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Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы бо-
кія спа чу ван ні са вет ні ку-кан суль тан ту ад дзе ла 
па ра бо це з да ку мен та мі і зва ро та мі гра ма дзян 
Сак ра та ры я та Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Шуль гі ной Свят ла не 
Вік та раў не ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім 
го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Вы ба ры 
ў Па ла ту прад стаў ні коў 
ад бу дуц ца 11 ве рас ня

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 6 чэр ве ня пад-
пі саў Указ №190 «Аб на зна чэн ні вы ба раў у Па ла ту 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь шос та га склі кан ня» і Указ №191 «Аб на зна чэн-
ні вы ба раў у Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га склі кан ня», па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Згод на з да ку мен та мі, вы ба ры ў склад па лат На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос та га 
склі кан ня прой дуць 11 ве рас ня 2016 го да ў Па ла ту 
прад стаў ні коў, у Са вет Рэс пуб лі кі — з 18 чэр ве ня па 
18 ве рас ня 2016 го да.

Гэ тыя тэр мі ны вы зна ча ны з улі кам па тра ба ван няў 
Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, паводле якой вы-
ба ры ў но вы склад па лат пар ла мен та на зна ча юц ца 
кі раў ні ком дзяр жа вы не паз ней як за ча ты ры ме ся цы 
і пра вод зяц ца не паз ней як за 30 дзён да за кан чэн ня 
паў на моц тваў гэ тых па лат дзей на га склі кан ня. Тэр мін 
паў на моц тваў Па ла ты прад стаў ні коў дзей на га пя та га 
склі кан ня за кан чва ец ца 17 каст рыч ні ка 2016 го да, Са-
ве та Рэс пуб лі кі — 18 каст рыч ні ка 2016 го да.

На вы ба рах у Па ла ту прад стаў ні коў бу дуць дзей ні-
чаць амаль 110 акру го вых і 6149 участ ко вых вы бар-
чых ка мі сій (уклю ча ю чы 49 за ме жа мі кра і ны).

Тра ды цый на для ма ні то рын гу за вы ба ра мі ў Рэс-
пуб лі ку Бе ла русь пла ну ец ца за пра сіць між на род ных 
на зі раль ні каў.

Фі нан са ван не рас хо даў па пад рых тоў цы і пра вя-
дзен ні на зва ных вы ба раў бу дзе ажыц цяў ляц ца за 
кошт рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

«Сён ня ме ды я цыя з'яў ля-
ец ца са мым за па тра ба ва ным 
аль тэр на тыў ным спо са бам 
вы ра шэн ня кан флік таў у све-
це: ка мер цый ных, са цы яль-
ных, пра цоў ных, ся мей на-бы-
та вых», — лі чыць се на тар. 
На яе дум ку, у ме ды я тыў ным 
вы ра шэн ні праб лем шмат ста-
ноў ча га. Па-пер шае, кан флікт 
вы ра ша ец ца не толь кі на юры-
дыч ным уз роў ні, але і на псі ха-
ла гіч ным. Па-дру гое, гэ та раз-
гру жае дзяр жаў ныя су ды.

Праў да, да «пры мі ры це-
ляў» сён ня звяр та юц ца не 
так час та. На дум ку Сяр гея 
ЗА ДЗІ РА НА, на мес ні ка мі-
ніст ра юс ты цыі, мно гія гра-

ма дзя не не толь кі не ве да юць 
пра «плю сы» па слуг ме ды я та-
ра, але і аб ме ды я цыі ўво гу ле. 
Та му мі ніс тэр ства ця пер пра-

цуе над пы тан нем аб пра вя-

дзен ні маш таб най рэ клам най 

кам па ніі ін сты ту та ме ды я цыі. 

«Пла ну ец ца за пус ціць се рыю 

ві дэа ро лі каў у эфі ры вя ду чых 

тэ ле ка на лаў і ў ін тэр нэ це, а 

так са ма раз мяс ціць рэ кла-

му на га рад скіх біл бор дах і ў 

гра мад скім транс пар це. Мы 
хо чам сфар мі ра ваць у гра ма-
дзян ней кі ві зу аль ны воб раз 
для ўстой лі ва га ра зу мен ня пе-
ра ваг, якія дае ме ды я цыя», — 
ад зна чыў Сяр гей За дзі ран.

