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СТВАРЫЦЬ
ЦЭЛАСНУЮ СІСТЭМУ

У Індыі мала ведаюць
пра Беларусь...
Інакш турысты з гэтай краіны
абавязкова б яе высока ацанілі

Матэрыяльнае становішча дзяржслужачага мусіць суадносіцца
з якасцю жыцця насельніцтва

Такое меркаванне выказаў беларускі лідар падчас нарады па
праекце Закона «Аб дзяржаўнай
службе».
Аляксандр Лу ка шэн ка звяр нуў
увагу на тое, што ў сучасных умовах кіраўніцкая дзейнасць патрабуе
ад дзяржслужачых высокага прафесіяналізму, адданасці сваёй краіне,
строгай выканальніцкай дысцыпліны
і ўважлівага стаўлення да людзей.
У аснову рашэнняў, якія прымаюцца
імі, павінны быць пакладзены сумленнасць і справядлівасць як асноўныя
маральныя прынцыпы. Новы закон
павінен стварыць выразную аснову
для гэтай працы.
Прэзідэнт падкрэсліў: высокі прававы статус дзяржаўных служачых,
які забяспечвае прэстыжнасць гэтай
прафесіі, немагчымы без устанаўлення ў законе сацыяльна-прававых
гарантый для іх. Але гэтыя гарантыі
павінны строга суадносіцца з абавязкамі і адказнасцю кожнага супрацоўніка дзяржоргана.
«Пры гэтым, даручаючы распрацаваць гэты закон, я папярэджваў усіх
вас, што вось пернікі, якія ў нас прынята раздаваць у любым законе ў выглядзе нейкіх сацыяльных гарантый, не
павінны быць вышэй за тое, што яны
ёсць, — падкрэсліў ён. — Матэрыяльнае становішча дзяржслужачага павінна расці або падаць у адпаведнасці
з ростам або падзеннем жыццёвага
ўзроўню нашага насельніцтва — гэта
ключавое».
Акрамя таго, адной з прынцыповых
пазіцый кіраўніка дзяржавы па законапраекце з'яўляецца замацаванне
абавязковых правілаў паводзін, якія
забяспечваюць строгую выканальніцкую дысцыпліну.
Нагадаем, Адміністрацыі Прэзідэнта было даручана стварыць рабочую
групу з прыцягненнем навукоўцаў і
экспертаў, перад якой стаяла задача
зрабіць дзяржаўную службу падобнай
да вайсковай, выпрацаваць выразныя
і вычарпальныя патрабаванні да яе
праходжання і тым самым павысіць
імідж дзяржаўнага кіравання ў цэлым.
«Як мне дакладваюць, у новым
законе выбудавана цэласная сістэма
дзяржслужбы. У тым ліку замацоўваюцца сацыяльна-прававыя гарантыі
дзяржслужачых, якія адпавядаюць іх
абавязкам і максімальна набліжаны
да абавязкаў ваеннаслу жачых», —
сказаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы заклікаў прысутных на нарадзе дэталёва выкласці сутнасць кожнай з вынесеных на
разгляд прапаноў і адказаць на шэраг
прынцыповых пытанняў. Таксама беларускі лідар папрасіў даць агульную
характарыстыку этычных патрабаванняў, што прад'яўляюцца да дзяржслужачых, і мер па супрацьдзеянні карупцыі.
«Словам, наколькі вы ўлічылі вопыт нашага жыцця, пачынаючы са
старажытных часоў, біблейскіх, і заканчваючы маральным кодэксам будаўніка камунізму. Я мяркую, што вы
ўважліва прачыталі пэўныя навелы
гэтых і іншых законаў і прыстасавалі,
калі гэта падыходзіць, да сучаснасці», — адзначыў Прэзідэнт.
Як паведаміў дырэктар Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых
даследаванняў Рэспублікі Беларусь
Вадзім Іпатаў, дадзены праект распрацаваны міжведамаснай рабочай
групай, у склад якой увайшлі навукоўцы і эксперты, што пераважна не
з'яўляюцца дзяржаўнымі служачымі.

