
21 снежня 2018 г. АФІЦЫЙНА 3
«Фар мі ра ван не 

за ка на даў чай ба зы 
для ўстой лі ва га 

раз віц ця — га лоў ная 
за да ча пар ла мен та»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У пра ек це бюд жэ ту на 2019 год па шы ра на аў та но мія рэ гі ё наў і 

пра ду гле джа на яшчэ боль шая са ма стой насць мяс цо вых бюд жэ таў. 

Пра па но вы Са ве та Рэс пуб лі кі як па ла ты рэ гі я наль на га прад стаў ніц тва 

па гэ тых пы тан нях у асноў ным пад тры ма ны.

На гэ тай се сіі Са вет Рэс пуб лі кі адоб рыў за ко на пра ект, які пра ду-

гледж вае ўня сен не змя нен няў і да паў нен няў у Кры мі наль ны, Кры-

мі наль на-пра цэ су аль ны і Кры мі наль на-вы ка наў чы ко дэк сы, Ко дэкс 

аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, Пра цэ су аль на-вы ка наў чы 

ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях. Та кі па ды ход ад па-

вя дае Дэ крэ ту № 7 і ўста ноў кам кі раў ні ка дзяр жа вы, на кі ра ва ным на 

больш лі бе раль ныя рын ка выя ўмо вы для біз нес-су поль нас ці. Лі чу, 

што су пра цоў ні кі Сак ра та ры я та Са ве та Рэс пуб лі кі су мес на з прад-

стаў ні ка мі на ву кі і біз не су доб ра па пра ца ва лі над па праў ка мі ў Гра-

ма дзян скі ко дэкс у мэ тах па вы шэн ня ін вес ты цый най пры ваб нас ці 

кра і ны. Мяр ку ем, што гэ ты пра ект у на ступ ным го дзе ўрад уня се ў 

Па ла ту прад стаў ні коў.

Па ва жа ныя ка ле гі!

Пра цяг ва ла ся ак тыў ная між на род ная дзей насць Са ве та Рэс пуб лі кі.

29 ліс та па да пар ла менц кая дэ ле га цыя Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад 

ма ім кі раў ніц твам пры ма ла ўдзел у пла на вых во сень скіх ме ра пры-

ем ствах МПА СНД.

Па сту паль на раз ві ва ец ца дыя лог Са ве та Рэс пуб лі кі са струк ту ра мі 

Са ве та Еў ро пы. У Мін ску ў ве рас ні прай шоў шэ раг ме ра пры ем стваў 

па пы тан нях раз віц ця мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня. Па ста-

ян ная ка мі сія па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 

пад кі раў ніц твам А. А. Па пко ва зра бі ла ўсё маг чы мае, каб мяс цо выя 

ўла ды па поў ні лі свае ве ды.

Ста ноў чы рэ за нанс меў ві зіт стар шы ні Се на та пар ла мен та Рэс-

пуб лі кі Ка зах стан К.-Ж. К. Та ка е ва. Пад пі са на па гад нен не, ство ра на 

пад ка мі сія па су пра цоў ніц тве ў іна ва цый най сфе ры.

11 ліс та па да ўпер шы ню за ўсю гіс то рыю бе ла рус ка-фран цузс кіх 

ста сун каў ад быў ся ві зіт стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Се нат Фран цуз скай Рэс пуб лі кі. Да гэ та-

га ме ра пры ем ства ба кі рых та ва лі ся — ство ра ны се нац кія ка мі сіі па 

су пра цоў ніц тве, за цвер джа ны іх пер са наль ныя са ста вы.

У мэ тах раз віц ця па ста ян ных су вя зяў па між пар ла мен та мі ў рам-

ках ві зі таў дэ ле га цый Іра на, Тур цыі, Егіп та пад пі са ны па гад нен ні аб 

су пра цоў ніц тве.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!

Тра ды цый на сне жань — час для па ста ноў кі мэ та вых за дач на на-

ступ ны год і на перс пек ты ву.