Пла ну ец ца так са ма ства-
рыць ін тэр нэт-рэ сурс, на 
якім бу дзе зна хо дзіц ца ўся 
ін фар ма цыя аб ме ды я та рах 
і іх дзей нас ці. Ця пер та кія 
звест кі ёсць на вэб-пар та ле 
Мі ніс тэр ства юс ты цыі: ін фар-
ма цыя пра спе цы я лі за цыю і 
кан такт ныя да ныя. «Ска жам 
пра ма, гэ тая ін фар ма цыя до-
сыць бед ная, та му ця пер мы 
цал кам пад трым лі ва ем пра-
па но ву асоб ных ме ды я та раў 
аб ства рэн ні сай та «Медиа-
тор.бел», — ска заў Сяр гей 
За дзі ран.

Рэ сурс, які ўжо зна хо дзіц ца 
ў пра цэ се рас пра цоў кі, бу дзе 
па бу да ва ны па прын цы пе са-
ма на паў нен ня. Кож ны ме ды-
я тар пры жа дан ні змо жа там 
за рэ гіст ра вац ца і рас ка заць 
пра тое, у якіх сфе рах ён пра-
цуе і як з ім звя зац ца. На сай це 
бу дзе маг чы масць пе рай сці па 
спа сыл цы на сайт Мі нюс та для 
пра вер кі ста ту су ме ды я та ра — 
дзей ны ён ці не.

Так са ма на мес нік мі ніст ра 
рас ка заў, што ў мі ну лым ме-
ся цы Мі ніс тэр ства юс ты цыі 
атры ма ла пер шую скар гу на 
дзе ян ні ме ды я та ра. «Не бу ду 
агуч ваць пад ра бяз нас ці, па-
коль кі ка мі сія яшчэ пы тан не 
не раз гля да ла. Па дзея гэ та 
не ад на знач ная, але ў пэў ным 
сэн се свед чыць аб раз віц ці 
ін сты ту та ме ды я цыі ў Бе ла ру-
сі», — ска заў ён.

Акра мя та го, у «круг лым 
ста ле» ўзя лі ўдзел чле ны Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
па за ка на даў стве і дзяр жаў-
ным бу даў ніц тве, дэ пу та ты Па-
ла ты прад стаў ні коў, стар шы ня 
Бе ла рус кай на та ры яль най па-
ла ты, прад стаў ні кі Вяр хоў на га 
Су да, Ге не раль най пра ку ра-
ту ры, На цы я наль на га цэнт ра 
за ка на даў ства і пра ва вых да-
сле да ван няў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavit@zviazda.by
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ЯК РАЗ ВІ ВА ЕЦ ЦА 
ІН СТЫ ТУТ МЕ ДЫ Я ЦЫІ?

Што вар та зра біць, каб бе ла ру сы мі ры лі ся, а не су дзі лі ся

— Што дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні-
коў пя та га склі кан ня лі чаць сва ім най-
боль шым да сяг нен нем?

— Прэ зі дэнт пад час Па слан ня бе ла-
рус ка му на ро ду і На цы я наль на му схо ду 
звяр нуў ува гу, што пар ла мен там пя та га 
склі кан ня на вы со кім уз роў ні бы ла пра-
роб ле на пра ца па за ка на даў чым за бес-
пя чэн ні раз віц ця кра і ны, а так са ма рэг ла-
мен та ва ны ад но сі ны, якія ра ней не ме лі 
комп лекс на га ўрэ гу ля ван ня. Бы лі пры ня ты 
аб са лют на но выя за ко ны: «Аб ме ды я цыі», 
«Аб аль тэр на тыў най служ бе». Так, ця пер 
юна кі мо гуць пры зы вац ца на аль тэр на тыў-
най асно ве ў су вя зі са сва і мі рэ лі гій ны мі 
пе ра ка нан ня мі, ра ней та ко га не бы ло. Трэ-
ба ска заць і пра ўдас ка на лен не пен сій най 
сіс тэ мы, якая даў но ўжо па тра ба ва ла рэ-
фар ма ван ня.

