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Ра зам з тым пра цяг ва ец ца бес прэ цэ-

дэнт ная ін фар ма цый ная ата ка на Бе ла-

русь з бо ку за ход ніх дзяр жаў. Рас паў-

сюдж ва ец ца хлус лі вая і не дак лад ная

ін фар ма цыя пра кра і ну. Ад кры тыя фэй кі 

і до мыс лы ма юць на мэ це па да рваць 

зго ду ў гра мад стве, па се яць не да вер да 

ўла ды і сфар мі ра ваць пра тэс ны рух.

Мы, чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, ра шу ча 

асу джа ем гру бае і бес цы ры мон нае ўмя-

шан не Поль шчы, Літ вы, Лат віі, Укра і ны 

і ін шых за меж ных кра ін ва ўнут ра ныя 

спра вы Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

На мі пры ня ты за явы, у якіх пад крэс-

ле на, што бе ла рус кі на род са ма стой-

на бу дзе вы ра шаць лёс сва ёй кра і ны, 

пра цяг не пра ца ваць над эва лю цый ным 

раз віц цём эка но мі кі, па лі тыч най сіс тэ мы, 

са цы яль най і гу ма ні тар най сфер. І для

гэ та га ў краіне ёсць доб рая фор ма на-

ро да ўлад дзя, пра якую ска заў Прэ зі дэнт 

на су стрэ чы з па лі тыч ным ак ты вам на-

шай кра і ны, — Усе бе ла рус кі на род ны 

сход.

Ме на ві та на гэ тай пля цоў цы, з удзе-

лам прад стаў ні коў уся го бе ла рус ка га гра-

мад ства, у фар ма це ад кры та га дыя ло гу, 

бу дуць вы крыш та лі за ва ны ак ту аль ныя 

на прам кі ўдас ка на лен ня дзяр жаў на га і 

гра мад ска га ла ду ў рам ках кан сты ту цый-

най рэ фор мы. Яна прад вы зна чыць раз-

віц цё кра і ны на дзе ся ці год дзі на пе рад.

Акра мя та го, удзель ні кі гэ та га маш-

таб на га ме ра пры ем ства вы зна чаць стра-

тэ гіч ныя на прам кі са цы яль на-эка на міч-

на га раз віц ця дзяр жа вы на блі жэй шую 

пя ці год ку.

У лі ку за дач, якія па тра бу юць вы ра-

шэн ня ў ся рэд не тэр мі но вай перс пек-

ты ве, — ува хо джан не кра і ны ў шос ты 

тэх на ла гіч ны ўклад. Як ад зна чыў кі раў-

нік дзяр жа вы, да лей шае эка на міч нае 

раз віц цё Бе ла ру сі бу дзе ба зі ра вац ца на 

ўлас най энер ге ты цы, эка ла гіч най і кан ку-

рэн та здоль най вы твор час ці, най вы шэй-

шай, на ўзроў ні су свет ных стан дар таў, 

якас ці бе ла рус кай пра дук цыі.

Да вы ра шэн ня гэ тых і ін шых ак ту аль-

ных за дач я пра шу пад клю чыц ца ўсіх 

чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі.

Упэў не на, што бе ла рус кі на род здоль-

ны са ма стой на, без ціс ку звон ку знай сці 

ад ка зы на ўсе хва лю ю чыя яго пы тан ні. 

Асаб лі ва ў год 75-год дзя Пе ра мо гі мы 

па він ны дак лад на ра зу мець, што мір і 

спа кой, чым заў сё ды га на ры ла ся на ша 

кра і на, па він ны быць за ха ва ны. І ўла-

да за бяс пе чыць па ра дак і бяс пе ку, аба-

ро ніць ча ла ве ка і яго пра ва на мір нае і 

год нае жыц цё.

Па ва жа ныя ка ле гі!

Па вест ка бя гу чай се сіі над звы чай на-

сы ча ная.