ДА ЯКОГА РАШЭННЯ
ПРЫЙШЛІ?
Па выніках канцэптуальнага разгляду новага законапраекта «Аб дзяржаўнай службе» кіраўнік дзяржавы
даручыў дапрацаваць гэты дакумент
у спакойным рэжыме.
Як расказаў журналістам Вадзім
Іпатаў, асноўная навела, якая была
вельмі ўважліва абмеркавана на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы, — гэта
стварэнне цэласнай сіс тэмы дзяржаўнай службы. «На сённяшні дзень
у нас прававое рэгуляванне такое,
што разрознена рэгулююцца ваенная служба, служба ў ваенізаваных
арга ні за цы ях і дзяр жаў ная гра мадзянская служба. Гэты праект закона мае на ўвазе, што ў краіне існуе
адзіная сістэма дзяржаўнай службы,
якая аб'ядноўвае ўсе названыя віды.
Гэта асноўны канцэптуальны пасыл,
які дазволіць выбудаваць далейшае
прававое рэгуляванне ўсёй сістэмы
дзяржаўнай службы», — сказаў спецыяліст.
Ён таксама выказаўся з нагоды
ўзмацнення дысцыпліны і адказнасці
дзяржслужачых:
«Для таго каб былі нейкія сацыяльныя гарантыі, так званыя бонусы
для дзяржаўных служачых, неабходна
паглядзець, як выконваецца службовая дысцыпліна, якая адказнасць у

дзяржаўнага служачага перад насельніцтвам краіны. Таму першае, да чаго прыступіла рабочая група, — гэта
распрацоўка асноўных напрамкаў,
звязаных са службовай дысцыплінай,
усталяваннем агульных этычных патрабаванняў».
Яшчэ ўпершыню ў гэтым праекце з'я ві ла ся па няц це «служ бо вая
дысцыпліна» — падобна да патрабаванняў у воінскіх стату тах. Удаклад ня юц ца і этыч ныя па тра ба ванні да служ бо вых асоб у служ бо вы
і па за служ бо вы час. Да рэ чы, там
прапісваецца, як дзяржаўнаму служачаму паводзіць сябе ў сацыяльных
сетках.
Прарэк тар па вучэбнай рабоце і
адукацыйных інавацыях БДУ, доктар
юрыдычных навук, прафесар Вольга
Чупрыс адзначыла, што падчас нарады Прэзідэнту ў тым ліку было даложана аб шэрагу прапаноў, якія ўзніклі
на ўзроўні рабочай групы. Адна з іх
датычыцца ратацыйных пасад. Так,
у цяперашні час ратацыя прадугледжана ў Беларусі ў дачыненні да двух
відаў пасад — гэта пракурорскія і дыпламатычныя работнікі.
«Аднак чаму б пра гэта не казаць
у цэлым у сістэме дзяржслужбы для
грамадзянскіх дзяржаўных служачых.
Кіраўнік дзяржавы сказаў, што, сапраўды, пра гэта трэба падумаць на
перспектыву. Замежны вопыт дазваляе нам прааналізаваць ратацыйныя
пасады», — дадала яна.
Яшчэ прарэк тар выказалася наконт здачы экзаменаў пры паступленні на дзяржслужбу. Паводле яе слоў,
магчыма, гэта трэба зрабіць у адзіным
органе з выдачай адпаведнага сертыфіката.
«Задача дзяржавы — мець выразную выбудаваную дзяржаўную службу. Але самае галоўнае, што дзяржаўная служба існуе для народа», — падкрэсліла яна.
Адсюль і патрабаванні да дзяржаўных служачых і да самой дзяржаўнай
службы — пазіцыі наконт дысцыпліны,
узмацнення публічных пачаткаў, аб
адказнасці дзяржслу жачых. Вольга
Чупрыс таксама звярнула ўвагу, што
адначасова будзе стаяць пытанне і аб
гарантыях дзяржаўным служачым у
сувязі з тым, што яны аддаюцца служэнню грамадству. «Таму канчатковая
мэта якраз у тым, каб гарманізаваць
інтарэсы грамадства, дзяржавы, саміх дзяржаўных служачых», — дадала
прарэктар.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Такое меркаванне выказала Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Індыя ў Рэспубліцы Беларусь
Сангіта БАХАДУР на прэс-канферэнцыі, прысвечанай
нацыянальнаму індыйскаму святу — Дню Рэспублікі
Індыя. Дзень Рэспублікі Індыя прымеркаваны да 26 студзеня, калі краіна афіцыйна прыняла Канстытуцыю.
Сёлета свята супадае з 70-гадовым юбілеем падзеі.
«Таксама гэты год важны для нас, бо з 2 кастрычніка
2018 года цягам двух гадоў мы будзем адзначаць 150-годдзе славу тага міратворца Махатмы Гандзі, — паведаміла
пасол. — Мы лічым яго бацькам індыйскай незалежнасці.
У Мінску ўжо прайшлі тры мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай
даце. 30 студзеня, у дзень, калі Махатма Гандзі быў забіты,
у беларускай сталіцы на вялікіх вулічных экранах з'явіцца невялікі фільм пра яго».