У эка на міч ным пла не ў нас но выя за ко-
ны «Аб ін вес ты цы ях», «Аб дзяр жаў на-пры-
ват ным парт нёр стве», «Аб кан цэ сі ях», «Аб 
ка мер цый най тай не». Уво гу ле ж пры ня та 
ка ля 20 зу сім но вых за ко наў.

Нель га не зга даць і аб пры няц ці шэ ра-
гу ко дэк саў, якіх у нас ра ней уво гу ле не 
бы ло. Гэ та Ляс ны, Вод ны ко дэк сы, рых-
ту ец ца да пры няц ця Ко дэкс аб куль ту ры. 
Апош ні, да рэ чы, з'яў ля ец ца ўні каль ным не 
толь кі для на шай кра і ны, але і для ўся го 
све ту. Ко дэкс аб куль ту ры бу дзе комп лекс-
на рэ гу ля ваць усе пы тан ні гэ тай сфе ры ў 
кра і не.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў па сва-
ёй іні цы я ты ве рас пра ца ва лі вель мі вя лі кі 
пра ект за ко на «Аб уня сен ні змен і да паў-
нен няў у За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 

жы вёль ным све це». Так са ма дэ пу та ты 
па ча лі ак тыў ную ра бо ту над аб са лют на 
но вым пра ек там за ко на «Аб абы хо джан ні 
з жы вё ла мі». Пла ну ец ца раз гле дзець яго 
ў пер шым чы тан ні ў гэ тым ме ся цы. Ска жу, 
што па абы хо джан ні з на шы мі мен шы мі 
бра та мі мож на мер ка ваць пра ўзро вень 
цы ві лі за ва нас ці дзяр жа вы.

Мы рас пра ца ва лі і пры ня лі но вы для 
на шай кра і ны За кон «Аб ме ды я цыі». Ён 
быў пры ня ты ў 2013 го дзе, але ўжо па тра-
буе ўдас ка на лен ня — з улі кам прак ты кі 
пры мя нен ня. Мы ўво гу ле шмат пра ца ва лі і 
пра цу ем над ад наў лен чым пра ва суд дзем, 
ука ра нен нем пра цэ су ме ды я цыі ў пра-
цэс вя дзен ня не ка то рых кры мі наль ных 
спраў. Пра ца ва лі і над ства рэн нем фон-
ду аб кам пен са цыі ма тэ ры яль на га ўро ну 
па цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх зла чын ствах, 
але праз ня лёг кі фі нан са ва-эка на міч ны 
стан у кра і не іні цы я ты ва па куль не бы ла 
рэа лі за ва на.

Імк нём ся пры цяг ваць да су мес най пра-
цы ву чо ных. Пры на шай Па ста ян най ка мі-
сіі па за ка на даў стве мы ўпер шы ню ства-
ры лі са вет, ку ды ўва хо дзяць на ву коў цы, 
прак ты кі, каб яны маг лі да па маг чы нам 
пра ца ваць над раз гля дам но вых за ко на-
пра ек таў.

На ту раль на, вя лі кі аб' ём дэ пу тац кай 
пра цы — між на род ныя і між пар ла менц-
кія су вя зі.

— На што трэ ба бу дзе звяр нуць ува гу 
дэ пу та там на ступ на га склі кан ня?

— Са праў ды, бы ла зроблена вя лі кая 
пра ца і на бу ду чы ню. Шос та му склі кан ню 
мож на бу дзе ак цэн та ваць ува гу не толь-

кі на ўдас ка на лен ні за ка на даў ства, але і 
на прак тыч най пра цы. Не аб ход на бу дзе 
пра во дзіць ма ні то рын гі, як пры мя ня юц ца 
на прак ты цы пры ня тыя за ко на пра ек ты. 
Інакш мы прос та не бу дзем ве даць, як гэ-
тыя да ку мен ты дзей ні ча юць.