У 2019 го дзе Са ве ту Рэс пуб лі кі трэ ба вель мі ад каз на па пра ца ваць 

над пра ек там асноў ных па ла жэн няў Пра гра мы са цы яль на-эка на міч-

на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь да 2025 го да і над за ка на даў чай 

ба зай па іх вы ка нан ні. Таму вам, сенатары, хто працуе на пастаяннай 

аснове, а таксама Сакратарыяту Савета Рэспублікі трэба неадкладна 

і сур'ёзна весці напрацоўку ў гэтым  кірунку. Вель мі шмат да ру чэн няў 

і іншых вост рых праб лем, вы ра шэн не якіх нель га ад нес ці, як ка жуць, 

на заўт ра.

Уліч ва ю чы не аб ход насць без умоў на га вы ка нан ня мэ та вых за дач 

і ўста но вак Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь А. Р. Лу ка шэн кі, трэба 

за вяр шыць раз гляд пар ла мен там за ко на пра ек таў, не аб ход ных для 

рэа лі за цыі Дэ крэ та Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 23 ліс та па да 

2017 г. № 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва». Вы ве да е це, што гэ та 

да ру чэн не зна хо дзіц ца на асаб лі вым кант ро лі кі раў ні ка дзяр жа вы.

Лі чу, што для гэ та га не аб ход на больш ак тыў на за дзей ні чаць па тэн-

цы ял на ву коў цаў і экс пер таў. У нас ство ра ны і пра цуе на ву ко ва-кан-

суль та тыў ны са вет пры Прэ зі ды у ме Са ве та Рэс пуб лі кі. Па жа дан не — 

па трэб на зра біць яго дзей насць больш эфек тыў най. Бу ду ўдзяч ны, 

ка лі вы ра шэн не гэ тай ня прос тай за да чы ўзна ча ліць ша ноў ная Мар' я на 

Акін дзі наў на Шчот кі на.

У 2019 го дзе мы па він ны з мяс цо вы мі Са ве та мі і Па ла тай прад-

стаў ні коў за вяр шыць ар га ні за цый ную ра бо ту па ства рэн ні бе ла рус-

ка га ма ла дзёж на га пар ла мен та. Спадар Сірэнка мае пэўныя думкі 

на гэты конт.

Звяр та ю ся ў пер шую чар гу да Брэсц ка га, Го мель ска га і Ма гі лёў-

ска га аб лас ных Са ве таў дэ пу та таў. Не аб ход на ў най блі жэй шы час 

сфар мі ра ваць аб лас ныя ма ла дзёж ныя пар ла мен ты, каб на роў ных 

умо вах вы лу чаць сва іх прад стаў ні коў у рэс пуб лі кан скую струк ту ру.

Ша ноў нае спа дар ства!

Пар ла менц ка му Схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі мэ та згод на пра-

цяг ваць на сту паль ную дзей насць па рэа лі за цыі іні цы я тыў Са ве та 

Рэс пуб лі кі па ма ні то рын гу Да га во ра аб Са юз най дзяр жа ве, рас пра-

цоў цы Кан цэп цыі зблі жэн ня за ка на даў ства Бе ла ру сі і Ра сіі, уні фі-

ка цыі на цы я наль на га за ка на даў ства і ўзмац нен ні ро лі Па ста ян на га 

Ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы. Ала Мі ка ла еў на Бо дак вы пра ца ва ла 

шмат іні цы я тыў у гэ тым кі рун ку і, лі чу, змо жа спры яць пры няц цю 

прын цы по вых ра шэн няў.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!

Да зволь це па дзя ка ваць вам за су мес ную плён ную ра бо ту ў пе ры яд 

се сіі, па він ша ваць з на ды хо дзя чы мі Ка ля да мі і Но вым го дам, па жа-

даць вам і ва шым бліз кім даб ра бы ту, мі ру і зда роўя.

У адпаведнасці з артыкулам 95 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

пятую сесію Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-

ларусь шостага склікання аб'яўляю закрытай.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

З улі кам пра па ноў біз нес-су-

поль нас ці быў сур' ёз на пе ра пра-

ца ва ны Пад атко вы ко дэкс. Спро-

шча ны мно гія ад мі ніст ра цый ныя 

пра цэ ду ры, па ра дак уза е ма дзе ян-

ня пла цель шчы каў з пад атко вы мі 

ор га на мі. За бяс пе ча на і не ка то рае 

зні жэн не пад атко вай на груз кі на 

суб' ек ты гас па да ран ня.

