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На шляху да рэалізацыі
глабальных мэт

КАРЫСНЫ ДОСВЕД
Беларусь зацікаўлена ў славацкім вопыце
мясцовага самакіравання

Н

АМЕСНІК Старшыні Савета
Рэспублікі Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь,
Нацыянальны каардынатар па
дасягненні Мэт устойлівага развіцця
Мар'яна ШЧОТКІНА правяла сустрэчу
з Пастаянным прадстаўніком ПРААН
у Рэспубліцы Беларусь Аляксандрай
САЛАЎЁВАЙ.

А

Фота БелТА.

Б гэтым заявіў старшыня Савета
Рэспублікі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ
журналістам па выніках сустрэчы
з парламенцкай дэлегацыяй Славакіі на
чале са старшынёй Нацыянальнага савета
Андрэем ДАНКА.
Як паведамляе БелТА, спікер верхняй палаты парламента праінфармаваў, што цяпер
у Беларусі праводзіцца работа па магчымым
унясенні змяненняў і дапаўненняў у дзеючую Канстытуцыю. У сувязі з гэтым, паводле
яго слоў, актуальная тэма развіцця мясцовага самакіравання.
— Безумоўна, нас цікавілі пытанні, звязаныя з мясцовым самакіраваннем. Зараз
у мэтах выканання даручэнняў кіраўніка
дзяржавы мы працуем у гэтай сферы. І як
правільна размеркаваць паўнамоцтвы паміж цэнтрам і рэгіёнамі — тут вопыт Славакіі
проста неацэнны для нас, — сказаў старшыня Савета Рэспублікі.
Як адзначыў Андрэй Данка, Славакія сапраўды дасягнула пэўных поспехаў у гэтым
плане. Разам з тым ёсць і некаторыя недахопы, у прыватнасці, у сферы адукацыі і аховы
здароўя.
На сустрэчы бакі абмяркоўвалі таксама
функцыянаванне буйных прамысловых
прадпрыемстваў у сучасных эканамічных
умовах. Гаворка ішла пра тое, як больш
эфектыўна распарадзіцца тым інтэлектуальным і прамысловым патэнцыялам, які ў іх
сканцэнтраваны. Міхаіл Мясніковіч адзначыў, што развітая дагаворна-прававая база
спрыяе ўмацаванню беларуска-славацкага
супрацоўніцтва. Разам з тым, лічыць спікер, яе неабходна пашыраць, асабліва па
тых кірунках, якія цікавыя моладзі: навука,
адукацыя, інфармацыйна-камунікацыйныя
тэхналогіі, культура, спорт. Да таго ж у Беларусі пачынае зараджацца маладзёжны
парламент, і ёсць сэнс падумаць пра сумес-
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ныя мерапрыемствы для маладых палітыкаў
дзвюх краін.
Дэлегацыя Славакіі наведала музей Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальную бібліятэку. Старшыня Нацыянальнага савета
выказаў захапленне тым, як Беларусь паважае сваю гісторыю, традыцыйныя каштоўнасці. Андрэй Данка таксама адзначыў
якасць беларускіх прадуктаў харчавання,
асабліва малочнай прадукцыі, якую таксама
атрымалася пакаштаваць.
Бакі падкрэслілі значнасць і актуальнасць
парламенцкага візіту такога высокага ўзроўню. Ён, упэўнены ўдзельнікі сустрэчы, паспрыяе рэальнаму паляпшэнню і ўмацаванню даверу і павелічэнню колькасці сумесных
праграм і праектаў.
Таваразварот паміж Беларуссю і Славакіяй у 2018 годзе склаў 217,9 мільёна долараў.
Знешнегандлёвае сальда склалася станоўчым у памеры 10,1 мільёна. У студзені — сакавіку 2019 года тавараабарот паміж краінамі
склаў 54,5 мільёна долараў, павялічыўшыся
на 18,5 % да аналагічнага перыяду 2018-га.
У Беларусі дзейнічаюць 11 сумесных і 7
замежных прадпрыемстваў з удзелам славацкага капіталу.

