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СТАРТ 
ДА ДЗЕ НЫ!
На мі ну лым тыд ні ў Са ве це Рэс пуб лі кі ад бы ло ся 
па ся джэн не Ка мі тэ та па Дзяр жаў ных прэ мі ях 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Як па ве да міў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч, ад кры ва ючы яго, га лоў ная мэ та су стрэ-
чы — даць старт ра бо це пад ка мі тэ таў па пра вя дзен ні 
кон кур су 2020 го да на са іс кан не Дзяр жаў ных прэ-
мій Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не на ву кі і тэх ні кі і ў 
сфе ры лі та ра ту ры, мас тац тва і ар хі тэк ту ры.

Ён на га даў, што 16 жніў ня быў пры ня ты Указ 
№ 589, згод на з якім ка мі тэт аб ноў ле ны па мэ та-
вых за да чах і сва ім скла дзе. За раз ён скла да ец-
ца з 78 ча ла век — вя до мых кі раў ні коў, спе цы я ліс-
таў-прак ты каў, май строў лі та ра ту ры, ар хі тэк ту ры 
і мас тац тва на шай кра і ны. У тым лі ку 43 ча ла ве кі 
ўва хо дзяць у склад пад ка мі тэ та ў га лі не на ву кі і 
тэх ні кі і 30 экс пер таў — у склад пад ка мі тэ та ў воб-
лас ці лі та ра ту ры, мас тац тва і ар хі тэк ту ры. Аб ноў ле-
ны прэ зі ды ум, які ўзна чаль вае Мі ха іл Мяс ні ко віч, 
скла да ец ца з ся мі ча ла век.

Па чы на ю чы з 2016 го да, Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пры су джае Дзяр жаў ныя прэ міі адзін 
раз на ча ты ры га ды. Трэ ба ска заць, што ра ней 
гэ та ад бы ва ла ся час цей — раз у два га ды. Па сло-
вах спі ке ра верх няй па ла ты пар ла мен та, больш 
доў гі пе ры яд на дае боль шую га лос насць пра цэ су 
вы лу чэн ня кан ды да таў, дае маг чы масць больш 
шы ро ка га аб мер ка ван ня ў гра мад стве і да зва ляе 
мак сі маль на аб' ек тыў на вы зна чыць да сяг нен ні 
саіс каль ні каў.

Стар шы ня Ка мі тэ та па Дзяр жаў ных прэ мі ях пад-
крэс ліў, што яе пры су джэн не — гэ та най вы шэй шае 
пры знан не за слуг дзея чаў на ву кі і тэх ні кі, лі та ра-
ту ры, мас тац тва і ар хі тэк ту ры пе рад гра мад ствам 
і дзяр жа вай. Па мер яе скла дае 3500 ба за вых ве-
лі чынь (89 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў) і ад рас уец-
ца як ад на му са іс каль ні ку, так і ка лек ты ву аў та раў 
не больш як з шас ці ча ла век. Да рэ чы, прэ тэн да ваць 
на атры ман не Дзярж прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь ма-
юць пра ва толь кі яе гра ма дзя не.

Га на ро вы знак і дып лом лаў рэ а там уру ча ец ца 
ва ўра чыс тай аб ста ноў цы на пя рэ дад ні Дня Не за-
леж нас ці.

ПЛЁН 
АД СУ МЕС НЫХ 
ПРА ЕК ТАЎ
Бе ла русь за ці каў ле на ў па глыб лен ні 
ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва са Сла ва кі яй.

Пра гэ та за явіў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі-
ха іл Мяс ні ко віч на су стрэ чы са сла вац кай пар ла-
менц кай дэ ле га цы яй на ча ле са стар шы нёй кан-
сты ту цый на-пра ва во га ка мі тэ та, кі раў ні ком гру пы 
друж бы На цы я наль на га са ве та Сла ва кіі з Бе ла рус сю 
Ро бер там Ма дэ ем, па ве дам ляе Бел ТА.

Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі звяр нуў ува гу, што бе ла-
рус ка-сла вац кі та ва ра аба рот рас це, ба ланс ганд лю 
вы ка на ны. «Мы не аб мя жоў ва ем ся толь кі ім. У нас 
раз ві ва юц ца ін вес ты цый ныя пра ек ты. А гэ та агуль-
ны біз нес, агуль ныя ін та рэ сы», — ад зна чыў Мяс ні ко-
віч. Ка жу чы аб ін вес ты цый ных пра ек тах, ён вы ка заў 
па жа дан не, каб іх бы ло больш. Ба кі, па вод ле яго 
слоў, бу дуць пра ца ваць у гэ тым кі рун ку.