Ра зам з тым ра бо ту па ства-

рэн ні но ва га дзе ла во га клі ма ту 

не аб ход на пра цяг ваць. Пад атко-

вае за ка на даў ства па він на пас ля-

доў на ста на віц ца ўсё больш ёміс-

тым, праз рыс тым і зра зу ме лым для 

ўдзель ні каў эка на міч на га жыц ця, 

ства раць пры ваб ныя ўмо вы для ле-

галь най дзей нас ці і не пра ва ка ваць 

прад пры маль ні каў ад во дзіць свой 

біз нес у цень.

Ад но з клю ча вых мес цаў у на-

шым па рад ку за ня лі пы тан ні пры-

цяг нен ня ў на цы я наль ную эка но-

мі ку за меж на га ка пі та лу і раз віц ця 

дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр-

ства. Да дат ко выя маг чы мас ці для 

іх вы ра шэн ня ство ра ны з пры няц-

цем за ко на пра ек таў, якія да ты чац-

ца ін вес ты цый і пры ва ты за цыі, да-

рож най дзей нас ці.

Ад нак ужо сён ня мы ба чым но-

выя пунк ты пры кла дан ня сва іх сіл 

у гэ тых аб лас цях. Вы зна чыць іх да-

па маг ло пра вя дзен не пар ла менц кіх 

слу хан няў па ін вес ты цый най праб-

ле ма ты цы. Але, каб рэ ка мен да цыі, 

пры ня тыя па іх вы ні ках, не за ста лі-

ся на па пе ры, нам трэ ба ўзмац ніць 

уза е ма дзе ян не з ура дам, мяс цо вы-

мі ор га на мі ўла ды, біз нес-су поль-

нас цю і крок за кро кам да ма гац ца 

па стаў ле ных мэт.

У хо дзе се сіі на роў ні са спра-

шчэн нем не ка то рых умоў ажыц цяў-

лен ня эка на міч най дзей нас ці зроб-

ле ны і шэ раг сур' ёз ных за ха даў па 

яе дэ кры мі на лі за цыі. З Кры мі наль-

на га ко дэк са, на прык лад, знік нуць 

та кія па няц ці, як іл жэ прад пры маль-

ніц тва, не за кон ная прад пры маль-

ніц кая дзей насць і па ка ран не ў вы-

гля дзе кан фіс ка цыі. Іс тот на па вы-

ша ны па ро гі шко ды, з якіх на сту пае 

кры мі наль ная ад каз насць. Акра мя 

та го, за зла чын ствы ў сфе ры эка-

но мі кі, што не ўяў ля юць вя лі кай 

гра мад скай не бяс пе кі, учы не ныя 

ўпер шы ню, не бу дзе ўжы ва цца та-

кая ме ра, як па збаў лен не во лі. Гэ та 

зроб ле на перш за ўсё для та го, каб 

не іс тот ныя па мыл кі суб' ек таў ма ло-

га і ся рэд ня га біз не су не ста лі фа-

таль ны мі для прад пры маль ні каў і 

служ бо вых асоб прад пры ем стваў.

Сло вам, пра сто ры для ма неў-

ру ў прад пры маль ні каў ста но віц-

ца больш, што да зво ліць, да рэ чы, 

больш эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць 

маг чы мас ці раз віц ця пра мых су вя-

зяў з прад стаў ні ка мі за меж на га біз-

не су, якія ад кры ва юц ца ў су вя зі з 

пра вя дзен нем бе ла рус ка-ра сій скіх 

і бе ла рус ка-ўкра ін скіх фо ру маў рэ-

гі ё наў. Але гэ та да лё ка не ка нец. 

У нас ство ра ны ня дрэн ны за чын 

па па ляп шэн ні пра ва во га по ля ў гэ-

тай сфе ры. І я пра шу про філь ныя 

ка мі сіі тры маць рэа лі за цыю ўсіх 

гэ тых на пра цо вак на асаб лі вым 

кант ро лі.

