс пе ка — 

най важ ней шае пы тан не дзяр-

жаў най па лі ты кі. «Асаб лі ва ў 

Бе ла ру сі. Па вя до мых пры чы-

нах. На жаль, вы клі каў і па гроз 

па гра ніч най бяс пе цы з го ду ў 

год не ста но віц ца менш, — 

ска заў ён. — Рас туць па то кі 

не за кон най міг ра цыі, аб' ёмы 

кант ра бан ды нар ко ты каў, ін-

шых срод каў зла чын най дзей-

нас ці. Па вя ліч ва ец ца ва ен ная 

ак тыў насць па той бок гра-

ні цы. Пры гэ тым Бе ла русь 

ні ко лі ні ко му не па гра жа ла і 

па гра жаць не збі ра ец ца. Як у 

сфе ры эка но мі кі, так і ў сфе-

ры ва ен най».

Бе ла рус кі лі дар рас тлу ма-

чыў, што, ка жу чы пра эка но-

мі ку, мае на ўва зе апош нія 

за явы і шквал кры ты кі ў ад-

рас Бе ла ру сі з бо ку Ра сіі з 

на го ды быц цам бы па гроз ці 

то спы ніць па стаў кі наф ты на 

за хад, ці то ад бі раць наф ту з 

тран зіт на га наф та пра во да для 

за бес пя чэн ня сва іх наф та пе-

ра пра цоў чых за во даў.

«Яшчэ раз ха чу пад крэс-

ліць: між ура да вае па гад нен не 

Бе ла ру сі і Ра сіі пра ду гледж вае 

па стаў ку ў Бе ла русь 24 міль ё-

наў тон наф ты. Вось і ўсё», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

МЕНШ СПА КУС —
МЕНШ 
ПА РУ ШЭН НЯЎ

Ле тась кі раў нік дзяр жа вы 

пры няў ра шэн не аб па ве лі чэн-

ні штат най коль кас ці па гра ніч-

на га ве дам ства, ства рэн ні но-

вых за стаў і ма неў ра ных груп. 

«Мы ства ры лі шэсць паў на вар-

тас ных ма неў ра ных груп, увя лі 

ў строй дзве па гра ніч ныя за-

ста вы на ўкра ін скім на прам ку. 

Сё ле та нам на ле жыць сфар-

мі ра ваць яшчэ дзве ма неў ра-

ныя гру пы і ад ну па гра ніч ную 

за ста ву ў на се ле ным пунк це 

Дзе ра жы чы», — рас ка заў по-

тым жур на ліс там стар шы ня 

Дзярж па гран ка мі тэ та Ана-

толь ЛА ПО.

На су стрэ чы з кі раў ніц твам 

па гра ніч на га ве дам ства Прэ-

зі дэнт ука заў на не аб ход насць 

прад мет на вы ка рыс тоў ваць 

за ці каў ле насць Еў ра са ю за ва 

ўма ца ван ні су пра цоў ніц тва з 

Рэс пуб лі кай Бе ла русь па су-

праць дзе ян ні агуль ным па гро-

зам. «Удас ка на лен не па гра-

ніч най інф ра струк ту ры абы-

хо дзіц ца нам ня тан на, і мы 

раз ліч ва ем на шы рэй шую 

пад трым ку і са дзей ні чан-

не. Да рэ чы, не толь кі з бо ку 

Еў ра пей ска га са ю за, бо гэ-

та — на ша агуль ная гра ні ца з 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй», — 

ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

У 2019 го дзе Дзярж па гран-

ка мі тэ там аб ста ля ва на 58 но-

вых ру бя жоў ахо вы, больш 

за 90 кі ла мет раў за га род для 

асна шчэн ня сіг на лі за цый ны-

мі срод ка мі, сіг на лі за цый ны мі 

комп лек са мі пры кры та больш 

за 97 кі ла мет раў гра ні цы. 

