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МАСК ВА—МІНСК—БРЭСТ
ВІ ЗІ ТЫ

СЕ НА ТА РЫ ЗА РА БО ТАЙ

Кад ры ў кад ры

ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ста лі ца: 
вы ні кі і за да чы

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 узяў удзел у 
па ся джэн ні ад мі ніст ра цыі За вод ска га ра ё на 
Мін ска.

Бы лі раз гле джа ны вы ні кі са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця ра ё на за 2019 год і за да-
чы на 2020-ы, ход вы ка нан ня струк тур ны мі 
пад раз дзя лен ня мі ад мі ніст ра цыі За вод ска-
га ра ё на Комп лек су мер па пры цяг нен ні за-
меж най бяз вы плат най да па мо гі ў Рэс пуб лі ку 
Бе ла русь на пе ры яд да 2020 го да і ін шыя 
пы тан ні.

Пас ля за кан чэн ня па ся джэн ня пар ла мен-
та рый ад ка заў на пы тан ні, якія да ты чы лі ся 
ўдас ка на лен ня па ла жэн няў За ко на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб ахо ве пра цы» ў част цы пра фі-
лак ты кі вы твор ча га траў ма тыз му і ад каз нас ці 
най маль ні каў за не за бес пя чэн не бяс печ ных 
умоў пра цы.

У рам ках аб мер ка ван ня да сяг ну та па пя-
рэд няя да моў ле насць аб пра вя дзен ні пар-
ла мен та ры ем у са ка ві ку вы яз но га пры ёму 
гра ма дзян у ад мі ніст ра цыі За вод ска га ра ё на 
ста лі цы.

* * *
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах 
Тац ця на Ру нец узя ла ўдзел у па ся джэн ні 
ад мі ніст ра цыі Са вец ка га ра ё на Мін ска.

Бы лі аб мер ка ва ны вы ні кі са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця ра ё на і вы ка нан не бюд-
жэт на га каш та ры са ад мі ніст ра цыі за мі ну лы 
год, па стаў ле ны за да чы на 2020 год, а так са ма 
раз гле джа ны ін шыя пы тан ні.

Вы сту па ю чы па пы тан ні «Аб вы ні ках вы ка-
нан ня бюд жэт на га каш та ры са ад мі ніст ра цыі 
Са вец ка га ра ё на Мін ска за 2019 год і ста не 
ўнут ры гас па дар ча га кант ро лю», пар ла мен та-
рый за ся ро дзі ла ўва гу пры сут ных на не аб ход-
нас ці без умоў на га вы ка нан ня за ка на даў ства ў 
част цы ўня сен ня змя нен няў у бюд жэт ны каш-
та рыс ра ё на. «Пе ра раз мер ка ван не га да вых 
пла на вых асіг на ван няў па ар ты ку лах рас хо даў 
не аб ход на ра біць у вы ключ ных вы пад ках, ста-
ран на ана лі зу ю чы пра па но вы ар га ні за цый», — 
рэ зю ма ва ла Тац ця на Ру нец.

Акра мя та го, се на тар звяр ну ла ўва гу кі раў-
ніц тва ра ё на на важ насць пра вя дзен ня комп-
лекс най ра бо ты па зні жэн ні су мы дэ бі тор скай 
за па зы ча нас ці ў цэ лым па ра ё не, а так са ма 
па мян шэн ні коль кас ці страт ных ар га ні за цый.

Чым жы ве 
рэ гі ён?

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні Мі ха іл Ру сы 
ўзяў удзел у па ся джэн ні се сіі Кар мян ска га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў.

Акра мя та го, у рам ках адзі на га дня ін фар-
ма ван ня пар ла мен та рый на ве даў фі лі ял ААТ 
«Го мель лён» «Кар мян скі льно за вод» Го мель-
скай воб лас ці.

Сяб роў ства 
на ўзроў ні 

пар ла мен таў
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 
узяў удзел у па ся джэн ні ра бо чай гру пы 
На цы я наль на га схо ду па су пра цоў ніц тве з 
Пар ла мен там Фін лянд скай Рэс пуб лі кі.

