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На пя рэ дад ні ад крыц ця 2 кра са ві ка 
вя сен няй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі пра 
пры яры тэ ты ра бо ты се на та раў у но вым 
пар ла менц кім се зо не і яго асаб лі вас ці 
рас ка за лі жур на ліс там стар шы ні 
про філь ных Па ста ян ных ка мі сій верх няй 
па ла ты. Раз мо ва ад бы ла ся ў час бры фін гу 
ў прэс-цэнт ры Бел ТА.

Удзел ва ўсіх ста ды ях 
пад рых тоў кі за ко на

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве і дзяр жаў-
ным бу даў ніц тве Сяр гей СІ ВЕЦ ак цэн та-
ваў ува гу на двух важ ных мо ман тах. Ка лі 
ра ней чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі па чы на лі 
пра ца ваць з ужо пры ня ты мі ў двух чы-
тан нях Па ла тай прад стаў ні коў за ко на-
пра ек та мі — іх пры ма лі ці ад праў ля лі на 
да пра цоў ку, — то ця пер се на та ры ак тыў на 
ўклю ча юц ца ў сам за ка нат вор чы пра цэс 
і не па срэд на ўдзель ні ча юць у ім на ўсіх 
ста ды ях пад рых тоў кі за ко на су мес на з дэ-
пу та та мі Па ла ты прад стаў ні коў. Та кі па ды-
ход да зва ляе се на та рам яшчэ да ўня сен ня 
за ко на пра ек та ў Са вет Рэс пуб лі кі за га дзя 
сфар мі ра ваць сваю пер ша па чат ко вую 
па лі тыч ную і пра ва вую па зі цыю ў да чы-
нен ні да да ку мен та. У вы ні ку па вы ша ец ца 
якасць бу ду ча га за ко на.

Дру гі мо мант: роў на год та му па чаў 
дзей ні чаць За кон «Аб нар ма тыў на-пра-
ва вых ак тах Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Гэ та ба-
за вы да ку мент, які фар мі руе асно ву пра-
ва вой сіс тэ мы на шай дзяр жа вы. Но вая 
рэ дак цыя за ко на ўклю чы ла ў ся бе цэ лую 
лі ней ку пра ва вых на ва цый.

Сяр гей Сі вец так са ма па ве да міў, што 
на раз гля дзе ў пар ла мен це зна хо дзяц ца 
62 за ко на пра ек ты, з іх ужо 18 пры ня тыя 
Па ла тай прад стаў ні коў у пер шым чы тан ні. 
І пе ра важ ная боль шасць бу дзе зна хо дзіц-
ца ў фо ку се ўва гі чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 
на вя се нняй се сіі верх няй па ла ты.

Да рэ чы, па вод ле слоў Сяр гея Сіў ца, 
у парт фе лі Па ста ян най ка мі сіі па за ка на-
даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве ця пер 
зна хо дзіц ца дзесяці за ко на пра ек таў, чаты-
ры з іх пры ня тыя Па ла тай прад стаў ні коў у 

пер шым чы тан ні. Гэ та да ку мен ты, якія да-
ты чац ца змен у ко дэк сах. Ці ка васць у гра-
мад стве вы клі чуць зме ны ў За кон «Аб на-
та ры яль най дзей нас ці». Згод на з па праў-
ка мі, уво дзіц ца ад каз насць на та ры у са. Яна 
мо жа на дыс ці ў вы ні ку пры чы нен ня шко ды 
гра ма дзя нам па ві не яго дзе ян няў.

Каб лю дзі жы лі 
больш кам форт на

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 раз віц ці Вік тар 
ЛІС КО ВІЧ у па чат ку свай го вы ступ лен ня 
вы ка заў дум ку, што асноў ная за да ча за ка-
на даў ча га пра цэ су ў верх няй па ла це — зра-
біць жыц цё лю дзей больш кам форт ным. 
Не вы пад ко ва за ко на пра ек ты, якія бу дуць 
раз гля дац ца на вя сен няй се сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі, у той ці ін шай сту пе ні звя за ныя з 
па дзея мі, што сён ня ад бы ва юц ца ў све це. 
На прык лад, у Па ста ян най ка мі сіі па аду-
ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным 
раз віц ці ця пер раз гля да юц ца над звы чай 
ак ту аль ныя за ко на пра ек ты «Аб ахо ве зда-
роўя», «Аб ле ка вых срод ках», «Аб ін ва-
лі дах» і «Аб Чыр во ным кры жы». Яны не 
толь кі звя за ныя па між са бой, але і да паў-

ня юць адзін ад на го. Усе ча ты ры за ко на-
пра ек ты прый шлі ў Са вет Рэс пуб лі кі амаль 
ад на ча со ва, — і гэ та не вы пад ко ва.

