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СХО ВІ ШЧА 
КУЛЬ ТУР НАЙ СПАД ЧЫ НЫ
Чле ны верх няй па ла ты пар ла мен та па він ша ва лі 
На цы я наль ную біб лі я тэ ку з юбі ле ем

У мі ну лыя се ра ду і чац вер стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч, яго 
на мес нік, ві цэ-спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та Мар' я на Шчот кі на, стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах і 
на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей Рах ма наў пры ня лі 
ўдзел у ме ра пры ем ствах, пры све ча ных 95-год дзю 
На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі (НББ) і 500-год дзю 
бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня.

Ад імя Са ве та Рэс пуб лі кі чле ны Прэ зі ды у ма пе рад алі 
ўдзель ні кам свя точ ных ме ра пры ем стваў він ша ван ні і 
па жа дан ні. Мі ха іл Мяс ні ко віч уру чыў га на ро выя гра ма ты 
На цы я наль на га схо ду за слу жа ным ра бот ні кам На цы я-
наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі.

У сваю чар гу, він шу ю чы су пра цоў ні каў НББ з 95-год-
дзем, на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна чы ла, 
што біб лі я тэ ка з'яў ля ец ца га лоў ным схо ві шчам куль тур-
най спад чы ны беларусаў. «Кні га мае важ нае зна чэн не 
для бе ла рус ка га на ро да. Яна за хоў вае муд расць па ка-
лен няў, аб' яд ноў вае нас як на цыю, з'яў ля ец ца да сяг-
нен нем ду хоў най куль ту ры на ро да, — ска за ла Мар' я на 
Шчот кі на. — Сён ня вя лі кая спра ва пер ша дру ка ра Фран-
цыс ка Ска ры ны пра цяг ва ец ца на на леж ным уз роў ні. На 
між на род ных кніж ных вы стаў ках і кон кур сах бе ла рус кая 
кні га прад стаў ле на год на і атрым лі вае вы со кія ўзна га-
ро ды».

ПЫ ТАН НІ ПРА МЫС ЛОЎ ЦАЎ 
І ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КАЎ
Чле ны Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі 
ўзя лі ўдзел у асамб леі
Стар шы ні па ста ян ных ка мі сій 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, па між на род ных спра вах і на цы я наль най 
бяс пе цы Сяр гей Рах ма наў — пры ня лі ўдзел у XІ Спра-
ва здач на-вы бар най асамб леі Між на род на га кан грэ са 
пра мыс лоў цаў і прад пры маль ні каў.

Ме ра пры ем ства бы ло ар га ні за ва на пры ўдзе ле Бе-
ла рус кай на ву ко ва-пра мыс ло вай аса цы я цыі і са бра ла 
прад стаў ні коў дзе ла вых ко лаў больш чым з 30 кра ін, 
ся род якіх Іта лія, Гер ма нія, Венг рыя...

У гэ ты ж дзень, 15 ве рас ня, Ула дзі мір Пан цю хоў як 
член апя кун ска га (на зі раль на га) са ве та Бе ла рус кай фе-
дэ ра цыі ва лей бо ла ўдзель ні чаў у па ся джэн ні прэ зі ды у ма 
і па за чар го вай спра ва здач на-вы бар най кан фе рэн цыі 
фе дэ ра цыі, якія пра хо дзі лі на ба зе Уні вер сі тэ та гра ма-
дзян скай аба ро ны МНС Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

НЕ ТОЛЬ КІ ВЫ СЛУ ХАЦЬ
Се на та ры пра вя лі аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян
Член 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, ды рэк тар 
ся рэд няй шко лы №16 г. Ма зы ра Ак са на Ка валь ко ва 
пра вя ла аса біс ты пры ём гра ма дзян.

У мі ну лую се ра ду ад бы ла ся су стрэ ча пар ла мен та рыя з 
жы ха ра мі Ма зы ра і Ма зыр ска га ра ё на. За яў ні каў хва ля-
ва лі пы тан ні пра ца ўлад ка ван ня, пен сій на га за бес пя чэн ня 
і ін шыя. А 11 ве рас ня пар ла мен та рый пра вя ла вы яз ны 
аса біс ты пры ём гра ма дзян Пет ры каў ска га ра ё на, дзе бы лі 
ўзня ты пы тан ні транс парт ных зно сін ад да ле ных на се ле ных 
пунк таў з ра ён ным цэнт рам, ме ды цын ска га аб слу гоў ван-
ня, пра ца ўлад ка ван ня. Ак са на Ка валь ко ва да ла тлу ма-
чэн ні за яў ні кам, а вы ра шэн не праб лем, якія па тра бу юць 
да дат ко ва га вы ву чэн ня, узя ла на кант роль.

