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Пра ду гле джа на па ве лі чэн не зар пла ты 

ніз ка аплат ным ка тэ го ры ям гра ма дзян, 

пе да го гам і ме ды цын скім ра бот ні кам, пад-

няц це ўзроў ню пен сій да 40 пра цэн таў ад 

ся рэд няй зар пла ты. Зар пла та бюд жэт ні-

каў у ад но сі нах да ся рэд няй у эка но мі цы 

скла дзе не менш за 80 пра цэн таў. У су вя зі 

з 75-год дзем Пе ра мо гі бу дзе ака за на ад-

на ра зо вая ма тэ ры яль ная да па мо га ве тэ-

ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны і па цяр пе-

лым ад на ступ стваў вай ны. Пра цяг нец ца 

фі нан са ван не ся мей на га ка пі та лу. Срод кі 

з яго з на ступ на га го да мож на бу дзе вы-

ка рыс тоў ваць на па ляп шэн не жыл лё вых 

умоў, атры ман не аду ка цыі і на ме ды цын-

скія па слу гі па шы ра на га пе ра лі ку.

Пры ня ты шэ раг за ка на даў чых ак таў 

шы ро ка га гра мад ска га гу чан ня. Ад зна чу 

вель мі важ ную ка рэк ці роў ку Пра цоў на га 

ко дэк са, но вую рэ дак цыю Жыл лё ва га ко-

дэк са, змя нен ні ў За кон аб ахо ве пра цы. 

Ума ца ва ныя пра цоў ныя га ран тыі, удас-

ка на ле ны пра ва выя нор мы за бес пя чэн ня 

бяс пе кі жыц ця і зда роўя тых, хто пра цуе 

на вы твор час ці, па шы ры лі ся маг чы мас ці 

для са ма за ня тас ці і дыс тан цый най ра бо ты, 

пра вы гра ма дзян на па слу гі ў жыл лё вай 

сфе ры, на якас ныя і бяс печ ныя хар чо выя 

пра дук ты. Ста нуць больш да ступ ны мі ля-

кар ствы, у тым лі ку для гра ма дзян з сур'-

ёз ны мі за хвор ван ня мі.

Ня ма ла зроб ле на па сты му ля ван ні 

эка на міч ных пе ра ўтва рэн няў, дзяр жаў на-

пры ват на га парт нёр ства, лі бе ра лі за цыі 

біз нес-ася род дзя, раз віц ці прад пры маль-

ніц тва і ІТ-тэх на ло гій. Іс тот ным плю сам за-

ка на твор чай дзей нас ці дэ пу та таў шос та га 

склі кан ня я на зваў бы і пры няц це за ко на аб 

ар га ніч най пра дук цыі.

Пе ра лік пра ва вых но ва ўвя дзен няў са-

цы яль на га, эка на міч на га і ін ша га ха рак та-

ру да во лі аб' ём ны. Усе яны ідуць ад жыц ця 

і да юць ад ка зы на па стаў ле ныя жыц цём 

пы тан ні ў роз ных сфе рах. Мы фік су ем у 

за ка на даў стве тое, што ад па вя дае са цы-

яль на-эка на міч ным і ін шым за да чам кра і ны 

і гра мад скім за пы там.

— Ці ка ва, свае за ко на пра ек ты пар ла-

мен та рыі пра па ноў ва лі?

— Сваё пра ва за ка на даў чай іні цы я ты вы 

дэ пу та ты вы ка рыс тоў ва лі ак тыў ней, чым 

у па пя рэд ніх склі кан нях. Унес лі шэсць за-

ко на пра ек таў, тры з якіх пры ня тыя і ўжо 

ста лі за ко на мі.

Прын цы по вы ак цэнт: мы лі чым вель-

мі важ ным пры рас пра цоў цы нор маў 

пра ва аба пі рац ца на гра мад скую дум-

ку. Мно гія пар ла мен та рыі ма юць свае 

бло гі ў са цы яль ных сет ках. Па шэ ра гу 

за ко на пра ек таў пра ве дзе на гра мад скае 

аб мер ка ван не на На цы я наль ным пра ва-

вым ін тэр нэт-пар та ле. Най больш слуш-

ныя пра па но вы ўлі ча ны пры да пра цоў цы 

за ко на пра ек таў.