Пад час па ся джэн ня бы лі раз гле джа ны пы-
тан ні раз віц ця бе ла рус ка-фін лянд скіх ад но-
сін, пе ра да дзе на за пра шэн не чле нам ра бо чай 
гру пы На цы я наль на га схо ду ад кі раў ні ка фін-
лянд скай гру пы друж бы з Бе ла рус сю на ве даць 
Хель сін кі з ві зі там.

На на ступ ным тыд ні за пла на ва ны 
двух дзён ны ві зіт у на шу кра і ну 
пар ла менц кай дэ ле га цыі Са ве та 
Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду 
Ра сій скай Фэ дэ ра цыі на ча ле з яго 
стар шы нёй Ва лян ці най Мац ві ен ка. 
Пра гэ та па ве дам ляе прэс-служ ба 
верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та.

Пра гра ма на сы ча на па дзея мі: у пер шы 
дзень ві зі та — 5 са ка ві ка — су стрэ чы на 
вы со кім уз роў ні: са стар шы ня мі дзвюх па-
лат бе ла рус ка га пар ла мен та — На тал ляй 
Ка ча на вай і Ула дзі мі рам Анд рэй чан кам, 
удзел у па ся джэн ні ар га ні за цый на га ка-
мі тэ та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні VІІ 
Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які сё ле та 
пла ну юць пра вес ці ў бе ла рус кай ста лі цы 

і Мін скай воб лас ці. Да рэ чы, бу ду чы Фо-
рум бу дзе пры све ча ны гіс та рыч най спад-
чы не Вя лі кай Пе ра мо гі як асно ве раз віц ця 
са цы яль на-эка на міч ных і ду хоў ных су вя-
зяў на ро даў на шых кра ін.

У гэ тым кан тэкс це ла гіч на вы гля дае 
за пла на ва ны ўдзел стар шы ні Са ве та Фе-
дэ ра цыі ў пе ра да чы кап су лы з зям лёй 
у рам ках Між на род най ак цыі па мя ці 
«У го нар агуль най Пе ра мо гі!», што ад-
бу дзец ца ў хра ме-пом ні ку Усіх Свя тых. 
Акра мя та го, ра сій скія пар ла мен та рыі 
атры ма юць маг чы масць па зна ё міц ца з 
грун тоў ны мі экс па зі цы я мі Бе ла рус ка-
га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны.

На дру гі дзень ві зі ту — 6 са ка ві ка — 
пар ла менц кая дэ ле га цыя Са ве та Фе дэ-

ра цыі ад пра віц ца ў Брэст, дзе ў ме ма-
ры яль ным комп лек се «Брэсц кая крэ-
пасць-ге рой» ад бу дзец ца ўра чыс тая 
цы ры мо нія ўскла дан ня вян ка да Веч на га 
вог ні шча. Пас ля эк скур сіі па ме ма ры яль-
ным комп лек се за пла на ва на су стрэ ча з 
ве тэ ра на мі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Пра гэ та 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 за явіў пад час су стрэ чы з 
ка лек ты вам і на ву чэн ца мі гро дзен ска га 
ка ле джа тэх ні кі, тэх на ло гій і ды зай ну ў 
рам ках адзі на га дня ін фар ма ван ня.

Азна ё міў шы ся з ма тэ ры яль на-тэх ніч най 
ба зай уста но вы аду ка цыі, дзе ў 2011 го дзе 
быў ад кры ты рэ сурс ны цэнтр з су час ным 
аб ста ля ван нем і най ноў шы мі тэх на ло гі я мі 
на ву чан ня, се на тар пад крэс ліў асаб лі вую 
важ насць ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі. 
Па вод ле яго слоў, яна на дзя ляе вы пуск ні коў 
ра бо чы мі пра фе сі я мі, якія заў сё ды за па тра-
ба ва ныя на рын ку пра цы.

— Са мы вя лі кі плюс на ву чаль най уста-
но вы ў тым, што пра гра мы тут прак ты ка-
ары ен та ва ныя. На ву чэн цы зай ма юц ца ў 
рэ сурс ным цэнт ры, ста жы ру юц ца на прад-
пры ем ствах. Пад рых та ва ныя та кім чы нам 
спе цы я ліс ты, не су мнен на, за па тра ба ва ныя, 
іх пра фе сіі прэ стыж ныя. Ка ледж — гэ та сур'-
ёз ная стар та вая пля цоў ка, — ад зна чыў Вік-
тар Ліс ко віч.