Пла ну ец ца ра бо та больш чым над 

30 за ко на пра ек та мі ў роз ных сфе рах 

дзей нас ці дзяр жа вы і гра мад ства.

На пра ця гу се сіі трэ ба бу дзе раз гле-

дзець пра ек ты Ко дэк са аб ад мі ніст ра-

цый ных пра ва па ру шэн нях і Пра цэ су-

аль на-вы ка наў ча га ко дэк са аб ад мі ніст-

ра цый ных пра ва па ру шэн нях. Асаб лі вы 

ак цэнт у іх зроб ле ны на гу ма ні за цыі ад-

мі ніст ра цый най ад каз нас ці, уз мац нен ні 

пра фі лак тыч на га склад ні ка і вы клю чэн ні 

нор маў, якія зжы лі ся бе, і не за па тра ба-

ва ных.

Вар та ад зна чыць, што ў пра ек ты 

ўклю ча ны ў тым лі ку на ва цыі, пра па на-

ва ныя чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі.

Прось ба ад даць гэ тым зна ка вым да-

ку мен там са мую піль ную ўва гу ў пра цэ се 

іх раз гля ду.

Па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы за-

раз рас па ча та маш таб ная за ка нат вор чая 

ра бо та па ўдас ка на лен ні Кры мі наль на га, 

Кры мі наль на-пра цэ су аль на га і Кры мі-

наль на-вы ка наў ча га ко дэк саў.

Упэў не на, што чле ны Са ве та Рэс пуб-

лі кі возь муць у ёй са мы ак тыў ны ўдзел 

і ўня суць ар гу мен та ва ныя пра па но вы, 

на кі ра ва ныя на ўдас ка на лен не ме ха ніз му 

рэа лі за цыі кры мі наль на-пра ва вой па-

 лі ты кі дзяр жа вы.

Ад ны мі з най важ ней шых на гэ тай се сіі 

бу дуць за ко на пра ек ты аб рэс пуб лі кан-

скім бюд жэ це і бюд жэ це Фон ду са цы яль-

най аба ро ны на сель ніц тва на 2021 год.

Асноў ныя па тра ба ван ні да гэ тых да-

ку мен таў вы зна ча ны Прэ зі дэн там на шай 

кра і ны. Бюд жэт па ві нен быць ары ен та ва-

ны перш за ўсё на раз віц цё. Гэ та асаб лі-

ва ак ту аль на ў кан тэкс це ак ты ві за цыі ра-

бо ты па пры цяг нен ні ў эка но мі ку кра і ны 

за меж ных і ўнут ра ных ін вес ты цый.

Па спя хо вы старт но вай пя ці год кі шмат 

у чым за ле жыць ад зба лан са ва нас ці 

рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў, 

эфек тыў нас ці бюд жэт ных вы дат каў. Та-

му нам не аб ход на з асо бай дбай нас цю 

па ды сці да раз гля ду за ко на пра ек та аб 

бюд жэ це.

Для па вы шэн ня якас ці і да ступ нас ці 

ме ды цын скай да па мо гі, за бес пя чэн ня 

ахо вы зда роўя на сель ніц тва пла ну юц ца 

змя нен ні ў за ко ны ў сфе ры ахо вы зда-

роўя.

За ко на про ект «Аб пра вах ін ва лі даў і 

іх са цы яль най ін тэ гра цыі» на кі ра ва ны на 

мак сі маль ную ін тэ гра цыю ў гра мад скае 

жыц цё лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы-

мас ця мі.

Упер шы ню на за ка на даў чым уз роў-

ні бу дуць урэ гу ля ва ны пы тан ні аба ро ны 

пер са наль ных да ных.

Па вы шэн ню ін вес ты цый най пры ваб-

нас ці і спра шчэн ню па рад ка пра вя дзен ня 

мыт ных апе ра цый бу дзе са дзей ні чаць 

за ко на пра ект «Аб мыт ным рэ гу ля ван ні 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

Па ва жа ныя ка ле гі!

