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стар. 14

Як за ці ка віць 
па тэн цый на га ін вес та ра 
ўклас ці гро шы 
ў рэ гі ён.

Коль кі га то выя 
за пла ціць ах вот ныя 
за ка ва лак зям лі 
ў Сма ля віц кім 
ра ё не?

Пры на да 
для біз не су

стар. 15

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
дэ пу та там: не да зва ляй це 
за кры ваць гэ тыя ўста но вы, 
па куль на вёс цы 
жы вуць лю дзі.

Ра туй це ФА Пы!

стар. 4

Над чым 
пра цу ем?

Якія за ко на пра ек ты 
пла ну юць сё ле та 
раз гле дзець у Са ве це 
Рэс пуб лі кі. стар. 2

За ле жыць 
ад раз віц ця ма лых 
і ся рэд ніх 
прад пры ем стваў.

Устой лі васць 
бюд жэ ту

«За ла тая» сот ка

стар. 13

ПАРТНЁР ТЭМЫ ТЫДНЯ

Сён ня, на жаль, да лё ка не ўсе рэ гі я наль ныя бюд жэ ты са ма да-
стат ко выя. Якія ме ха ніз мы для па вы шэн ня до лі ўлас ных да хо даў 
у агуль ным аб' ёме мяс цо вых бюд жэ таў лепш вы ка рыс тоў ваць? 
Ад каз на гэ тае пы тан не лепш за ін шых ве дае Мін фін. Яго кі раў нік 
Мак сім Ер ма ло віч рас ка заў на род ным абран ні кам, якія пры ма лі 
ўдзел у су мес ным па ся джэн ні Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі і Са ве та Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на што не аб ход на звяр-
нуць ува гу. А яшчэ мі ністр анан са ваў но выя па ды хо ды Мін фі на па 
кі ра ван ні лік від нас цю срод каў.

На ўсе пы тан ні — што ра біць і які ін стру мен та рый вы ка рыс тоў ваць 
па фар мі ра ван ні асноў ных на прам каў раз віц ця тэ ры то рый дзе ля 
эфек тыў най рэ гі я наль най па лі ты кі, на кі ра ва най на па вы шэн не якас ці 
жыц ця на сель ніц тва, — да па маг лі знай сці ад каз прад стаў ні кі про філь-
ных мі ніс тэр стваў. Ак ты ві за цыя прад пры маль ніц кай іні цы я ты вы, да-
па мо га ў пра ца ўлад ка ван ні, якасць ме ды цын скіх па слуг, «смец це выя 
вой ны»... Зда ец ца, ко ла аб мер ка ва ных тэм не аб мя жоў ва ла ся толь кі 
за яў ле най у пра гра ме. Асаб лі ва шмат пы тан няў уз нік ла па рэа лі за цыі 
нор маў дэ крэ та аб са дзей ні чан ні за ня тас ці, па коль кі боль шасць пры-
сут ных уз на чаль вае ад па вед ныя ка мі сіі ў сва іх рэ гі ё нах.

Пад ра бяз ней аб усім гэ тым чы-
тай це ў ма тэ ры я лах на шых ка рэс-
пан дэн таў.

СТЫ МУ ЛЫ СТЫ МУ ЛЫ 
ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ 

ТЭ РЫ ТО РЫЙТЭ РЫ ТО РЫЙ

На пя рэ дад ні Між на род на га жа но ча га дня наш ка рэс пан дэнт 
па гу та рыў з на мес ні кам стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, 
стар шы нёй Бе ла рус ка га са ю за жан чын, на цы я наль ным 
ка ар ды на та рам па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця 
Мар' я най ШЧОТ КІ НАЙ. Раз маў ля лі не толь кі пра пра цоў ныя 
мо ман ты, але і пра яе па зі цыю па ЭКА, даб ра чын насць, 
ген дар ную роў насць і, вя до ма ж, са мо 8 Са ка ві ка.

— Вы доў гія га ды ады гры ва е це знач ную ро лю ў бе ла-
рус кай па лі ты цы. Якая па са да ста ла для вас най больш 
скла да най і ча му?

— Ёсць та кі вы раз: не трэ ба быць важ ным, важ на быць па-
трэб ным. Га лоў нае, каб ча ла век ста віў ся да сва ёй пра цы ад-
каз на, ба чыў перс пек ты ву, за бяс печ ваў раз віц цё сіс тэ мы.

Якую па са ду я ні зай ма ла б — на стаў ні ка, ды рэк та ра, мі-
ніст ра, — заў сё ды бы ло ня прос та. Кож ная з іх для мя не бы ла 
важ най і ад каз най, і я лі чы ла, што ме на ві та на гэ тай па са дзе 
бу ду пра ца ваць усё жыц цё. Мне заў сё ды бы ло ці ка ва, я шмат 
ча му ву чы ла ся ў сва іх ка лег, а ва кол бы лі пра фе сі я на лы 
сва ёй спра вы. Я пе рай ма ла іх во пыт, па ста ян на імк ну-
ла ся па вы шаць ква лі фі ка цыю. Без гэ та га не маг чы ма 
бу да ваць дзей насць.

Мар' я на ШЧОТ КІ НА:

«Жан чы ны ма юць «Жан чы ны ма юць 
рэ аль ныя маг чы мас ці рэ аль ныя маг чы мас ці 
ўплы ваць на пра цэ сы ўплы ваць на пра цэ сы 

ў кра і не»ў кра і не»

стар. 3Унікальная вытворчасць сыроватачна-тлушчавага канцэнтрату 
на заводзе «Праймілк», што ў Шчучыне, адзіная такога ўзроўню ў краіне, 

безумоўна, станоўча ўплывае на развіццё рэгіёна.

Фота БелТА.

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на 4-й, 13–16-й стар.


