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Сён ня так са ма не аб ход на 

вы зна чыць ко ла ак ту аль ных 

за дач, якiя бу дуць зна хо дзiц-

ца ў цэнт ры ўва гi чле наў Са-

ве та Рэс пуб лi кi ў мiж се сiй ны 

пе ры яд.

Ад ной з асноў ных за дач 

Са ве та Рэс пуб лi кi з'яў ля ец ца 

ўдзел у рас пра цоў цы i пры-

няц цi пра ва вых рэ гу ля та раў 

гра мад скiх ад но сiн у эка на-

мiч най, па лi тыч най, са цы яль-

най i ду хоў ных сфе рах жыц ця 

гра мад ства.

Гэ тая се сiя па сва iм ха рак-

та ры бы ла на сы ча ная i раз на-

пла на вая.

Са вет Рэс пуб лi кi ўхва лiў 

51 за ко на пра ект, у тым лi ку 

37 аб ра ты фi ка цыi мiж на род-

ных да га во раў.

Пры ня та да ве да ма тры 

дэ крэ ты Прэ зi дэн та Рэс пуб-

лi кi Бе ла русь.

За цвер джа ны най важ ней-

шыя фi нан са выя да ку мен ты 

кра i ны — спра ва зда чы аб 

вы ка нан нi рэс пуб лi кан ска га 

бюд жэ ту i бюд жэ ту фон ду са-

цы яль най аба ро ны на сель нiц-

тва за 2019 год.

На ва цыi ў за ка на даў стве 

па пы тан нях ва лют на га рэ гу-

ля ван ня i ва лют на га кант ро-

лю за клi ка ны са дзей нi чаць 

фар мi ра ван ню спры яль на га 

iн вес ты цый на га клi ма ту i, як 

вы нiк, да лей ша му ўма ца ван-

ню эка на мiч на га па тэн цы я лу 

на шай дзяр жа вы.

Пры няц це за ко на аб ам нiс-

тыi з'я вi ла ся чар го вым эта пам 

раз вiц ця кры мi наль на-пра ва-

вой па лi ты кi, за сна ва най на 

гу ма нiс тыч ных па чат ках i кан-

сты ту цый ных каш тоў нас цях 

пра ва вой дзяр жа вы.

На аба ро ну пра воў i сва-

бод гра ма дзян i юры дыч ных 

асоб на кi ра ва ны зме ны ў 
за ко ны «Аб на та ры я це i на-

та ры яль най дзей нас цi», «Аб 

тра цей скiх су дах».

Для па вы шэн ня эфек тыў-

нас цi ака зан ня ме ды цын скай 

да па мо гi i спра шчэн ня пра-

цэ ду ры рэ гiст ра цыi ле каў, у 

тым лi ку для ля чэн ня рэд кiх 

за хвор ван няў, уне се ны па-

праў кi ў за кон «Аб ле ка вых 

срод ках».

Вя лi кая ўва га бы ла ўдзе-

ле на i па шы рэн ню за ка на даў-

чай ба зы двух ба ко ва га су-

пра цоў нiц тва як з тра ды цый-

ны мi парт нё ра мi — Ра сi яй, 

Ка зах ста нам, Уз бе кi ста нам, 

Та джы кi ста нам, Мал до вай, 

Сер бi яй, Iра нам, Ку бай, так i 

з па тэн цый ны мi — Ал ба нi яй, 

Сi ры яй, Уруг ва ем.

Ра ты фi ка ва ныя па гад-

нен нi з Еў ра пей скiм са юзам 

аб спра шчэн нi вы да чы вiз, 

10 мiж на род ных да га во раў «пя-

цёр кi» ЕА ЭС, 5 шмат ба ко вых 

па гад нен няў у рам ках ААН, Са-

ве та Еў ро пы, Су свет най паш то-

вай ар га нi за цыi, СНД.

Па ва жа ныя ка ле гi!

Як не ад на ра зо ва пад крэс-

лi ваў кi раў нiк дзяр жа вы, за-

ко ны па вiн ны ад па вя даць 

iн та рэ сам гра мад ства, улiч-

ваць рэ аль ныя па трэ бы на-

шых гра ма дзян, пра ца ваць 

на вы ра шэн не кан крэт ных 

за дач на пэў ным эта пе раз-

вiц ця на шай кра i ны.