Вік тар Ліс ко віч асаб лі ва за ся ро дзіў ся на 
ра бо це чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі над за ко-
на пра ек там «Аб ахо ве зда роўя». Зме ны ў 
ім се на тар на зваў пла на вай ка рэк ці роў-
кай, бо час імк лі ва ля ціць, ме ды цы на хут ка 
раз ві ва ец ца, ужо шэ раг пе ра мен, но вых 
кі рун каў дзей нас ці ў ахо ве зда роўя па тра-
бу юць за ка на даў ча га за цвяр джэн ня.

На прык лад, ак цэнт бу дзе зроб ле ны на 
якас ных па ра ме трах ра бо ты ме ды каў. Так, 
бе ла рус кая сіс тэ ма ахо вы зда роўя вы бу да-
ва на і ўво гу ле ня дрэн на пра цуе. Але на спе-
ла не аб ход насць удак лад ніць па ла жэн ні 
аб якас ці ме ды цын скай да па мо гі на сель-
ніц тву. У су вя зі з гэ тым важ ным з'яў ля ец-
ца пы тан не аб акрэ ды та цыі ме ды цын скіх 
уста ноў, што да зво ліць вы пра ца ваць ад-
ноль ка выя стан дар ты ля чэн ня па цы ен таў 
не за леж на ад мес ца зна хо джан ня баль ні-
цы ці па лі клі ні кі. Мяр ку ец ца, што пра цэс 
акрэ ды та цыі пра цяг нец ца да 2023 го да. 
Та кім чы нам, рэ гі ё ны ма юць час пад цяг-
нуць свае ме ды цын скія ўста но вы да ўзроў-
ню су час ных па тра ба ван няў. На прык лад, 
ужо паў ста ла пы тан не аб ства рэн ні элект-
рон най сіс тэ мы ахо вы зда роўя.

Вік тар Ліс ко віч так са ма спы ніў ся на ін-
шых за ко на пра ек тах, якія бу дуць раз гля-
дац ца на вя сен няй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі. 
Важ ны мі і свое ча со вы мі, у пры ват нас ці, 
бу дуць зме ны ў За кон «Аб ле ка вых срод-
ках».

Аб спра шчэн ні 
ві за ва га рэ жы му з ЕС

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 РАЧ-
КОЎ, зра зу ме ла, сваё вы ступ лен не пры-
свя ціў між на род най тэ ма ты цы. У ка мі сіі 
за раз зна хо дзіц ца 24 за ко на пра ек ты, якія 
да ты чац ца сфер між на род ных ад но сін, 
су свет най эка но мі кі і на цы я наль най бяс-
пе кі. Ся род пры яры тэт ных пар ла мен та рый 
вы лу чыў за ко на пра ек ты, якія пра ду гледж-
ва юць но выя ме ры па пра ду хі лен ні ле га-
лі за цыі да хо даў, атры ма ных зла чын ным 
шля хам, фі нан са ван ня тэ ра рыс тыч най 
дзей нас ці, рас паў сюдж ван ня зброі ма са-
ва га зні шчэн ня.

І, ба дай, са мым га лоў ны м і ча ка ным 
ста ла па ве дам лен не се на та ра аб тым, што 
на вя сен няй се сіі пла ну ец ца ра ты фі ка ваць 
па гад нен ні аб спра шчэн ні ві за ва га рэ жы-
му з ЕС.