Як паведамляецца на сайце верхняй
палаты беларускага парламента, падчас сустрэчы абмяркоўваліся асноўныя
сферы ўзаемадзеяння з ПРААН, магчымасці пашырэння партнёрства ў галіне
дасягнення Мэт устойлівага развіцця.
Беларусь зацікаўлена ў развіцці міжнароднага супрацоўніцтва па пытаннях
дасягнення МУР і правядзенні на сваёй
тэрыторыі буйных мерапрыемстваў па
гэтай тэматыцы.
— Мінск можа стаць добрай пляцоўкай для арганізацыі буйных міжнародных мерапрыемстваў па Мэтах устойлівага развіцця. Нам цікавы вопыт іншых
краін, і мы гатовыя падзяліцца сваім, —
адзначыла Мар'яна Шчоткіна.
У лютым 2018 года ў рамках рэгіянальнага форуму па МУР у Мінску Беларусь выступіла з ініцыятывай стварэння
партнёрскай сеткі нацыянальных каардынатараў па дасягненні Мэт. Гэтая прапанова была падтрымана міжнароднай
супольнасцю. Вядзецца работа над прасоўваннем гэтай ініцыятывы. Да праекта
ўжо праявілі цікавасць многія краіны.
Віцэ-спікер верхняй палаты парламента нагадала, што праца па дасягненні МУР у Беларусі вядзецца па чатырох
асноўных кірунках: эканоміка, экалогія,
сацыяльная сфера і маніторынг. Да яе актыўна прыцягваюцца бізнес-супольнасць
і грамадскія арганізацыі. Асаблівая ўвага
надаецца праектам з удзелам моладзі.
— Зроблена нямала, аднак важна не
змяншаць тэмпы і самае галоўнае — мець

канкрэтны вынік, — падкрэсліла Мар'яна
Шчоткіна. Паводле яе слоў, у цяперашні
час прапрацоўваецца пытанне аб стварэнні свайго роду лабараторыі па МУР,
дзе маглі б акумулявацца інавацыйныя
тэхналогіі і праекты, накіраваныя на дасягненне Мэт.
У сваю чаргу, Аляксандра Салаўёва
адзначыла, што такога роду праекты,
падтрымка інавацый у цэлым уяўляюць
цікавасць для ПРААН. Яна высока ацаніла праведзеную ў краіне работу ў галіне МУР.
— Беларусь шмат у чым з'яўляецца
чэмпіёнам у пытаннях дасягнення Мэт —
па вопыце, абранай мадэлі і таму, як
нацыяналізаваны адпаведныя індыкатары. У вашай краіне ёсць шмат лакальных
ідэй і праектаў, якія могуць быць карысныя для іншых краін, — падкрэсліла Пастаянны прадстаўнік ПРААН.
Сёлета Беларусь і ПРААН павінны пачаць распрацоўку новай краінавай праграмы на 2021—2025 гады.
— Хацелася б, каб яна была ўвязана
з Нацыянальнай стратэгіяй устойлівага
развіцця і той работай, якую вы праводзіце ў галіне МУР, — дадала яна.
Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі пытанні супрацоўніцтва ў рамках
Нацыянальнага плана дзеянняў па развіцці зялёнай эканомікі.
Акрамя таго, размова ішла аб запушчанай аргкамітэтам «ЭКСПА-2020»
глабальнай праграме найлепшых практык «Маленькія крокі, вялікія дасягненні:
рашэнні для ўстойлівага выніку». Гэта
платформа для праектаў, якія дэманструюць механізмы вырашэння найбольш складаных глабальных выклікаў. Мяркуецца, што платформа стане
базісам для дэманстрацыі простых, але
эфектыўных ініцыятыў, накіраваных на
дасягненне Мэт устойлівага развіцця.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ДОСТИЖЕНИИ ЦУР
П

роблемы повышения
эффективности
лесопромышленного
комплекса в контексте
реализации Целей устойчивого
развития (ЦУР) и региональной
политики стали главной темой
обсуждения на расширенном
заседании Постоянной
комиссии Совета Республики
по региональной политике и
местному самоуправлению.