Член 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, га-
лоў ны ўрач Глус кай цэнт раль най ра ён най баль ні цы 
імя А.С. Ся мё на ва Іры на Пят ро ва пра вя ла аса біс ты пры-
ём гра ма дзян у Кат каў скім сель вы кан ка ме. За яў ні ка мі 
бы лі ўзня ты пы тан ні ака зан ня бан каў скіх і паш то вых 
па слуг, а так са ма га за за бес пя чэн ня.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

Но вая пра па но ваНо вая пра па но ва

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

ЗА КО НА ПРА ЕК ТЫ ПРЫ ВЯ ДУЦЬ 
У АД ПА ВЕД НАСЦЬ

— Ула дзі мір Іва на віч, якія за-
ко на пра ек ты, што ад но сяц ца да 
кам пе тэн цыі Па ста ян най ка мі сіі, 
пла ну ец ца раз гле дзець пад час во-

сень скай се сіі?

— На сён няш ні дзень у Па ста ян най 
ка мі сіі зна хо дзіц ца шэсць пры ня тых 
у пер шым чы тан ні за ко на пра ек таў, 
якія мы рых ту ем ся раз гле дзець. Ся-
род іх — но выя рэ дак цыі за ко наў «Аб 
дзяр жаў ных за куп ках та ва раў (ра-
бот, па слуг)» і «Аб су праць дзе ян ні 
ма на па ліс тыч най дзей нас ці і раз віц-
ці кан ку рэн цыі», за ко на пра ек ты аб 
уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 
у за ко ны аб дзяр жаў на-пры ват ным 
парт нёр стве, аб аба ро не пра воў спа-
жыў цоў і інш. Акра мя гэ та га, у аба-
вяз ко вым па рад ку бу дзе раз гле джа-
ны бюд жэт ны па кет.

У мі ну лы па ня дзе лак пад кі раў-
ніц твам стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча ад бы ло ся па ся-
джэн не Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі-
кі, пад час яко га аб мяр коў ва лі ся гэ тыя 
і ін шыя за ко на пра ек ты, якія ад но сяц-
ца да рас па ра джэн ня Па ста ян най ка-
мі сіі. Па кож ным з іх вы пра ца ва ны 
пра па но вы, на кі ра ва ныя на ўдас ка-
на лен не дзей на га за ка на даў ства ў 
той ці ін шай сфе ры.

Чле ны Прэ зі ды у ма так са ма звяр-
ну лі ўва гу на не аб ход насць пры вя-
дзен ня раз гле джа ных за ко на пра ек-
таў у ад па вед насць з Да га во рам аб 

Еў ра зій скім эка на міч ным 
са ю зе і пра вам ЕА ЭС. Усё 
гэ та бу дзе ўлі ча на на мі 
пры да пра цоў цы.

— Якія за ко на пра ек ты 
вы клі ка лі най боль шую 
ці ка васць у чле наў Прэ-
зі ды у ма?

— Асаб лі вая ўва га бы-
ла ўдзе ле на но вым рэ дак-
цы ям за ко наў «Аб дзяр-
жаў ных за куп ках та ва раў 
(ра бот, па слуг)» і «Аб 

су праць дзе ян ні ма на па ліс тыч най 
дзей нас ці і раз віц ці кан ку рэн цыі». Ак-
тыў ная дыс ку сія раз гар ну ла ся ва кол 
кры тэ ры яў і аб грун та ван ня па ро га вых 
зна чэн няў для пры няц ця ра шэн няў аб 
ад ня сен ні суб' ек таў гас па да ран ня да 
суб' ек таў, якія зай ма юць да мі ну ю чае 
ста но ві шча на рын ку, і маг чы мас ці 
ўдзе лу мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў 
у пры няц ці гэ тых ра шэн няў.

— Што да дзяр жаў ных за ку пак, 
якія ка рэк ты вы ў за ко на пра ект аб 
іх пла ну ец ца ўнес ці?