Най важ ней шым пры яры тэ там на шай 

дзей нас ці з'яў ля ец ца ра бо та з на сель ніц-

твам і зва ро та мі гра ма дзян. Гэ ты кі ру нак 

на ця пе раш нім эта пе раз віц ця кра і ны на-

бы вае асаб лі вую ак ту аль насць.

У між се сій ны пе ры яд чле на мі Са ве та 

Рэс пуб лі кі раз гле джа на больш за ты ся чу 

зва ро таў, а за дзе вяць ме ся цаў гэ та га 

го да — больш за тры ты ся чы.

Апош нім ча сам па сту пае вя лі кая 

коль касць зва ро таў, у якіх гра ма дзя не 

пад трым лі ва юць Прэ зі дэн та на шай кра і-

 ны Аляк санд ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн ку 

і курс дзяр жаў най па лі ты кі, які пра во-

дзіц ца ім.

Па-ра ней ша му ня ма ла слоў па дзя кі ў 

ліс тах ад ра са ва на чле нам Са ве та Рэс-

пуб лі кі за да па мо гу ў вы ра шэн ні кан крэт-

ных пы тан няў. На прык лад, гра ма дзя не 

вы ка за лі ўдзяч насць Сяр гею Мі хай ла ві чу 

Сіў цу і Але гу Але га ві чу Ру мо.

Пры гэ тым, як па каз вае прак ты ка, 

чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі час та аказ ва-

юц ца апош няй ін стан цы яй, дзе лю дзям 

рэ аль на да па ма га юць у вы ра шэн ні іх 

праб лем. А яны ж па він ны вы ра шац ца 

ор га на мі ўла ды і дэ пу та та мі на мес цах.

Як вы ду ма е це, ня ўжо для пра даў жэн-

ня аў то бус на га марш ру ту ў Пру жан скім 

ра ё не не аб ход на бы ло ўмя шан не Са ве та 

Рэс пуб лі кі? Хі ба мяс цо вым ула дам гэ та 

не пад сі лу? На жаль, та кіх пры кла даў 

ня ма ла.

Ха чу на га даць, што мяс цо выя Са ве ты 

дэ пу та таў — гэ та су вяз ное звя но па між 

ула дай і на ро дам. Паў на моц тваў у іх да-

стат ко ва. Ад нак дэ пу та ты ка рыс та юц ца 

імі ча сам ня сме ла. Са цы яль ныя сет кі не 

заў сё ды за дзей ні ча юц ца для зно сін з 

людзь мі.

Ме на ві та та му на су час ным эта пе над-

звы чай важ на пра доў жыць удас ка на лен-

не фор маў і ме та даў ра бо ты мяс цо вых 

Са ве таў дэ пу та таў з на сель ніц твам. Дэ-

пу та там усіх уз роў няў не аб ход на мак-

сі маль на вы ка рыс тоў ваць маг чы мас ці 

ін тэр нэт-пра сто ры. Так са ма вар та ак ты-

ві за ваць, а маг чы ма і пе ра фар ма ці ра-

ваць дзей насць ор га наў тэ ры та ры яль на-

га гра мад ска га са ма кі ра ван ня.

Гэ тыя пы тан ні за ста нуц ца ў цэнт ры 

ўва гі Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня і Прэ зі ды у ма 

Са ве та Рэс пуб лі кі.

Да рэ чы, зу сім ня даў на з вы ез дам на 

мес ца мы вы ву чы лі дзей насць ор га наў 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пяр віч на га 

ўзроў ню на пры кла дзе Смі ла віц ка га 

сель ска га Са ве та дэ пу та таў. Па вы ні ках 

пад рых та ва ны кан крэт ныя пра па но вы па 

ўдас ка на лен ні ра бо ты на зва ных ор га наў 

у га лі не са цы яль най аба ро ны на сель ніц-

тва, за бес пя чэн ня за ня тас ці, па вы шэн ня 

якас ці жыц ця лю дзей, доб ра ўпа рад ка-

ван ня тэ ры то рый і ін шых сфе рах.