Агуль ная пло шча сіг на лі за цый-

на га пры крыц ця ру бя жоў па 

ўсёй гра ні цы скла дае ка ля 610 

кі ла мет раў. Асаб лі вая ўва га 

звер ну та на ўчас так мя жы, які 

пра хо дзіць па тэ ры то рыі «зо ны 

ад чу жэн ня». Ле тась у Па лес кім 

дзяр жаў ным ра ды я цый на-эка-

ла гіч ным за па вед ні ку тэх ніч ны-

мі срод ка мі ахо вы гра ні цы бы лі 

пры кры ты асноў ныя апе ра тыў-

на-знач ныя на прам кі.

Важ ным пы тан нем Прэ-

зі дэнт на зваў за бес пя чэн не 

тран зіт най і ту рыс тыч най пры-

ваб нас ці Бе ла ру сі. «Мы пас-

ля доў на ап ты мі зу ем ві за вую 

па лі ты ку. Пры гэ тым піль насць 

на гра ні цы ні хто не ад мя няў. 

Па ру шэн ні па він ны га ран та ва-

на вы яў ляц ца, а яшчэ лепш — 

пра фі лак та вац ца і пра ду хі ляц-

ца, — за па тра ба ваў бе ла рус кі 

лі дар. — Кож ны метр гра ні цы 

па ві нен быць на дзей на аба-

ро не ны, у тым лі ку з да па-

мо гай са мых су час ных тэх-

ніч ных срод каў. І, ка неш не, 

як заў сё ды ў нас бы ло — 

з мак сі маль най да па мо гай 

мяс цо ва га на сель ніц тва».

Стар шы ня Дзярж па гран-

ка мі тэ та па ве да міў, што ро ля 

мяс цо ва га на сель ніц тва ў пра-

фі лак ты цы пра ва па ру шэн няў 

на да лё кіх под сту пах да дзяр-

жаў най гра ні цы па вы сі ла ся. 

«Мы за вяр шы лі ства рэн не ў 

пры гра ніч чы доб ра ах вот ных 

на род ных дру жын. Па ста ві лі 

гэ тую ра бо ту на но вы ўзро-

вень, удас ка на лі лі яе, улі чы-

лі па мыл кі, якія бы лі ў мі ну-

лым», — ска заў ён.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Кож ны метр гра ні цы 
па ві нен быць на дзей на аба ро не ны»

Аляк сандр Лу ка шэн ка за цвер дзіў ра шэн не на ахо ву дзяр жаў най гра ні цы 
і пра ка мен та ваў рэ ак цыю ра сій скіх СМІ з на го ды наф та вай спрэч кі

«КА ЛІ ДАЖ ДЖУ 
НЕ БУ ДЗЕ, ЧЭМ ПІ Я НАТ 
ЕЎ РО ПЫ І ЭТАП КУБ КА 

МЫ ПРА ВЯ ДЗЁМ 
ГОД НА»

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

азна ё міў ся з пад рых тоў кай рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра па зі мо вых ві дах спор ту «Раў-

бі чы» да чэм пі я на ту Еў ро пы па бія тло не.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма аса біс та ра зам з 

ка ман дай апра ба ваў тра су, па ве дам ляе прэс-

служ ба Прэ зі дэн та.

«Ка лі ўліч ваць ця пе раш нія ўмо вы на двор'я (ка-

жуць, гэ та не ана ма лія, а не стан дарт ныя, аты по-

выя ўмо вы), то трэ ба ад даць на леж нае тым, хто 

здо леў, як у на ро дзе ка жуць, пад ца ліць, ка лі быў 

не вя лі кі мі нус, і на рых та ваць го ры сне гу, вы клас ці 

тра су», — ска заў лі дар кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што на ват у 

паў ноч ных кра і нах ня ма сне гу і Між на род ны са юз 

бія тла ніс таў звяр нуў ся з прось бай, каб чэм пі я нат 

Еў ро пы і этап Куб ка ІBU пра вя лі ў Бе ла ру сі.

«Шчы ра ска жу, вель мі хва лю ю ся за гэ та, кант-

ра люю. Прак тыч на кож ную ра ні цу мне дак ла да-

юць, што зроб ле на. А сён ня я вы ра шыў не ча ка на 

сваю трэ ні роў ку пе ра нес ці сю ды і па гля дзець. 