На се сіі пры ня ты і шэ раг знач-

ных ра шэн няў у га лі не са цы яль най 

па лі ты кі дзяр жа вы. Рэа лі за ва на не-

каль кі важ ных дэ пу тац кіх іні цыя  тыў 

у сфе ры эка ло гіі і пры ро да ка ры-

стан ня. На чар зе — ра бо та яшчэ 

над цэ лым па ке там да ку мен таў, 

не па срэд на на кі ра ва ных на па вы-

шэн не якас ці жыц ця.

Зра зу ме ла, у пер шую чар гу 

якасць жыц ця вы зна ча ец ца ўзроў-

нем эка на міч на га даб ра бы ту. 

Ства рэн не ста біль на га ася род-

дзя для доў га тэр мі но вых ін вес-

ты цый — гэ та не аб ход ная ўмо ва 

да ве ру за меж ных дзе ла вых ко лаў 

да Бе ла ру сі і жа дан ня ра біць тут 

біз нес. А гэ та, у сваю чар гу, пра ду-

гледж вае на дзей нае за бес пя чэн не 

за кон на сці, пра ва па рад ку, гра ма-

дзян ска га мі ру і гра мад скай зго ды 

ўнут ры кра і ны.

У свят ле на рас тан ня су свет най 

на пру жа нас ці здоль насць дзяр жа-

вы вы ра шаць гэ тыя за да чы знач на 

вы рас тае ў ца не. Ме на ві та та му Бе-

ла русь у апош нія га ды ўсё час цей 

вы бі ра ец ца ў якас ці пля цоў кі для 

аб мер ка ван ня сур' ёз ных пы тан няў 

рэ гі я наль на га і гла баль на га па рад-

ку дня.

Дзя ку ю чы ўма ца ван ню імі джу 

Бе ла ру сі і яе пар ла мен та на між-

на род най арэ не пры кмет на змя ні-

лі ся ды на мі ка і якасць на шых двух-

ба ко вых кан так таў. Важ на, што ў 

ра бо це пар ла менц кіх груп друж бы 

па чы нае пе ра ва жаць кан крэ ты ка. 

Па-дзе ла во му аб мяр коў ва юц ца 

пы тан ні па шы рэн ня біз нес-су вя зяў, 

на рошч ван ня ганд лё ва га і ін вес ты-

цый на га су пра цоў ніц тва. Асаб лі ва 

па ка заль ныя тут вы ні кі кан так таў 

з на шы мі ка ле га мі з Гер ма ніі, Чэ хіі 

і Швей ца рыі.

Чым больш еў ра пей скія па лі ты-

кі ад кры ва юць для ся бе Бе ла русь, 

тым больш яны ба чаць перс пек тыў 

для ўза е ма вы гад на га су пра цоў-

ніц тва. Гэ та, да рэ чы, па цвяр джае 

і раз віц цё на ша га дыя ло гу з прад-

стаў ні ка мі Еў ра пар ла мен та.

Не менш па зі тыў ныя тэн дэн цыі 

ад зна ча юц ца і на ін шых век та рах 

між пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва. 

У гэ тым пла не трэ ба ад зна чыць не-

каль кі зна ка вых па дзей, і перш за 

ўсё афі цый ныя ві зі ты ў Рэс пуб лі ку 

Бе ла русь егі пец кай і ту рэц кай пар-

ла менц кіх дэ ле га цый.

Ві зіт стар шы ні пар ла мен та Егіп-

та ў Мінск стаў пер шым за ўсю гіс-

то рыю бе ла рус ка-егі пец кіх ад но сін. 

Важ ным яго вы ні кам ста ла пад пі-

сан не Па гад нен ня аб між пар ла-

менц кім су пра цоў ніц тве. Су мес ную 

за яву, якая спры яе па глыб лен ню 

су вя зяў і кан так таў па між ор га на мі 

за ка на даў чай ула ды, мы пад пі са лі і 

з Тур цы яй. Та кім чы нам, на ша да-

га вор ная ба за па поў ні ла ся ад ра зу 

дву ма да ку мен та мі. А ўся го іх коль-

касць на блі жа ец ца ўжо да 50.

