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Асаб лі вас ці 
пен сі йн най 
па лі ты кі

Пры кла дам плён на га су пра-
цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ра сіі з'яў-
ля ец ца вы пра цоў ка агуль ных 
па ды хо даў у за ка на даў стве па 
ахо ве пра цы. Сён ня ў Бе ла ру сі 
і Ра сіі на па доб ных прын цы пах 
па бу да ва на ра бо та служ баў 
ахо вы пра цы, ар га ні за цыя на-
ву чан ня, ін струк таж. Іс ну юць 
адзі ныя па ды хо ды да рас сле-
да ван ня ня шчас ных вы пад каў 
на вы твор час ці.

Мі ністр пра цы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Іры на КАС ЦЕ ВІЧ 
звяр ну ла ўва гу на тое, што мно-
гае да сяг ну та ў пла не пра цоў на-
га за ка на даў ства, але ёсць яшчэ 

шмат праб лем, звя за ных з пен-
сій ным за бес пя чэн нем, асаб лі-
ва, што да ты чыц ца ўлі ку ста жу. 
Бе ла ру сы і ра сі я не сён ня ма юць 
роў ныя пра вы на пра ца ўлад ка-
ван не на тэ ры то рыі абедз вюх 

кра ін. Дзя ку ю чы між на род на-
му да га во ру аб су пра цоў ніц тве 
Бе ла ру сі і Ра сіі ў га лі не сац за бес-
пя чэн ня вы пра ца ва ны па ра дак 
уза е ма дзе ян ня кам пе тэнт ных 
ор га наў дзвюх кра ін па вы пла-
тах пен сій. Але ў Бе ла ру сі, на-
прык лад, усе пра цу ю чыя, у тым 
лі ку ра сі я не, заў сё ды пад ля га-
лі аба вяз ко ва му са цы яль на-
му стра ха ван ню, а ў Ра сіі та кая 
нор ма для бе ла ру саў дзей ні чае 
толь кі з 2012 го да. Акра мя гэ-
та га, у 2015 го дзе ў пен сій нае 
за ка на даў ства Ра сіі бы лі ўне се-
ны змя нен ні, якія пра ду гледж-
ва юць пры вы зна чэн ні пен сіі 
ін ды ві ду аль ны ка э фі цы ент. 
І ён уліч вае толь кі тыя стра ха выя 
ўзно сы, якія бы лі пе ра лі ча ны ў 
стра ха вы фонд Ра сіі. Тое, што 
ча ла век пра ца ваў у Бе ла ру сі, не 
ўліч ва ец ца. За раз абод ва ба кі 
пра цу юць над ка рэк ці роў кай 
гэ тай нор мы да га во ра.

Агуль ная 
аду ка цый ная 
пра сто ра

На мес нік мі ніст ра аду ка-
цыі і на ву кі Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі Іры на ПА ЦЕ ХІ НА 
звяр ну ла ўва гу на важ насць 
пад рых тоў кі кад раў для Са-
юз най дзяр жа вы:

— На сён ня іс нуе бо лей за 
750 па гад нен няў у сфе ры аду-
ка цыі на між ура да вым, між-
рэ гі я наль ным, між ве да мас-
ным і між ву заў скім уз роў нях. 
Су мес ная ра бо та на кі ра ва на 

на па вы шэн не якас ці аду ка-
цыі і ства рэн не роў ных умоў 
для гра ма дзян Ра сіі і Бе ла ру сі. 
Ра зам з тым у за ка на даў ствах 
на шых кра ін ёсць яшчэ шмат 
ад роз нен няў. На прык лад, пы-
тан не аб уза ем ным пры знан ні 
адзі на га дзяр жаў на га эк за ме-
ну ў Ра сіі і ЦТ у Бе ла ру сі вы ра-
ша на, але ў гэ тых сіс тэм ёсць 
прын цы по выя ад роз нен ні. 
Адзі ны дзяр жаў ны эк за мен 
з'яў ля ец ца вы ні ко вым і пры 
за кан чэн ні шко лы, і пры па-
ступ лен ні ў ін шыя на ву чаль-
ныя ўста но вы, а ў Бе ла ру сі 
ЦТ — гэ та фор ма ацэн кі толь кі 
ўступ ных эк за ме наў. Ацэ нач-
ныя сіс тэ мы ад роз ні ва юц ца і 
па струк ту ры, і па змес це, і па 
пры зна чэн ні.