В нем приняли участие министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир
Колтович, первый заместитель
Национального статистического
комитета Ирина Кангро, первый заместитель председателя
министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, заместитель
министра экономики Дмитрий
Матусевич, заместитель министра по налогам и сборам Элла
Селицкая, заместитель министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Александр
Корбут, другие представители
государственных органов и научной общественности.
Беларусь, располагая общей
площадью земель лесного фонда
в 9582 тысячи гектаров, должна
получать значительно большую
отдачу от лесохозяйственного
производства, чем имеет сейчас.
Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии
Совета Республики по региональной политике и местному
самоуправлению Александр
ПОПКОВ отметил, что пришло
время подойти к решению проб-

лем лесной отрасли по-хозяйски,
с учетом мировой практики и
лучших примеров организации
такой работы в нашей стране.
—Лес — это природный возобновляемый ресурс. Мы должны
думать, каким образом формировать добавленную стоимость,
используя этот ресурс в целях
увеличения объемов экспорта
готовой продукции и вклада отрасли в создание валового внутреннего продукта. И в первую
очередь необходимо обратить
внимание на совершенствование
законодательства как основы успешного развития всего лесопромышленного комплекса.
В настоящий момент все правовые отношения в сфере лесно го хо зяй ства регулируются
Лес ным ко дек сом, ко то рый
в 2015 году был переработан с
учетом развития отрасли.
Необходимые изменения и
дополнения в документ были
внесены и в декабре прошлого
года. В результате появилось
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больше возможностей для развития лесного хозяйства, включая охрану и защиту леса, обеспечения древесиной потребителей всех форм собственности
и хозяйствования.
Практически все белорусские
леса сертифицированы на соответствие экологическим требованиям по международной и европейской схемам сертификации.
Однако проблема эффективного
использования лесных ресурсов
по-прежнему в большинстве регионов страны остается пока еще
не до конца решенной.
На расширенном заседании
пост оян ной комиссии Со ве та
Республики по региональной

политике и местному самоуправлению было принято решение
провести мониторинг практики
применения законодательства в
области лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
Для этого НАН Беларуси и Министерству лесного хозяйства
предложено дать оценку правового обеспечения деятельности
аналогичных отраслей в странах
Евразийского экономического
союза и Евросоюза. В процессе
мониторинга будут проанализированы международные соглашения и договоры Республики
Беларусь по охране и защите животного и растительного мира.
Также специалисты изучат все
проблемные вопросы, связанные
с выполнением государственной
программы «Белорусский лес»
на 2016—2020 годы.
Белстату, Минлесхозу, министерствам экономики и по налогам и сборам рекомендовано
изучить проблемы экономики

лесопромышленного комплекса:
эффективность работы и финансовое состояние организаций,
ценовую политику и внешнюю
торговлю в сфере лесного хозяйства, проблемы кадрового
обеспечения и подготовки специалистов.
Также НАН Беларуси, заинтересованным министерствам
и организациям пред ло же но
проанализировать практику
применения и проблемы реализации законодательства об
использовании, охране, защите
и воспроизводстве лесов в Республике Беларусь и сформировать
предложения по его усовершенствованию.
Постоянная комиссия предложила по итогам проведенной
работы во второй декаде июня
рассмотреть вопрос «Правовые и
экономические инструменты регулирования деятельности лесного
хозяйства и лесопромышленного
комплекса в контексте реализации
Целей устойчивого развития и региональной политики» на заседании научно-консультативного
совета по вопросам социальноэкономического развития Беларуси при Президиуме Совета
Республики Национального собрания.
Планируется, что предложения, поступившие в процессе
проведенного мониторинга и
всех состоявшихся мероприятий,
лягут в основу законодательной
деятельности по совершенствованию работы лесопромышленного комплекса.
Наталья БИТЕЛЬ.
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