На прык лад, ня даў на дзве ка мі сіі па за-
ка на даў стве — ад Па ла ты прад стаў ні коў 
і ад Са ве та Рэс пуб лі кі — пра вя лі «круг лы 
стол», дзе аб мер ка ва лі, як дзей ні чае на 
прак ты цы «За кон аб ме ды я цыі», пра які 
я ўжо згад ва ла вы шэй. З улі кам прак ты кі 
пры мя нен ня бы лі вы пра ца ва ны но выя пра-
па но вы па ўдас ка на лен ні гэ та га да ку мен-
та, каб на шы гра ма дзя не больш шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва лі ме ды я цыю ў вы ра шэн ні 
спрэ чак і кан флік таў і менш звяр та лі ся ў 
су ды. Ця пер пла ну ем рых та ваць пра ект 
за ко на на 2017 год па ўдас ка на лен ні гэ-
та га за ко на.

— Якое зна чэн не мае сход для на-
род ных вы бран ні каў?

— Сход для дэ пу та та — гэ та та кая ж 
кры ні ца ін фар ма цыі, як і зва ро ты вы бар-
шчы каў. З яе дэ пу тат бя рэ асно ву для сва-
іх за ка на даў чых іні цы я тыў. Усе бе ла рус кі 
на род ны сход — гэ та та кое вя лі кае ін фар-
ма цый нае по ле, дзе бу дуць агу ча ны праб-
ле мы не толь кі рэ гі я наль на га ха рак та ру, 
але і ў маш та бах дзяр жа вы, вы ра шэн не 
якіх за па тра буе ўдас ка на лен ня за ка на-
даў ства.

Гэ та ты чыц ца лю бой га лі ны: ці то эка-
но мі кі, ці то аду ка цыі, са цы яль най сфе ры, 
вы твор час ці. Без за ка на даў ча га су пра ва-
джэн ня не мо жа раз ві вац ца ні эка но мі ка 
кра і ны, ні ін шыя сфе ры. Та му там бу дзе 
вы сту паць не толь кі кі раў нік кра і ны, які 
дасць спра ва зда чу за мі ну лыя пяць га доў і 
на ме ціць мэ ты і за да чы на на ступ ную пя ці-
год ку. На ту раль на, па коль кі гэ та на род ны 
сход, бу дуць вы сту паць і са мі па слан ні кі 
на ро да — дэ ле га ты — і ка заць пра тое, 
якім яны ба чаць раз віц цё на шай кра і ны 
на пра ця гу на ступ ных пя ці га доў.

Яшчэ раз пад крэс лю: за да чы, мэ ты, 
якія бу дуць агу ча ны, за па тра бу юць за ка-
на даў ча га ўдас ка на лен ня.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

ДА КУ МЕН ТЫ, 
АНА ЛА ГАЎ ЯКІМ НЯ МА

Дэ пу тат пра зна чэн не схо ду для за ка на даў чай ула ды

За кон аб ме ды я цыі ў на шай кра і не — 
адзін з са мых ма ла дых. Яму ўся го не каль кі га доў, 
але ўжо мож на га ва рыць пра вы ні кі яго ўжы ван ня. 
Па сло вах Лі ліі МА РОЗ, стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве, 
«круг лы стол», які пра вя лі ў верх няй па ла це 
бе ла рус ка га пар ла мен та, пры све ча ны прак ты цы 
пры мя нен ня за ко на і ацэн цы та го, 
на коль кі ін сты тут ме ды я цыі раз ві ты ў Бе ла ру сі.

Тра ды цый на Усе бе ла рус кі на род ны сход — 
гэ та свое асаб лі вае пад агу льнен не да сяг нен няў 
за мі ну лую пя ці год ку. У кож най сфе ры 
іх да стат ко ва. У сфе ры за ка на даў ства, на прык лад, 
гэ та рас пра цоў ка і пры няц це шэ ра гу знач ных 
за ко на пра ек таў — у тым лі ку ўні каль ных 
як у маш та бах рэ гі ё на, так і ўся го све ту. 
Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду На тал ля ГУЙ ВІК, 
член Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве, 
рас ка за ла пра тое, ча го ча кае за ка на даў чая 
га лі на ўла ды ад на род на га схо ду.