Мі ха іл Мяс ні ко віч лі чыць, што сла вац кія кам па ніі 
маг лі б больш ак тыў на пры хо дзіць у Бе ла русь. Як 
член ЕА ЭС яна ўяў ляе са бой доб рую пля цоў ку для 
вы ха ду на еў ра зій скі ры нак, да даў кі раў нік верх няй 
па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та.

Плён нае су пра цоў ніц тва на ла джа на па між па-
сла мі, пар ла менц кі мі гру па мі друж бы дзвюх кра ін. 
Ідзе ак тыў ны аб мен ві зі та мі, пра вод зяц ца між рэ гі я-
наль ныя фо ру мы і ін шыя ме ра пры ем ствы. На дум-
ку Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, гэ та свед чыць пра вы со кі 
ўзро вень да ве ру па між дзвю ма кра і на мі.

Ня ма ла ўжо зроб ле на для раз віц ця між рэ гі я-
наль ных кан так таў, іх перс пек ты вы спі кер ацэнь вае 
як вель мі доб рыя. «Мы ўпэў не ныя, што на шы ад-
но сі ны друж бы і су пра цоў ніц тва бу дуць і ў да лей-
шым раз ві вац ца на ка рысць на ро даў», — пад крэс ліў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

У сваю чар гу Ро берт Ма дэй па цвер дзіў за ці каў-
ле насць сла вац ка га бо ку ва ўма ца ван ні ста сун каў 
з Бе ла рус сю. Ён вы ка заў упэў не насць, што па зі тыў-
ныя тэн дэн цыі за ха ва юц ца і пас ля пар ла менц кіх 
вы ба раў, якія ў Бе ла ру сі прой дуць у хут кім ча се, 
а ў Сла ва кіі — у лю тым 2020 го да.

У 
цэнт ры ўва гі 
ўдзель ні каў 
су стрэ чы, 

якая ад бы ла ся на па чат ку 
тыд ня ў Са ве це Рэс пуб лі кі, 
зна хо дзі лі ся тэ мы 
пра вя дзен ня рэ фор мы 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
ў кра і не-су сед цы 
і яе вы ні ко вас ці, раз віц ця 
пра мыс ло вай ка а пе ра цыі 
на рэ гі я наль ным уз роў ні, 
рэалізацыі ганд лё ва-
эка на міч ных 
і гу ма ні тар ных пра ек таў.

Ак цэнт 
на мак сі маль нае 
ска ра чэн не

У су стрэ чы таксама 
ўдзельні ча лі стар шы ні Па-
ста ян ных про філь ных ка-
мі сій: Аляк сандр ПА ПКОЎ 
(па рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра ван ні), 
Сяр гей РАХ МА НАЎ (па між-
на род ных спра вах і на цы-
я наль най бяс пе цы) і Вік тар 
СІ РЭН КА (па аду ка цыі, на-
ву цы, куль ту ры і са цы яль-
ным раз віц ці). Дэ ле га цыю з 
ра сій ска га бо ку ўзна ча лі ла 
стар шы ня За ка на даў ча га 
схо ду Свярд лоў скай воб лас-
ці Люд мі ла БА БУШ КІ НА.

У па чат ку су стрэ чы Мі-
ха іл Мяс ні ко віч па ці ка віў ся 
ў ра сій ска га бо ку, ці за ха-
ваў ся пас ля пра вя дзен ня 
рэ фор мы мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня ін сты тут дэ пу та таў 
сель скіх і па сял ко вых Са ве-
таў. «Та му што ў нас так са ма 
ўзды ма ец ца пы тан не «па-
трэб ны — ці не па трэб ны?», 
ча сам на ват па мэ та згод-
нас ці, на прык лад, дэ пу та таў 
ра ён ных Са ве таў, — рас тлу-
ма чыў ён і да даў. — Мы лі-
чым, што дэ пу тац кі кор пус 
ба за ва га і ні за во га ўзроў-
ню — рэч па трэб ная, і ўлас-
на, лю дзі сфар мі ра ва лі сваё 
мер ка ван не аб ула дзе, што 
трэ ба да ка гось ці пай сці, 
дзесь ці аб мер ка ваць пы тан-
ні, а дзесь ці, мо жа, паў плы-
ваць на кі раў ні ка прад пры-
ем ства, вы ка рыс тоў ва ю чы 
дэ пу тац кія маг чы мас ці».