Ме на вi та зы хо дзя чы з гэ-

тых па зi цый нам вар та пра-
цяг ваць ра бо ту над за ка на-

даў ствам аб ад мi нiст ра цый-
най ад каз нас цi. У пра цэ се 

пад рых тоў кi пра ек таў Ко дэк-
са аб ад мi нiст ра цый ных пра-

ва па ру шэн нях i Пра цэ су аль-

на-вы ка наў ча га ко дэк са аб 
ад мi нiст ра цый ных пра ва па-

ру шэн нях пар ла мен та ры я мi 
бы ло ўне се на ў мiж ве да мас-

ную экс перт ную гру пу больш 

за 500 за ка на даў чых пра па ноў. 
Знач ная част ка з iх улi ча на. 
У мiж се сiй ны пе ры яд нам трэ-
ба бу дзе за вяр шыць ра бо ту 
над гэ ты мi за ко на пра ек та мi 
i на во сень скай се сii раз гле-
дзець яе вы нi кi.

Яшчэ адзiн важ ны да ку-
мент, у пад рых тоў цы яко га 
ўдзель нi ча юць чле ны Са ве та 
Рэс пуб лi кi, — гэ та Гра ма дзян-
скi ко дэкс. Яго аб ноў ле ныя 
па ла жэн нi па вiн ны кан цэп-
ту аль на пе ра фар ма цi ра ваць 
цэ лы пласт гра ма дзян ска-
пра ва вых ад но сiн, спры яць 
з'яў лен ню но вых пра ва вых 
па няц цяў i ка тэ го рый, за бяс-
пе чыць эфек тыў нае вы ка ры-
стан не аб' ек таў iн тэ ле кту аль-
най улас нас цi.

У сва ёй дзей нас цi нам 
не аб ход на за дзей нi чаць па-
тэн цы ял на ву ко ва-кан суль-
та тыў на га са ве та, Са ве та па 
ўза е ма дзе ян нi ор га наў мяс-
цо ва га са ма кi ра ван ня, Ма ла-
дзёж на га пар ла мен та, шы рэй 
вы ка рыс тоў ваць увесь комп-
лекс кi рун каў ра бо ты з на-
сель нiц твам.

Жы выя зно сi ны з людзь мi, 
пра цоў ны мi ка лек ты ва мi, аса-
бiс тыя пры ёмы гра ма дзян, 
пра мыя тэ ле фон ныя лi нii — 
вось дзе вы крыш та лi зоў ва-
юц ца пы тан нi, якiя па вiн ны 
зна хо дзiць ад люст ра ван не 
ў за ка нат вор чай дзей нас цi 
i лег чы ў асно ву пла на пад-
рых тоў кi за ко на пра ек таў на 
2021 год.

Пэў ныя на пра цоў кi для 
гэ та га ўжо ма юц ца. Толь кi 
за пер шае паў год дзе гэ та-
га го да чле на мi Са ве та Рэс-
пуб лi кi раз гле джа на амаль 
2500 пiсь мо вых зва ро таў. 
У рэ гi ё нах пра ве дзе на больш 
за 130 пра мых тэ ле фон ных 
лi нiй, звыш 300 аса бiс тых 
пры ёмаў, пад час якiх пры ня-
та 1100 ча ла век.

Для рэа лi за цыi пар ла-
менц кiх паў на моц тваў нам 
не аб ход на ак тыў на вы ка-
рыс тоў ваць срод кi ма са вай 
iн фар ма цыi, iн тэр нэт-рэ сур-
сы, са цы яль ныя сет кi.

У Са ве це Рэс пуб лi кi рэ гу-
ляр на пра во дзiц ца ана лiз вы-
ступ лен няў се на та раў у СМI i 
сет ка вых рэ сур сах.

Што дня ў ся рэд нiм раз мя-
шча ец ца 10—15 ма тэ ры я лаў 
па вы нi ках пар ла менц кай 
дзей нас цi.

Але, на мой по гляд, гэ та 
па вiн на быць сiс тэм ная ра-
бо та, якая за бяс пе чыць на шу 
па ста ян ную i ак тыў ную пры-
сут насць на гэ тых ка му нi ка-
цый ных пля цоў ках.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та 
Рэс пуб лi кi!

