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Та кое мер ка ван не вы ка заў да цэнт ка фед ры 
па лі та ло гіі, са цы я ло гіі і са цы яль на га кі ра ван ня 
фа куль тэ та тэх на ло гій кі ра ван ня і гу ма ні та ры за цыі 
БНТУ Аляк сей БЯ ЛЯ ЕЎ на круг лым ста ле, 
якія быў пры све ча ны да лу чэн ню мо ла дзі 
да пар ла менц кай дзей нас ці. 

Ме ра пры ем ства ад бы ло ся ў Па ла це прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, удзел у ім пры ня лі не 
толь кі пар ла мен та рыі, прад стаў ні кі ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, на ву ко вых ар га ні за цый, але і сту дэн ты.

«Гэ та праб ле ма ін фар ма ва нас ці ў цэ лым на ша га 
гра мад ства, — ад зна чыў па лі то лаг. — Трэ ба ады хо-
дзіць ад афі цы ёз ных фор маў і набліжаць ін фар ма-
цыю да ча ла ве ка. Гэ та зна чыць, ін фар ма ван не гра-
мад ства праз ней кія не фар маль ныя ак цыі, дзей насць 
ма ла дзёж ных пар ла менц кіх струк тур — так бу дзе са-
праў ды ці ка вей».

Як пра ка мен та ваў жур на ліс там стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па дзяр-

жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
і рэг ла мен це Ле а нід ЦУП РЫК, на круг лым ста ле 
не ста я ла за да ча ўсе агуль най пар ла мен та ры за цыі 
рэ гі ё наў. «Не, гэ та ўсё па він на вы спець на ту раль ным 
чы нам. Ад на з та кіх яр кіх фор маў, як ма ла дзёж ны 
пар ла мент, бу дзе ства рац ца там, дзе з'я ві лі ся для 
гэ та га не аб ход ныя ўмо вы», — ска заў дэ пу тат.

На яго дум ку, бе ла рус кая мо ладзь не спіць, бу-
дзіць яе не трэ ба, яна ак тыў на пра цуе і дзей ні чае. 
Ён так са ма да даў, што ў на шай кра і не шмат га доў 
фак тыч на дзей ні чае пра воб раз ма ла дзёж на га пар-
ла мен та — БРСМ, іх функ цыі ідэн тыч ныя.

Што не аб ход на для ства рэн ня ма ла дзёж ных пар-
ла мен таў? «Пер шае — на яў насць лі да раў, гра мад ска-
ак тыў ных ма ла дых лю дзей, якія жа да юць зай мац ца 
гэ тай дзей нас цю, — гэ та га лоў ная ўмо ва, — пад крэс ліў 
Ле а нід Цуп рык. — Па пры му се тут ні чо га не мо жа 
быць. Усё ас тат няе — ма тэ ры яль ная і ар га ні за цый ная 
ас но ва, — тут да па мо гуць ула ды».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

П
РАЙ ШЛО тры ме ся цы з та го 
ча су, як свае па са ды за ня лі 
но ва абра ныя кі раў ні кі 

прад стаў ні чай ула ды ба за ва га 
ўзроў ню. Пер шыя 100 дзён 
у но вай якас ці да зва ля юць 
не толь кі агле дзец ца, ад чуць 
праб ле мы, але і ўба чыць спо са бы 
іх вы ра шэн ня. Но выя стар шы ні 
ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў 
па дзя лі лі ся пер шым до све дам 
і ты мі за да ча мі, якія мяр ку юць 
вы ра шыць у най блі жэй шыя га ды 
на сва іх тэ ры то ры ях.

Стар шы ня Свет ла гор ска-
га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Люд мі ла ВЯ ЛІЧ КА:

— Важ на пра цяг ваць доб рыя 
тра ды цыі, якія бы лі за кла дзе ны 
па пя рэд ні ка мі. Заў сё ды ак ту аль-
ны мі за ста юц ца за да чы доб раўпа-
рад ка ван ня тэ ры то рый і на вя-
дзен ня па рад ку на зям лі. Бу дзем 
і на да лей пра во дзіць ак цыю «Мы 
по бач»: дзе цям-сі ро там, ін ва лі-
дам і мно гім ін шым на шы дэ пу та-
ты аказ ва юць да па мо гу. Ёсць у нас 
і дзень сель са ве та, дзень дэ пу та-
та. Ра зам з дэ пу та та мі пяр віч на га 
і ба за ва га ўзроў няў, кі раў ні ка мі 
служ баў рай вы кан ка ма вы яз джа-
ем у кож ны на се ле ны пункт ра ё на, 
пра во дзім су стрэ чы з на сель ніц-
твам. Жы ха ры рас каз ва юць пра 
свае праб ле мы. Мы ра зам іх аб-
мяр коў ва ем, ро бім пра та кол да-
ру чэн няў. І аба вяз ко ва праз ме-
сяц ана лі зу ем іх вы ка нан не. Ця-
пер мы пра цу ем над ства рэн нем 
ма ла дзёж на га пар ла мен та, у які 
ўвой дуць на ву чэн цы школ, лі цэ-
яў, ка ле джаў і ра бо чая мо ладзь 
ад 14 да 25 га доў. Ха це ла ся б, каб 
ма ла дыя больш да па ма га лі ў вы-
ра шэн ні важ ных для Свет ла гор-
шчы ны праб лем. У Год ма лой ра-
дзі мы мы аб' вяс ці лі ак цыю «Зям ля 
май го дзя цін ства». Імк нём ся звяр-
нуць ува гу зем ля коў на род ныя 
мяс ці ны. Уво гу ле, мне зда ец ца, 
што сён ня важ на ін фар ма ваць на-
сель ніц тва пра дзей насць дэ пу-
та таў, якія вель мі мно га доб ра га 
ро бяць.

Стар шы ня Го мель ска га ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў Аляк-
сандр ТКА ЧОЎ:

— Для мя не пры яры тэт ныя кі-
рун кі — гэ та не па срэд ная ра бо та з 
на сель ніц твам, ра шэн не пы тан няў 
па за бес пя чэн ні жыц ця дзей нас ці 
гра ма дзян, па па вы шэн ні ўзроў-
ню іх жыц ця. Для гэ та га важ на 
ства раць но выя ра бо чыя мес цы і 
аказ ваць са дзей ні чан не ў пра ца-
ўлад ка ван ні. У Год ма лой ра дзі мы 
трэ ба вя лі кую ўва гу ўдзя ліць доб-
ра ўпа рад ка ван ню на шых аг ра га-
рад коў і вё сак. Бу дзем ра біць усё, 
каб на се ле ныя пунк ты ста на ві лі-
ся больш чыс ты мі і кам форт ны мі. 
Усе пы тан ні, якія ста вяць пе рад 
на шы мі дэ пу та та мі вы бар шчы кі, 
мы па сту по ва вы ра ша ем.

Стар шы ня Доб руш ска га ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў Ула-
дзі мір ЕМЯЛЬ Я НАЎ:

— Перш за ўсё — кло пат пра 
лю дзей. Зра зу мець іх праб ле мы 
да па ма га юць га ра чыя лі ніі і пры-
ёмы па аса біс тых пы тан нях. На ша 
за да ча — зра біць так, каб на сель-
ніц тву жы ло ся кам форт на. Мы аб-
мяр коў ва ем усе скар гі гра ма дзян 
ра зам з прад стаў ні ка мі вы ка наў-
чай ула ды. Звяр та ем ся ў воб ласць 
у тых вы пад ках, ка лі па трэб ны фі-
нан сы, каб ра шыць праб ле му. Нам 
тэ ле фа ну юць і з па дзя ка мі за зроб-
ле ныя спра вы. Ёсць і праб лем ныя 
пы тан ні, на якія трэ ба хут ка рэ ага-
ваць. Час цей за ўсё гэ та пы тан ні 
ка му наль ныя, ганд лё вае аб слу-
гоў ван не на вёс цы, во да за бес пя-
чэн не, дрэн ныя да ро гі на ўскра і нах 
на се ле ных пунк таў. Не ўсё прос та, 
та му мно гія пы тан ні вы ра ша юц ца 
су мес на з вы ка наў чы мі ўла да мі. 
На ват ка лі не атрым лі ва ец ца не-
шта вы ра шыць, імк нём ся, каб лю-
дзі нас зра зу ме лі: ча му іх прось бу 
не маг чы ма вы ка наць сён ня. За пэў-
ні ва ем, што гэ та ад бу дзец ца кры ху 
паз ней.

