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ПРАБ ЛЕ МЫ ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НЫЯ 
І СІС ТЭМ НЫЯ

Вы ра шыць пер шыя і ўба чыць дру гія — та кая мі сія 

за ка на даў цаў пад час аса біс та га пры ёму гра ма дзян. 

Пра гэ та ка заў і стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка, ка мен ту ю чы вы ні кі су стрэ чы 

звы бар шчы ка мі ў Док шыц кім рай вы кан ка ме.

На дум ку спі ке ра, аса біс тыя пры ёмы вель мі важ ны. «Трэ-
ба ра зу мець, што ў на шай кра і не гэ та не ра за выя ак цыі, а 
сіс тэм ная ра бо та, вы бу да ва ная на пла на вай асно ве. На-
прык лад, я раз у квар тал у кож ным ра ё не сва ёй вы бар чай 
акру гі ста ра юся пра вес ці та кія су стрэ чы з на сель ніц твам. 
Яны шмат што да юць, — пе ра ка на ны Ула дзі мір Анд рэй чан-
ка. — Мы вы ра ша ем кан крэт ныя пы тан ні лю дзей. Без умоў-
на, яны роз ныя, у тым лі ку ёсць тыя, якія не маг чы ма ад ра зу 
вы ра шыць. Та ды ідуць пэў ныя да ру чэн ні рай вы кан ка мам, 
дзесь ці ста ра ем ся ака заць да па мо гу ў іх вы ра шэн ні. Су-
стра ка юц ца і пы тан ні, якія не маг чы ма вы ра шыць. Мы так-
са ма аб гэ тым га во рым».

Асоб ную ўва гу Ула дзі мір Анд рэй чан ка за ся ро дзіў на 
двух най больш важ ных, на яго по гляд, мо ман тах, звя за ных 
з пра вя дзен нем аса біс тых пры ёмаў. «Пер шы: яны да юць 
маг чы масць па гля дзець, ці ёсць для гэ та га рэ гі ё на ней кія 
сіс тэм ныя пы тан ні, якія хва лю юць усё на сель ніц тва. Ёсць 
ра за выя (кап ра монт і г. д.), мы ста ра ем ся іх вы ра шыць. 
Дру гі мо мант важ ны для нас як прад стаў ні коў за ка на даў-
чай ула ды: су ад нес ці сваю ра бо ту з па трэб нас ця мі лю дзей 
і вы ка рыс тоў ваць гэ тыя на пра цоў кі ў за ка на даў чай дзей-
нас ці», — пад крэс ліў спі кер.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка звяр нуў ува гу, што ёсць пы тан-
ні са цы яль най сфе ры, звя за ныя са змян шэн нем коль кас ці 
жы ха роў у сель скай мяс цо вас ці. «Гэ та сіс тэм нае пы тан не, 
на якое не аб ход на рэ ага ваць. Яно ня прос тае, па тра буе гро-
шай, але яго трэ ба вы ра шаць», — пе ра ка на ны ён.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў на га даў, што ў час 
рэа лі за цыі пра гра мы ад ра джэн ня вёс кі ўда ло ся знач на 
пад цяг нуць аг ра га рад кі, там бы ло па бу да ва на шмат жыл-
ля. Маг чы ма, трэ ба па гля дзець, як жы вуць і раз ві ва юц ца 
ця пер гэ тыя на се ле ныя пунк ты, вы дзе ліць най больш перс-
пек тыў ныя і зноў звяр нуць на іх па вы ша ную ўва гу, аб на віць 
іх са цы яль ную ба зу, па гля дзець ра бо чыя мес цы.

«Не ка то рая не раў на мер насць ёсць у раз віц ці тэ ры то-
рый як ся род ра ё наў, так і ся род аб лас цей. Вось гэ тыя 
пы тан ні нам трэ ба раз гле дзець на ўзроў ні кра і ны. Хут ка 
бу дзе вярс тац ца пра гра ма на на ступ ную пя ці год ку. Ду маю, 
трэ ба на іх звяр нуць асаб лі вую ўва гу», — ска заў Ула дзі мір 
Анд рэй чан ка.