За раз пе рад сіс тэ ма мі аду-
ка цыі ёсць па тра ба ван ні ў вы-
ха ван ні кад раў бу ду ча га дня. 
Трэ ба ва ло даць вы со кі мі кам-
пе тэн цы я мі ва ўсіх га лі нах эка-
но мі кі, а гэ та па тра буе па вы-
шэн ня якас ці агуль най аду ка-
цыі, ма дэр ні за цыі пра фе сій най 
аду ка цыі і гэ так да лей. Вя лі кую 
ро лю ады гры вае ў аб' яд нан ні 
рух WоrldSkіlls. Для су мес най 
ра бо ты і ства рэн ня агуль най 
аду ка цый най пра сто ры трэ ба 
вы ка рыс тоў ваць но выя ліч ба-
выя маг чы мас ці.

За ган даль 
без аб ме жа ван няў

Ба лю чую тэ му пра соў ван-
ня бе ла рус кіх та ва раў і па слуг 
на тэ ры то рыі Ра сіі за кра нуў 

на мес нік мі ніст ра ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю Бе ла ру сі Анд рэй 
КАР ТУН:

— Асноў най мэ тай да га во ра 
аб Еў ра зій скім эка на міч ным са-
ю зе (ЕА ЭС) з'яў ля ла ся сва бод-
нае пе ра мя шчэн не та ва раў і 
пра вя дзен не адзі най па лі ты кі. 
Шмат у чым за ка на даў ства ўні-
фі ка ва на, але што да ты чыц ца 
про пус ку та ва ру на на цы я наль-
ныя рын кі, гэ та пы тан не за ста-
ец ца ня вы ра ша ным, ня гле дзя-
чы на спро бы ра за брац ца з ім 
на роз ных пля цоў ках, у тым 
лі ку Са юз най дзяр жа вы. Сён-
ня на ліч ва ец ца ка ля 70 пе ра-
шкод у ме жах адзі на га са ю за, 
за 2018 год коль касць іх толь кі 
вы рас ла. Ад сут насць адзі на га 
па ды хо ду пры во дзіць да аб ме-
жа валь на га ха рак та ру за ку пак. 
Ад ным з бар' е раў до пус ку бе-
ла рус кіх па стаў шчы коў да ўдзе-
лу ў за куп ках Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі з'яў ля ец ца не аб ход насць 
атры ман ня адзі на га ліч ба ва га 
под пі су. Для гэ та га трэ ба стаць 
рэ зі дэн там Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі. І та кіх праб лем шмат.

На мес нік мі ніст ра ахо вы 
зда роўя Ва ле рый ШАЎ ЧУК 
за васт рыў ува гу на праб ле мах 
па ства рэн ні аб' яд на най ба зы 
ле ка вых срод каў у рам ках Са-
юз най дзяр жа вы і ЕА ЭС.

— Агуль ны ры нак ле каў па-
ві нен за пра ца ваць з 2025 го да, 
але пры ўза ем най за ці каў ле-
нас ці гэ та маг ло б ад быц ца 
ўжо праз два га ды, — пад-
крэс ліў на мес нік мі ніст ра. — 
Але па куль ня ма пра ва пры-
мя няль най прак ты кі ўсіх гэ тых 
да ку мен таў і не рас пра ца ва-
ны шэ раг ас но ва твор ных да-
ку мен таў, у тым лі ку — за ко на 
аб фар ма ка піі. А яшчэ мы су-
тык ну лі ся з ці ка вым фак там: у 
Ра сіі прад стаў ні кі фарм біз не су 
не вель мі імк нуц ца пра ца ваць 
з тан ны мі ле ка мі. І гэ та так са ма 
праб ле ма.

Удзель ні кі па ся джэн ня так-
са ма ка за лі пра тое, што ўні-
фі ка цыя і гар ма ні за цыя не 
па він ны пе ра шка джаць са ма-
стой нас ці кож най асоб на ўзя-
тай кра і ны. Не трэ ба зай мац ца 
каль ка ван нем за ко наў, не аб-
ход на ства раць ма дэль ныя 
за ко ны ў ме жах іс ну ю чай Са-
юз най дзяр жа вы і там ага вор-
ваць ад ноль ка выя нор мы для 
Бе ла ру сі і Ра сіі.