Вя до ма, тра са раз бі та, ця пер ужо нуль. Та му цяж-

ка ва та, асаб лі ва для ама та раў. А спарт сме ны 

трэ ні ру юц ца нар маль на. Мы зро бім тра су. Сне гу 

вунь, ба чы це, го ры на стра ля лі — цэ лы ды ві зі ён 

пу шак ста іць, і на шых, і не на шых», — ад зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы.

«Та му, ка лі даж джу не бу дзе, чэм пі я нат 

Еў ро пы і этап Куб ка мы пра вя дзём год на. Не пад-

вя дзём між на род ні каў, якія прос та нас па пра сі лі 

вы ра та ваць іх, та му што ні дзе ня ма сне гу», — да-

даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што Між на род ны са юз 

бія тла ніс таў ІBU цал кам аплач вае пад рых тоў ку 

да пра вя дзен ня спа бор ніц тваў.

«Я ўжо не лі чу, што пры едуць сю ды ты ся чы 

ча ла век, якія бу дуць хар ча вац ца, жыць — і ў Мін-

ску, і тут, як гэ та бы ло ў мі ну лыя га ды. Та му ў 

фі нан са вых ад но сі нах гэ та акуп ля ец ца прак-

тыч на ўсё, і з вя лі кім пры быт кам», — ска заў 

кі раў нік кра і ны.

Ра зам з тым бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што 

для яго га лоў нае — на ват не фі нан са вы ас пект.

«Га лоў нае — за ява кі раў ні ка ІBU: за тое, што 

вы нас пад тры ма лі, вы ра та ва лі, фак тыч на ка жу-

чы, мы па ду ма ем пра тое, каб у най блі жэй шы час 

пе ра даць у Раў бі чы этап Куб ка све ту — ужо 

вя ду чых, са мых то па вых спарт сме наў», — ад-

зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

 Да ве да ма
За мі ну лы год праз 

дзяр жаў ную гра ні цу Бе-

ла ру сі бы ло пра пу шча-

на больш за 26 міль ё-

наў ча ла век і 9 міль ё наў 

транс парт ных срод каў.

Ра зам з тым Бе ла-

русь па-ра ней ша му 

вы ка рыс тоў ва ла ся для 

тран зі ту не за кон ных 

міг ран таў і нар кат ра фі-

ка. «Ор га на мі па гра ніч-

най служ бы лік ві да ва на 

20 ка на лаў не за кон най 

міг ра цыі, за тры ма ны 

32 ар га ні за та ры і па-

плеч ні кі, лік ві да ва на 

18 ка на лаў кант ра бан ды 

нар ко ты каў, з не за кон-

на га аба ро ту кан фіс ка-

ва на больш за 1 то ну 

нар ко ты каў — удвая 

больш, чым у 2018 го-

дзе», — па ве дам ляе 

Дзярж па гран ка мі тэт.

Асноў ныя пы тан ні су стрэ чы — ана ліз 

га лоў на га фі нан са ва га да ку мен та гэ-

та га го да і яго вы ка нан не за 2019-ы.

«Так ці іна чай, дак ла ды ідуць па фі нан са-

вых пы тан нях, — ад зна чыў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. — Мы тут зма га ем ся на роз ных 

фран тах эка на міч ных, але вы нік гэ тых 

зма ган няў заў сё ды ві даць фі нан са ва ў 

бюд жэ це».

Звяр нуў ува гу лі дар кра і ны на вы ка нан не 

да ку мен та па ад ным з асноў ных ар ты ку-

лаў — за роб ках бюд жэт ні каў. «Ці вы кон-

ва ем мы да дзе ныя аба вяз кі? Асаб лі ва па 

той рэ фор ме за ра бот най пла ты, пра якую 

мы ка за лі. У срод ках ма са вай ін фар ма цыі 

пі шуць роз нае, але ха це ла ся б ве даць, як 

ідуць спра вы», — звяр нуў ся да мі ніст ра Прэ-

зі дэнт.

Мі ніс тэр ства фі нан саў вы нес ла пра па но-

ву па пе ра фар ма та ван ні стра ха вых ар га ні-

за цый. Кі раў нік кра і ны за пы таў, на вош та 

ве дам ству гэ тыя зме ны.