За дзей ні чаць 
па тэн цы ял

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў 
да вер чыя гра ма ты па слоў 13 дзяр жаў
«З улі кам ад кры тас ці бе ла рус кай эка но мі кі 
важ ным фак та рам устой лі ва га раз віц ця 
на шай кра і ны з'яў ля ец ца эфек тыў ная 
эка на міч ная дзей насць, якая за бяс печ ва ец ца 
зба лан са ва нас цю ў знеш нім ганд лі 
і ўдзе лам у між на род ным па дзе ле пра цы», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, ад ной з клю ча вых мэт 
эка на міч най па лі ты кі Бе ла ру сі ста но віц ца пла на мер-
ная ды вер сі фі ка цыя экс пар ту і раў на мер нае раз мер-
ка ван не ганд лё вых су вя зяў па трох асноў ных на прам-
ках: Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, Еў ра пей скім са-
ю зе, а так са ма парт нё рах у Азіі, Аф ры цы і Аме ры цы. 
Да 2020 го да Бе ла русь пла нуе вый сці на пра пар цы я-
наль ныя су ад но сі ны па кож ным з гэ тых на прам каў.

Кі раў нік дзяр жа вы пры няў да вер чыя гра ма ты 
па слоў Аў стра ліі, Га ны, Гві неі, Зім баб вэ, Рэс пуб лі-
кі Ка рэя, Ні ка ра гуа, Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў, 
Поль шчы, Сла ва кіі, Су да на, Фі лі пін, Эфі о піі і Япо ніі, 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, у пры ват нас ці, ад зна чыў, 
што Бе ла русь за ці каў ле на ў пад тры ман ні на рас та ю-
чай ды на мі кі су пра цоў ніц тва з ЕС. «Гэ ты год пры нёс 
па зі тыў ныя зру хі ў нар ма лі за цыі на шых ад но сін з 
Еў ра са ю зам. Без умоў на, мы за ці каў ле ны ў мак сі-
маль ным па глыб лен ні ўза е ма су вя зяў з ЕС», — за явіў 
бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт так са ма ба чыць вя лі кія перс пек ты вы для 
па шы рэн ня ўза е ма дзе ян ня з дзяр жа ва мі Аф ры кі, у 
ды на міч ным раз віц ці якіх Бе ла русь за ці каў ле на. Яшчэ 
ад ным з пры яры тэ таў у знеш няй па лі ты цы кра і ны, 
па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, па-ра ней ша му з'яў-
ля ец ца азі яц кі век тар.

Вя лі кі не за дзей ні ча ны па тэн цы ял для ўма ца ван ня 
су пра цоў ніц тва ў сфе ры двух ба ко ва га ганд лю ёсць і 
ў ад но сі нах з Аў стра лі яй. У роў най сту пе ні Бе ла русь 
раз ліч вае на раз віц цё ўза е ма дзе ян ня з кра і на мі аме-
ры кан ска га рэ гі ё на. На дзей ным па лі тыч ным і эка-
на міч ным са юз ні кам у Цэнт раль най Аме ры цы для 
Бе ла ру сі з'яў ля ец ца Ні ка ра гуа.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў над зею, што дзей-
насць дып ла ма таў у Бе ла ру сі абер нец ца ад чу валь-
ны мі вы ні ка мі, дасць маг чы масць знай сці да дат ко выя 
ні шы і рэ сур сы для ўма ца ван ня ганд лё ва-эка на міч ных 
кан так таў і рэа лі за цыі знач ных між на род ных пра ек таў. 
«Ха чу за пэў ніць, што з бо ку бе ла рус кіх дзяр жаў ных 
ор га наў і на шых гра ма дзян вам бу дуць ака за ны ўсе-
ба ко вая ўва га і са дзей ні чан не, а для ра бо ты бу дуць 
ство ра ны са мыя спры яль ныя ўмо вы. У гэ тым вы мо-
жа це не су мня вац ца», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.