У вы ні ко вым да ку мен це ад-
зна ча ны кі рун кі па да лей шай 
гар ма ні за цыі і ўні фі ка цыі за ко-
наў. Ор га нам мяс цо ва га кі ра-
ван ня і са ма кі ра ван ня Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, за ка на даў чым (прад-
стаў ні чым) і вы ка наў чым ор га-
нам дзяр жаў най ула ды суб' ек таў 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі, ор га нам 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі пра па на ва на ў 
шчыль ным уза е ма дзе ян ні ад но 
з ад ным і дзяр жаў ны мі ор га на-
мі Ра сіі і Бе ла ру сі са дзей ні чаць 
пы тан ням ін тэ гра цыі і рэ гу ляр на 
ўно сіць пра па но вы па вы ра шэн-
ні іс ну ю чых праб лем у двух ба-
ко вых ад но сі нах.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Пя ты фо рум стаў са мым маш таб ным як па коль кас ці ўдзель ні каў, так і па пад пі са ных па між 
ра сій скі мі і бе ла рус кі мі парт нё ра мі кант рак таў і па гад нен няў. Гэ та яск ра вае свед чан не та го, што 
ў пла не гар ма ні за цыі і ўні фі ка цыі на шых за ка на даў стваў мы ўпэў не на ру ха ем ся на пе рад. Тым не 
менш бе лых плям, якія пе ра шка джа юць гра ма дзя нам на шых кра ін ад чу ваць ся бе на роў ных, яшчэ 
ха пае. На сек цыі «Уні фі ка цыя і гар ма ні за цыя за ка на даў ства Са юз най дзяр жа вы 
як асно вы эфек тыў на га і плён на га бе ла рус ка-ра сій ска га су пра цоў ніц тва» аб мер ка ва лі най больш 
пры яры тэт ныя кі рун кі па ін тэ гра цыі і ме ха ніз мы ра шэн ня праб лем. У цэнт ры ўва гі бы лі пы тан ні 
пен сій на га за бес пя чэн ня, аду ка цыі, ме ды цы ны, ганд лю, эка но мі кі і ін шыя. Ка ар ды на ва лі ра бо ту 
сек цыі стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве Ала БО ДАК і пер шы на мес нік стар шы ні Ка мі тэ та 
Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі па кан сты ту цый ным за ка на даў стве 
і дзяр жаў ным бу даў ніц тве Люд мі ла БО КА ВА.

НАР МАТ ВОР ЧАСЦЬ

НОВЫЯ РЭЗЕРВЫ 
ДЛЯ ЗБЛІЖЭННЯ

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па за ка-
на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц-
тве Ала БО ДАК:

— У нас з Ра сі яй на пра ца ва на ка ля 
200 між на род ных па гад нен няў — на-
дзей ны пра ва вы пад му рак для да лей-
ша га раз віц ця Са юз най дзяр жа вы. Мы 
да сяг ну лі вы со ка га ўзроў ню ў пла не 
Мыт на га за ка на даў ства, ана ла га та-
ко га су пра цоў ніц тва ня ма на ўсёй 
пост са вец кай пра сто ры. Раз ві ва ец ца 
рэ гі я наль ная ін тэ гра цыя — гэ та брэнд 
су час нас ці. Вель мі важ на, каб мі ніс-
тэр ствы і ве дам ствы Бе ла ру сі і Ра сіі 
ме лі су мес ныя пла ны су пра цоў ніц тва 
і каб яны раз ві ва лі ся. За пяць апош ніх 
га доў на пра ца ва на грун тоў ная ба за. 
Мі ніс тэр ствы юс ты цыі дзвюх дзяр жаў 
шмат ча го зра бі лі для вы ка нан ня су-
до вых ра шэн няў, якія да ты чыц ца гра-
ма дзян дзвюх кра ін. Вя лі кі па тэн цы ял 
ёсць у ра бо це су мес ных сек та раль-
ных ра бо чых груп, аб' яд на ных ка ле-
гій — гэ та і на да лей трэ ба пра цяг ваць 
прак ты ка ваць. Але пры гэ тым па він на 
быць ка ар ды на цый ная ро ля Па ста ян-
на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы.

Па коль кі нам па трэб на адзі ная эка-
на міч ная пра сто ра, за ка на даў ствы 
Бе ла ру сі і Ра сіі па він ны пра ца ваць ва 
ўні сон.

Пер шы на мес нік стар шы ні Ка мі-
тэ та Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль-
на га схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі па 
кан сты ту цый ным за ка на даў стве і 
дзяр жаў ным бу даў ніц тве Люд мі ла 
БО КА ВА:

— Перш за ўсё па він на быць пра ва-
вая ас но ва ў да чы нен ні да гра ма дзя-
ні на, сям'і. Прый шоў час, ка лі мож на 
ка заць, што рас пра ца ва ная Па ста ян-
ным ка мі тэ там Са юз най дзяр жа вы 
кан цэп цыя зблі жэн ня са спе ла для 
та го, каб яе за цвер дзіць і на ме ціць 
пас ля доў ныя кро кі яе рэа лі за цыі. Для 
на шай су мес най дзей нас ці неабход-
на па шы рэн не на ву ко ва-экс перт на га 
дыя ло гу па ак ту аль ных пы тан нях Са-
юз най дзяр жа вы. Уся ана лі ты ка, вы-
сно вы не па він ны ля жаць мёрт вым 
гру зам, трэ ба гэ та аб мяр коў ваць у 
ме жах на ша га за ка на даў ства.
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