Люд мі ла Ба буш кі  на 
па ве да мі ла пры сут ным, 
што раз віц цём мяс цо ва-
га са ма кі ра ван ня ў Ра сіі 
шчыль на за ня лі ся згод на 

са 131-м Федэраль ным за-
ко нам яшчэ ў 2003 го дзе.

— У 2009 го дзе па спра-
ба ва лі пад вес ці вы ні кі яго 
рэа лі за цыі, бо ішлі роз ны мі 
шля ха мі: у су сед ніх рэ гі ё-
нах — Чэ ля бін скай і Цю мен-
скай аб лас цях — дак лад на 
вы кон ва лі нор мы ад па вед-
на га за ко на, ства ры лі па 
400—500 ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, му ні цы па лі-
тэ таў, — рас ка за ла стар шы ня 
За ка на даў ча га схо ду.

Па яе сло вах, Свярд лоў-
ская воб ласць аб ра ла ін шы 
шлях, мак сі маль на ска ра-
ча ю чы коль касць му ні цы-
паль ных утва рэн няў, якіх 
у ад роз нен не ад су се дзяў 
атры ма ла ся 94. Гэ та тая ап-
ты маль ная струк ту ра, якая 
да зва ляе кі ра ва ваць і эка-
на міч на пад трым лі ваць тэ-
ры то рыю, лі чыць яна.

— І сён ня ў нас но выя 
фе дэ раль ныя за ко ны, якія 
мы бу дзем рэа лі зоў ваць, 
а ў 2024 го дзе па гля дзім, як 
лепш транс фар ма ваць му ні-
цы паль ныя ра ё ны, — ад зна-
чы ла Люд мі ла Ба буш кі на.

Да рэ чы, ця пер струк ту-
ра скла даец ца з га рад скіх 
акруг, му ні цы паль ных ра ё-
наў, сель скіх і га рад скіх па-
се лі шчаў. Яны са ма стой ныя 
і ма юць свае прад стаў ні чыя 
ор га ны.

— Кан ца рэ фор маў, на-
пэў на, не бы вае: іх мож на 
пры пы ніць ці вель мі ўзва-
жа на рэа лі зоў ваць, — ад зна-
чы ла кі раў нік дэ ле га цыі.

Хто абі рае кі раў ні ка 
му ні цы па лі тэ та?

Не менш ці ка вым ака-
за ла ся пы тан не вы бар ча га 
пра цэ су. За ка на даў чы сход 
Свярд лоў скай воб лас ці 
ад дае яму шмат ува гі. Па 
сло вах яго стар шы ні, бы ло 
пры кла дзе на шмат на ма-
ган няў, каб сён ня да ўла ды 
ў му ні цы па лі тэ тах пры хо-
дзі лі во пыт ныя кі раў ні кі, 

а не абра ныя на па пу лісц кіх 
ло зун гах:

— Мы ме лі та кі во пыт, ка-
лі да ўла ды пры хо дзі лі аб са-
лют на не пад рых та ва ныя да 
гэ та га лю дзі. Гэ ты пра цэс не 
аб мі нуў і го рад Ека ця рын-
бург, — па ве да мі ла Люд мі ла 
Ба буш кі на.

Сён ня па ра шэн ні прад-
стаў ні чых ор га наў мяс цо ва-
га са ма кі ра ван ня (да рэ чы, 
згод на з Вы бар чым ко дэк-
сам усе фор мы абран ня 
маг чы мыя) кі раў ні кі вы ка-
наў чай ула ды абі ра юц ца 
дэ пу та та мі на кон кур сай 
асно ве па пра па но ве ад-
мыс ло вай ка мі сіі. Гэ та ўжо 
крок на пе рад, лі чыць стар-
шы ня За ка на даў ча га схо ду 
Свярд лоў шчы ны, та му што 
ра ней усе на род нае га ла са-
ван не бы ло спра вай за трат-
най і не да ва ла па трэб на га 
эфек ту.