На ша па ся джэн не пра хо-
дзiць у Дзень мiж на род на га 
пар ла мен та рыз му. Вiн шую 
вас з гэ тым свя там. Упэў не-
ная, што мы i да лей бу дзем 
ра бiць важ кi ўнё сак у раз вiц-
цё мiж пар ла менц ка га су пра-
цоў нiц тва, са дзей нi чаць вы-
ра шэн ню ак ту аль ных праб-
лем су час нас цi.

У се сiй ны пе ры яд мы ўпер-
шы ню ўзя лi ўдзел у бры фiн-
гах вы со ка га ўзроў ню, ар-
га нi за ва ных аме ры кан скi мi 
пар ла мен та ры я мi. Па да ру-
чэн нi Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь пра ве дзе ны шэ раг 
су стрэч з кi раў нiц твам Еў ра-
пей ска га бю ро i дэ ле га цы яй 
Су свет най ар га нi за цыi ахо вы 
зда роўя, аб мер ка ва ны эфек-
тыў ныя шля хi пе ра адо лен ня 

пан дэ мii i спо са бы мi нi мi за цыi 
яе на ступ стваў.

Па зi цыя На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
бы ла прад стаў ле на на па ся-
джэн нях Са ве та Пар ла менц-

кай Асамб леi Ар га нi за цыi Да-
га во ра аб ка лек тыў най бяс пе-

цы i яе Па ста ян най ка мi сii па 
па лi тыч ных пы тан нях i мiж на-
род ным су пра цоў нiц тве.

Пра ве дзе ны на ра ды з кi раў-
нi ка мi ра бо чых груп — чле на мi 
Са ве та Рэс пуб лi кi, а так са ма 
су стрэ чы па пы тан нях раз вiц ця 
ўза е ма дзе ян ня з пар ла мен та-
мi ЗША i Ка на ды, Уз бе кi ста на, 
Фiн лян дыi, Сла ва кii.

У гэ тым го дзе мяр ку ец-
ца пе ра ход паў на моц тваў 
су стар шы нi ад Азер бай джа-
на да Бе ла ру сi ў Кан фе рэн-
цыi мяс цо вых i рэ гi я наль ных 
улад кра iн Ус ход ня га парт-
нёр ства.

Мы па вiн ны вы ка рыс-
таць гэ ту маг чы масць для 
ак ты вi за цыi су пра цоў нiц тва 
з Еў ра пей скiм са юзам у сфе-
ры мяс цо ва га са ма кi ра ван ня.

Гэ та да зво лiць нам аб' ек-
тыў на да ваць iн фар ма цыю аб 
на шай кра i не, ра бо це ор га-
наў ула ды, жыц цi лю дзей, а 
так са ма вы ву чаць за меж ныя 
во пыт i най леп шыя прак ты кi 
ў са ма кi ра ван нi.

На пе ра дзе ў нас яшчэ ад но 
важ нае i ад каз нае ме ра пры ем-
 ства — VII Фо рум рэ гi ё наў Бе-
ла ру сi i Ра сii. Пла ну ец ца, што 
ён прой дзе ў Мiн ску з 23 да 
25 ве рас ня. Яго тэ ма — «Гiс-
та рыч ная спад чы на Вя лi кай 
Пе ра мо гi як ас но ва раз вiц ця 
са цы яль на-эка на мiч ных i ду-
хоў ных су вя зяў на ро даў Бе-
ла ру сi i Ра сii».

Ад па вед ная ра бо та па 
пад рых тоў цы Фо ру му ажыц-
цяў ля ец ца ў цес ным уза е ма-
дзе ян нi з Са ве там Фе дэ ра цыi 
Фе дэ раль на га Схо ду Ра сiй-
скай Фе дэ ра цыi.

Не аб ход на, каб гэ тае важ-
нае ме ра пры ем ства прай шло 
на вы со кiм ар га нi за цый ным 
уз роў нi i спры я ла да лей ша му 
раз вiц цю ўза е ма вы гад на га су-
пра цоў нiц тва па мiж на шай кра i-
най i Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та 
Рэс пуб лi кi!

Бе ла русь ста iць на па ро-
зе га лоў най па лi тыч най па-
дзеi — вы ба раў Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Элек та раль ная кам па нiя 
пра хо дзiць у да стат ко ва ня-
прос тых умо вах.