Пры ня та ра шэн не пра во дзіць вы яз ныя 

па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі-

кі не ра дзей як два ра зы на ме сяц.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!

Лі та раль на не каль кі дзён та му за-

вяр шыў сваю ра бо ту VІІ Фо рум рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Ра сіі на тэ му «Гіс та рыч ная 

спад чы на Вя лі кай Пе ра мо гі як ас но ва 

раз віц ця са цы яль на-эка на міч ных і ду хоў-

ных су вя зяў на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі».

Мы яшчэ раз пе ра ка на лі ся ў тым, што 

агуль насць прой дзе на га гіс та рыч на га 

шля ху, пе ра жы тыя ра зам эпа халь ныя 

па дзеі з'яў ля юц ца важ ным кан са лі ду ю-

чым фак та рам, што спры я юць згур та ва-

нас ці і ўма ца ван ню адзін ства бе ла ру саў 

і ра сі ян.

У мэ тах да лей ша га зблі жэн ня на шых 

на ро даў, за бес пя чэн ня ста біль нас ці і 

бяс пе кі дзяр жаў над звы чай важ на мак-

сі маль на вы ка рыс тоў ваць ба га ты і раз-

на пла на вы па тэн цы ял су пра цоў ніц тва.

Гэ та асаб лі ва ак ту аль на ў су час ным 

све це, ка лі гіс та рыч ныя фак ты, звя за ныя 

з Вя лі кай Ай чын най вай ной, усё час цей 

ска жа юц ца і фаль сі фі ку юц ца. У су вя зі з 

гэ тым пад рас та ю ча му па ка лен ню вель мі 

скла да на ра за брац ца ў праў дзі вас ці той 

ці ін шай ін фар ма цыі, зра біць пра віль ныя 

вы сно вы. Та му нам не аб ход на ад да ваць 

вя лі кую ўва гу ад стой ван ню гіс та рыч най 

праў ды і яе дак лад на му асвят лен ню.

Па вы ні ках Фо ру му яго ўдзель ні кі па-

цвер дзі лі на ме ры дзвюх кра ін про ці дзей-

ні чаць спро бам пе ра гля ду вы ні каў Дру-

гой су свет най вай ны. Асаб лі вую ўва гу 

ак цэн та ва лі на важ нас ці за ха ван ня мі ру 

і бяс пе кі, а так са ма на не аб ход нас ці па-

тры я тыч на га вы ха ван ня мо ла дзі.

У рам ках Фо ру му пад рых та ва на ка-

ля 70 па гад нен няў аб су пра цоў ніц тве і 

ка мер цый ных кант рак таў на су му звыш 

700 млн до ла раў ЗША. Усё гэ та ства рае 

вя лі кі за дзел для да лей ша га ўма ца ван ня 

су вя зяў па між рэ гі ё на мі дзвюх кра ін.

У най блі жэй шы час мы пра цяг нем на-

ша ўза е ма дзе ян не з за меж ны мі ка ле га-

мі ў рам ках Між пар ла менц кай асамб леі 

дзяр жаў — удзель ніц СНД, Пар ла менц-

кай асамб леі АДКБ, Між пар ла менц ка га 

са ю за.

Ві да воч на, што гэ тыя пля цоў кі не аб-

ход на больш шы ро ка вы ка рыс тоў ваць для 

аб' ек тыў на га ін фар ма ван ня пра сі ту а цыю 

ў Бе ла ру сі, пра соў ван ня пар ла менц кі мі 

ме та да мі знеш не па лі тыч ных і знеш не эка-

на міч ных ін та рэ саў дзяр жа вы.

Мы не раз пе ра кон ва лі ся ў эфек тыў-

нас ці пар ла менц кай дып ла ма тыі, та му 

ў ця пе раш ніх умо вах яе зна чэн не над-

звы чай уз рас тае. Нам, пар ла мен та ры ям, 

вар та мак сі маль на поў на вы ка рыс тоў-

ваць яе па тэн цы ял.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!