Ка а пе ра цыя 
па він на 
па шы рац ца

Не аб мі ну лі ўдзель ні кі 
су стрэ чы і аб мер ка ван ня 
эка на міч ных пы тан няў, якія 
сён ня фар мі ру юць двух ба-
ко вы па ра дак дня.

Трэ ба ска заць, што рэ-
корд па та ва ра аба ро це па-
між Бе ла рус сю і Свярд лоў-
скай воб лас цю ў 600 міль-
ё наў до ла раў склаў ся ў 
2012 го дзе і мае ўсё шан цы 
быць па бі ты.

— Та ва ра аба рот у нас 
склад ва ец ца пры бліз на на 
па ры тэ це, у за леж нас ці ад 
го да ёсць не вя лі кія ад хі лен-
ні, — ад зна чыў спі кер Са ве-
та Рэс пуб лі кі. Ён упэў не ны, 
што вы ключ на ганд лё вае су-
пра цоў ніц тва — гэ та доб ра, 
але ўяў ляе са бой не над та 
ўстой лі вую фор му эка на міч-
ных ад но сін. На яго дум ку, 
пра ек ты ін вес ты цый на га 
су пра цоў ніц тва, ства рэн ня 
су мес ных кам па ній, асаб-
лі ва ў пра мыс ло вай га лі не, 

не да стат ко ва ак тыў на рэа-
лі зу юц ца.

У якас ці пры кла ду Мі ха-
іл Мяс ні ко віч пры вёў пра-
ект па збор цы ру ха ві коў для 
Бе лА За: Бе ла русь раз ліч вае 
на яго ак ты ві за цыю. Ёсць 
пла ны рэа лі за ваць яго су-
мес на з кам па ні яй «Сі на ра — 
Транс парт ныя ма шы ны» 
ў Свярд лоў скай воб лас ці. 
Га вор ка ідзе аб ру ха ві ку вя-
лі кай ма гут нас ці, які пра цуе 
на га за вым па лі ве. Пер ша-
па чат ко выя да ку мен ты ўжо 
пад пі са ныя, і на ша кра і на 
раз ліч вае на ак ты ві за цыю 
гэ та га пра ек та, які мог бы 
стаць доў га тэр мі но вай і на-
дзей най пра гра май у раз-
віц ці двух ба ко вых ад но сін, 
лі чыць Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі 
пра па на ваў скан цэнт ра ваць 
ува гу на двух-трох сур' ёз-
ных эка на міч ных пра ек тах, 
якія да ты чац ца ін вес ты цый-
най дзей нас ці, на прык лад, 
у сфе ры ма шы на бу да ван ня, 
што, без умоў на, паў плы вае 
на ўма ца ван не кі рун ку пра-
мыс ло вай ка а пе ра цыі.

На су стрэ чы так са ма аб-
мяр коў ва лі ся пы тан ні на ву-
ко ва-тэх ніч на га су пра цоў-
ніц тва. Ба кі па га дзі лі ся, што 
ўдзел у рэа лі за цыі су мес-
ных пра ек таў мае асаб лі вае 
зна чэн не для мо ла дзі дзвюх 
кра ін. Мі ха іл Мяс ні ко віч 
пра па на ваў звяр нуць ува гу 
на маг чы масць рэа лі за цыі 
су мес ных пра ек таў у ме жах 
уза е ма дзе ян ня рэ гі ё наў, на-
прык лад, Мін скай і Свярд-
лоў скай аб лас цей, якія ма-
юць ад па вед ныя па гад нен ні 
аб су пра цоў ніц тве.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЯ, 9 А ЯК У ІХ?

АБ РАЗ ВІЦ ЦІ МЯС ЦО ВА ГА АБ РАЗ ВІЦ ЦІ МЯС ЦО ВА ГА 
СА МА КІ РА ВАН НЯ СА МА КІ РА ВАН НЯ 

І НЕ ТОЛЬ КІ...І НЕ ТОЛЬ КІ...
іш ла га вор ка на су стрэ чы Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча 

з дэ ле га цы яй за ка на даў ча га схо ду Свярд лоў скай воб лас ці 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі

Мы лі чым, 
што дэ пу тац кі 

кор пус ба за ва га 
і ні за во га ўзроў ню — 
рэч па трэб ная.