Яшчэ ха цеў бы ска заць, што ўма ца ваў ся 

па тэн цы ял на ша га ўдзе лу ў пар ла менц кай 

дып ла ма тыі. Уста ноў ле ны між на род ныя су-

вя зі шы ро ка га геа гра фіч на га дыя па зо ну 

на еў ра пей скім, азі яц кім, аме ры кан скім і 

аф ры кан скім кан ты нен тах. Дэ ле га цыя На-

цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па зна валь ная 

і аў та ры тэт ная на між на род най арэ не. Да 

нас пры слу хоў ва юц ца на між на род ных пар-

ла менц кіх фо ру мах і, што вель мі важ на, 

пад трым лі ва юць рэ за лю цыі, якія мы пра-

па ну ем. Гэ та свед чан не но ва га стаў лен ня 

між на род най су поль нас ці да Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь і мі ра твор чых іні цы я тыў кі раў ні ка 

на шай дзяр жа вы.

— Ці за ста лі ся ў Па ла ты прад стаў ні-

коў за ка нат вор чыя рэ зер вы?

— Яны заў сё ды за ста юц ца там, дзе 

бру іць твор чая дум ка, су ты ка юц ца роз-

ныя по гля ды і пра па ну юц ца ідэі. За ка на-

твор часць — гэ та вель мі скла да ная, жы вая 

спра ва з удзе лам мно гіх уста ноў, дзяр жаў-

ных і гра мад скіх ар га ні за цый, у якой пар-

ла мен та ры ям ад ве дзе на клю ча вая ро ля. 

Вы яз ныя па ся джэн ні па ста ян ных ка мі сій, 

пар ла менц кія слу хан ні, круг лыя ста лы, 

се мі на ры, кан фе рэн цыі па за ка нат вор чых 

пы тан нях мы пра во дзім дзе ля та го, каб 

за ка на даў ства бы ло су гуч нае з за да ча мі 

раз віц ця кра і ны і па трэ ба мі гра мад ства. 

У вы ні ку та кой па ста ян най ра бо ты ў пра ва-

вую ба зу ўно сяц ца да во лі іс тот ныя і змяс-

тоў ныя да паў нен ні.

— Ула дзі мір Паў ла віч, вы ма е це за-

ка нат вор чыя ма ры?

— Я рэа ліст. Ма ры ж у мно гім ада рва ны 

ад рэ аль нас ці, та му ні ў якім ра зе не па він-

ны ўва саб ляц ца ў за ко нах, а зна чыць — у 

агуль ных пра ві лах і стан дар тах. Ка лі гэ тыя 

пра ві лы і стан дар ты свое ча со ва на строй-

ваць у ад па вед нас ці са зме на мі, што ад бы-

ва юц ца ў кра і не, то і эфек тыў насць сва ёй 

дзей нас ці пар ла мент па вы шае. У та кім 

кі рун ку мы і ру ха ем ся. На сва ім гас па дар-

чым і пар ла менц кім во пы це я пе ра ка наў ся, 

што пра ва выя на ва цыі аба вяз ко ва па він ны 

быць рэа ліс тыч ны мі і ка рыс ны мі для сфе-

ры, якая рэ гу лю ец ца, для лю дзей.

— На ра бо чай су стрэ чы з ва мі Прэ-

зі дэнт ад зна чыў, што дэ пу та ты ця пе-

раш ня га склі кан ня па пра ца ва лі доб ра. 

У но вым пар ла мен це па він на быць за-

бяс пе ча на пе ра ем насць у дзей нас ці. 

Што, на ва шу дум ку, не аб ход на за ха-

ваць і раз ві ваць?