Аб чым іш ла раз мо ва
Вы ка нан не бюд жэ ту 2019 го да ака за ла ся 

больш рэ зуль та тыў нае, чым бы ло за цвер-

джа на пер ша па чат ко ва. Лепш вы ка на ны 

мяс цо выя бюд жэ ты — аб лас цей, го ра да 

Мін ска. Усе аба вяз кі ў ор га ны каз на чэй ства 

вы ка на ны ў тэр мін і ў поў ным аб' ёме.

«З пунк ту гле джан ня за ра бот най пла-

ты вы шук ва лі ся да дат ко выя рэ сур сы, каб 

за бяс пе чыць асіг на ван ня мі па вы шэн не 

за ра бот най пла ты для ра бот ні каў бюд жэт-

най сіс тэ мы з ве рас ня. У бюд жэ це знай-

шлі 160 міль ё наў руб лёў, на кі ра ва лі гэ тыя 

рэ сур сы аб лас цям на вы пла ту за роб каў і 

пра фі нан са ва лі рас хо ды рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту», — ска заў жур на ліс там Мак сім 

Ер ма ло віч.

Па вы ні ках сту дзе ня бя гу ча га го да бю-

джэт пра цуе ў штат ным рэ жы ме.

 За ра бот ная пла та

З ве рас ня да снеж ня мі ну ла га го да ся-

рэд ні за ро бак у бюд жэт ным сек та ры быў на 

ўзроў ні 80 пра цэн таў ад ся рэд не рэс пуб лі-

кан ска га. То-бок мэ та вы па каз чык, за цвер-

джа ны кі раў ні ком дзяр жа вы, па су ад но сі нах 

вы ка на ны. Сё ле та ён так са ма бу дзе ад па-

вя даць па тра ба ван ню.

«Усе не аб ход ныя рэ сур сы на вы пла ту за-

ра бот най пла ты пра ду гле джа ны ў бюд жэ це, 

каш та ры сах бюд жэт ных ар га ні за цый», — 

пад крэс ліў мі ністр фі нан саў.

Фонд за ра бот най пла ты ў бюд жэ це ў 

2019 го дзе вы рас больш чым на 15 пра цэн-

таў да ўзроў ню папярэдняга. На гэ ты год 

фонд па вя лі ча ны так са ма на 15 пра цэн таў 

(ад уз роў ню 2019-га).

 Пен сіі

Яны па вы ша лі ся ў жніў ні, і з гэ та га ме-

ся ца іх су ад но сі ны з ся рэд нім за роб кам да-

сяг ну лі 40 %. Па каз чы кі пад трым лі ва лі ся і 

ў дру гім паў год дзі.

«Та кая сі ту а цыя бу дзе за ха ва на і ў 

2020 го дзе. Усе са цы яль ныя аба вяз кі, як 

за роб кі і пен сіі, так і фі нан са ван не бюд жэт-

ных па слуг, та кіх га лін, як ахо ва зда роўя, 

аду ка цыя, са цы яль ная па лі ты ка, у бюд жэ це 

пра ду гле джа ны на 2020 год з рос там у па-

раў на нні з 2019 го дам», — па ве да міў Мак сім 

Ер ма ло віч.

 Но вая сіс тэ ма на лі чэн ня за роб каў

Ад соч вае яе і Мін фін з пунк ту гле джан ня 

страт бюд жэ ту. Як ска заў Мак сім Ер ма ло-

віч, сён ня да стат ко ва рэ сур саў для за бес-

пя чэн ня гэ тых вы плат. «Мы ра бі лі пэў ныя 

вы пла ты ў снеж ні за сту дзень, у пры ват нас-

ці, у бюд жэт ным сек та ры вы плач ва лі ся прэ-

міі сне жань скія — не стан дарт на ў сту дзе ні 

(у бу ду чым ме ся цы), а ў бя гу чым. Акра мя та-

го, мы аван са ва лі вы пла ту за ра бот най пла ты 

ў кан цы снеж ня, за бяс печ ва лі вы пла ту па тэр-

мі нах, якія пры па да лі на пер шы ты дзень сту-

дзе ня, у снеж ні», — рас тлу ма чыў мі ністр.

У аб лас цях для раз гля ду кож най кан крэт-

най сі ту а цыі ство ра ны спе цы яль ныя гру пы. 

