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ПА ДА ТКІ ПА ДА ТКІ 
ПА ВЫ ШАЦ ЦА НЕ БУ ДУЦЬПА ВЫ ШАЦ ЦА НЕ БУ ДУЦЬ
Аб гэ тым за явіў 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 Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ па вы ні ках 
па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў. 

Ся род пы тан няў су стрэ чы — кан цэп цыя пра гно зу са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця дзяр жа вы на 2018 і да 2020 
го да, ме ра пры ем ствы комп лекс на га пла на раз віц ця элект-
ра энер ге тыч най сфе ры Бе ла ру сі да 2025 го да, а так са ма 
бюд жэт на-фі нан са вая па лі ты ка кра і ны на 2018 год.

— Сцэ на рый раз віц ця бе ла рус кай эка но мі кі — кан сер-
ва тыў ны, ён пра ду гледж вае зба лан са ва насць зы хо дзя чы 
з рос ту за ра бот най пла ты і пра дук цый нас ці пра цы. Та кі 
сцэ на рый да зва ляе вый сці на тыя па ра мет ры, якія праг-
на зу юц ца да 2018 го да, — ад зна чыў член Са ве та Рэс пуб-
лі кі. — Па вы ні ках знач на га аб мер ка ван ня бюд жэ ту бы ло 
пры ня та ра шэн не зноў раз гле дзець гэ тае пы тан не праз 
не каль кі тыд няў, да кан ца жніў ня скон чыць на пра цоў ку 
бюд жэ ту 2018 го да, а пас ля гэ та га вый сці з пра па но вай 
да кі раў ні ка дзяр жа вы.

Па сло вах Ула дзі мі ра Пан цю хо ва, у асно ву вы зна чэн-
ня бюд жэ ту бы ло па кла дзе на за бес пя чэн не мак ра фі нан-
са вай зба лан са ва нас ці і за ха ван не па ра мет раў фі нан са-
вай бяс пе кі. «Акра мя та го, на па ся джэн ні бы ло вы ра ша на 
вы кон ваць ма ра то рый на па вы шэн не пад атко вых ста вак 
і ўвя дзен не но вых пад атко вых збо раў», — да даў се на тар.

ПЫ ТАН НІ ПЫ ТАН НІ 
З АНГ ЛІЙ СКІМ АК ЦЭН ТАМЗ АНГ ЛІЙ СКІМ АК ЦЭН ТАМ
Член 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, кі раў нік 
ра бо чай гру пы На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там Вя лі ка бры та ніі і 
Паў ноч най Ір лан дыі Алег РУ МО пры няў удзел у су стрэ чы 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Вя лі ка бры та ніі і 
Паў ноч най Ір лан дыі ў на шай кра і не Фі ё най Гіб. 

На пра цоў най на ра дзе так са ма пры сут ні ча лі стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра вах ча ла-
ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і срод ках ма са вай ін фар-
ма цыі Анд рэй На ву мо віч і на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
Ус ход няй Еў ро пы і Цэнт раль най Азіі Мі ніс тэр ства за меж-
ных спраў Вя лі ка бры та ніі Джэ ні фер Мак но тан.

Ад ной з цэнт раль ных тэм су стрэ чы ста ла праб ле ма-
ты ка смя рот на га па ка ран ня, удзель ні ка мі бы лі раз гле-
джа ны двух ба ко выя ме ра пры ем ствы па гэ тым пы тан ні. 
Акра мя та го, ба кі аб мер ка ва лі па тэн цый нае па шы рэн не 
ўза е ма дзе ян ня па між пар ла мен та ры я мі дзвюх дзяр жаў, 
а так са ма маг чы масць ар га ні за цыі су стрэ чы ў рам ках 26-й 
што га до вай се сіі Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ, якая ад бу-
дзец ца ў бе ла рус кай ста лі цы з 5 па 9 лі пе ня 2017 го да.

КУЛЬ ТУР НА МУ САЮЗУ — КУЛЬ ТУР НА МУ САЮЗУ — 
БЫЦЬБЫЦЬ
Пад пі са ны Ме ма ран дум аб ства рэн ні Еў ра зій ска га 
куль тур на га са ю за.