— На зы ваю па пунк тах. Пер шае — ад-

ла джа ны, дзейс ны ме ха нізм за ка нат вор чай 

ра бо ты ад ну ля во га чы тан ня за ко на пра-

ек таў да іх пры няц ця. Дру гое — дзе ла вы 

то нус на шых пар ла менц кіх аб мер ка ван-

няў і дыс ку сій. Трэ цяе — кан струк тыў нае 

ўза е ма дзе ян не з экс перт най су поль нас цю, 

суб' ек та мі пра ва за ка на даў чай іні цы я ты вы, 

дзяр жаў ны мі і гра мад скі мі ар га ні за цы я мі, 

за ці каў ле ны мі ў пры няц ці та го ці ін ша га 

за ка на даў ча га ак та.Чац вёр тае — іні цы я-

тыў ная па зі цыя ў між на род ным і між пар-

ла менц кім су пра цоў ніц тве. Пя тае — раз-

на стай насць фор маў ра бо ты з вы бар шчы-

ка мі, гра мад скас цю і срод ка мі ма са вай 

ін фар ма цыі.

— У Па ла ты прад стаў ні коў уні каль ны 

рэ сурс пуб ліч нас ці. На пэў на, ён да па мог 

ця пе раш нім 30 дэ пу та там, якія ба ла ці ра-

ва лі ся на пар ла менц кіх вы ба рах, атры-

маць элек та раль ную пе ра ва гу пе рад 

сва і мі кан ку рэн та мі. Як вы мяр ку е це?

— Усё за ле жа ла ад са мо га прэ тэн дэн та 

на дэ пу тац кі ман дат. Ка лі ён мае гра мад-

скі аў та ры тэт, на леж ную пра фе сій ную і 

агуль ную пад рых тоў ку, каб зай мац ца за-

ка нат вор чай ра бо тай, пра ду ма ную пра гра-

му, вя до мы сва і мі кан крэт ны мі спра ва мі 

ў рэ гі ё не, то, ду маю, гэ та і да зваляе яму 

атры маць да вер вы бар шчы каў. Дэ пу тац кі 

во пыт — не пад ста ва для элек та раль най 

па блаж кі, а боль шая ад каз насць.

— Кан ку рэн цыя на пар ла менц кіх вы-

ба рах бы ла да во лі вы со кая — у ся рэд нім 

пяць ча ла век на мес ца. Зна чыць, аў та-

ры тэт Па ла ты прад стаў ні коў рас це. Ся-

род 110 абра ных дэ пу та таў 21 прад стаў-

нік па лі тыч ных пар тый, але апа не нты 

ўла ды да ве ру боль шас ці вы бар шчы каў 

не атры ма лі. На ва шу дум ку, ча му?

— Вы бар чы ко дэкс га ран туе пар ты ям 

удзел у вы бар чым пра цэ се, на ват ка лі 

ў акру зе ў іх ня ма пяр віч ных пар тый ных 

струк тур. Пар тыі, прад стаў ні кі якіх бы лі 

за рэ гіст ра ва ныя кан ды да та мі ў дэ пу та ты, 

ме лі маг чы масць пра явіць ся бе на па лі-

тыч ным по лі, вес ці дыя лог з вы бар шчы ка-

мі, зай мець элек та раль ныя сім па тыі. Ад-

нак за ка на даў ча па шы ра ныя маг чы мас ці 

пар тый і ру хаў у са мім вы бар чым пра цэ се 

вы ка рыс та лі не ўсе. Пры чы ны не зда валь-

ня ю ча га для іх вы ні ку вы ба раў апа не нтам 

ула ды трэ ба шу каць у гэ тым і ў сва ёй гра-

ма дзян скай па зі цыі. У мя не скла ла ся ўра-

жан не, што кан ды да ты ад апа зі цыі імк нуц-

ца тра піць у пар ла мент, каб прад стаў ляць 

там са міх ся бе, за бы ва ю чы, што дэ пу тат 

з'яў ля ец ца прад стаў ні ком усіх вы бар шчы-

каў і ўпаў на ва жа ны аба ра няць іх ін та рэ сы 

і ін та рэ сы кра і ны як прад стаў нік ор га на 

дзяр жаў най ула ды. Нель га спро шча на па-

ды хо дзіць да сур' ёз ных рэ чаў.

