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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ДО СВЕД СЯБ РА — 
ДОБ РЫ ДО СВЕД

Дзе ля аб ме ну во пы там дзей нас ці ў са цы яль най сфе-

ры пар ла мен та рыі з Кі тая пры еха лі ў Бе ла русь. Учо-

 ра яны су стрэ лі ся са сва і мі бе ла рус кі мі ка ле га мі 

ў Па ла це прад стаў ні коў.

Ба ляс лаў ПІРШ ТУК, на мес нік стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, ад зна чыў: «Мы, без умоў-
на, піль на со чым за сі ту а цы яй, якая ад бы ва ец ца ў Кі таі. Нас 
вель мі ра ду юць і здзіў ля юць перш за ўсё тэм пы рос ту эка но-
мі кі ва шай кра і ны». Дэ пу тат рас ка заў, што азна ём ле ны з той 
ам бі цый най за да чай, якая ста іць пе рад кі тай скім на ро дам у 
най блі жэй шай перс пек ты ве. Пры гэ тым ён за ўва жыў, што ві-
даць, як рас туць не толь кі «ліч бы» (та ва ра аба рот і ін шае), але 
і ўзро вень даб ра бы ту лю дзей, і да даў, што пры клад на та кія ж 
за да чы ста яць і пе рад на шай кра і най. Уза ем нае вы ву чэн не 
во пы ту да па мо жа пра соў ваць агуль ныя ін та рэ сы.

Кі тай скую дэ ле га цыю пад час ві зі ту ча кае на сы ча ная пра-
гра ма, бе ла рус кі бок так са ма ці ка вяць кі тай скія на пра цоў кі
ў са цы яль ным сек та ры. ЖЭНЬ Сянь лян, на мес нік стар шы ні 

Ка мі тэ та па са цы яль ным бу даў ніц тве Усе кі тай ска га схо-

ду на род ных прад стаў ні коў Кі тая, рас ка заў, што ка мі тэт 
зай ма ец ца пы тан ня мі пра ца ўлад ка ван ня і са цы яль на га за-
бес пя чэн ня на сель ніц тва, а так са ма аба ро най пра воў і ін та-
рэ саў спе цы яль ных груп. Жэнь Сянь лян ак цэн та ваў, што ёсць 
мо ман ты, у якіх кі тай ска му бо ку бы ло б ці ка ва па ву чыц ца ў 
бе ла рус ка га, — гэ та эка ло гія і са цы яль нае бу даў ніц тва.

Да рэ чы, Кі тай са мы вя лі кі эка на міч ны парт нёр Бе ла ру сі 
ў Азіі. За сту дзень — жні вень гэ та га го да та ва ра аба рот па-
між кра і на мі склаў амаль 2,3 міль яр да до ла раў. Гэ та 122 % 
да ад па вед на га пе ры я ду 2017-га, пры чым амаль сін хрон на 
пад рас лі і экс парт, і ім парт.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Ідэ о ла гі па він ны ра зу мець праб-

ле мы лю дзей — та кое мер ка ван-

не вы ка заў Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на на ра дзе з кі раў-

ніц твам Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на якой 

аб мер ка ва лі клю ча выя на прам кі 

ра бо ты ве дам ства.

Раз ме жа ван не паў на моц тваў
У па чат ку ра бо чай су стрэ чы бе ла-

рус кі лі дар на га даў, што, як ба кі і да-
маў ля лі ся ра ней, су стрэ чы з па лі тыч-
ным, эка на міч ным і сі ла вым бло ка мі 
кра і ны бу дуць пра хо дзіць рэ гу ляр на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува-
гу, што ў бя гу чым го дзе ўжо двой чы 
прай шлі па ся джэн ні Са ве та бяс пе кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Па стаў ле ны за да чы аб ноў ле на-
му ўра ду кра і ны, — пад крэс ліў Прэ зі-
дэнт. — Сён ня мы ў кры ху аб ноў ле ным 
і па шы ра ным скла дзе Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та аб мяр ку ем на дзён ныя пы-
тан ні, якія зна хо дзяц ца ў кам пе тэн цыі 
Ад мі ніст ра цыі».

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што за да ча 
Ад мі ніст ра цыі — быць ма на літ ным экс-
перт ным цэнт рам, дзе вы пра цоў ва юц ца 
ўзва жа ныя ра шэн ні па мно гіх пы тан нях. 
Па вод ле яго слоў, не вар та за мах вац ца 
на вы пра цоў ку ра шэн няў па ўсіх пы-
тан нях на ват зы хо дзя чы з коль кас на га 
скла ду. «Вы па він ны зай мац ца сва ёй 
спра вай, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — 
Я раб лю на гэ тым ак цэнт, та му што з 
ра ней шым скла дам ура да, ды і з ця пе-
раш нім у вас ужо па чы на юц ца ней кія, 
як у на ро дзе ка жуць, «цёр кі», блы та ні-
на. Вось гэ та га быць не па він на».