— Асноў ная мэ та рас пра цоў кі гэ-
та га за ко на пра ек та — пры вя дзен не 
нор маў дзей на га за ко на аб дзярж за-
куп ках у ад па вед насць з Да га во рам 
аб ЕА ЭС. Чле ны Па ста ян най ка мі сіі, 
вы ву чыў шы пры ня ты ў пер шым чы-
тан ні за ко на пра ект, унес лі пра па но ву 
за ма ца ваць у ім нор мы, на кі ра ва ныя 
на ства рэн не роў ных умоў до сту пу 
суб' ек таў гас па да ран ня да дзяр жаў-
ных за ку пак на рын ках Са юз най дзяр-
жа вы і ЕА ЭС, рэа лі за цыю ме ха ніз ма 
спе цы яль ных ін вес ты цый ных кант-
рак таў. Акра мя гэ та га, пра па на ва лі 
за ма ца ваць маг чы масць сва бод на-
га до сту пу ўдзель ні каў за ку пак да 
ін фар ма цыі аб вы ні ках пра ве дзе-
ных пра цэ дур за ку пак і ад каз насць 
удзель ні ка-пе ра мож цы за дак лад-
насць звес так, па да дзе ных у да ку-
мен тах, прад стаў ле ных для ўдзе лу ў 
дзяр жаў ных за куп ках, а так са ма за 
ўхі лен не або ад мо ву ад за клю чэн ня 
да га во ра на дзяр жаў ную за куп ку.

— Якім чы нам уня сен не зме наў у 
За кон «Аб дзяр жаў на-пры ват ным 
парт нёр стве» паў плы вае на рэа лі-

за цыю гэ тай фор мы ўза е ма дзе ян-
ня па між біз не сам і дзяр жаў ны мі 
струк ту ра мі?

— Пры ня ты ў 2015 го дзе за кон «Аб 
дзяр жаў на-пры ват ным парт нёр стве» 
за клаў пра ва вую асно ву для па шы-
рэн ня ўза е ма дзе ян ня дзяр жа вы і 
біз не су пры рэа лі за цыі роз ных пра-
ек таў. Праз пэў ны час спат рэ бі ла ся 
яго да пра ца ваць. Асноў ныя зме ны 
за кра ну лі па ра дак вы ба ру пры ват-
на га парт нё ра, па ды хо ды да пра вя-
дзен ня кон кур су і дзей нас ці кон курс-
най ка мі сіі па вы ба ры пры ват на га 
парт нё ра, паў на моц твы дзяр жаў ных 
ор га наў у сфе ры ДПП, склад удзель-
ні каў, якія мо гуць вы сту паць у якас ці 
пры ват на га парт нё ра, кант роль за 
вы ка нан нем умоў па гад нен ня ДПП, а 
так са ма га ран тыі пра воў пры ват на га 
парт нё ра.

У той жа час мы вы сту пі лі з пра-
па но вай яшчэ больш удас ка на ліць 
да дзе ны ін сты тут і пра ду гле дзець 
у за ко на пра ек це на яў насць дзейс-
на га ме ха ніз ма рэа лі за цыі пра ек таў 
дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства, 
за ма ца ван не зо ны ад каз нас ці дзяр-
жаў ных ор га наў і служ бо вых асоб, 
ад каз ных за пры няц це ра шэн няў у 
сфе ры дзяр жаў на-пры ват на га парт-
нёр ства, уклю чэн не пе ра важ на нор-
маў пра мо га дзе ян ня. Усё гэ та да-
зво ліць, на на шу дум ку, ства рыць 
уза е ма вы гад ныя і праз рыс тыя ўмо вы 
дзей нас ці дзяр жаў ных і пры ват ных 
парт нё раў, а так са ма да дат ко ва пры-
цяг нуць ін вес ты цыі ў эка но мі ку краі-
ны і вы зва ліць срод кі дзяр жаў на га 
бюд жэ ту.

Ка рыс та ю чы ся на го дай, Ула-
дзі мір Пан цю хоў па він ша ваў ка-
лек тыў рэ дак цыі га зе ты «Звяз-
да» з юбі лей най да тай — ста год-
дзем — і па жа даў ёй да лей ша га 
роск ві ту, ста біль нас ці і фі нан са-
ва га даб ра бы ту, а твор чай ка-
ман дзе — шчас ця, моц на га зда-
роўя, доб ра га на строю, ці ка вай 
пра цы, пра фе сій ных пос пе хаў і 
ўдзяч ных чы та чоў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

Ужо праз два тыд ні ў 
пар ла мен це рас пач нец ца 
чар го вая се сія. Ся род 
за ко на пра ек таў, якія 
пла ну ец ца раз гле дзець, 
бу дуць і тыя, што 
за клі ка ны па леп шыць 
эка на міч ную сфе ру 
на шай кра і ны. Ме на ві та 
пра іх нам рас ка заў 
Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ, 
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 
Бе ла ру сі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах.

Член 
Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў 
На цы я наль на га 
схо ду 
па эка на міч най 
па лі ты цы 
Ган на 
КА НА ПАЦ КАЯ 
су стрэ ла ся 
з жур на ліс та мі, 

каб рас ка заць 

пра іні цы я ты вы, 

якія пра па ну юц ца 

ў да чы нен ні да па лі ты кі 

па ба раць бе 

з утры ман ствам.