— Але ж па лі тыч нае струк ту ра ван не 

ў гра мад стве па куль ідзе вя ла. Уяў лен не 

пра шэ раг пар тый у вы бар шчы каў хі ба 

што па іх наз ве.

— Вы бар чая пля цоў ка да зва ляе пар ты-

ям стаць блі жэй шы мі да лю дзей, зра зу мець 

на строі ў роз ных са цы яль ных сег мен тах, а 

зна чыць — што трэ ба ка рэк та ваць у сва-

ёй па зі цыі і ў сва іх дзе ян нях. Ду маю, гэ та 

вель мі важ на для аў та ры тэ ту пар тыі.

— На пэў на, пар тыі апла дзі ра ва лі б 

пе ра хо ду да пар ла менц кіх вы ба раў па 

пар тый ных спі сах, ка лі б ён ад быў ся.

— Пры сён няш няй за мкну тас ці пар тый-

ных струк тур на са міх са бе, а то і вір ту-

аль нас ці та кое ра шэн не бы ло б не свое-

ча со вым, больш за тое, не ка рыс ным для 

гра мад ска-па лі тыч най ста біль нас ці, бо ні-

вод ная пар тыя яшчэ не зда бы ла шы ро кай 

пад трым кі ў гра мад стве.

Удзел у пар ла менц кім вы бар чым пра-

цэ се па іс ну ю чай ма жа ры тар най сіс тэ ме 

як раз да зва ляе вы праў ляць та кое ста но ві-

шча, на блі жац ца да рэ аль на га жыц ця і праз 

агі та цыю за сва іх кан ды да таў у дэ пу та ты 

аказ ваць уплыў на са ма вы зна чэн не вы бар-

шчы каў. Іг на ра ваць гэ та на ўрад ці пра віль-

на, ка лі ду маць пра бу ду чы ню пар тыі.

Я ўжо вы каз ваў ся пра маг чы мую мэ-

та згод насць пе ра хо ду на ма жа ры тар на-

пра пар цы я наль ную вы бар чую сіс тэ му праз 

пэў ны час, ка лі ад бу дуц ца рэ аль ныя, пры-

кмет ныя для гра мад скас ці зру хі ў раз віц ці 

пар тый на га бу даў ніц тва. Сён ня ж пад стаў 

для гэ та га яшчэ ня ма.

— На ва шу дум ку, што мо жа па вы сіць 

аў та ры тэт пар тый у су час ных умо вах?

— Гра мад ска ад каз ная па зі цыя ва ўсіх 

дзе ян нях. Па лі ты кан ству і лег ка дум ным 

абя цан ням лю дзі сён ня не ве раць. Пад-

час ра бо чых па ез дак у рэ гі ё ны і ў сваю 

вы бар чую акру гу я на вед ваю прад пры ем-

ствы, уста но вы і ар га ні за цыі, шчы ра гу та ру 

з людзь мі і ве даю іх на строі, як ка жуць, з 

пер шых рук.

— Што гэ та дае аса біс та вам?

— Рэ аль нае, дак лад нае ве дан не спраў 

у рэ гі ё нах, та го, што кла по ціць і хва люе 

прос та га ча ла ве ка. Заў сё ды зна хо дзіш ся 

на васт рыі праб лем, у вы ра шэн ні якіх па-

трэб ны на ма ган ні мяс цо вых ор га наў ула-

ды, да па мо га дэ пу та та або ка рэк ці роў ка 

за ка на даў ства. Ні вод ную прось бу да мя не 

не па кі даю па-за ўва гай, тры маю на кант-

ро лі да пры няц ця па ёй ра шэн ня. Апе ра-

тыў на зды ма юц ца мно гія пы тан ні.

— Па ва шых на зі ран нях, Ула дзі мір 

Паў ла віч, які га лоў ны за пыт да аб ноў ле-

на га пар ла мен та да мі нуе ў гра мад скай 

дум цы?