У тэму

Што агульнага ў Ганга і Свіслачы?
Менавіта ў гэтых рэках Інстытут прыродакарыстання
НАН Беларусі і аддзяленне акіянаграфіі ўніверсітэта
Калькуты праводзілі ацэнку ўздзеяння цяжкіх металаў
і поліцыклічных араматычных вуглевадародаў на стан
водных экасістэм. Падрабязней пра супрацоўніцтва
з Індыяй нам паведамілі ў прэс-службе Дзяржаўнага
камітэта па навуцы і тэхналогіях.
Сярод высокатэхналагічных тавараў, які мы экспартуем
у Індыю, найбольшую долю займаюць інтэгральныя і электронныя мікрасхемы, вымяральныя і іншыя прыборы. Таксама высокая доля хімічных рэчываў, як хларыд калію ці поліаміды.
Ды і нашы электробусы даязджаюць да Індыі. У штаце
Андхра-Прадэш, як дамовіліся бакі, будзе наладжана вытворчасць электробусаў на базе кузаваў «Белкамунмаш».
Прынята рашэнне аб запуску пілотных маршрутаў у горадзе
Амаравіці, а таксама магчыма пастаўка некалькіх айчынных
электробусаў і зарадных станцый.
Найбольш актыўна ў партнёрстве з Індыяй развіваецца
супрацоўніцтва ў фармацэўтыцы.
Надзея АНІСОВІЧ.
Сангіта Бахадур звярнула ўвагу, што беларуска-індыйскія
адносіны развіваюцца і застаюцца цёплымі і сяброўскімі ва
ўсіх сферах.
За апошнія паўгода адбыліся візіты на высокім узроўні афіцыйных дэлегацый. Гандаль, інвестыцыі і ўзаемныя бізнес-праекты набралі хуткасць. Чакаецца, што аб'ём тавараабароту за
мінулы год дасягне 500 мільёнаў долараў, што будзе на 50 тысяч
долараў больш, чым пазалетась. «У Індыі зараз імкнуцца адысці ад традыцыйных падыходаў і шукаюць новыя магчымасці
для развіцця, і тут Беларусь мае ўсе шанцы аказацца ў сферы
інтарэсаў індыйскага бізнесу», — лічыць дыпламат.
Сангіта Бахадур нагадала і пра важныя сумесныя мерапрыемствы ў культурнай сферы — свята, прымеркаванае да
Дня Індыі, якое адбылося ў верасні ў Мінску, сабрала больш
за 1000 чалавек.
Пасол таксама паведаміла, што ёсць намер пачаць перагаворы пра прамыя авіяпералёты з Мінска ў Дэлі, што, безумоўна, павялічыць паток турыстаў у абедзве краіны.
«Беларусь — гэта адна з найпрыгажэйшых краін, якія я
бачыла, і я зараз не спрабую вас падкупіць, — заявіла журналістам Сангіта Бахадур. — Патрэбна больш інфармацыі пра яе.
Зараз найлепшы час для беларускіх турыстычных агенцтваў
рэкламаваць сваю краіну ў Індыі, бо індыйцы вандруюць паўсюдна, і калі яны пачуюць хаця б адну дзясятую працэнта пра
Беларусь, хаця б трошачкі, гэта палепшыць сітуацыю».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
У Венесуэле прадухілена спроба мяцяжу
Група ваеннаслужачых
На цы я наль най гвар дыі
Ве не су элы 21 студзе ня
па спра ба ва ла ар га ні заваць узброенае выступленне супраць прэзідэнта
Нікаласа Мадуры. Спроба
бунту правалена, заявіў
кі раўнік На цы яналь на га
ўстаноўчага сходу Венесуэлы Дыясдада Кабельё, перадае El Comercіo. У Каракасе беспарадкі.
Па заявах улад, каля трох гадзін ночы па мясцовым часе 27 нацыянальных гвардзейцаў атакавалі ваенны пост
у горадзе Петары і захапілі зброю, якая захоўвалася там.
Затым яны адправіліся ў Каракас і выклалі ў інтэрнэт
зварот, у якім заклікалі да паўстання. Урадавыя войскі
затрымалі гвардзейцаў.
«Невялікая група праціўнікаў, прыпісаных да камандавання зоны нумар 43 Нацыянальнай гвардыі, здрадзіла
клятве вернасці радзіме, захапіла зброю пад пагрозай
смерці двух чыноўнікаў і двух гвардзейцаў. Да іх будзе
ўжыта ўся сіла закона», — гаворыцца ў заяве міністэрства
абароны Венесуэлы.