У сваю чар гу най важ ней шыя эка -
на міч ныя мо ман ты бу дуць раз гля дац ца 
ва ўра дзе і ад па вед ныя ра шэн ні бу дуць 
вы пра цоў вац ца там жа.

Та кім чы нам, Ад мі ніст ра цыя вы сту-
пае ў якас ці філь тра па мност ве пы-
тан няў. Яна не мо жа змя ніць ра шэн-
ні ўра да, але па він на звяр нуць ува гу 
бе ла рус ка га лі да ра на тыя ас пек ты, 
якія ра зы хо дзяц ца з па тра ба ван ня мі і 
ўка зан ня мі Прэ зі дэн та.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што 
тое ж са мае да ты чыц ца і сі ла во га бло-
ка кра і ны: для гэ та га іс нуе Дзяр жаў ны 
сак ра та ры ят Са ве та бяс пе кі. Па вод ле 
яго слоў, хай ён і не вя лі кі па скла дзе, 
але яго спе цы я ліс ты лепш раз бі ра юц-
ца і ра зу ме юць, якім чы нам рэа лі зоў-
ваць ука зан ні і да ру чэн ні Прэ зі дэн та як 
га лоў на ка ман ду ю ча га.

«Раз ме жа ван не паў на моц тваў — 
гэ та важ нае пы тан не. Але тое, што ўсе 
пы тан ні па він ны пра хо дзіць праз Ад-
мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та — гэ та факт. 
Ні ко му не за ба ра ня ец ца звяр нуць маю 
ўва гу на ват на ва ен ныя пы тан ні, ка лі 
вы ба чы це, што з ва ша га пунк ту гле-
джан ня там неш та не так», — рас тлу-
ма чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Слу жыць — лю дзям
«Ад ной з клю ча вых функ цый Ад мі-

ніст ра цыі за ста ец ца па ста ян нае ўдас-
ка на лен не кад ра вай па лі ты кі на ўсіх 
уз роў нях. Гэ та маё ня змен нае па тра-
ба ван не, асаб лі ва ў да чы нен ні да асоб, 
уклю ча ных у кад ра вы рэ естр Прэ зі дэн-
та. Вось гэ та ўжо ваш хлеб. Гэ та ваш 
хлеб, пы тан ні кад ра выя, — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Вы — тыя, 
хто па ві нен не ад клад на рэ ага ваць на 
лю быя зме ны сі ту а цыі ў па лі тыч най, 
эка на міч най, са цы яль най і ін шых сфе-
рах. Вы пра цоў ваць і аку му ля ваць са-
мыя пе ра да выя ідэі, не аб ход ныя для 
раз віц ця кра і ны. Лю дзей абы яка вых 
тут быць не мо жа».

Прэ зі дэнт вы ка заў не за да во ле насць 
уз роў нем ра бо ты Ад мі ніст ра цыі па кад-
рах: «Уз ро вень ва шай ра бо ты па кад-
рах мя не не на тхняе, ка лі ўжо га ва рыць 
шчы ра. Пра цу е це вы па куль сла ба».

Звяр та ю чы ся да пры сут ных, Прэ зі-
дэнт на га даў, як імк лі ва, ча сам не прад-
ка заль на, мя ня ец ца сі ту а цыя ў све це, 
а ўслед за ёй і свя до масць лю дзей. На 

дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, пер шы мі 
гэ та па він ны ад чу ваць лю дзі, якія пра-
цу юць у ідэа ла гіч най вер ты ка лі.

«Гэ та ад на з га лоў ных умоў ста біль-
нас ці ў гра мад стве і ас но ва для да лей-
ша га раз віц ця. Ідэ о ла гі па він ны ўмець 
пра ца ваць з на сель ніц твам, ра зу мець 
праб ле мы лю дзей, дак лад на і дзейс на 
ад каз ваць на ўсе маг чы мыя вы клі кі», — 
пад крэс ліў ён.

Прэ зі дэнт так са ма вы ка заў па жа-
дан не, каб ра бо та ў сфе ры ідэа ло гіі 
ажыц цяў ля ла ся больш сіс тэм на: «Не ў 
за хап лен ні я і ў гэ тым пла не. Пры нам сі, 
сіс тэ мы ў гэ тай спра ве па куль ня ма».

