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На па чат ку тыд ня ў Са ве це 
Рэс пуб лі кі ад бы ла ся су стрэ ча 
са слу ха ча мі Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх-
няй па ла ты пар ла мен та, для слу ха чоў 
ака дэ міі бы ла ар га ні за ва на эк скур сія, 
пад час якой яны азна ё мі лі ся з дзей-
нас цю Са ве та Рэс пуб лі кі, пра цэ ду рай 
га ла са ван ня пры пра вя дзен ні па ся-
джэн няў.

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс-
пуб лі кі, на цы я наль ны ка ар ды на тар 
па МУР Мар' я на Шчот кі на пра ін фар-
ма ва ла аб ра бо це, якая пра во дзіц ца 
ў Бе ла ру сі па да сяг нен ні Мэт устой лі-
ва га раз віц ця. 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 за-
бес пя чэн ні Вік тар Сі рэн ка і 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 

рас ка за лі аб дзей нас ці сва іх ка мі сій, 
за ко на пра ек тах, якія раз гля да юц ца, 

а так са ма ад ка за лі на пы тан ні слу ха-
чоў ака дэ міі.

Па сол Бе ла ру сі Ігар ФІ СЕН КА 
су стрэў ся з чле на мі гру пы друж бы 
ў Се на це Фран цыі.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Фран цуз скай 
Рэс пуб лі цы на ве даў верх нюю па ла ту 
пар ла мен та Фран цыі. Там прай шла 
су стрэ ча з чле на мі гру пы друж бы 
«Фран цыя — Бе ла русь». З фран цуз-
ска га бо ку на ме ра пры ем стве пры-
сут ні ча лі прэ зі дэнт гру пы друж бы 
Шарль Ге нэ, а так са ма яе чле ны: 
прэ зі дэнт ка мі сіі па фі нан сах Се на та 
Він сэнт Эб ле і се на та ры Рэ нэ Да нэ сі, 
Фла рэнс Ла зард і Ма ры Мерсье.

Дып ла мат і се на та ры аб мер ка ва-
лі пла ны раз віц ця бе ла рус ка-фран-
цуз скіх ад но сін на гэ ты год. Так, на-
прык лад, за пла на ва лі пра вя дзен не 
двух ба ко вых су стрэч пар ла мен та-
рыяў дзвюх кра ін, ка за лі пра раз віц цё 
куль тур на га су пра цоў ніц тва, а так-
са ма ар га ні за цыю ме ра пры ем стваў 
эка на міч на га ха рак та ру.

У рам ках гу ма ні тар на га су пра цоў-
ніц тва ба кі аб мер ка ва лі ўдзел прад-
стаў ні коў Фран цыі ў ІІ Еў ра пей скіх 
гуль нях, якія па він ны прай сці ў чэр-
ве ні ў Мін ску.

Асаб лі вую ўва гу ўдзель ні кі су-
стрэ чы ўдзя лі лі ві зі ту фран цуз скіх 

се на та раў у Бе ла русь у кра са ві ку. 
Гэ та бу дзе пер шы ві зіт чле наў гру-
пы друж бы «Фран цыя — Бе ла русь» 
у на шу кра і ну. Ле тась, упер шы ню ў 
гіс то рыі бе ла рус ка-фран цуз скіх ад-
но сін, Се нат Фран цыі пры няў ра шэн-
не ства рыць гру пу друж бы з Бе ла-
рус сю. Дзей насць гру пы на кі ра ва на 
на па шы рэн не су пра цоў ніц тва па-
бра цім скіх га ра доў Бе ла ру сі і Фран-
цыі, уста ля ван не пра мых кан так таў 
па між дзе ла вы мі ко ла мі, раз віц цё 
двух ба ко вых ад но сін у ін вес ты цый-
най, сель ска гас па дар чай, эка ла гіч-
най і ін шых сфе рах.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Ле тась для сты му ля ван-
ня біз нес-іні цы я ты вы ў Бе-
ла ру сі бы лі ство ра ны рэ гі я-
наль ныя са ве ты па раз віц-
ці прад пры маль ніц тва. Як 
но выя струк ту ры са дзей ні-
ча юць дыя ло гу ўла ды і біз-
не су на мяс цо вым уз роў ні, 
рас ка за лі прад стаў ні кі Лі-
бе раль на га клу ба.