Мінп ра цы так са ма ўдзя ляе асаб лі вую ўва гу 

скар гам ад на сель ніц тва.

 Ры нак стра ха вых па слуг

Згод на з но вай рэ дак цы яй Ука за № 530 

бы лі ўне се ны зме ны ў па ра дак ра бо ты стра-

ха вых ар га ні за цый. Ды на мі ка рос ту гэ та га 

рын ку, па сло вах мі ніст ра фі нан саў, вель мі 

вы со кая. Што год стра ха выя ўзно сы па вя-

ліч ва юц ца на 14 пра цэн таў, што да зва ляе 

па вы шаць аб' ём стра ха вых па слуг на рын ку, 

ства раць но выя пра дук ты. Аб мяр коў ва лі ся 

на су стрэ чы з Прэ зі дэн там перс пек ты вы 

флаг ма на «Бел дзярж стра ха». Раз мо ва іш ла 

пра тое, як ар га ні за цыя мо жа пра ца ваць на 

пра сто ры ўся го ЕА ЭС.

 Уплыў наф та вых пы тан няў

«Сі ту а цыя ў наф та хі міч ным комп лек се 

так са ма бу дзе ўплы ваць на вы ка нан не бю-

д жэ ту на пра ця гу го да. Та му за да ча, якую 

па ста віў Прэ зі дэнт, за клю ча ец ца ў тым, 

каб пла ны па фі нан са ван ні дзяр жаў ных 

пра грам, фі нан са ван ні са цы яль ных страт, 

па пад тры ман ні за роб каў для бюд жэт ні каў, 

пен сій бы лі вы ка на ны ўра дам у 2020 го-

дзе», — ад зна чыў Мак сім Ер ма ло віч.

Усё, што за пла на ва на ў рас хо дах мяс-

цо вых і рэс пуб лі кан ска га бюд жэ таў у част-

цы, якая да ты чыц ца на сель ніц тва, бу дзе 

вы ка на на.

 Еў ра бон ды

Па сло вах мі ніст ра, ця пер ідзе пад рых-

тоў ка да іх раз мя шчэн ня. Тэх ніч ная маг чы-

масць вы ха ду на ры нак у Мін фі на бу дзе ў 

най блі жэй шы час. Пла ны па вы ха дзе еў ра-

бон даў у пер шым квар та ле за хоў ва юц ца.

 Да рож ныя збо ры

Мін фін пра цуе над пра ек там ука за, які 

змя няе сіс тэ му спаг нан ня пла ты за да рож-

ную інф ра струк ту ру і ўста наў лі вае яе спра-

вяд лі вы ме ха нізм для тых, хто не заў сё ды 

вы ка рыс тоў вае транс парт.

«У цэ лым раз мо ва ідзе аб за ха ван ні 

іс ну ю ча га па рад ку апла ты да рож на га па-

дат ку ці пла ты за вы ка ры стан не да рож най 

інф ра струк ту ры з па шы рэн нем іль гот для 

асоб ных ка тэ го рый, са змя нен нем пе ры я-

дыч нас ці апла ты гэ та га па да тку, са зніж ка мі 

для тых, хто больш пра цяг лы тэр мін га то вы 

аплач ваць да рож ны па да так», — кан ста та-

ваў Мак сім Ер ма ло віч.

Пра ект ука за бу дзе вы не се ны мі ніс тэр-

ствам на раз гляд ура да. Пла цеж ад вя жуць 

ад тэх агля ду, бу дзе ін шая сіс тэ ма кант ро лю.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«МЫ ТУТ ЗМА ГА ЕМ СЯ НА РОЗ НЫХ ФРАН ТАХ ЭКА НА МІЧ НЫХ, 
АЛЕ ВЫ НІК ГЭ ТЫХ ЗМА ГАН НЯЎ ЗАЎ СЁ ДЫ ВІ ДАЦЬ ФІ НАН СА ВА Ў БЮД ЖЭ ЦЕ»

Мі ністр фі нан саў Мак сім Ер ма ло віч да ла жыў Прэ зі дэн ту аб сі ту а цыі з бюд жэ там

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