Га лоў нае па тра ба ван не ў ра бо це 
па лі тыч на га бло ка — сум лен нае і спра-
вяд лі вае стаў лен не да лю дзей. «Мы з 
ва мі даў но ўдзя ля ем ува гу ме на ві та 
гэ та му пы тан ню. І ў асно ву на шай па-
лі ты кі — я заў сё ды гэ та вам ка заў і 
па тра ба ваў ад вас — трэ ба па клас ці, і 
ў нас заў сё ды гэ та бы ло, пы тан ні спра-
вяд лі вас ці», — ска заў ён.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што асаб-
лі вая ро ля ў рэа лі за цыі гэ тых пы тан няў 
ад ве дзе на па моч ні кам Прэ зі дэн та. Ак-
цэнт у іх ра бо це — гра мад ска-па лі тыч-
ная і са цы яль на-эка на міч ная сі ту а цыя 
ў рэ гі ё нах, аб ста ноў ка ў кож ным кан-
крэт ным ка лек ты ве.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся ў пры сут ных, 
як пра цуе мяс цо вая ўла да, якія праб ле-
мы хва лю юць жы ха роў рэ гі ё наў. «Вы 
па він ны ва ло даць сі ту а цы яй і свое ча-
со ва рэ ага ваць на тое, што ад бы ва ец-
ца, больш та го, ажыц цяў ля ю чы кад ра-
вую па лі ты ку — а вы яшчэ і ін спек та ры 
па кад рах у кож ным рэ гі ё не, — кад ры 
трэ ба ацэнь ваць ме на ві та з гэ тых па зі-
цый, як раз ві ва ец ца са цы яль на-эка на-
міч ная сі ту а цыя ў тым ці ін шым рэ гі ё не, 
якая тут ро ля кад раў», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што 
ха цеў бы па чуць ацэн ку ста ну спраў 
на мес цах.

Пра ца ваць — ка ман дай
«У сфе ры эка но мі кі, як і ра ней, ва-

ша за да ча — глы бо кі ана ліз усіх пра па-
на ва ных ра шэн няў, — на га даў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Ацэн ка іх ад па вед нас-
ці дзяр жаў най са цы яль най па лі ты цы. 
Тое, пра што я ка жу. Ана ліз іх уплы ву 
перш за ўсё на ча ла ве ка, на раз віц цё 
га лін, рэ гі ё наў і кра і ны ў цэ лым».

Акра мя та го, ад ным з най важ ней-
шых на прам каў дзей нас ці Ад мі ніст-
ра цыі з'яў ля ец ца экс перт на-пра ва-
вая ра бо та і ка ар ды на цыя дзей нас ці 
дзяр жаў ных ор га наў у сфе ры пра ва. 
Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што тут ся-
бе доб ра за рэ ка мен да ва ла прак ты ка 
пры цяг нен ня гра мад скас ці і экс перт-
ных са ве таў да аб мер ка ван ня пра-
ек таў пра ва вых ак таў, па коль кі ка лі 
неш та не ўба чаць рас пра цоў шчы кі, то 
сла быя мес цы ў да ку мен це ім заў сё ды 
пад ка жа на род.

У якас ці пры кла ду Прэ зі дэнт пры-
вёў кан цэп цыю за ко на «Аб су праць-
дзе ян ні хат ня му гвал ту», якая не толь кі 
пад верг ла ся кры ты цы з яго бо ку, але 
і вы клі ка ла абу рэн не ў шы ро кіх ко лах 

на сель ніц тва. «Вар та і на да лей вы но-
сіць най больш знач ныя да ку мен ты на 
суд гра мад скас ці», — ад зна чыў кі раў-
нік дзяр жа вы.

«Але не так, як ня даў на мне дак-
лад ва юць: Кан сты ту цый на му су ду ня-
ма чым больш за няц ца — яны па ча лі 
аба ра няць ад ва ка таў. Бя ру да ку мен-
ты, гля джу, як пра хо дзі ла па ся джэн не 
Кан сты ту цый на га су да. Аказ ва ец ца, аж 
цэ лы на мес нік ваш (на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. — «Зв.») там
быў . І тым не менш пра цэс за пу шча ны. 
Ужо за двое су так лі та раль на ўнес лі
пра ект за ко на на ўзроў ні Мі нюс та. 
У мя не ад ра зу пы тан не: вам, што, больш 
ня ма чым зай мац ца ра зам з Кан сты ту-
цый ным су дом? — вы ка заў мер ка ван не 
бе ла рус кі лі дар. — Чым ад роз ні ва юц ца, 
да пус цім, ад ва ка ты, якіх вы там па ча лі 
асоб на вы во дзіць як кас ту і аба ра няць, 
ра біць іх у ней кай част цы не да ты каль-
ны мі? Чым яны ад роз ні ва юц ца ад вас, 
ад ін шых дзяр жаў ных слу жа чых? Чым 
яны ад роз ні ва юц ца ад суд дзяў, прад-
стаў ні коў пра ку ра ту ры, след чых ор га-
наў? Вы хо ча це за пус ціць гэ ты ма ха-
вік? Каб по тым прый шлі пра ку ро ры і 
ска за лі: нам так са ма па трэб ныя ней кія 
ўмо вы, ка лі мы дзесь ці пра ка ло лі ся або 
пра ко лем ся. Усе ў кра і не пе рад за ко нам 
роў ныя!»