Та ко га ро ду да мо вы з'яў ля юц ца 

вель мі эфек тыў ным ін стру мен там 

раз віц ця су пра цоў ніц тва не толь кі 

ў па лі тыч най, але і ў эка на міч най 

сфе рах. Мы ўсе вы дат на ра зу ме-

ем, на коль кі важ ныя для Бе ла ру сі 

ды вер сі фі ка цыя рын каў збы ту ай-

чын най пра дук цыі і по шук но вых 

ганд лё вых парт нё раў. Дзя ку ю чы 

Ме ма ран ду му аб су пра цоў ніц тве з 

пар ла мен там Су да на нам уда ло ся 

аб' яд наць свае на ма ган ні па рэа-

лі за цыі во лі лі да раў дзвюх на шых 

дзяр жаў па ра шэн ні гэ тых за дач.

Ня даў няя су стрэ ча прэ зі дэн таў 

Бе ла ру сі і Су да на вы ве ла ад но сі-

ны па між дзвю ма кра і на мі на стра-

тэ гіч ны ўзро вень, пра што ка жуць 

за клю чэн не кант рак таў на чвэрць 

міль яр да до ла раў і пад пі сан не вя-

лі ка га па ке та між ура да вых па гад-

нен няў.

Без умоў на, дэ пу та там трэ ба 

да лу чыц ца да вы ка нан ня гэ тых 

да моў ле нас цей. Пра гэ та, у пры-

ват нас ці, мы га ва ры лі на су стрэ чы 

з прэ зі дэн там Су да на. Мы так са ма 

па га дзі лі ся, што раз віц цю на шых 

ад но сін бу дзе спры яць на ладж ван-

не дыя ло гу з Пан аф ры кан скім пар-

ла мен там.

Ак тыў на мы пра цу ем і ў рам ках 

еў ра зій ска га між пар ла менц ка га 

дыя ло гу. У гэ тым пла не ха цеў бы 

ад зна чыць вы ні кі трэ цяй На ра ды 

спі ке раў пар ла мен таў кра ін Еў ра зіі, 

якая прай шла сё ле та ў каст рыч ні ку 

ў Тур цыі. Гэ тая пля цоў ка да зва ляе 

нам аб мяр коў ваць прын цы по выя 

пы тан ні за бес пя чэн ня мі ру, бяс-

пе кі, ста біль на га раз віц ця рэ гі ё на 

і з'яў ля ец ца до сыць эфек тыў най 

плат фор май на рошч ван ня эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва.

На ступ ная на ра да прой дзе ў 

Аста не. І на су стрэ чы са стар шы нёй 

Се на та пар ла мен та Ка зах ста на, 

які зна хо дзіў ся ў Мін ску ў су вя зі з 

удзе лам у су стрэ чы Асноў най гру пы 

Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе-

цы, мы аб мер ка ва лі пы тан ні ўза е ма-

дзе ян ня ў між на род ных струк ту рах 

з улі кам фак та раў, якія мо гуць ака-

заць сур' ёз ны ўплыў на перс пек ты вы 

еў ра зій скай ін тэ гра цыі.

Адзін з та кіх фак та раў — 

кі тай ская іні цы я ты ва «Адзін по яс, 

адзін шлях». Бе ла русь — ак тыў ны 

пры хіль нік гэ та га пра ек та. Увес ну 

на ступ на га го да ў Мін ску прой дзе 

Між на род ная кан фе рэн цыя Гру пы 

пад трым кі Шаў ко ва га шля ху ў ПА 

АБ СЕ. І за да ча дэ пу та таў — год на 

прэ зен та ваць маг чы мас ці на шай 

кра і ны як най важ ней ша га су вяз на-

га звя на на эка на міч най пра сто ры 

Еў ра зіі.

У гэ тых мэ тах трэ ба вы ка рыс-

тоў ваць і па тэн цы ял ра бо ты, якую 

трэ ба пра вес ці ў між пар ла менц кіх 

ар га ні за цы ях, тым больш што ў 

най блі жэй шыя ме ся цы ме на ві та ў 

гэ тую сфе ру пе ра мес ціц ца цэнтр 

на шай ак тыў нас ці. Мы пры мем 

удзел у зі мо вым па ся джэн ні ПА 

АБ СЕ ў Ве не, се сі ях ПА СЕ ў Страс-

бур ы. Акра мя та го, у кра са ві ку ў 

Санкт-Пе цяр бур гу прой дзе со рак 

дзя вя тае пле нар нае па ся джэн не 

МПА СНД.

