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ТЭРЫТОРЫЙ
Сёння, на жаль, далёка не ўсе рэгіянальныя бюджэты самадастатковыя. Якія механізмы для павышэння долі ўласных даходаў
у агульным аб'ёме мясцовых бюджэтаў лепш выкарыстоўваць?
Адказ на гэтае пытанне лепш за іншых ведае Мінфін. Яго кіраўнік
Максім Ермаловіч расказаў народным абраннікам, якія прымалі
ўдзел у сумесным пасяджэнні Савета па ўзаемадзеянні органаў
мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі і Савета Акадэміі
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, на што неабходна звярнуць увагу. А яшчэ міністр анансаваў новыя падыходы Мінфіна па
кіраванні ліквіднасцю сродкаў.
На ўсе пытанні — што рабіць і які інструментарый выкарыстоўваць
па фарміраванні асноўных напрамкаў развіцця тэрыторый дзеля
эфектыўнай рэгіянальнай палітыкі, накіраванай на павышэнне якасці
жыцця насельніцтва, — дапамаглі знайсці адказ прадстаўнікі профільных міністэрстваў. Актывізацыя прадпрымальніцкай ініцыятывы, дапамога ў працаўладкаванні, якасць медыцынскіх паслуг, «смеццевыя
войны»... Здаецца, кола абмеркаваных тэм не абмяжоўвалася толькі
заяўленай у праграме. Асабліва шмат пытанняў узнікла па рэалізацыі
нормаў дэкрэта аб садзейнічанні занятасці, паколькі большасць прысутных узначальвае адпаведныя камісіі ў сваіх рэгіёнах.
Падрабязней аб усім гэтым чыПРАЦЯГ ТЭМЫ —
тайце ў матэрыялах нашых карэсна 4-й, 13–16-й стар.
пандэнтаў.

Унікальная вытворчасць сыроватачна-тлушчавага канцэнтрату
на заводзе «Праймілк», што ў Шчучыне, адзіная такога ўзроўню ў краіне,
безумоўна, станоўча ўплывае на развіццё рэгіёна.
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Ратуйце ФАПы!

Міністэрства аховы здароўя
дэпутатам: не дазваляйце
закрываць гэтыя ўстановы,
пакуль на вёсцы
жывуць людзі.
стар.

Мар'яна ШЧОТКІНА:

«Жанчыны маюць
рэальныя магчымасці
ўплываць на працэсы
ў краіне»
Напярэдадні Міжнароднага жаночага дня наш карэспандэнт
пагутарыў з намеснікам старшыні Савета Рэспублікі,
старшынёй Беларускага саюза жанчын, нацыянальным
каардынатарам па дасягненні Мэт устойлівага развіцця
Мар'янай ШЧОТКІНАЙ. Размаўлялі не толькі пра працоўныя
моманты, але і пра яе пазіцыю па ЭКА, дабрачыннасць,
гендарную роўнасць і, вядома ж, само 8 Сакавіка.

Фота БелТА.

Якія законапраекты
плануюць сёлета
разгледзець у Савеце
Рэспублікі.

— Вы доўгія гады адыгрываеце значную ролю ў беларускай палітыцы. Якая пасада стала для вас найбольш
складанай і чаму?
— Ёсць такі выраз: не трэба быць важным, важна быць патрэбным. Галоўнае, каб чалавек ставіўся да сваёй працы адказна, бачыў перспектыву, забяспечваў развіццё сістэмы.
Якую пасаду я ні займала б — настаўніка, дырэктара, міністра, — заўсёды было няпроста. Кожная з іх для мяне была
важнай і адказнай, і я лічыла, што менавіта на гэтай пасадзе
буду працаваць усё жыццё. Мне заўсёды было цікава, я шмат
чаму вучылася ў сваіх калег, а вакол былі прафесіяналы
сваёй справы. Я пераймала іх вопыт, пастаянна імкнулася павышаць кваліфікацыю. Без гэтага немагчыма
будаваць дзейнасць.
стар.

3

4

Устойлівасць
бюджэту

Залежыць
ад развіцця малых
і сярэдніх
прадпрыемстваў.
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«Залатая» сотка

Колькі гатовыя
заплаціць ахвотныя
за кавалак зямлі
ў Смалявіцкім
раёне?
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ПАРТНЁР ТЭМЫ ТЫДНЯ

Прынада
для бізнесу

Як зацікавіць
патэнцыйнага інвестара
ўкласці грошы
ў рэгіён.
стар.
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