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн-
кі, вель мі важ на за бяс печ ваць ад на-
стай нае пры мя нен не за ка на даў чых 
ак таў. «І га лоў нае, каб мы дак лад на 
ра зу ме лі, што ўсе бло кі ўла ды ў кра і не 
па він ны пра ца ваць зла джа на, па він на 
быць поў нае ўза е ма дзе ян не», — да даў 
бе ла рус кі лі дар.

Ад кі раў ніц тва Ад мі ніст ра цыі ён ча-
кае эфек тыў най ка манд най ра бо ты і 
бес пя рэч на га вы ка нан ня сва іх да ру-
чэн няў.

***
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

На тал ля Ка ча на ва ад зна чы ла, што ў 
мэ тах вы ка нан ня да ру чэн няў лі да ра 
кра і ны са мая піль ная ўва га ўдзя ля ец ца 
пы тан ням удас ка на лен ня кад ра вай і 
ідэа ла гіч най па лі ты кі, дэ бю ра кра ты-
за цыі дзяр жаў на га апа ра ту.

З улі кам гэ та га ў рэ гі ё нах пра ве дзе-
ны су стрэ чы з усі мі стар шы ня мі рай- і 
гар вы кан ка маў. Ім да ве дзе ны асноў-
ныя па тра ба ван ні ў ра бо це, па стаў ле-
ны за да чы, якія не аб ход на вы ра шаць 
мяс цо вым ор га нам ула ды. Най больш 
ак ту аль най за да чай для Ад мі ніст ра цыі 
за ста ец ца па вы шэн не пра фе сій на га 
ўзроў ню і эфек тыў нас ці ра бо ты са мой 
Ад мі ніст ра цыі.

«Ума ца ван не кад ра ва га па тэн цы я-
лу най больш пад рых та ва ны мі і ад каз-
ны мі спе цы я ліс та мі, якія ра зу ме юць 
знач насць ус кла дзе ных на іх за дач. За 
апош ні час пра ве дзе на за ме на на чаль-
ні каў га лоў ных упраў лен няў (ідэа ла гіч-
на га, ар га ні за цый на га). Ак тыў на аб-
наў ля ец ца кі ру ю чы склад на клю ча вых 
дзяр жаў ных па зі цы ях. Так, за апош ні 
год пра ве дзе на ра та цыя 140 служ бо-
вых асоб, якія зна хо дзяц ца ў кад ра вым 
рэ ест ры кі раў ні ка дзяр жа вы», — ска-
за ла На тал ля Ка ча на ва.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СПРА ВЯД ЛІ ВАСЦЬ 
ЯК НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЯ ІДЭЯ
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ЭКС ПАРТ РАС ЦЕ
Пра гэ та жур на ліс там рас ка заў мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КЕЙ па вы ні ках ра бо чай 

су стрэ чы з кі раў ні ком дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, Аляк сандр Лу ка шэн ка быў азна ём ле-
ны з вы ні ка мі ра бо ты Мі ніс тэр ства за меж ных спраў у сфе ры 
знеш не эка на міч най дзей нас ці. «Гэ та на ша га лоў ная за да ча, 
якой Прэ зі дэнт заў сё ды ўдзя ляе вя лі кую ўва гу. У цэ лым 
бы ло ад зна ча на, што тэн дэн цыя па рос це экс пар ту за хоў ва-
ец ца. Па вы ні ках го да мы вый дзем, вя до ма ж, на ста ноў чы 
рэ зуль тат. Праў да, ідзе не ка то рае за па во лен не тэм паў рос ту 
экс пар ту, але ў цэ лым мы ча ка ем па зі тыў ных вы ні каў го да, 
звя за ных са знеш не эка на міч най дзей нас цю», — ад зна чыў 
кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства кра і ны.