Сяр гей Рач коў ска заў, што чле ны Са-
ве та Рэс пуб лі кі ак тыў на ўклю чы лі ся ў 
між на род ную дзей насць. Бы ло сфар-
мі ра ва на 12 дэ ле га цый На цы я наль на га 
схо ду ў між пар ла менц кіх ар га ні за цы ях, 
вы зна чы лі склад 72 ра бо чыя групы і чаты-
ры між пар ла менц кія ка мі сіі па су пра цоў-
ніц тве з пар ла мен та мі за меж ных дзяр жаў. 
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі пад крэс ліў, 
што ра бо та гэ тых пар ла менц кіх ін стру-
мен таў бу дзе на кі ра ва на ў пер шую чар гу 
на ўза е ма дзе ян не з на шы мі стра тэ гіч ны мі 
парт нё ра мі: Ра сі яй, Кі та ем, кра і на мі СНД, 
а так са ма Еў ра пей скім са юзам і кра і на мі 
да лё кай ду гі. Па вод ле слоў Сяр гея Рач-
ко ва, ня гле дзя чы на не вя лі кі тэр мін ра-
бо ты Са ве та Рэс пуб лі кі но ва га склі кан ня, 
па спя хо ва бы лі пра ве дзе ны два важ ныя 
афі цый ныя ві зі ты пар ла менц кіх дэ ле га-
цый Ра сіі і В'ет на ма.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

Так бы ло i на су стрэ чы са стар ша клас нi ка мi шко лы № 3 
го ра да Жа бiн кi пад час пра вя дзен ня ад кры та га дыя ло-
гу. Па ка лен не эпо хi iн фар ма цый ных тэх на ло гiй здзi вi ла 
сва i мi фi ла соф скi мi пы тан ня мi на конт сут нас цi па няц ця 
гра ма дзя нi на кра i ны, ка тэ го рый па тры я тыз му i лю бо вi 
да Ра дзi мы.

— Кож ны з юна коў i дзяў чат, што ма юць у кi шэ нях 
смарт фо ны з iн фар ма цы яй пра цэ лы свет, цi ка вiц ца веч-
ны мi па няц ця мi, та кi мi ад на ча со ва прос ты мi i скла да ны-
мi рэ ча мi, — за ўва жыў су раз моў нiк. — На гэ тай су стрэ чы 
яшчэ раз упэў нiў ся, як важ на га ва рыць з на шы мi са мы мi 
юны мi гра ма дзя на мi, раз ва жаць ра зам з iмi, тым са мым 
пры ву чаць iх ду маць i ана лi за ваць, а не толь кi глы таць 

iн фар ма цыю з эк ра на свай го га джэ та. Па ра да ва ла, што 
юна кi i дзяў ча ты ак тыў на рас пыт ва лi пра ра бо ту Са ве-
та Рэс пуб лi кi. Зна чыць, цi ка вяц ца па лi тыч най сiс тэ май 
кра i ны, якую iм да вя дзец ца вы строй ваць i ўдас ка наль-
ваць у бу ду чым.

З мо лад дзю заў сё ды ка му нi ка ваць цi ка ва, пад крэс лiў 
Ана толь Вi тал е вiч.

А вось з iх баць ка мi, дзя ду ля мi, ба бу ля мi се на та ру 
да во дзiц ца вы ра шаць да рос лыя пы тан нi. Па вод ле слоў 
се на та ра, най больш зва ро таў гра ма дзян пад час пры ёмаў 
па-ра ней ша му да ты чац ца доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то-
рый. Про сяць па спры яць за ду ме пад сы паць да ро гi, уста-
ля ваць яшчэ адзiн лiх тар на ву лi цы цi ма дэр нi за ваць лi нiю 
элект ра пе ра дач.

Да рэ чы, пы тан не аб рэ кан струк цыi лi нii ўзнiк ла, ка лi на 
пры ём прый шла пен сi я нер ка з вёс кi Но выя Дво ры. Жан-
чы на па жа да ла на быць элект рыч ны ка цёл для ацяп лен ня 
до ма. Але ва ўста ноў цы аб ста ля ван ня ёй ад мо вi лi, бо лi нiя 
элект ра пе ра дач не ад па вя дае су час ным па тра ба ван ням 
бяс пе кi. Iн шы мi сло ва мi, трэ ба цяг нуць но вую лi нiю, каб 
на пру жан ня ха па ла на элект ра ка цёл. Да ку мен ты ў вы гля-
дзе дэ пу тац ка га за пы ту на кi ра ва ны ў элект ра сет кi. Ёсць 
вя лi кая iма вер насць, што гэ тую ра бо ту ўклю чаць у план 
на на ступ ны год.