Ка жу чы пра ця пе раш нi мо-
мант, наш Прэ зi дэнт вель мi 
дак лад на ад зна чыў: ра зам 
сыш лi ся не каль кi «пан дэ-
мiй» — у ахо ве зда роўя, эка-
но мi цы, па лi ты цы, iн фар ма-
цый най пра сто ры.

Та му на ша за да ча — да-
нес цi да лю дзей праў дзi вую 
сут насць та го, што ад бы ва ец-
ца, не даць рас хiс таць дзяр-
жаў ныя асно вы, аба ра нiць 
кра i ну, яе су ве рэ нi тэт i не за-
леж насць. Хто, як не мы, па-
вiн ны быць пра вад нi ком дзяр-
жаў най па лi ты кi. I нам ёсць 
што ска заць лю дзям. За га ды 
не за леж нас цi Бе ла русь ад бы-
ла ся як са цы яль на ары ен та-
ва ная дзяр жа ва, у якой за-
бяс печ ва юц ца ста бiль насць 
i бяс пе ка. Ума цоў ва юц ца на-
шы па зi цыi на мiж на род най 
арэ не. Сён ня як нi ко лi важ на 
за ха ваць i пры мно жыць да-
сяг ну тае для бу ду чых па ка-
лен няў, за бяс пе чыць мiр нае, 
год нае i спа кой нае жыц цё.

Я ўпэў не на, што чле ны 
Са ве та Рэс пуб лi кi ў поў най 
ме ры апраў да юць той вы со кi 
да вер, якi ака за ны нам кi раў-
нi ком дзяр жа вы i на ро дам.

Па ва жа ныя ка ле гi!

Дзя кую вам за ра бо ту i 
вiн шую з на ды хо дзя чым свя-
там — Днём Не за леж нас цi 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Ад усёй ду шы жа даю вам 
моц на га зда роўя, шчас ця i 
даб ра бы ту. Ня хай у ва шых 
да мах заў сё ды па ну юць мiр 
i зго да.

ЗА КО НЫ ПА ВIН НЫ 
АД ПА ВЯ ДАЦЬ IН ТА РЭ САМ 

ГРА МАД СТВА
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Усё гэ та аб умо вi ла на пру жа ны ха рак тар 

па рад ку дня i скла да насць тых за дач, якiя да-

вя ло ся вы ра шаць дэ пу тац ка му кор пу су пад-

час се сii.

У гэ ты ад каз ны для кра i ны пе ры яд на мi 

пры ня ты важ ныя па лi тыч ныя ра шэн нi аб пры-

зна чэн нi вы ба раў Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе-

ла русь i да чы зго ды кi раў нi ку дзяр жа вы на 

пры зна чэн не прэм' ер-мi нiст ра.

За ка на даў чым вы нi кам се сii стаў раз гляд 

ка ля 80 да ку мен таў, знач ная част ка якiх на кi-

ра ва на на раз ня во лен не дзе ла вой iнi цы я ты-

вы, па ляп шэн не ўмоў гас па да ран ня ў кра i не i 

пра соў ван не эка на мiч ных iн та рэ саў Бе ла ру сi 

за мя жой.

Мы пра цяг ну лi курс на лi бе ра лi за цыю асоб-

ных сфер за ка на даў ства. У ад па вед нас цi з да-

ру чэн нем кi раў нi ка дзяр жа вы дэ пу тац кi кор пус 

узяў са мы не па срэд ны ўдзел у пад рых тоў цы 

но вых рэ дак цый Ко дэк са аб ад мi нiст ра цый-

ных пра ва па ру шэн нях i Пра цэ су аль на-вы ка-

наў ча га ко дэк са аб ад мi нiст ра цый ных пра ва-

па ру шэн нях. У па ста ян ных ка мi сi ях бы ло пра-

ана лi за ва на ка ля 800 пра па ноў, якiя па сту пi лi 

ад вы бар шчы каў.

Пры ня ты за кон «Аб ам нiс тыi ў су вя зi з 75-

год дзем Пе ра мо гi ў Вя лi кай Ай чын най вай не 

1941 — 1945 га доў», якi даў шанц мно гiм асу-

джа ным, у тым лi ку i па 328-м ар ты ку ле Кры-

мi наль на га ко дэк са, вяр нуц ца да нар маль на га 

жыц ця ў гра мад стве.