«У кож най воб лас ці 
на мі бы лі абра ны зрэ зы з 
най боль шым і най мен шым 
прад стаў ніц твам біз не су і 
пра ана лі за ва на пра ца за 
год. І для та го каб па гля-
дзець, як функ цы я нуе дыя-
лог біз не су і дзяр жа вы на 
рэ гі я наль ным уз роў ні, мы 
вы ву чы лі ўза е ма дзе ян не 
на пры кла дзе Ві цеб скай 
воб лас ці. На мі быў апы та-
ны шэ раг ла каль ных біз-
нес ме наў, прад стаў ні коў 
абл вы кан ка ма/гар вы кан-
ка маў», — рас ка заў аб сут-

нас ці пра цы аў тар да сле-
да ван ня Мі кі та БЯ ЛЯ ЕЎ.

Пра ект да зво ліў вы зна-
чыць праб лем ныя пунк ты 
пра цы рэ гі я наль ных са ве-
таў па раз віц ці прад пры-
маль ніц тва, якія пе ра шка-
джа юць ім стаць дзейс най 
пля цоў кай для дыя ло гу. 
Але ж гэ та ха а тыч ны ха-
рак тар пра цы без ба чан ня 
кан крэт ных за дач.

«Мы вы ву чы лі па ла жэн-
ні мно гіх са ве таў, і сфар-
мі ра ва ла ся тры мэ ты, якія 
іс ну юць сён ня. Пер шая — 
да па мо га ўсім фор мам 
улас нас ці. Дру гая — кан-
суль та ван не біз не су і трэ-
цяя — вы пра цоў ка пра па-
ноў», — па ве да міў Мі кі та 
Бя ля еў.

Ад на з умоў функ цы я на-
ван ня са ве таў — уз на чаль-
ваць іх не аб ход на прад-
стаў ні ку біз нес-су поль нас-

ці. Па сло вах да след чы каў, 
гэ та ўмо ва па ру ша ец ца ў 
41 % вы пад каў.

Ня ма адзі на га па ды-
хо ду да скла ду чле наў гэ-
та га ор га на. Дзесь ці ёсць 
са ве ты з двух ча ла век, а ў 
не ка то рых ра ё нах з 27 чле-
наў. Адны з іх скла да юц ца 
толь кі з прад пры маль ні-
каў, а ў ін шых коль кас ная 
пе ра ва га ў прад стаў ні коў 
ула ды. Ад на з праб лем і 
ў тым, што біз нес-са ю зы 
сла ба ўклю ча ны ў ра бо ту 
са ве таў.

Вы пра ца ваў Лі бе раль-
ны клуб і свае пра па но вы 
па вы ра шэн ні праб лем. 
Не аб ход на ўні фі ка цыя 
функ цы я на лу гэ тых струк-
тур — стан дар ты за цыя мэт, 
за дач і пра воў са ве та, што 
аб грун тоў вае не аб ход-
насць пад рых тоў кі ты па-
во га па ла жэн ня. Рас пра-
цоў ка гэ та га да ку мен та 
да зво ліць вы зна чыць ро-
лю і мес ца са ве таў у сіс тэ ме 
ўза е ма дзе ян ня дзяр жа вы і 
біз не су.

У склад са юзаў сён-
ня ўклю ча ны пры клад на 

1700 прад стаў ні коў біз не-
су кра і ны, та му ўсе са ве ты 
па він ны быць у адзі най сіс-
тэ ме ўза е ма дзе ян ня.