А вось за яў нi кам з вёс кi Пад лес се ўда ло ся да па маг чы 
апе ра тыў на. Жы ха ры вёс кi пра сi лi, каб марш рут ка Брэст—

Хме ле ва за яз джа ла ў iх нюю вёс ку. Зва рот быў на кi ра ва ны 
ў Брэсц кi аў то бус ны парк, i марш рут пра цяг ну лi яшчэ на 
пяць кi ла мет раў. Та кiм чы нам, у вы хад ныя днi марш рут ка 
за бя рэ лю дзей i з Пад лес ся.

Па вы нi ках ад на го зва ро ту ўда ло ся рас крыць не па ра-
зу мен не. Да се на та ра звяр ну ла ся це шча жы ха ра рай цэнт-
ра — яму на лi чы лi па да так за га раж, яко га... той не мае. 
Пас ля раз бо раў i вы свят лен няў ака за ла ся, што гас па дар 
га ра жа — поў ны цёз ка на зва на га гра ма дзя нi на, а пер шы 
пла цiў па да так за чу жы га раж. Пад атко вая iн спек цыя пры-
нес ла пра ба чэн нi гра ма дзя нi ну, служ бо выя асо бы абя ца лi 
ў най блi жэй шы час пра вес цi пе ра раз лiк i вяр нуць гро шы, 
якiя бы лi вы пла ча ны без уся кiх пад стаў.

А ня даў на прый шла жан чы на з пы тан нем ад на ча со ва 
да се на та ра i стар шы нi рай са ве та. Яна цi ка вi ла ся, што ро-
бiц ца кан крэт на ў Жа бiн цы для пра фi лак ты кi ка ра на вi ру са. 
Пен сi я нер ка вы ка за ла сваю за кла по ча насць сi ту а цы яй з 
рас паў сюдж ван нем не бяс печ най iн фек цыi i па пра сi ла рэа-
лi за ваць сваё пра ва на атры ман не iн фар ма цыi. Жан чы на 
пы та ла ся, дзе бу дуць раз мя шчаць лю дзей у вы пад ку за-
хвор ван ня, цi ха пае ў ра ён най баль нi цы не аб ход на га аб-
ста ля ван ня. Для ад ка зу на па стаў ле ныя пы тан нi за пра сi лi 
прад стаў нi ка цэнт ра гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii, а яшчэ па ка за лi 
ма тэ ры я лы, апуб лi ка ва ныя на гэ ты конт у ра ён най га зе це. 
Ака за ла ся, што не ка то рыя ас пек ты ўзня тых праб лем ужо 
бы лi рас тлу ма ча ныя ў ра ён най прэ се.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

У СВА ЁЙ АКРУ ЗЕ

НА ВУ ЧЫЦЬ БЫЦЬ ГРА МА ДЗЯ НА МIНА ВУ ЧЫЦЬ БЫЦЬ ГРА МА ДЗЯ НА МI
Якiя пы тан нi ўзды ма юць лю дзi на пры ёмах, i пра што пы та юц ца школь нi кi

Што нам рых туе Што нам рых туе 
но вы пар ла менц кі се зон?но вы пар ла менц кі се зон?
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Дэ пу тат Са ве та Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду кра i ны, 
стар шы ня Жа бiн каў ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Ана толь 
ШАЛ ТА НЮК у сва ёй ра бо це вя лi кую 
ўва гу ўдзя ляе па тры я тыч на му 
вы ха ван ню мо ла дзi. У ма ла до сцi 
Ана толь Вi та ле вiч атры маў пэў ны 
до свед ра бо ты ў ма ла дзёж най 
ар га нi за цыi, i ў ста сун ках з 
ця пе раш няй мо лад дзю се на та ру 
ча сам да во дзiц ца згад ваць свае 
кам са моль скiя га ды.