Асноў ныя ідэі за клю ча-
юц ца ў пе ра хо дзе на ад-
рас ную да па мо гу тым, хто 
ў ёй мае па трэ бу, фі нан са-
ван ні па чат ко вай і ся рэд-
няй аду ка цыі праз ваў ча ры 
і ства рэн ні ін сты ту та ін ды-
ві ду аль на га ме ды цын ска га 
стра ха ван ня. Акра мя гэ та-
га, пра па но вы за кра на юць 
ска ра чэн не вы дат каў на 
пад трым ку не рэн та бель ных 

п р а д  п р ы  е м -
стваў і раз віц цё 
са ма за ня тас ці. 
Па сло вах Ган-
ны Ка на пац кай, 
азна ё міц ца з 
да ку мен там і 
паў дзель ні чаць 
у аб мер ка ван ні 
мо жна праз ін-
тэр нэт.

Па-пер шае, 
на дум ку аў-
та раў іні цы я-

ты вы, ад рас ная гра шо ва-
са цы яль ная пад трым ка 
па він на фар мі ра вац ца на 
асно ве даб ра бы ту кож най 
сям'і. За раз, на прык лад, 
ка му наль ныя па слу гі да-
ці ру юц ца ўсім. Але ёсць 
лю дзі, якія са праў ды сён-
ня мо гуць пла ціць 100% 
за ва ду, элект рыч насць 
і г.д., а ёсць, на прык лад, 
лю дзі з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі, якім ця-
жэй зда быць гэ тую су му. 
Увя дзен не ад рас най са цы-
яль най пад трым кі да зво-
ліць не раз мы ваць срод кі 

дзяр жаў на га бюд жэ ту на 
льго ты і да та цыі ўсім, а 
вы зна чыць тое ко ла асоб, 
якім яны са праў ды не аб-
ход ныя. «У рас пра цоў цы ў 
нас ця пер зна хо дзіц ца за-
кон аб ад рас най са цы яль-
най фі нан са вай да па мо зе 
гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь», — да да ла Ган-
на Ка на пац кая.

Па-дру гое, фі нан са-
ван не па чат ко вай і ся рэд-
няй аду ка цыі з да па мо гай 
ваў ча раў. Гэ та зна чыць 
рэа лі за цыя прын цы пу, ка-
лі гро шы ідуць не па срэд-
на за вуч нем. Гэ ты ваў чар 
так са ма мо жа быць вы ка-
ры ста ны на пе ра пад рых-
тоў ку пра цоў ных кад раў, 
што важ на, ка лі змя ня ец ца 
ры нак пра цы. Каб гэ та сіс-
тэ ма за пра ца ва ла, роў ныя 
ўмо вы па він ны быць як у 
дзяр жаў ных, так і ў пры ват-
ных уста ноў аду ка цыі.

Па-трэ цяе, увя дзен не 
ін сты ту та ін ды ві ду аль на га 
ме ды цын ска га стра ха ван-
ня праз ад крыц цё кож на-
му гра ма дзя ні ну стра ха во-

га ме ды цын ска га на за па-
шваль на га ра хун ку. Пры 
гэ тым дзяр жа ва на роў ні з 
гра ма дзя на мі ажыц цяў ляе 
са лі дар нае фі нан са ван не 
да дзе на га стра ха ван ня.

Без умоў на, усё гэ та не-
маг чы ма без пэў ных эка на-
міч ных рэ фор маў. І ў тым 
лі ку праз сты му ля ван не 
за ня тас ці і ства рэн не спры-
яль на га дзе ла во га клі ма ту, 
а так са ма ба раць бу з не-
рэн та бель ны мі прад пры-
ем ства мі, якія пад трым лі-
ва юц ца за кошт дзяр жаў-
ных срод каў. З гэ тай мэ тай, 
на прык лад, пра па ну ец ца 
пра вес ці аў дыт дзярж пра-
грам, каб гро шы ад праў-
ля лі ся толь кі ту ды, дзе яны 
са праў ды не аб ход ныя. 
«Без умоў на, мы па він ны 
ства рыць умо вы для ін-
тэ гра цыі са мых су час ных 
тэх на ло гій для та го, каб у 
Бе ла ру сі вы раб ля лі ся вы-
со ка тэх на ла гіч ныя та ва ры і 
па слу гі», — ад зна чы ла Ган-
на Ка на пац кая.

На дзея АНІ СО ВІЧ.
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