Уся го на пры ём да спі ке ра ў Док шы цах звяр ну лі ся тры 
за яў ні кі. Адзін зва рот быў звя за ны з аса біс тым пы тан нем, 
ас тат нія да ты чы лі ся пра ца ўлад ка ван ня, вы ра шэн ня бы та-
вых праб лем. Пер шы зва рот Ула дзі мір Анд рэй чан ка ўзяў 
на кант роль, вы ра шыць пы тан ні з ас тат ні мі лю дзям да па-
мо гуць мяс цо выя ўла ды.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў так са ма пры няў удзел 
у ад крыц ці рэ кан стру я ва на га хар чаб ло ка Док шыц кай цэнт-
раль най ра ён най баль ні цы. На яго аб наў лен не з мяс цо ва га 
бюд жэ ту бы ло на кі ра ва на 700 ты сяч руб лёў.

Па вод ле Бел ТА.

Джон сан у вы пад ку пе ра мо гі 
на вы ба рах ад ра зу ўня се ў 
пар ла мент здзел ку аб Brexіt

Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Бо-
рыс Джон сан у вы пад ку пе ра мо гі на вы-
ба рах у снеж ні ад ра зу ж уня се на раз-
гляд пар ла мен та пра ект па гад нен ня з 
ЕС па Brexіt. Та кое абя цан не кі раў нік 
бры тан ска га ўра да і лі дар кі ру ю чай кан-
сер ва тыў най пар тыі зра біў у ліс це да 
стар шы ні апа зі цый най лей ба рысц кай 
пар тыі Джэ рэ мі Кор бі на, па ве дам ляе 
ТАСС.

Па вод ле слоў прэм' е ра, у та кім вы-
пад ку Бры та нія па кі не Еў ра пей скі са юз 
да кан ца сту дзе ня 2020 го да. Ко пію ліс та 
Джон сан раз мяс ціў у Twіtter.

Так са ма ў гэ тым ліс це ён па пра сіў 
Джэ рэ мі Кор бі на даць ад каз на конт па-
зі цыі лей ба рыс таў ад нос на Brexіt.

Урон сель скай гас па дар цы 
Япо ніі ад апош ніх тай фу наў 
пе ра вы сіў $1,8 млрд

Урон сель скай і ры ба лоў най гас па-
дар цы Япо ніі ад тай фу наў «Фак сай» і 
«Ха гі біс» пе ра вы сіў $1,8 млрд, па ве дам-
ляе агенц тва Kyodo.

Ад нак, па вод ле ін фар ма цыі мі ніс-
тэр ства ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Япо ніі, гэ тая ліч ба мо жа чар го вы раз 
вы рас ці, та му што ра бо ты па лік ві да цыі 
на ступ стваў уда ру сты хіі ўсё яшчэ пра-
цяг ва юц ца.

Тай фу ны аб ры ну лі ся на кра і ну ў ве рас ні 
і каст рыч ні ку. Так, ад «Ха гі бі су» па цяр пе-
лі 38 з 47 прэ фек тур Япо ніі. За фік са ва на 
8,5 ты сячы фак таў па ру шэн ня ара шаль-
ных сіс тэм, па цяр пе лі так са ма па се вы на 
пло шчы 14 ты сяч гек та раў. Іс тот ны ўрон 
на не се ны ры ба лоў ным пар там, пры бя рэж-
ным фаб ры кам па пе ра пра цоў цы мо рап ра-
дук таў. Ад па во дак і аб ва лаў, вы клі ка ных 
тай фу на мі, за гі ну ла больш за 90 ча ла век.

Трамп за явіў, 
што The New York Tіmes 
пры пі са ла ўсе за слу гі 
па лік ві да цыі лі да ра ІД са ба ку

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп па-
ве да міў, што ў хут кім ча се ў Бе лы дом 
пры вя дуць са ба ку, яко га вы ка рыс тоў ва-
лі ў апе ра цыі па лік ві да цыі кі раў ні ка тэ-
ра рыс тыч най гру поў кі «Іс лам ская дзяр-
жа ва» Абу Бак ра аль-Баг да дзі.

«Яны (The New York Tіmes — «Зв.») 
прад ста ві лі апе ра цыю на столь кі дрэн-
на, на коль кі гэ та маг чы ма. Я люб лю са-
бак, але яны ўсе за слу гі пры пі са лі са ба-
ку, — ад зна чыў Трамп, вы сту па ю чы ў 
па ня дзе лак уве ча ры на мі тын гу пе рад 
пры хіль ні ка мі ў шта це Кен ту кі. — Са ба-
ка за слу гоў вае па хва лы і вель мі хут ка 
прый дзе ў Бе лы дом».