Ула дзі мір Ма кей так са ма рас ка заў, што асаб лі вую ўва гу 
Прэ зі дэнт звяр нуў на тое, каб «на пруж ва лі ся ўсе» — і рэ гі ё-
ны, і ад па вед ныя га лі но выя мі ніс тэр ствы, і, вя до ма ж, кі раў-
ні кі за меж ных уста ноў. Па за вяр шэн ні го да бу дзе да дзе на 
ацэн ка кож на му пер са наль на ў тым, што да ты чыц ца вы ка-
нан ня за дач па экс пар це бе ла рус кіх та ва раў за мя жу.

Акра мя та го, Ула дзі мір Ма кей пра ін фар ма ваў Аляк санд-
ра Лу ка шэн ку аб вы ні ках удзе лу кі раў ні ка МЗС у су стрэ чы 
мі ніст раў за меж ных спраў кра ін Еў ра са ю за і Ус ход ня га 
парт нёр ства, якая ня даў на прай шла ў Люк сем бур гу. У пры-
ват нас ці, бы ло да ло жа на аб ра бо це над ты мі да ку мен та мі, 
якія ця пер ад пра цоў ва юц ца з Еў ра пей скім са юзам, — гэ та 
пры яры тэ ты парт нёр ства, па гад нен не аб аб ляг чэн ні ві за-
ва га рэ жы му, аб рэ ад мі сіі.

«У цэ лым ёсць зру хі, пры чым іс тот ныя, па ўсіх да ку мен-
тах. На жаль, не па на шай ві не пе ры я дыч на з'яў ля юц ца 
но выя ню ан сы, якія па тра бу юць да дат ко ва га ча су для ана-
лі зу, удак лад нен няў і пры няц ця ра шэн няў. Та му мы бу дзем 
спа кой на пра ца ваць над гэ ты мі да ку мен та мі, зы хо дзя чы 
з та го, што на шы на цы я наль ныя ін та рэ сы па він ны быць 
вы ка на ны. Але паў та ру ся: зру хі ёсць, — пад крэс ліў ён. — 
І ёсць дак лад ная ўста ноў ка кі раў ні ка дзяр жа вы ад нос на 
пра ця гу кур су на раз віц цё нар маль ных, у пер шую чар гу 
ганд лё ва-эка на міч ных, па лі тыч ных і гу ма ні тар ных, ад но-
сін з Еў ра пей скім са юзам, які з'яў ля ец ца на шым дру гім па 
важ нас ці ганд лё ва-эка на міч ным парт нё рам».

Ула дзі мір Ма кей да ла жыў Прэ зі дэн ту аб бу ду чым гра-
фі ку знеш не па лі тыч ных су стрэч, ві зі таў за меж ных прад-
стаў ні коў у Бе ла русь, а так са ма ві зі таў кі раў ні ка дзяр жа вы 
за мя жу. Так, ка нец го да ў гэ тым пла не ў Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі абя цае быць на сы ча ным.

Бе ла рус ка му лі да ру бы ло дэ та лё ва да ло жа на аб пад-
рых тоў цы най блі жэй ша га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і -
ны, які прой дзе 25—26 каст рыч ні ка ў Го ме лі. У рам ках ме-
 ра пры ем ства пла ну ец ца пад пі сан не шэ ра гу па гад нен няў, 
кант рак таў на не каль кі дзя сят каў міль ё наў до ла раў. Па 
сло вах мі ніст ра за меж ных спраў, ня вы ра ша ных пы тан няў 
у гэ тым кі рун ку ў прын цы пе ня ма. У сваю чар гу бе ла рус-
кі лі дар да ру чыў, каб гэ тая па дзея бы ла ар га ні за ва на на 
най вы шэй шым уз роў ні.

Кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства ў сва ім дак ла дзе 
пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та аб пад рых тоў цы да яшчэ ад на го 
важ на га ме ра пры ем ства — су стрэ чы асноў най гру пы Мюн-
хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы, якая ад бу дзец ца 31 каст-
рыч ні ка і 1 ліс та па да ў Мін ску. Ула дзі мір Ма кей ад зна чыў, 
што свой удзел па цвер дзі лі шэ раг вы со ка па стаў ле ных асоб, 
ся род іх — прэ зі дэн ты, прэм' ер-мі ніст ры, мі ніст ры за меж-
ных спраў, прад стаў ні кі спец служ баў, кі раў ні кі ана лі тыч ных 
су поль нас цяў. Па вод ле яго слоў, па ра дак дня вель мі ак ту-
аль ны: як па збег нуць да лей ша га на гня тан ня кан фран та цыі, 
якая сён ня іс нуе ў рэ гі ё не. Аляк сандр Лу ка шэн ка ў су вя зі з 
гэ тым так са ма даў ад па вед ныя да ру чэн ні.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.