У хо дзе се сii ра ты фi ка ва на 37 мiж на род-

ных да га во раў, рэа лi за цыя якiх бу дзе спры яць 

уз мац нен ню ганд лё ва-эка на мiч ных па зi цый 

Бе ла ру сi ў Еў ра зiй скiм эка на мiч ным са ю зе, 

раз вiц цю ўза е ма вы гад ных ад но сiн з Iра нам, 

Ку бай, Сiн га пу рам, Сер бi яй, Уз бе кi ста нам, Та-

джы кi ста нам i шэ ра гам iн шых кра iн.

Важ ным кро кам ва ўма ца ван нi су вя зяў з 

на шы мi за ход нi мi парт нё ра мi ста ла ра ты фi ка-

цыя па гад нен ня з Еў ра са ю зам аб спра шчэн нi 

вы да чы вiз, якое ўсту пае ў сi лу ўжо з заўт-

раш ня га дня.

Га во ра чы аб на шай мiж пар ла менц кай 

дзей нас цi, вар та ад зна чыць, што, ня гле дзя-

чы на аб ме жа ван нi, уве дзе ныя ва ўсiм све це 

ў су вя зi з пан дэ мi яй, яна за ха ва ла сваю па зi-

тыў ную ды на мi ку.

Бе ла рус кiя дэ пу та ты рэ гу ляр на бра лi ўдзел 

у вэ бi на рах па лi нii Пар ла менц кай асамб леi 

АБ СЕ, су стрэ чах з пар ла мен та ры я мi i кi раў-

нi ка мi дып ла ма тыч ных мi сiй Гер ма нii, Iта лii, 

Ра сii, ЗША, Япо нii, а так са ма з прад стаў нi ка мi 

шэ ра гу мiж на род ных ар га нi за цый.

Упер шы ню ў рэ жы ме ан лайн прай шлi па-

ся джэн нi па ста ян ных ка мi сiй i Са ве та Пар-

ла менц кай Асамб леi АДКБ. Яго ўдзель нi кi 

аб мер ка ва лi стра тэ гiю сiс тэм на га ўза е ма-

дзе ян ня па за бес пя чэн нi бяс пе кi ў рэ гi ё не i 

па цвер дзi лi сваю ра шу часць су праць ста яць 

спро бам фаль сi фi ка цыi гiс то рыi i пе ра гля ду 

вы нi каў Дру гой су свет най вай ны.

Сур' ёз ная ра бо та пра ве дзе на па пад рых-

тоў цы да пяць дзя сят вось май се сii Пар ла-

менц ка га Схо ду Са ю за Бе ла ру сi i Ра сii, якая 

ад бу дзец ца ўжо на на ступ ным тыд нi. Асноў-

ны мi пры яры тэ та мi для дэ пу тац ка га кор пу са 

тут за ста юц ца роў насць пра воў гра ма дзян 

i суб' ек таў гас па да ран ня, ад стой ван не на-

цы я наль ных iн та рэ саў у рам ках Са юз на га 

бу даў нiц тва. Iн тэ гра цыя па вiн на на сiць уза е-

ма вы гад ны ха рак тар, спры яць эфек тыў на му 

раз вiц цю эка но мiк на шых дзяр жаў.

Толь кi ўстой лi вая, адап тыў ная i дак лад на 

кi ра ва ная эка но мi ка слу жыць за ло гам са цы я-

ль на га даб ра бы ту. Та му пы тан нi эка на мiч на га 

рос ту па вiн ны за ста вац ца ў цэнт ры ўва гi дэ-

пу та таў i ў мiж се сiй ны пе ры яд.

Сён ня прын цы по ва важ на ад на вiць нар-

маль ны рытм ра бо ты эка но мi кi i пад рых та ваць 

па кет бюд жэт ных да ку мен таў на 2021 год. 

Дэ пу та ты ўжо пад клю чы лi ся да гэ та га пра-

цэ су, ак тыў на ўза е ма дзей нi ча ю чы з ура дам, 

про фiль ны мi мi нiс тэр ства мi i ве дам ства мi.

На ша за да ча — пра ана лi за ваць сi ту а цыю, 

звя за ную з пан дэ мi яй, i пра ду маць, як вы-

ка рыс тоў ваць па тэн цый ныя маг чы мас цi, якiя 

яна ў са бе змя шчае, на ка рысць кра i ны.