Ня дзіў на, што вы клад чы кі і на ву чэн цы 
гро дзен ска га ка ле джа — ак тыў ныя ўдзель-
ні кі кон кур су пра фмай стэр ства WоrldSkіlls. 
Спро бы гро дзен цаў пра дэ ман стра ваць свае 
на вы кі ў роз ных кам пе тэн цы ях ня рэд ка пры-
но сяць ім пры за выя мес цы. Лі та раль на за 
не каль кі га доў бе ла рус кая збор ная, у склад 
якой ува хо дзяць і гро дзен цы, знач на пра су-
ну ла ся ў су свет ным рэй тын гу ка ман даў.

Пос пе хам мо ла дзі спры я юць па ста ян нае 
па вы шэн не ква лі фі ка цыі пед ка лек ты ву, за-
куп ка аб ста ля ван ня і ад крыц цё рэ сурс ных 
цэнт раў. Не ма ла важ на, што ў на ву чан ні 
ў ка ле джы вы ка рыс тоў ва юц ца тэх на ло гіі, 
якія ўжы ва юц ца на вы твор час ці і з які мі вы-

пуск ні кам трэ ба бу дзе мець спра ву. Гэ та, 
зноў жа, іс тот ны ар гу мент на ка рысць ра бо-
чых спе цы яль нас цяў для эка но мі кі кра і ны.

Па сло вах Вік та ра Ліс ко ві ча, дзяр жа ва 
за ці каў ле на ў кад рах, за бяс печ ва ю чы, у ад-
роз нен не ад мно гіх ін шых кра ін, вы пуск ні коў 
га ран та ва ным пер шым ра бо чым мес цам і 

ін шы мі прэ фе рэн цы я мі, 
якія ад па вя да юць ста ту су 
«ма ла ды спе цы я ліст».

Што да ін шых па зі цый 
са цы яль на ары ен та ва-
най па лі ты кі дзяр жа вы, то 
без умоў ную пад трым ку 
зна хо дзяць шмат дзет ныя 
баць кі. Стар шы ня про-
філь най ка мі сіі на га даў, 
што ў Бе ла ру сі ўся ляк сты-
му лю ец ца і за ах воч ва ец ца 
на ра джэн не дру го га, трэ-
ця га і на ступ ных дзя цей. 
Так, з 1 лю та га пад рас лі 
ўсе вы пла ты і да па мо гі на 
ма лых. Акра мя та го, ство-

ра ны ап ты маль ныя ўмо вы для на ра джэн ня і 
вы ха ван ня дзя цей: на вы со кім уз роў ні зна хо-
дзяц ца ме ды цын скія па слу гі, за бяс печ ва юц ца 
са цы яль ныя га ран тыі, пад трым лі ва ец ца на 
на леж ным уз роў ні эка ла гіч ны стан.

Гэ та спры яе не толь кі рос ту на ра джаль-
нас ці, але і ін та рэ су за меж ных гра ма дзян да 
Бе ла ру сі. У Гро дзен шчы ны, на дум ку Вік та-
ра Ліс ко ві ча, вя лі кі ту рыс тыч ны па тэн цы ял. 
Не ў апош нюю чар гу дзя ку ю чы дзе ян ню бяз-
ві за ва га рэ жы му.

— Бяз віз даў ма гут ны ім пульс для раз віц-
ця ту рыз му ў рэ гі ё не. Край над Нё ма нам мае 
ба га тую куль тур на-гіс та рыч ную спад чы ну. 
А якія ў нас брэн да выя ме ра пры ем ствы! 
У якас ці пры кла ду на ро зум пры хо дзіць Рэс-
пуб лі кан скі фес ты валь на цы я наль ных куль-
тур. У 2018 го дзе больш за 270 000 гас цей 
на ве да ла гэ тае свя та. Трэ ці дзень прай шоў 
на Аў гус тоў скім ка на ле, і на вод най жам-
чу жы не Гро дзен шчы ны па бы ва ла больш 
за 25 000 лю дзей.