— На за ка на даў чым уз роў ні ра біць усё 

маг чы мае для за ха ван ня мі ру і спа кою ў 

гра мад стве. Лю дзі хо чуць нар маль на жыць 

і пра ца ваць і не жа да юць уз ру шэн няў, якія 

маг лі б па шко дзіць гра мад ска-па лі тыч най 

ста біль нас ці. Та му і аб ра лі ў пар ла мент 

тых, хто здоль ны пра ца ваць на вы ра шэн не 

кан крэт ных пы тан няў, звя за ных з раз віц-

цём эка но мі кі і са цы яль най сфе ры, пра ца-

ваць на даб ра быт Бе ла ру сі.

Аляк сандр ФІ ЛІ МО НАЎ.

«Лю дзі хо чуць 
нар маль на жыць і пра ца ваць 
і не жа да юць уз ру шэн няў»

«У мя не скла ла ся ўра жан не, 
што кан ды да ты ад апа зі цыі 
імк нуц ца тра піць у пар ла мент, 
каб прад стаў ляць там са міх ся бе, 
за бы ва ю чы, што дэ пу тат з'яў ля ец ца 
прад стаў ні ком усіх вы бар шчы каў 
і ўпаў на ва жа ны аба ра няць іх 
ін та рэ сы і ін та рэ сы кра і ны як 
прад стаў нік ор га на дзяр жаў най 
ула ды. Нель га спро шча на 
па ды хо дзіць да сур' ёз ных рэ чаў».

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

БЕЗ КАМ ПЕН СА ЦЫІ, 
АЛЕ З НА ДЗЕ ЯЙ

Рэс пуб лі кан скі бюд жэт на 2020 год 
пры ня ты ў дру гім чы тан ні

На па ся джэн ні сё май се сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў дэ пу та ты за цвер дзі лі су мы 

да хо даў, рас хо даў бюд жэ ту і сам за-

ко на пра ект. Гэ та ўжо трэ цяе чы тан не 

га лоў на га фі нан са ва га да ку мен та краі -

ны на 2020 год у бя гу чым ме ся цы. На 

мі ну лым тыд ні дэ пу та ты пры ня лі яго ў 

пер шым чы тан ні. 

Па сло вах стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 

па бюд жэ це і фі нан сах Люд мі лы ДА БРЫ НІ-

НАЙ, бюд жэт бу ду ча га го да — вы нік кам пра-

мі су эка на міч ных, па лі тыч ных і са цы яль ных 

ін та рэ саў.

Мі ністр фі нан саў Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ 

ад зна чыў: «Бюд жэт 2020 го да не толь кі не 

па гар шае сі ту а цыю з фі нан са ван нем бюд жэт-

на га сек та ра, але і да стат ко ва сур' ёз ны крок 

на пе рад мы ро бім па па вы шэн ні за роб каў у 

ім. Пры гэ тым на паў нен не ін шых рас хо даў 

са цы яль на га ха рак та ру, рас хо даў, якія за бяс-

печ ва юць дзей насць бюд жэт ных ар га ні за цый, 

так са ма іс тот на ўзрас тае. Гэ та да зва ляе нам 

мер ка ваць, што якасць бюд жэт ных па слуг 

пра цяг не па вы шац ца ў на ступ ным го дзе, 

асаб лі ва ў сфе ры аду ка цыі і ахо вы зда роўя. 

Акра мя та го, мы значна па вы сім уз ро вень 

жыц ця ра бот ні каў бюд жэт на га сек та ра».

Пры гэ тым пад трым ка рэ аль на га сек та ра 

эка но мі кі ска ра ча ец ца на 10 %. Пла ну ец ца, 

што част ка прад пры ем стваў вый дзе на са ма-

стой ную па спя хо вую ра бо ту. Па ін шых бу дуць 

пры мац ца ра шэн ні па рэ струк ту ры за цыі іх 

аба вяз каў, зме не фор мы кі ра ван ня і пе ра-

ары ен та цыі.

 «2020 год — год, у якім мы сюр пры заў не 

ча ка ем, ня гле дзя чы ні на якія знеш нія аб ста-

ві ны і маг чы мыя змя нен ні мак ра эка на міч най 

кан' юнк ту ры як у рэ гі ё не, так і на гла баль ных 

рын ках», — лі чыць мі ністр фі нан саў.