Пры гэ тым нель га за бы ваць аб вы зна чэн нi 
шля хоў да лей ша га раз вiц ця. Не аб ход на пры-

ста са ваць на цы я наль ную эка но мi ку да но вай 

рэ аль нас цi, ро бя чы ак цэнт на лiч ба вi за цыi, 

тэх на ла гiч ных iна ва цы ях, зме не бiз нес-стра-

тэ гiй i ме недж мен ту.

Зра зу ме ла, гэ тыя iдэi зной дуць сваё ад-

люст ра ван не ў но вай пра гра ме са цы яль на-

эка на мiч на га раз вiц ця, у рас пра цоў цы якой 

возь ме ўдзел i дэ пу тац кi кор пус.

Пад жорст кi кант роль трэ ба ўзяць ра бо ту 

з за ко на пра ек та мi эка на мiч на га бло ка. Гэ та 

перш за ўсё змя нен нi ў за ко ны аб гас па дар-

чых та ва рыст вах, ганд лi i гра мад скiм хар ча-

ван нi, аб вы ка наў чым вя дзен нi. Не аб ход на 

па ско рыць iх пад рых тоў ку да дру го га чы тан ня 

i за бяс пе чыць свое ча со вы раз гляд.

Акра мя та го, вар та ак тыў на пад клю чыц-

ца да ра бо ты про фiль ных мi нiс тэр стваў над 

но вай рэ дак цы яй За ко на аб эка на мiч най не-

пла це жаз доль нас цi (банк руц тве). Мы па вiн ны 

за бяс пе чыць яго якас ную пад рых тоў ку яшчэ 

да ўня сен ня ў Па ла ту прад стаў нi коў.

З улi кам пра ва пры мя няль най прак ты кi, 

шмат лi кiх зва ро таў гра ма дзян не аб ход на па-

ды сцi i да ка рэк цi роў кi зя мель на га за ка на даў-

ства. Пы тан не ня прос тае i па тра буе за ха ван ня 

ба лан су iн та рэ саў дзяр жа вы i гра ма дзян.

Асо бая за да ча ў мiж се сiй ны пе ры яд — вы-

ка нан не да ру чэн ня кi раў нi ка дзяр жа вы аб ус-

туп лен нi ў сi лу но вых рэ дак цый Ко дэк са аб 

ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях i Пра цэ-

су аль на-вы ка наў ча га ко дэк са аб ад мi нiст ра-

цый ных пра ва па ру шэн нях са сту дзе ня 2021 

го да. Пры ня тыя на мi сён ня ў пер шым чы тан нi 

ад па вед ныя пра ек ты трэ ба дэ та лё ва пра пра-

ца ваць, дас ка на ла аб мер ка ваць з прак ты ка мi, 

каб да па чат ку во сень скай се сii мак сi маль на 

лiк вi да ваць на яў ныя су пя рэч нас цi.

Цэ лы комп лекс за ко на пра ек таў звя за ны 

з рэа лi за цы яй кан сты ту цый ных пра воў i га-

ран тый на шых гра ма дзян. На па рад ку дня — 

па вы шэн не да ступ нас цi пра ва суд дзя, якасць 

ака зан ня ме ды цын скай да па мо гi, ак тыў ная 

са цы я лi за цыя iн ва лi даў, пен сiй нае за бес пя-

чэн не, жыл лё выя пы тан нi.

Яшчэ адзiн важ ны кi ру нак, дзе дэ пу тац-

ка му кор пу су трэ ба су мес на па пра ца ваць з 

ура дам, — уня сен не змя нен няў у Ко дэкс аб 

аду ка цыi. Пад рых тоў ка ква лi фi ка ва ных кад-

раў, усе ба ко вае раз вiц цё ча ла ве ча га ка пi та-

лу — гэ та не ад клад нае па тра ба ван не ча су.

Сло вам, ра бо та на пе ра дзе вель мi ад каз-

ная, бо нор мы ўсiх гэ тых за ко на пра ек таў за-

кра на юць iн та рэ сы прак тыч на кож на га гра ма-

дзя нi на, за па тра ба ва ныя бiз нес-су поль нас цю 

i пра ва пры мя няль нi ка мi.