Пасля гэтага ў некалькіх раёнах Каракаса ў падтрымку
ваенных, якія спрабавалі падняць мяцеж, пачаліся пратэсты. Жыхары выйшлі на вуліцы і наладзілі барыкады з
камянёў і аўтамабільных пакрышак. Падраздзяленні паліцыі і Нацыянальнай гвардыі Венесуэлы пакуль не змаглі
ўціхамірыць акцыі пратэсту ў сталіцы краіны, паведаміла
на сваім сайце газета El Nacіonal.

У Афганістане пры атацы талібаў
на ваенную базу загінулі 126 чалавек
Баевікі тэрарыстычнай групоўкі «Талібан» напалі на
трэніровачны лагер вайскоўцаў у афганскай правінцыі Вардак. Па інфармацыі крыніцы Reuters, у выніку інцыдэнту
загінулі 126 супрацоўнікаў базы.
Нападаючыя спачатку ўрэзаліся ў КПП на аўтамабілі, у якім
была ўзрыўчатка, а затым — пасля выбуху — адкрылі агонь
па ваеннаслужачых. Агнём у адказ яны былі знішчаны.
Атака баевікоў на афганскіх ваенных па колькасці ахвяр
стала найбуйнейшай з красавіка 2017 года.

Колькасць турыстычных паездак у свеце
дасягнула рэкорднай адзнакі
Колькасць міжнародных паездак турыстаў у 2018 годзе
ўзрасла на 6 працэнтаў і дасягнула рэкорднай адзнакі,

склаўшы 1,4 млрд. Такую статыстыку прыводзіць Сусветная турысцкая арганізацыя ААН (UNWTO).
У 2010 годзе UNWTO апублікавала доўгатэрміновы
прагноз, згодна з якім адзнака 1,4 млрд турыс тычных
паездак будзе дасягну та да 2020 года. Дасягненне гэтай адзнакі раней за прагноз тлумачыцца ў дакладзе
UNWTO значным эканамічным рос там, спрашчэннем
візавага рэжыму і больш даступнымі паветранымі перавозкамі.
Колькасць замежных турыстаў у Еўропе летась дасягнула 713 млн, што на 6 працэнтаў больш у параўнанні з
2017 годам. Толькі ў паўночнай частцы Еўропы ў 2018 годзе не назіралася росту турпатоку — з-за няпэўнай сітуацыі з Brexіt.
Таксама ў мінулым годзе значна ўзрасла колькасць
паездак замежных турыстаў у Афрыку (+7 %) і краіны
Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна (+6 %). Краіны Паўднёвай
і Паўночнай Амерыкі ў мінулым годзе наведалі 217 млн
турыстаў, што на 3 працэнты больш, чым у 2017 годзе.
Значны рост турпатоку зафіксаваны ў 2018 годзе на Блізкім Усходзе (+10 % у параўнанні з 2017 годам).
Чакаецца, што ў 2019 годзе з-за стабільных цэн на
паліва і даступнасці авіяперавозак турыстычны паток у
свеце вырасце яшчэ на 3-4 працэнты.