Ра ней Трамп апуб лі ка ваў фа та гра-
фію жы вё лы на сва ёй ста рон цы ў Twіtter. 
«Мы рас сак рэ ці лі фа та гра фію гэ та га вы-
дат на га са ба кі (імя не рас сак рэ ці лі), які 
пра ра біў та кую цу доў ную ра бо ту пры вы-
соч ван ні і зні шчэн ні лі да ра ІД Абу Бак ра 
аль-Баг да дзі!» — на пі саў Трамп.

Аб лік ві да цыі вер ха во да ІД прэ зі дэнт 
ЗША аб' явіў 27 каст рыч ні ка. Па вод ле яго 
слоў, аль-Баг да дзі быў зні шча ны ў хо-
дзе спец апе ра цыі ў сі рый скай пра він цыі 
Ід ліб. Су свет ная су поль насць на зва ла 
лік ві да цыю за ва да та ра ІД важ ным, але 
не вы ра шаль ным кро кам, за клі каў шы 
пра цяг нуць ба раць бу з тэ ра рыз мам.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

СУ МЕС НЫЯ ПРА ЕК ТЫ 
І АБ МЕН ВО ПЫ ТАМ

Пад час ві зі ту ў Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты Прэ-

зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся 

з Ві цэ-прэ зі дэн там, прэм' ер-мі ніст рам і мі ніст рам 

аба ро ны ААЭ, пра ві це лем эмі ра та Ду бай шэй хам 

Му ха ме дам бен Ра шы дам аль-Мак ту мам. Пра гэ та 

па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра.

На су стрэ чы бы лі ад зна ча ны вы со кі ўзро вень па лі тыч-
на га дыя ло гу па між кра і на мі і рэ гу ляр насць кан так таў, ін-
тэн сіў нае раз віц цё су пра цоў ніц тва ў ганд лё ва-эка на міч най, 
на ву ко ва-тэх ніч най і гу ма ні тар най сфе рах. За яў ле на аб 
га тоў нас ці ўма цоў ваць бе ла рус ка-эмі рац кае су пра цоў ніц-
тва ва ўсіх га лі нах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што Бе ла русь за ці-
каў ле на не толь кі ў раз віц ці ганд лё вых ад но сін, але і ў 
рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў і аб ме не во пы там. Су раз-
моў цы, у пры ват нас ці, аб мер ка ва лі перс пек тыў ныя пра ек ты 
ў транс парт на-ла гіс тыч най, фі нан са вай сфе рах. Адзін з іх 
пра ду гледж вае ства рэн не ў Мін ску з да па мо гай эмі рац ка га 
бо ку Між на род на га фі нан са ва га цэнт ра. Ця пер за вяр ша ец-
ца рас пра цоў ка кан цэп цыі рэа лі за цыі гэ та га пра ек та.

Ёсць вя лі кі па тэн цы ял і ў пра ця гу ін вес ты цый на га су пра цоў-
ніц тва, у тым лі ку ў сфе ры сель скай гас па дар кі. У гэ тым пла не 
аб мяр коў ва ец ца маг чы масць ства рэн ня су мес ных вы твор час-
цяў з на ступ най рэа лі за цы яй сель гас пра дук цыі і пра дук таў 
хар ча ван ня. ААЭ так са ма ці ка вы бе ла рус кі во пыт раз віц ця 
сфе ры ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій.

Акра мя та го, раз мо ва іш ла аб пад рых тоў цы Аб' яд на-
ных Араб скіх Эмі ра таў да пра вя дзен ня Су свет най вы стаў кі 
ЭКС ПА-2020. І, у пры ват нас ці, пра ўдзел у ёй бе ла рус ка га 
бо ку, з тым каб на цы я наль ны па віль ён Бе ла ру сі быў прад-
стаў ле ны ў най леп шым фар ма це і спра ца ваў з мак сі маль-
най ад да чай.