Да ку мент з'я віў ся па вы ні ках пра цы ІІ Між на род на га 
фо ру му кі раў ні коў му зыч ных уста ноў кра ін Шаў ко ва га 
шля ху «Вя лі кі шаў ко вы шлях: уза е ма дзе ян не куль тур За-
ха ду і Ус хо ду», які пра хо дзіў у рам ках Між на род най вы-
ста вы «ЭКС ПА-2017» у Аста не. Дзя ку ю чы гэ та му да ку мен ту 
па леп шыц ца ўза е ма дзе ян не між на род ных ар га ні за цый 
еў ра а зі яц кіх дзяр жаў, яшчэ боль шая ўва га бу дзе ўдзе ле на 
раз віц цю на цы я наль ных куль тур.

У фо ру ме пры ня ла ўдзел 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, рэк тар Бе ла рус кай дзяр жаў-
най ака дэ міі му зы кі Ка ця ры на ДУ ЛА ВА. Бе ла рус кі 
пар ла мен та рый зра бі ла вы ступ лен не на тэ му «За ха ван не 
і пе ра ем насць му зыч най спад чы ны — во пыт вы шэй шых 
на ву чаль ных уста ноў мас тац тва». На фо ру ме кі раў ні кі 
му зыч ных уста ноў роз ных кра ін рас ка за лі аб улас ных да-
сяг нен нях у га лі не куль ту ры і аду ка цыі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ

АПО РА АД НА — АПО РА АД НА — 
ЭН ТУ ЗІ ЯЗМ ЛЮ ДЗЕЙЭН ТУ ЗІ ЯЗМ ЛЮ ДЗЕЙ

Што та кое КОТГС і як гэ та на са мрэч пра цуе
З кож ным го дам у Бе ла ру сі 
з'яў ля ец ца ўсё больш не абы яка вых 
лю дзей, якія жа да юць ба чыць 
свой двор да гле джа ным, 
пад' езд — чыс тым, а ла вач кі — 
па фар ба ва ны мі. Ка лі вы па зна лі 
ў гэ тых сло вах ся бе, то вам 
вар та па спра ба ваць свае сі лы ў 
КОТГС — ка ле гі яль ным ор га не 
тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня. Ме на ві та 
эфек тыў насць гэ та га ор га на 
аб мер ка ва лі на апош нім су мес ным 
па ся джэн ні ў Мін ску ўдзель ні кі 
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 
і па ста ян най ка мі сіі Мінск ага 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
ман дат най, па га лос нас ці, 
са ма кі ра ван ні, пра ва па рад ку 
і між на род ных су вя зях.

Ка ле гі яль ны ор ган тэ ры та ры яль-
на га гра мад ска га са ма кі ра ван ня — 
гэ та гру па лю дзей, якія не абы яка ва 
ста вяц ца да жыц ця свай го ра ё на і 
ўсі мі сі ла мі спра бу юць па леп шыць 
на ва коль ную тэ ры то рыю.

Якія пы тан ні мо жа вы ра шыць гэ-
ты ор ган? Лю быя, звя за ныя з кан-
крэт на ва шым жы лым ра ё нам. Ка лі 
са ні тар ны стан ва ша га пад' ез да вы-
клі кае пы тан ні, ка лі по бач з ва шым 
до мам па ста ян на не пры бра на — ар-
га ні за цыя ў гэ тым мо жа ра за брац ца. 
Акра мя та го, удзель ні кі і ак ты віс ты 
КОТГС пад трым лі ва юць са цы яль на 
не аба ро не ныя ка тэ го рыі гра ма дзян, 
ма юць зно сі ны з мяс цо вы мі ўчаст ко-
вы мі, а так са ма мо гуць ар га ні за ваць 
роз ныя ме ра пры ем ствы — на прык-
лад, свя та два ра ці кон курс на леп шы 
квет нік.