А ўжо заўт ра ў Маск ве пач не 

сваю ра бо ту пяць дзя сят пя тая се сія 

Пар ла менц ка га Схо ду Са ю за Бе ла-

ру сі і Ра сіі. Га лоў ным ад роз нен нем 

гэ та га фо ру му ста не тое, што ра зам 

з тра ды цый ным раз гля дам Са юз на-

га бюд жэ ту мы, як і да маў ля лі ся ра-

ней, упер шы ню пра вя дзём так зва-

ную ўра да вую га дзі ну. Гэ тым ра зам 

дыс ку сія бу дзе пры све ча на пы тан-

ням фар мі ра ван ня адзі най на ву ко-

ва-тэх на ла гіч най пра сто ры, ад ме ны 

роў мін гу. Мяр кую, што ме на ві та та-

кія ін тэр ак тыў ныя фор мы па він ны 

час цей вы ка рыс тоў вац ца са юз ны мі 

пар ла мен та ры я мі для аб мер ка ван ня 

най больш вост рых пы тан няў бе ла-

рус ка-ра сій скай ін тэ гра цыі.

На за кан чэн не, па ва жа ныя ка-

ле гі, ха цеў бы ска заць не каль кі 

слоў пра ра бо ту ў вы бар чых акру-

гах. На ступ ны год бу дзе да стат-

ко ва ня прос ты ў тым сэн се, што 

мы па сту по ва ўсту па ем у пе ры яд 

важ ных вы бар чых кам па ній. Ужо 

сён ня ў кра і не на зі ра ец ца па сту-

по вае па вы шэн не па лі тыч най ак-

тыў нас ці. Та му нам трэ ба сур' ёз на 

ўзмац ніць ін фар ма цый ны склад нік 

сва ёй ра бо ты з на сель ніц твам, пра-

цоў ны мі ка лек ты ва мі, гра мад скі мі 

аб' яд нан ня мі.

На ша га лоў ная за да ча — кан са-

лі да цыя гра мад ства. Лю дзі па він ны 

з пер шых рук атрым лі ваць дак лад-

ную і аб' ек тыў ную ін фар ма цыю аб 

усіх дзе ян нях ула ды, аб ме рах, якія 

пры мае дзяр жа ва па пра вя дзен ні 

па лі тыч на га кур су, на кі ра ва на га на 

за ха ван не су ве рэ ні тэ ту, мір на га і 

спа кой на га раз віц ця кра і ны ў скла-

да ных знеш не па лі тыч ных і знеш не-

эка на міч ных умо вах.

Ну а на пя рэ дад ні Но ва га го да 

нам, зра зу ме ла, трэ ба пры няць 

са мы ак тыў ны ўдзел у рэс пуб лі-

кан скай ак цыі «На шы дзе ці». Гэ ты 

даб ра чын ны ма ра фон — вы дат ны 

прык лад та го, як доб рыя спра вы 

здоль ныя аб' яд ноў ваць лю дзей са-

мых роз ных уз рос таў, пра фе сій і 

пе ра ка нан няў. Бо за апош нія га ды 

коль касць не абы яка вых гра ма дзян, 

якія на бы ва юць для дзя цей цац кі, 

прад ме ты пер шай не аб ход нас ці, 

пе ра вод зяць гро шы на ра хун кі дзі-

ця чых уста ноў, знач на вы рас ла.

Дэ пу та ты заў сё ды ак тыў на 

ўдзель ні ча юць у гэ тай ак цыі, пад-

клю ча юць да яе прад пры ем ствы, 

гра мад скасць. І нам трэ ба пра цяг-

нуць гэ тую доб рую тра ды цыю — 

аба вяз ко ва на ве даць ін тэр на ты, 

да мы ся мей на га ты пу, баль ні цы, 

апя кун скія і пры ём ныя сем'і, ака-

заць да па мо гу ў вы ра шэн ні іс ну -

ючых праб лем і, вя до ма, па да рыць 

дзе цям свя та.

Ад па вя даць ды на міз му ча су