Упер шы ню за доў гі час бюд-

жэт кра і ны на бу ду чы год дэ фі-

цыт ны амаль на адзін міль ярд 

руб лёў. Ды і да хо ды да стат ко-

ва сціп лыя, але, ня гле дзя чы на 

гэ та, пры яры тэт най за да чай вы-

зна ча на раз віц цё са цы яль най 

сфе ры. Піль ная ўва га пад час 

ра бо ты над бюд жэ там удзя ля-

ец ца па вы шэн ню за роб каў у 

дзяр жаў ным сек та ры. Га лоў ная 

за да ча ў 2020 го дзе — за бяс пе-

чыць уз ро вень іх су ад ня сен ня з 

ся рэд ні мі за роб ка мі ў эка но мі-

цы ў па ме ры не менш за 80 %. 

Бюд жэт ныя асіг на ван ні на апла-

ту пра цы скла дуць 4,6 міль яр да 

руб лёў.

У па ня дзе лак у Па ла це прад стаў-
ні коў пра вя лі па шы ра нае па ся джэн не 
Па ста ян най ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан-
сах, на якім аб мер ка ва лі пы тан ні па 
бюд жэ це кра і ны 2020 го да. А на заўт-
ра дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў і 
чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі раз гля да лі 
га лоў ны фі нан са вы да ку мент з прэм'-

ер-мі ніст рам Сяр ге ем РУ МА САМ і 
ін шы мі прад стаў ні ка мі ўра да.

Сяр гей Ру мас аца ніў бя гу чую эка-
на міч ную сі ту а цыю ў кра і не як ста біль-
ную і кі ра ва ную, з не вя лі кім рос там.

Прын цы па мі бюд жэ ту-2020, па сло-
вах прэм' ер-мі ніст ра, з'яў ля юц ца зба-
лан са ва насць, са цы яль ная на кі ра ва-
насць і фор му ла жыц ця па срод ках.

З 1 сту дзе ня мі ні маль ны за ро бак, 
па вод ле пла на ўра да, бу дзе скла даць 
375 руб лёў — 100 % мі ні маль на га спа-
жы вец ка га бюд жэ ту. Ад на ча со ва вы-
ра ша ец ца за да ча па вы шэн ня апла ты 
пра цы на стаў ні каў і ўра чоў.

Ся рэд ні за ро бак па эка но мі цы на-
ле та скла дзе 1162 руб лі. Па пен сіі 
так са ма бу дуць пры трым лі вац ца су-
ад но сін 40 % ад ся рэд ня га за роб ку. 
«Гро шы ў бюд жэ тах для гэ тых мэт 
пра ду гле джа ны», — пад су ма ваў Сяр-
гей Ру мас.

Га лоў ная праб ле ма эка но мі кі краі -
ны — ніз кі ўзро вень пра дук цый нас ці 
пра цы на прад пры ем ствах дзярж сек-
та ра. Тут урад пла нуе, па-пер шае, да-
біц ца пе ра вы шэн ня тэм паў рос ту пра-
дук цый нас ці пра цы над тэм па мі рос ту 
за роб каў, па-дру гое, пра ца ваць над 
ап ты мі за цы яй страт.

Рост ВУП у бу ду чым го дзе не да-
зва ляе вый сці на па ра мет ры пя ці год кі, 
але вы ра ша ец ца ад на з клю ча вых яе 
за дач — па вы шэн не даб ра бы ту на-
сель ніц тва.

Да хо ды бюд жэ ту 2020 го да сфар-
мі ра ва ны ў па ме ры 24,4 міль яр да руб-
лёў і пры рас лі ўся го на 0,3 %. Сю ды 
ўклю ча ны рост ва ла во га ўнут ра на га 
пра дук ту на 1,9 %, стаў ка рэ фі нан са-
ван ня 9,5 %. Кошт наф ты, за кла дзе ны 
ў да ку мент, — 60 до ла раў за ба раль.

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, у бюд жэ це ўлі ча-
ны стра ты ад да хо даў пры рэа лі за цыі 
пад атко ва га ма неў ру Ра сіі ў па ме ры 
ка ля 537 міль ё наў руб лёў.

Асноў ная кры ні ца да ход най част кі 
бюд жэ ту — па да ткі. Яны скла да юць 
81,2 % і на не каль кі пунк таў пры рас лі. 
«За ста юц ца стаў кі па дат каў без змя-
нен няў, але ў ме жах 530 міль ё наў руб-
лёў ёсць да дат ко выя да хо ды. Яны звя-
за ны з гар ма ні за цы яй за ка на даў ства 
ў рам ках Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за па ак цыз най па лі ты цы. Та му 

ўзрас туць ак цы зы на моц ныя ал ка-
голь ныя на поі ў ме жах 6 %, на ты ту нё-
выя вы ра бы — у ме жах 15 %», — па-
тлу ма чы ла Люд мі ла Да бры ні на.