Ад ра зу з'яў ля ец ца пы тан не — ад-
куль столь кі паў на моц тваў? Гэ ты ор-
ган ак тыў на су пра цоў ні чае з роз ны мі 
служ ба мі і ар га ні за цы я мі — ад мі ніст-
ра цы яй ра ё на і са цы яль най служ бай, 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кай 
і мяс цо вай шко лай, гра мад скі мі ар-
га ні за цы я мі і мно гі мі ін шы мі. На вош-
та яму гэ та трэ ба? Усё прос та: лепш 
за ўсё аб праб ле мах ра ё на ве да юць 
лю дзі, якія ў ім жы вуць. Та му дзяр-
жа ва, згод на з за ко нам аб мяс цо вым 
кі ра ван ні і са ма кі ра ван ні, на дзя лі ла 
КОТГС маг чы мас цю вы ра шаць праб-
лем ныя мо ман ты.

Прад стаў ні кі ўла ды на мі ну лым 
вы яз ным па ся джэн ні па зна ё мі лі ся з 
ра бо тай ад на го з най больш ак тыў-
ных і па спя хо вых ор га наў, якім з'яў-
ля ец ца ста ліч ны КОТГС-59 Са вец ка-
га ра ё на. Па сло вах яго стар шы ні 

Ула дзі мі ра УС ЦІ НО ВІ ЧА, ко ла пы-
тан няў, па якіх пра цуе ар га ні за цыя, 
над звы чай шы ро кае. «План ра бо ты 
на год вы зна ча ец ца на пад ста ве ан-
ке та ван ня жы ха роў ра ё на, — ад зна-
чыў ён. — Сён ня ся род ак ту аль ных 
пы тан няў мож на вы лу чыць на ступ-
ныя: тэх ніч нае аб слу гоў ван не жы лых 
да моў, доб ра ўпа рад ка ван не два роў, 
пар коў ка транс пар ту і вы гул са бак у 
два рах».

На дум ку стар шы ні, та кая фор ма 
ўза е ма дзе ян ня гра мад ства і дзяр-
жа вы, як КОТГС, са праў ды жыц ця-
здоль ная. «Бо мы не толь кі да гля да-
ем двор, але і ак тыў на ўза е ма дзей-
ні ча ем з га рад скім ад дзе лам мі лі цыі, 
ра зам імк нём ся ўтай ма ваць нар ка-
ма наў, ху лі га наў і дэ ба шы раў, — пад-
крэс ліў Ула дзі мір Ус ці но віч. — Ста-
ра ем ся так са ма да па маг чы лю дзям, 
якія па кі ну лі мес ца зня во лен ня, 
знай сці ра бо ту».

Дзя ку ю чы сур' ёз ным ад но сі нам з 
бо ку мі лі цыі ак ты віс там ор га на ўда-
ло ся на ват рас крыць 5 зла чын стваў. 
Больш за тое, з да па мо гай удзель ні-
каў КОТГС за тры ма лі гвал таў ні ка, які 
ака заў ся рэ цы ды віс там. «Усё дзя ку-
ю чы ўста ля ва ным на тэ ры то рыі ра-
ё на ка ме рам на зі ран ня», — да даў 
стар шы ня.

На жаль, сён ня цэнт раль най 
праб ле май гэ тых ор га наў з'яў ля ец-
ца не над та вя лі кая коль касць за ці-
каў ле ных у та кой дзей нас ці лю дзей. 
«Але я лі чу, што ў кож ным до ме ёсць 
ак ты віс ты, прос та ім трэ ба па ка заць, 
што та кая фор ма пра цуе», — упэў не-
ны Ула дзі мір Ус ці но віч.

— Усё за ле жыць толь кі ад гра ма-
дзян, — лі чыць стар шы ня па ста ян-
най ка мі сіі Мінск ага га рад ско га 
Са ве та дэ пу та таў ман дат най, па 
га лос нас ці, са ма кі ра ван ні, пра ва-
па рад ку і між на род ных су вя зях 
Ге ор гій АТА МА НАЎ. — Але, акра-

мя гэ тай, ёсць і ін шыя праб ле мы. На 
жаль, у кра і не так і не рэа лі за ва на 
па ла жэн не за ко на аб ства рэн ні на-
цы я наль най аса цы я цыі Са ве таў дэ-
пу та таў, а са ма пра ва вая фор ма не 
дае ад ка заў на прак тыч ныя пы тан ні. 
Так са ма не аб ход на сіс тэм нае і комп-
лекс нае пра ва вое рэ гу ля ван не ор-
га наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня. Трэ ба кан крэ ты за-
ваць па ра дак уза е ма дзе ян ня та ко га 
ін сты ту та і ор га наў дзяр жаў най ула-
ды пры вы ра шэн ні пы тан няў мяс цо-
ва га зна чэн ня.