Для ра шэн ня за дач па ўма ца ван ні су-

ве рэ ні тэ ту і не за леж нас ці Бе ла ру сі, якія 

ста яць пе рад на мі, па вы шэн ні даб ра бы ту 

яе гра ма дзян ра бо та пар ла мен та ры яў 

па він на быць мак сі маль на прад мет най, 

кан крэт най і эфек тыў най. Га лоў ны мі 

склад ні ка мі яе пос пе ху бу дуць з'яў ляц ца 

вы со кі пра фе сі я на лізм і ак тыў ная гра ма-

дзян ская па зі цыя кож на га з нас.

Жа даю ўсім плён най ра бо ты.

Дзя куй вам за ўва гу.

За лог па спя хо вай 
бу ду чы ні Бе ла ру сі — 

у па сту паль ным і ды на міч ным 
раз віц ці кра і ны

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ВАЖ НА 
ЗА ХА ВАЦЬ ТОЕ, 
ШТО МА ЕШ

Учо ра па ча ла ра бо ту во сень ская се сія бе ла-

рус ка га пар ла мен та, на якой бу дзе раз гле-

джа на не каль кі дзя сят каў за ко на пра ек таў, 

што да ты чац ца ўсіх сфер жыц ця Бе ла ру сі — 

ад эка но мі кі да са цы яль ных пы тан няў.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы Ле а нід БРЫЧ 

лі чыць, што ў пе ры яд ра бо ты се сіі ад ной з са мых 

важ ных з'яў ля ец ца эка на міч ная па вест ка. Ка мі сі яй 

пад рых та ва ны за ко на пра ек ты «Аб са ма рэ гу ля валь-

 ных ар га ні за цы ях», «Аб ін вес ты цы ях», «Аб гас па-

 дар чых та ва рыст вах». Апош ні да зво ліць пры ва ты-

за ваць дзяр жаў ныя прад пры ем ствы з не вя лі кай 

коль кас цю ра бо чых або прад пры ем ствы з не вя лі кай 

до ляй ак цый дзяр жа вы. Так са ма бу дзе раз гля дац ца 

пра ект за ко на з ра бо чай наз вай «Аб банк руц тве», 

які па шы рыць паў на моц твы ан ты кры зіс ных кі раў-

ні коў, але ўсё ж ары ен та ва ны бу дзе на за ха ван не 

прад пры ем стваў і пра цоў ных ка лек ты ваў.

«Уво гу ле мы на цэ ле ныя на вы ка нан не на шых 

пра гноз ных па каз чы каў, у тым лі ку ВУП, на ўзроў ні 

маг чы ма на ват 100 пра цэн таў ад ўзроў ню мі ну ла га 

го да, — ска заў па лі тык. — Ня гле дзя чы на скла да-

нас ці, звя за ныя з унут ра ны мі праб ле ма мі і знеш ні мі, 

аб умоў ле ны мі пан дэ мі яй ка ра на ві ру са, мы ро бім 

усе на ма ган ні, каб за ха ваць эка на міч ны стан на шай 

кра і ны хоць бы на тым уз роў ні, што ёсць».

Пад час уча раш ня га па ся джэн ня Па ла та прад-

стаў ні коў да ла зго ду Прэ зі дэн ту кра і ны на пры зна-

чэн не Ра ма на Га лоў чан кі прэм' ер-мі ніст рам.