У да ход пой дуць мыт ныя пош лі ны 
на ўвоз ныя наф та пра дук ты і ка лій ныя 
ўгна ен ні — ад па вед на 1,1 і 1,4 міль яр-
да руб лёў.

Рас хо ды бюд жэ ту за пла на ва ны ў 
па ме ры 25,4 міль яр да руб лёў з рос там 
11 % і ін фля цы яй 5 %. На са цы яль ную 
сфе ру вы дат ку юць 5 міль яр даў (рост 
на 10 %), ахо ву зда роўя — 1,3 міль яр-
да руб лёў (рост на 28 %). Гэ тае па ве-
лі чэн не за бяс пе чыць рост за роб каў, 
на быц цё су час на га ме ды цын ска га 
аб ста ля ван ня і не аб ход ных ле ка вых 
срод каў.

«Вель мі важ на ад зна чыць пад трым-
ку шмат дзет ных сем' яў. 350 міль ё наў 
руб лёў ужо на кі ра ва на на фар мі ра ван-
не ся мей на га ка пі та лу. З 1 сту дзе ня за-
пра цуе ме ха нізм маг чы мас ці вы ка ры-
стан ня яго да тэр мі но ва. Як па каз ва юць 
су стрэ чы, яго ча ка юць шмат дзет ныя 
сем'і і пад трым лі ва юць па лі ты ку дзяр-
жа вы ў гэ тым пла не. Гэ та да па мо жа 
вы ра шыць праб ле мы, звя за ныя з па-
ляп шэн нем жыл лё вых умоў, атры ман-
нем плат най аду ка цыі і ме ды цын скіх 
па слуг», — па ве да мі ла стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах 
Па ла ты прад стаў ні коў.

Ад зна чы ла Люд мі ла Да бры ні на за-
кла дзе ную ў бюд жэт пад трым ку сель-
скай гас па дар кі, рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі. Па сло вах дэ пу та таў, ёсць 
пэў ная на сця ро жа насць, звя за ная з 
дэ фі цы там бюд жэ ту, але ап ты міз му 
да да юць маг чы мы эка на міч ны рост і 
па вы шэн не эфек тыў нас ці дзяр жаў на-
га сек та ра ў гэ тым пла не.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ЖЫЦЬ ПА СРОД КАХ
Рост за роб каў бюд жэт ні каў на ле та за пла на ва ны на 10—11 пра цэн таў

ЁСЦЬ 
ПЫ ТАН НІ? 

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ!
Ня гле дзя чы 

на вя лі кія вы хад ныя, 

тра ды цыя 

пра вя дзен ня 

пра мых тэ ле фон ных 

лі ній за ха ва ец ца. 

У су бо ту, 

9 ліс та па да, з 9.00 

да 12.00 на су вя зі 

бу дуць:

кі раў нік спраў Брэсц-
ка га абл вы кан ка ма Ге ор-
гій Мі ка ла е віч ХВАЛЬ КО. 
Тэл. (8 0162) 21 31 21);

на мес нік стар шы ні 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі  мір Мі ка ла е віч 
БЕ ЛА ВУС. Тэл. (8 0212) 
22 22 22;

кі раў нік спраў Го мель-
ска га абл вы кан ка ма 
Але на Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ-
КОЎ СКАЯ. Тэл. (8 0232) 33 
12 37;

кі раў нік спраў Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма 
Ігар Анд рэ е віч ПА ПОЎ. 
Тэл. (8 0152) 73 56 44;

кі раў нік спраў Ма гі лёў-
ска га абл вы кан ка ма Ры гор 
Аляк санд ра віч ВА РО НІН. 
Тэл. (8 0222) 50 18 69;

на мес нік стар шы ні Мінск-
ага абл вы кан ка ма Іван 
Ста ні сла ва віч МАР КЕ ВІЧ. 
Тэл. 8 017) 500 41 60;

пер шы на мес нік стар-
шы ні Мінск ага гар вы кан-
ка ма Фё дар Вік та ра віч 
РЫ МА ШЭЎ СКІ. Тэл. (8 017) 
222 44 44.