На ту раль на, у ця пе раш нi час асноў ная 

ўва га гра мад скас цi пры цяг ну та да га лоў най 

па лi тыч най кам па нii — вы ба раў Прэ зi дэн та 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Лю быя вы ба ры су пра ва джа юц ца па вы ша-

най са цы яль най ак тыў нас цю i па лi ты за цы яй 

гра мад ска га жыц ця. На жаль, у Бе ла ру сi пэў-

ныя сi лы кож ны раз спра бу юць вы ка рыс таць 

вы бар чую кам па нiю не на ка рысць кра i ны, 

а каб раз гай даць са цы яль на-па лi тыч ную сi-

ту а цыю.

Ця пе раш нiя вы ба ры не вы клю чэн не. Мы 

ба чым спро бы, якiя пад трым лi ва юц ца звон-

ку, па се яць рас кол у гра мад стве, уну шыць 

на ро ду не да вер да ўла ды, спе ку лю ю чы на 

тэ ме пан дэ мii i звя за ных з ёй эка на мiч ных 

цяж кас цях.

Пад вы гля дам пе рад вы бар ных ме ра пры-

ем стваў на ладж ва юц ца ад кры тыя пра ва ка-

цыi, вы ка рыс тоў ва юц ца бруд ныя па лiт тэх на-

ло гii, iдзе ма сi ра ва ная iн фар ма цый ная ата ка 

на кi раў нiц тва кра i ны, пры хiль нi каў дзе ю чай 

ула ды. Гэ та не да пу шчаль на.

За да ча пар ла мен та ры яў — пры клас цi 

мак сi мум на ма ган няў, каб вы ба ры прай шлi 

сум лен на, ад кры та, у спа кой най, бяс печ най 

аб ста ноў цы i ў стро гай ад па вед нас цi з на цы я-

 наль ным за ка на даў ствам.

Трэ ба больш ак тыў на пра ца ваць з гра-

ма дзян скай су поль нас цю, вы слу хоў ваць усе 

дум кi i цярп лi ва, без эмо цый тлу ма чыць, што 

ста iць за без ад каз ны мi па пу лiсц кi мi за ява мi 

i што на са май спра ве трэ ба ра бiць, каб за-

бяс пе чыць су ве рэ нi тэт кра i ны, са цы яль ную 

ста бiль насць i зда роўе гра ма дзян.

Не за леж насць i даб ра быт до ра га каш ту-

юць. Яны да ся га юц ца ўпар тай пра цай, вы ве-

ра най знеш няй па лi ты кай, адзiн ствам на цыi. 

Га лоў ная за да ча сён ня — за ха ваць тое, што 

ство ра на ў кра i не за чвэрць ста год дзя, за бяс-

пе чыў шы мiр, спра вяд лi васць i эва лю цый ны 

шлях раз вiц ця, i на гэ тым тры ва лым пад мур ку 

ру хац ца на пе рад.

Ад на ча со ва дэ пу та там не аб ход на пра-

цяг нуць ма нi то рынг са цы яль на-эка на мiч най 

сi ту а цыi ў рэ гi ё нах. У цэнт ры ўва гi па вiн ны 

быць фi нан са вае ста но вi шча прад пры ем-

стваў, за ха ван не ра бо чых мес цаў i пра цоў-

ных ка лек ты ваў, свое ча со васць вы пла ты за-

роб каў, пен сiй, да па мог. Асаб лi ва га кло па ту 

па тра бу юць най больш ураз лi выя ка тэ го рыi 

на сель нiц тва — па жы лыя лю дзi, iн ва лi ды, 

шмат дзет ныя сем'i i, зра зу ме ла, ура чы, якiя 

пра цяг ва юць за ста вац ца на пя рэд нiм краi 

ба раць бы з вi ру сам.

Мы па вiн ны пад тры маць лю дзей i сло вам, i 

спра вай. Упэў не ны, што ў бе ла рус ка га на ро да 

хо пiць муд рас цi год на прай сцi гэ тую па лi тыч-

ную кам па нiю i за ха ваць Бе ла русь як дзяр-

жа ву, якая ўпэў не на рэа лi зуе ўлас ны шлях 

раз вiц ця.

ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ 
ВЫ КЛI КI ЧА СУ 

НА КА РЫСЦЬ КРА I НЫ