«Скла д перш за ўсё па ві-
нен быць рэ прэ зен та тыў ны 
ў ад но сі нах да та го біз не су, 
які зна хо дзіц ца на тэ ры то-
рыі ра ё на, дзе функ цы я нуе 
са вет. Ка лі на тэ ры то рыі ра-
ё на 90 % прад пры маль ні-
каў зай ма юц ца ганд лем, 
ад па вед на, і ў струк ту ры 
па ві нен быць та кі ж пра-
цэнт ны склад прад стаў ні-
коў са сфе ры ганд лю», — 
ак цэн та ваў ува гу су аў тар 
да сле да ван ня Яў ген 
МАР ДА СЕ ВІЧ.

Праб ле мы, якія не вы-
ра ша юц ца доў гі час, аў-
та ры пра ек та пра па ноў-
ва юць стар шы ні ра ён на га 
Са ве та агуч ваць на су мес-
ных па ся джэн нях у воб-
лас ці. Мяс цо выя са ве ты 
па він ны мець маг чы масць 
не па срэд на раз маў ляць з 
прад стаў ні ка мі ўла ды і ка-
ле га мі з Са ве та па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва, ство-
ра на га пры Прэ зі дэн це.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

СТА БІЛЬ НАСЦЬ СТА БІЛЬ НАСЦЬ 
СТЫ МУ ЛЮЕ СТЫ МУ ЛЮЕ 

ЛЮ ДЗЕЙЛЮ ДЗЕЙ
Ві цэ-спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та Мар' я на 
ШЧОТ КІ НА здзейс ні ла ра бо чы ві зіт у Бя лы ніц кі ра ён, 
што на Ма гі лёў шчы не.

У пры ват нас ці, яна на ве да ла СВК «Кал гас «Ра дзі ма» 
ў рам ках адзі на га дня ін фар ма ван ня. Гэ тая гас па дар ка 
абра ная не вы пад ко ва, пі ша ра ён ная га зе та «За ра над 
Друц цю». Ме на ві та яна з'яў ля ец ца пля цоў кай для пе-
рай ман ня пра цоў на га і жыц цё ва га во пы ту. Тут што год 
да бі ва юц ца вы со кіх па каз чы каў у эка на міч най дзей нас ці, 
на вы со кім уз роў ні раз ві ты са цы яль ная сфе ра, куль ту ра 
вы твор час ці, ад бы ва ец ца моц нае ўза е ма дзе ян не па між 
усі мі сфе ра мі жыц ця і дзей нас ці вяс коў цаў праз да лу-
чэн не да гіс та рыч най спад чы ны і тра ды цый, пры віц ця 
лю бо ві і па ва гі да ма лой ра дзі мы, да сва іх ка ра нёў.

Ра зам са стар шы нёй СВК, за слу жа ным ра бот ні кам 
сель скай гас па дар кі Аляк санд рам Ла па цен та вым ві цэ-
спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та на ве да ла са цы яль ныя 
аб' ек ты гас па дар кі: Алею Сла вы, му зей сель гас ка а пе ра-
ты ва, дзе азна ё мі ла ся з гіс то ры яй кал га са, за ха ван нем 
пра цоў ных да сяг нен няў і тра ды цый, якія сён ня пе ра да-
юц ца пад рас та ю ча му па ка лен ню.

Пад час су стрэ чы з прад стаў ні ка мі пра цоў на га ка лек-
ты ву на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі за кра ну ла са-
мыя раз на стай ныя тэ мы. У пер шую чар гу яна па дзя лі ла ся 
ўра жан ня мі ад «Вя лі кай раз мо вы з Прэ зі дэн там», у якой 
пры ма ла ўдзел. Так са ма Мар' я на Шчот кі на ак цэн та ва ла 
ўва гу на ас пек тах дзей нас ці Са юз най дзяр жа вы, функ-
цыя на ван ні за ка на даў чай ула ды і са цы яль най на кі ра ва-
нас ці бюд жэ ту кра і ны.

Пад час су стрэ чы ўзні маў ся шэ раг пы тан няў, якія да ты-
чы лі ся дэ ма гра фіч най сі ту а цыі ў кра і не, са цы яль най аба-
ро ны шмат дзет ных сем' яў, пен сій на га за бес пя чэння...