Па вы ні ках су стрэ чы бы ло вы ра-
ша на ак ты ві за ваць ра бо ту па між ор-
га на мі тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
кі ра ван ня, мяс цо вы мі Са ве та мі дэ пу-
та таў, вы кан ка ма мі і ад мі ніст ра цы я-
мі па пры няц ці ра шэн няў мяс цо ва га 
зна чэн ня. Акра мя та го, у бу ду чым 
маг чы ма пры цяг нен не ор га на да 
ўдзе лу ў пы тан нях ганд лю, гра мад-
ска га хар ча ван ня, транс парт на га і 
бы та во га аб слу гоў ван ня, ахо вы зда-
роўя і са цы я куль тур най сфе ры.

У кан цы па ся джэн ня 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 
пад крэс ліў, што сён ня сіс тэ ма ор га-
наў тэ ры та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня пра цуе, ня гле дзя чы 
на не ка то рыя не дак лад нас ці. «Па-
куль вы ні ко выя ра шэн ні на ша га па-
ся джэн ня ма юць агуль ны ха рак тар, 
па коль кі ўсе пра па но вы па тра бу юць 
вель мі сур' ёз на га і ўзва жа на га па ды-
хо ду, — ад зна чыў Ле а нід Цуп рык. — 
Ін шая спра ва, што сён ня гэ та ўсё ў 
асноў ным тры ма ец ца на эн ту зі яз ме і 
ак тыў най гра ма дзян скай па зі цыі лю-
дзей. А як па леп шыць сі ту а цыю — гэ-
та ўжо аб са лют на но вае пы тан не».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by

У Брэс це рас па ча ла ся маш таб ная рэ кан струк цыя 
га рад скіх ачы шчаль ных збу да ван няў. Пра важ насць 
рэа лі за цыі між на род на га ін вес ты цый на га пра ек та пад 
наз вай «Бе ла русь: эка ла гіч ны інф ра струк тур ны пра ект — 
1-ы этап, рэ кан струк цыя ачы шчаль ных збу да ван няў 
ка на лі за цыі г. Брэс та» га во рыць на ват той факт, што 
пе рад па чат кам ра бо ты ад бы ла ся цы ры мо нія за клад кі 
сім ва ліч най кап су лы для на шчад каў.

Фі нан са ван не пра ек та ажыц цяў ля ец ца за кошт крэ-
ды таў і гран таў між на род ных ар га ні за цый. Мэ тай рэ-
кан струк цыі вы зна ча на да сяг нен не па каз чы каў ачыст кі 
сцё ка вых во даў агуль на еў ра пей скіх эка ла гіч ных стан-
дар таў. Пад час ура чыс тай за клад кі кап су лы стар шы ня 
гар вы кан ка ма Аляк сандр РА ГА ЧУК ад зна чыў, што 

гэ тая ра бо та ўяў ляе са бой цу доў ны прык лад ін тэ гра цыі 
ін та рэ саў го ра да і еў ра пей скіх эка ла гіч ных пра ек таў. 
У раз віц цё го ра да бу дзе ўкла дзе на дзевяць міль ё наў 
еў ра, а яшчэ гэ та да дат ко выя ра бо чыя мес цы, та му што 
боль шая част ка ра бо ты бу дзе вы кон вац ца брэсц кі мі 
бу даў ні ка мі. У вы ні ку го рад па зба віц ца ад за ста рэ лай 
праб ле мы не пры ем на га па ху і кар ды наль ным чы нам 
па леп шыц ца якасць сцё каў, зна чыць, чыс цей шым ста не 
на ва коль нае ася род дзе.

Рэ кан струк цыя прой дзе ў ча ты ры эта пы, яе за вяр шэн не 
пла ну ец ца ў 2019 го дзе. Пра ект уклю ча ны ў план асноў-
ных ме ра пры ем стваў па пад рых тоў цы да свят ка ван ня 
1000-год дзя Брэс та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zbіazda.by

Ачыст ка — на рэ кан струк цыіАчыст ка — на рэ кан струк цыі