У бюд жэт за кла дзе ны той кошт га зу, што і 

сё ле та (у 2019 го дзе ца на на ра сій скі газ для 

Бе ла ру сі скла дае $127 за 1 ты ся чу ку ба мет-

раў. — «Зв.»). Пра цяг ва юц ца пе ра мо вы аб 

кам пен са цыі пад атко ва га ма неў ру. Як ад зна-

чыў Мак сім Ер ма ло віч, яны не за кан чва лі ся 

ні ко лі, і па куль ра на ка заць аб іх вы ні ках. Дэ-

пу та ты раз гля да юць ап ты міс тыч ны ва ры янт 

вый сця з сі ту а цыі. «У бюд жэ це не пра ду гле-

джа ны да хо ды ад кам пен са цыі пад атко ва га 

ма неў ра Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ка лі ўдас ца 

да мо віц ца, гэ та пой дзе плю сам», — ска за ла 

жур на ліс там пар ла мен та рый Воль га ПА-

ЛІ ЦІ КА.

Бе ла русь па куль ра зы хо дзіц ца з Між на-

род ным ва лют ным фон дам у пла не ба чан ня 

хут ка сці рэ фор маў, та му перс пек тыў для но-

вых пра ек таў па куль ня ма. Пад трым ка, як 

рас тлу ма чыў мі ністр фі нан саў, мо жа да вац ца 

з дзвю ма мэ та мі: для ста бі лі за цыі мак ра эка-

на міч най сі ту а цыі і рэа лі за цыі струк тур ных 

рэ фор маў. На конт пер ша га сцэ на рыя Мак сім 

Ер ма ло віч спа дзя ец ца, што та кі крэ дыт не 

бу дзе па трэб ны ні сё ле та, ні на ле та. У да-

чы нен ні да струк тур ных рэ фор маў змя нен ні 

ўжо ёсць — і ў сіс тэ ме кі ра ван ня дзяр жаў ны-

мі прад пры ем ства мі, і ў сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці, і ў ін шых сфе рах дзярж сек та ра 

эка но мі кі. «Мож на ска заць ад на знач на: яны 

ха це лі б ба чыць больш хут кія рэ фор мы ў дзяр-

жаў ным сек та ры. Ха це лі б ба чыць больш ак-

тыў нае па вы шэн не та ры фаў на па слу гі ЖКГ 

для кам пен са цыі за трат на ака зан не гэ тых 

па слуг і ска ра чэн не бюд жэт най пад трым кі 

на сель ніц тва. Я ду маю, што тут мы па куль 

ра зы хо дзім ся па хут ка сці гэ тых дзе ян няў і 

перс пек тыў. Што мы прый дзем да зго ды па 

дзвюх гэ тых па зі цы ях на ле та, я па куль не ба-

чу», — ска заў мі ністр.

Для пер ша га чы тан ня мі ністр унут ра ных 

спраў Юрый КА РА ЕЎ прад ста віў змя нен ні 

ў за кон «Аб адзі най дзяр жаў най сіс тэ ме рэ-

гіст ра цыі і ўлі ку пра ва па ру шэн няў». Да ку мент 

па ві нен урэ гу ля ваць улік і рэ гіст ра цыю ў адзі-

ным бан ку да ных звес так аб пра ва па ру шэн-

нях, а так са ма пы тан ні да ван ня та кіх звес так 

дзярж ор га нам і ін шым бе ла рус кім, за меж ным 

і між на род ным ар га ні за цы ям і фі зіч ным асо-

бам. Па пя ро вы да ку мен та а ба рот бу дзе ска-

ра чац ца ў бок элект рон на га і сін хра ні за вац ца. 

«Усё бу дзе за кон на з бо ку да ван ня (ін фар ма-

цыі. — «Зв.»)», — за явіў кі раў нік МУС.

Па сло вах Юрыя Ка ра е ва, МУС ад рэ гу люе 

пы тан ні до сту пу да ба зы і бан каў да ных, каб 

па збег нуць вы пад каў не аб грун та ва най ад мо-

вы ў па слу гах.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.