Стар шы ня Рэ чыц ка га ра ён-
на га Са ве та дэ пу та таў Ры гор 
ЯКУ ШАЎ:

— Асноў ны кі ру нак — са цы яль-
на-эка на міч нае раз віц цё Рэ чыц ка-

га ра ё на, кло пат пра лю дзей. Ця-
пер мы пра во дзім схо ды па ад наў-
лен ні ор га наў тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кі ра ван ня. Яшчэ 
зай ма ем ся доб ра ўпа рад ка ван нем 
на се ле ных пунк таў і ўцяг нен нем 
зя мель у се ва зва рот. Так са ма ак-
тыў на пра цу ем над рэа лі за цы яй 
ука за па зно се ста ро га жыл ля. Ня-
даў на ўсе су мес на пры ма лі ўдзел 
у па са дцы ле су. Ну а па ста ян ная 
на ша ра бо та, якую мы не збі ра-
ем ся пры пы няць, — су мес на з кі-
раў ні ка мі прад пры ем стваў і ар га-
ні за цый зай ма ем ся доб ра ўпа рад-
ка ван нем і на вя дзен нем па рад ку 
ў на се ле ных пунк тах. Сель вы кан-
ка мы, да та го ж, пры ма юць удзел 
у доб ра ўпа рад ка ван ні аб' ек таў і 
ле са па лос уз доўж чы гун кі.

Стар шы ня Лель чыц ка га ра-
ён на га Са ве та дэ пу та таў Сяр-
гей КА СІН СКІ:

— Га рад скі па сё лак Лель чы цы 
зу сім не вя лі кі, але ж нам заў сё-
ды пры ем на чуць, у тым лі ку ад 
за меж ных гас цей, што ў глы бін-
цы Па лес ся та кая чыс ці ня. У на-
шых на се ле ных пунк тах імк нём ся 
пад трым лі ваць па ра дак на зям лі і 
са дзей ні чаць на блі жэн ню ўмоў, у 
якіх жы вуць вяс ко выя жы ха ры, да 
ўмоў у рай цэнт рах. Уз ні кае шмат 
праб лем: ёсць пы тан ні па ра мон-
це да рог на ад да ле ных ву лі цах. 
Ак ту аль нае для нас за бес пя чэн-
не якас най піт ной ва дой. Мно гія 
праб ле мы, якія агуч ва юць лю-
дзі, вы ра ша юц ца тэр мі но ва. На-
прык лад, вы дзя лен не зя мель ных 
участ каў для вя дзен ня пад соб най 
гас па дар кі. Дэ пу тац кім кор пу сам 
па пя рэд ня га склі кан ня зроб ле-
на вя лі кая ра бо та, у тым лі ку па 
рэа лі за цыі Ука за № 100 па зно се 
трух ля ва га жыл ля. Нам трэ ба і на-
да лей акуль тур ваць на шы на се-
ле ныя пунк ты, зно сіць да мы, якія 
пус ту юць і псу юць вы гляд на се ле-
ных пунк таў. Мы ж і ў са май глы-
бін цы Па лес ся заў сё ды па мя та ем 
пра тое, што прад стаў ля ем усю 
Бе ла русь, за якую хо чац ца га на-
рыц ца паў сюд на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ві зіт быў вы ні ко вымВі зіт быў вы ні ко вым
На гэ тым тыд ні ў Са ве це Рэс пуб лі кі 
бе ла рус ка га пар ла мен та пры ма лі бал гар скіх ка лег

Ад бы ла ся су стрэ ча ра бо чай гру пы На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
па су пра цоў ніц тве з Пар ла мен там Рэс пуб лі кі Бал га рыя і дэ ле га цыі 
гру пы друж бы «Бал га рыя — Бе ла русь» На род на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бал га рыя на ча ле з яе кі раў ні ком Ва сі лам АН ТО НА ВЫМ. 
Па вы ні ках су стрэ чы бы ла пад пі са на су мес ная за ява.

Ба кі аб мер ка ва лі пы тан ні між пар ла менц ка га і ганд лё ва-эка-
на міч на га су пра цоў ніц тва. Яны па цвер дзі лі ўза ем ную ці ка васць 
ума цоў ваць двух ба ко выя су вя зі і па шы раць парт нёр ства па ўза е-
ма вы гад ных кі рун ках. У якас ці пры яры тэт ных сфер уза е ма дзе ян ня 
ад зна ча ны сель ская гас па дар ка, транс парт ны комп лекс, ту рызм, 
аду ка цыя, на ву ка. Асаб лі вая ўва га ўдзе ле на ўма ца ван ню рэ гі я-
наль на га су пра цоў ніц тва.

Пар ла менц кае вы мя рэн не ады гры вае важ ную ро лю ў па шы-
рэн ні ўза е ма дзе ян ня па між кра і на мі, пад крэс лі ла кі раў нік ра бо-
чай гру пы, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Іры-
на СТА РА ВОЙ ТА ВА. «Мы спа дзя ём ся, што ўзмац нен не на ша га 
між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня бу дзе спры яць як рэа лі за цыі 
ўжо іс ну ю чых су мес ных пра ек таў, так і з'яў лен ню но вых», — за-
яві ла яна.