На пры кан цы пар ла мен та рый на га даў, 
што сё ле та ад бу дуц ца вы ба ры Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ён звяр нуў ува гу, што 
ў мо ла дзі не па він на ўзні каць пы тан ня: іс-
ці ці не на вы ба ры? Гэ та аба вя зак кож на га 
гра ма дзя ні на — паў дзель ні чаць у лё се сва ёй 
дзяр жа вы. Дэ ма кра тыя — вя лі кая вы га да, 
якой мы мо жам ка рыс тац ца, фар мі ру ю чы 
па лі тыч ную кар ці ну бу ду ча га дня.

Па ма тэ ры я лах 
«Гро дзен скай праў ды».

Пад рых тоў ка да Фо ру му рэ гі ё наў, ак цыя «У го нар агуль най Пе ра мо гі!», 
су стрэ ча з ве тэ ра на мі...

ПАР ЛА МЕНЦ КІ ДЗЁН НІК

Пры бы так 
у бюд жэ це 

і сяб роў стве
Ган даль па між Бе ла рус сю 
і ЗША ле тась па вя лі чыў ся 
на 20 пра цэн таў. Пра 
гэ та па ве да міў стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па жыл лё вай 
па лі ты цы і бу даў ніц тве Вік тар 
НІ КА ЛАЙ КІН пад час су стрэ чы 
з су пра цоў ні ка мі мі ніс тэр ства 
ганд лю ЗША.

«За 2019 год знеш не ганд лё-
вы аба рот та ва ра мі па між на-
шы мі кра і на мі склаў больш за 
850 міль ё наў до ла раў. Гэ та рост 
на 20 пра цэн таў у па раў на нні з 
па пя рэд нім го дам. А экс парт па-
слуг, якія па ста ві лі на шы кам па ніі 
ў Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі, ужо 
на блі зіў ся да міль яр да до ла раў. 
Што год коль касць ар га ні за цый з 
аме ры кан скім ка пі та лам па вя ліч-
ва ец ца. Гэ та ра дуе і свед чыць аб 
тым, што мы зна хо дзім ся апош-
нія га ды на пра віль ным шля-
ху», — ад зна чыў дэ пу тат.

На яго дум ку, та кім да сяг нен-
ням спры я юць у тым лі ку ві зі ты 
афі цый ных асоб, якія ле тась ак-
ты ві за ва лі ся. Вік тар Ні ка лай кін 
вы ка заў упэў не насць, што і ця-
пе раш ні ві зіт па спры яе да лей ша-
му раз віц цю ад но сін не толь кі ў 
ганд лі, але і ў ін шых сфе рах.

Стар шы ня ка мі сіі на га даў, што 
хоць Бе ла русь і ад но сіц ца афі-
цый на да Ус ход няй Еў ро пы, геа-
гра фіч на зна хо дзіц ца ў цэнт раль-
най част цы, а зна чыць, і ў вель мі 
вы гад ных ганд лё вых умо вах.

«Сён ня для нас вель мі важ-
ны до свед ін шых кра ін, у тым 
лі ку та кой вя лі кай дзяр жа вы, як 
Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі. І мы з 
за да валь нен нем га то выя яго вы-
ка рыс тоў ваць, у тым лі ку на за ка-
на даў чым уз роў ні», — звяр нуў ся 
да су пра цоў ні каў аме ры кан ска га 
мі ніс тэр ства дэ пу тат.

У сваю чар гу, дру гі сак ра тар 
па соль ства ЗША ў Бе ла ру сі 
Мо ні ка СЭН ДАР пад крэс лі ла, 
што мэ та ві зі ту — ме на ві та вы ву-
чыць маг чы мас ці ўдас ка на лен ня 
за ка на даў ства, са дзей ні чаць аб-
ме нам і ад шу каць но выя маг чы-
мас ці для су пра цоў ніц тва па між 
Бе ла рус сю і Шта та мі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Вы пуск ні кі ра бо чых пра фе сій 
заў сё ды за па тра ба ва ныя на рын ку пра цы