Так са ма дэ пу та ты раз гле дзе лі яшчэ пяць пы-

тан няў. У тым лі ку змя нен ні ў За кон «Аб мыт ным 

рэ гу ля ван ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», ко дэк саў па 

пы тан нях кры мі наль най ад каз нас ці і рэг ла мен ту 

Па ла ты прад стаў ні коў. Акра мя та го, бы лі ра ты фі ка-

ва ны па гад нен не аб транс гра ніч ным пе ра мя шчэн ні 

не бяс печ ных ад хо даў па мыт най тэ ры то рыі Еў ра зій-

ска га эка на міч на га са ю за і па гад нен не па між ура-

дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўра дам Араб скай Рэс пуб-

лі кі Егі пет аб су пра цоў ніц тве і ўза ем най да па мо зе 

ў мыт ных спра вах.

* * *

Гэ тыя па гад нен ні бы лі ўхва ле ны ўчо ра і ў Са ве це 

Рэс пуб лі кі на пер шым па ся джэн ні чац вёр тай се сіі.

Акра мя та го, на па ся джэн ні се на та ры да лі зго ду 

на пры зна чэн не Прэ зі дэн там ге не раль ным пра ку ро-

рам Рэс пуб лі кі Бе ла русь Анд рэя Шве да, які ра ней 

уз на чаль ваў Дзяр жаў ны ка мі тэт су до вых экс пер тыз.

Та кое ра шэн не се на та ры пры ня лі ад на га лос на.

Вы сту па ю чы пе рад се на та ра мі, дзярж сак ра тар 

Са ве та бяс пе кі Ва ле рый Ва куль чык ад зна чыў, што 

пры пры зна чэн ні Анд рэя Шве да на па са ду ге не раль-

на га пра ку ро ра кі раў ні ком дзяр жа вы быў пры ня ты 

пад увау яго па пя рэд ні до свед ра бо ты і вы со кі пра-

фе сі я на лізм. Ва ле рый Ва куль чык вы ка заў упэў-

не насць, што Анд рэй Швед здо лее на даць но вы 

ім пульс дзей нас ці ор га нам пра ку ра ту ры.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

МІНСК — МАСК ВА: 
ПРА МАЯ СУ ВЯЗЬ
Учо ра ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі з Прэ-

зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным. Кі раў ні кі 

дзяр жаў аб мер ка ва лі са мы шы ро кі спектр тэм, 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

У по лі зро ку прэ зі дэн таў быў шэ раг між на род-

ных праб лем, у тым лі ку сі ту а цыя ў На гор ным Ка-

ра ба ху.

Ва ўза е ма су вя зі з іс ну ю чы мі еў ра пей скі мі праб-

ле ма мі Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін аб-

мер ка ва лі сі ту а цыю ў Бе ла ру сі і Ра сіі, аб мя ня лі ся 

пад ра бяз най ін фар ма цы яй пра аб ста ноў ку ўнут ры 

кра ін.

Знач ная ўва га ў час раз мо вы бы ла ўдзе ле на 

сі ту а цыі з рас паў сюдж ван нем COVІD-19, вы ка за-

на за кла по ча насць рос там за хва раль нас ці на гэ ту 

ін фек цыю.

Прэ зі дэн ты аб мер ка ва лі да лей шыя дзе ян ні па 

нар ма лі за цыі транс парт ных зно сін — авія цый ных,

чы гу нач ных і аў та ма біль ных — па між дзвю ма 

кра і на мі.

Так са ма вя лі кую ўва гу Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

Ула дзі мір Пу цін ад да лі ана лі зу пра ве дзе ных су мес-

ных ва ен ных ву чэн няў «Сла вян скае бра тэр ства — 

2020».

Акра мя та го, кі раў ні кі дзяр жаў пад ра бяз на аб-

мер ка ва лі вы ні кі VІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра-

сіі, пад крэс лі лі клю ча вую ро лю пра мых кан так таў 

на ўзроў ні кі раў ні коў рэ гі ё наў і прад пры ем стваў у 

двух ба ко вых ад но сі нах. Бы ло вы ка за на пе ра ка нан-

не, што ста ноў чыя вы ні кі гэ тай су мес най ра бо ты 

па він ны ў пер шую чар гу ад чуць на са бе гра ма дзя не 

дзвюх кра ін.