У сваю чар гу Ва сіл Ан то наў ад зна чыў, што ў рам ках ві зі ту пар-
ла менц кай дэ ле га цыі Бал га рыі ў Мінск ад быў ся шэ раг важ ных 
су стрэч, у тым лі ку са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і лам Мяс-
ні ко ві чам. «Мы за пра сі лі стар шы ню Са ве та Рэс пуб лі кі ад імя стар-
шы ні пар ла мен та Бал га рыі на ве даць на шу кра і ну з афі цый ным 
ві зі там, — пра ін фар ма ваў ён. — У цэ лым для нас ві зіт у Мінск быў 
вы ні ко вым. Уда ло ся аб мер ка ваць шы ро кі спектр пы тан няў, ся род 
якіх — ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны і ту рызм».

Як дзя ліць тэ ры то рыю?Як дзя ліць тэ ры то рыю?
Над пы тан нем пра цуе ра бо чая гру па
У верх няй па ла це бе ла рус ка га пар ла мен та ад бы ло ся пер шае 
па ся джэн не ра бо чай гру пы па вы ву чэн ні эфек тыў нас ці 
адміністра цый на-тэ ры та ры яльнага ўлад ка ван ня Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і вы пра цоў цы пра па ноў па яго ўдас ка на лен ні.

Ме ра пры ем ства прай шло пад кі раў ніц твам стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра ван ні Аляк санд ра ПА ПКО ВА. Удзель ні кі 
па ся джэн ня раз гле дзе лі шэ раг на прам каў па ўдас ка на лен ні ад мі-
ніст ра цый на-тэ ры та ры яль на га ўлад ка ван ня кра і ны.

У Са ве це Рэс пуб лі кі ў ад па вед нас ці з пла нам дзе ян няў па рэа-
лі за цыі да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы ство ра на ра бо чая гру па 
па вы ву чэн ні эфек тыў нас ці ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль на га 
ўпа рад ка ван ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь і вы пра цоў цы пра па ноў па яго 
ўдас ка на лен ні. Пла ну ец ца, што бу дзе са бра на і пра ана лі за ва на 
ўся ана лі тыч ная ін фар ма цыя, якая ста не ас но вай для да лей шай 
ра бо ты ў гэ тым кі рун ку.

Кант рак таў — Кант рак таў — 
на паў міль яр дана паў міль яр да
Се на тар узяў удзел у эка на міч ным фо ру ме
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мір Пан цю хоў пры няў удзел 
у XV Го мель скім эка на міч ным фо ру ме.

У гэ тым го дзе фо рум са браў больш за 650 удзель ні каў. Ся род 
іх — прад стаў ні кі ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, су пра цоў ні кі 
дып ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў, ра бот ні кі бан каў скіх і фі нан са-
вых уста ноў, біз нес ме ны.

На зва ны фо рум як адзін з ін стру мен таў пры цяг нен ня ўнут ра-
ных і знеш ніх ін вес ты цый прэ зен та ваў эка на міч ны і ін вес ты цый ны 
па тэн цы ял рэ гі ё на. Пад пі са на кант рак таў на агуль ную су му ка ля 
$500 млн.

Го мель скі эка на міч ны фо рум упер шы ню быў пра ве дзе ны 
ў 2004 го дзе. З 2008 па 2017 год пад час та кіх фо ру маў пад пі са на 
88 да ку мен таў — амаль на $2 млрд, рэа лі за ва ны або зна хо дзяц ца 
ў ста дыі рэа лі за цыі ка ля 50 пра ек таў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ПАР ЛА МЕНЦ КІ ДЗЁН НІК

ІН ФАР МА ЦЫЯ ІН ФАР МА ЦЫЯ 
НЕ ДА ХО ДЗІЦЬНЕ ДА ХО ДЗІЦЬ

Мно гія ма ла дыя лю дзі не ве да юць 
пра іс на ван не дзяр жаў най ма ла дзёж най па лі ты кі

ГЛЯ ДЗІ ЦЕ, ХТО ПРЫЙ ШОЎ!

ПА АБЯ ЦА ЛІ — ПА АБЯ ЦА ЛІ — 
ТРЭ БА ВЫ КОН ВАЦЬТРЭ БА ВЫ КОН ВАЦЬ