— Для та го каб жыць кам форт на і ўтуль на, трэ ба ства-
раць не аб ход ныя ўмо вы, — пад крэс лі ла Мар' я на Акін дзі-
наў на. — А для гэ та га кож ны па ві нен пра ца ваць на сва ім 
мес цы. Пад час су стрэ чы са стар шы нёй сель гас ка а пе ра-
ты ва ўпэў ні ла ся, што тут ёсць са праўд ны гас па дар, ча ла-
век, які не раў на душ ны да праб лем сва іх ад на вяс коў цаў, 
кі раў нік з перс пек тыў ны мі по гля да мі. У вас дак лад на 
ад ла джа на сіс тэ ма ўза е ма дзе ян ня ўсіх сфер жыц ця дзей-
нас ці, пад рас та ю чае па ка лен не акру жа на кло па там з 
бо ку і шко лы, і баць коў.

На коль кі пры ем на баць кам ба чыць, што на іх вы твор-
чых аб' ек тах вы ве ша ны спі сы з пос пе ха мі і да сяг нен ня мі 
дзя цей у шко ле. У той жа час і дзе ці ад чу ва юць го нар за 
сва іх баць коў у тым, што іх ро дзі чы — пе ра да ві кі вы твор-
час ці. Важ ная і ма тэ ры яль ная пад трым ка — сты пен дыі 
най леп шым вуч ням шко лы, якія аплач вае гас па дар ка. 
У сель гас ка а пе ра ты ве за ма цоў ва юц ца ма ла дыя спе цы-
я ліс ты, за хоў ва юц ца тра ды цыі і гіс то рыя. Гэ та з'яў ля ец ца 
моц ным сты му лам для лю дзей, — ёсць упэў не насць у 
заўт раш нім дні. Гэ тым трэ ба не толь кі га на рыц ца, але 
і ца ніць.

Маладзёжны Маладзёжны 
парламентарызмпарламентарызм

Стварэнне рэгіянальных маладзёжных парламенцкіх 
структур ва ўсіх абласцях Беларусі плануецца 
завяршыць да канца сакавіка бягучага года.

Рабочая група па фарміраванні арганізацыйных і пра-
вавых асноў дзейнасці Маладзёжнага савета (парламен-
та) пры Нацыянальным сходзе завяршыла падрыхтоўку 
рэгламентуючых дакументаў, якія былі прадстаўлены 
для абмеркавання ўдзельнікам тэматычнага семінара-
практыкума, арганізаванага Пастаяннай камісіяй Савета 
Рэспублікі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным 
развіцці.

ДЛЯ СА ПРАЎД НА ГА ДЛЯ СА ПРАЎД НА ГА 
ДЫЯ ЛО ГУДЫЯ ЛО ГУ

Як ажыц цяў ля ец ца ўза е ма дзе ян не біз не су і ўла ды ў рэ гі ё нах?Як ажыц цяў ля ец ца ўза е ма дзе ян не біз не су і ўла ды ў рэ гі ё нах?

НА ПЯ РЭ ДАД НІ НА ПЯ РЭ ДАД НІ 
ПАР ЛА МЕНЦ КА ГА ВІ ЗІ ТУПАР ЛА МЕНЦ КА ГА ВІ ЗІ ТУ

ЗА КА НАТ ВОР ЧАСЦЬ ЗА КА НАТ ВОР ЧАСЦЬ 
У ДЭ ТА ЛЯХУ ДЭ ТА ЛЯХ
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Рэс пуб лі кан скі са юз пра мыс лоў цаў і прад пры маль ні каў 
і дыску сій на-ана лі тыч ная су поль насць «Лі бе раль ны 
клуб» прэ зен та ва лі да сле да ван не «Дыя лог біз не су 
і дзяр жа вы ў рэ гі ё нах: як па вы сіць эфек тыў насць ра бо ты 
са ве таў па раз віц ці прад пры маль ніц тва на ла каль ным 
уз роў ні?».


