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Эка но мі цы — Эка но мі цы — 
піль ная піль ная 
ўва гаўва га
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Мі ха іл Мяс ні ко віч у аў то рак, 
5 лю та га, пры няў удзел у на ра дзе 
ў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк санд ра Лу ка шэн ка з эка на міч ным 
бло кам Са ве та Мі ніст раў, па ве дам ляе 
прэс-служ ба верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та.

У цэнт ры ўва гі бы лі пы тан ні між-
на род на га су пра цоў ніц тва, раз віц ця 
эка но мі кі, па вы шэн ня эфек тыў нас-
ці пра цы асоб ных прад пры ем стваў. 
Асаб лі вая ўва га ад да дзе на ме рам па 
да лей шым па ляп шэн ні дзе ла во га ася-
род дзя ў кра і не.

* * *
Учо ра, 7 лю та га, спі кер верх ней 
па ла ты пар ла мен та, упаў на ва жа ны 
прад стаў нік кі раў ні ка дзяр жа вы па 
Брэсц кай воб лас ці Мі ха іл Мяс ні ко віч 
здзейс ніў ра бо чую па езд ку ў 
Ба ра на ві чы.

Тут ён пры няў удзел у на ра дзе па 
пы тан нях рэа лі за цыі комп лекс на га 
пла на ме ра пры ем стваў па ўстой лі-
вым са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці 
рэ гіё на да 2020 го да. Пад час на ра ды 
бы лі за слу ха ны спра ва зда чы служ бо-
вых асоб аб пра ве дзе най ра бо це.

У гэ ты ж дзень спі кер верх няй па-
ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та пры няў 
удзел у ад крыц ці на ву чаль на га кор пу-
са № 2 Ба ра на віц ка га ка ле джа лёг кай 
пра мыс ло вас ці імя Чар ны шо ва.

* * *
На мі ну лым тыд ні, 31 сту дзе ня, 
ад бы ло ся па ся джэн не 
рэс пуб лі кан ска га клу ба ды рэк та раў.

Паў дзель ні чаў у ім і член Прэ зі-
ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі, стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мір Пан-
цю хоў. Тэ май аб мер ка ван ня ста ла 
«Бе ла рус кая эка но мі ка на шля ху 
ўстой лі ва га рос ту». Пар ла мен та рый 
вы сту піў пры аб мер ка ван ні асноў-
ных на прам каў мак ра эка на міч най 
па лі ты кі і па ра мет раў са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у гэтым го дзе.

У ме ра пры ем стве ўдзель ні ча лі так-
са ма кі раў ні кі ор га наў дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, мяс цо вых ор га наў ула ды, 
прад стаў ні кі між на род ных ар га ні за цый 
і дзе ла вой су поль нас ці.

Што 
ці ка віць?
Член Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі 
Ула дзі мір Пан цю хоў ад ка заў на 
пы тан ні гра ма дзян пад час пра мой 
тэ ле фон най лі ніі.

У су бо ту, 2 лю та га, у Са ве це Рэс-
пуб лі кі стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах 
Ула дзі мір Пан цю хоў пра вёў пра мую 
тэ ле фон ную лі нію па пы тан нях, якія 
ўва хо дзяць у кам пе тэн цыю Па ста ян-
най ка мі сіі.

Ад гра ма дзян па сту пі лі пра па но вы 
па ўдас ка на лен ні пад атко ва га за ка на-
даў ства ў част цы спра шчэн ня пад атко-
ва га ад мі ніст ра ван ня. Так са ма за яў ні кі 
за да ва лі пы тан ні, што да ты чы лі ся бу-
даў ніц тва жыл ля і якас ці ра бо ты жыл-
лё ва-ка му наль ных служ баў.

Усім тым, хто па тэ ле фа на ваў на 
пра мую лі нію, пар ла мен та рый даў не-
аб ход ныя тлу ма чэн ні і рэ ка мен да цыі.
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Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ су стрэў ся 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Поль шчы ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ар ту рам 
МІ ХАЛЬ СКІМ.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Рэс-
пуб лі кі, на су стрэ чы аб мяр коў ва ла ся пад-
рых тоў ка афі цый на га ві зі ту ў Поль шчу пар-
ла менц кай дэ ле га цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
за пла на ва най на на ступ ны ты дзень, — з 11 
да 14 лю та га. Бе ла рус кі бок на дае вя лі кае 
зна чэн не ві зі ту, ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко-
віч, які ўзна ча ліць пар ла менц кую дэ ле га-
цыю. Ён вы ка заў над зею, што ві зіт бу дзе 
змяс тоў ны і кан струк тыў ны.

— Ха це ла ся б, каб тыя пра па но вы і ідэі, 
якія ста нуць прад ме там аб мер ка ван ня, 
бы лі на ка рысць на шым ад но сі нам, — ад-
зна чыў спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та. Ён да даў, што ўза е ма ад но сі ны 
па між Бе ла рус сю і Поль шчай склад ва лі ся 
ча сам ня прос та, ад нак прын цы по вых ра-
зы хо джан няў не бы ло.

— Мы — су се дзі і на шы ўза е ма ад но сі ны 
маг лі б быць больш ды на міч ны мі і сіс тэм-
ны мі. Ха це ла ся б па чуць мер ка ван не поль-
ска га бо ку на гэ ты конт, — звяр нуў ува гу 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

У сваю чар гу па сол вы ка заў упэў не насць 
у тым, што пла ну е мы ві зіт бу дзе са дзей ні-

чаць вы ха ду су пра цоў ніц тва на но вы ўзро-
вень.

— Па тэн цы ял для раз віц ця парт нёр ства ў 
на шых кра ін вя лі кі. Ваш ві зіт — гэ та доб рая 
маг чы масць аб мер ка ваць іс ну ю чыя пра па-
но вы і іні цы я ты вы, — ад зна чыў дып ла мат.

У рам ках ві зі ту ў кра і ну-су сед ку за пла-
на ва ны су стрэ чы спі ке ра верх няй па ла ты 
бе ла рус ка га пар ла мен та з прэ зі дэн там 
Поль шчы Ан джэ ем Ду дай і прэм' ер-мі-
ніст рам Ма тэ ву шам Ма ра вец кім. Так са ма 
прой дуць пе ра га во ры Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча 
з мар ша ла мі се на та і сей ма гэ тай кра і ны 
Ста ні сла вам Кар чэў скім і Ма рэ кам Кух цін-
скім.

Акра мя та го, прой дзе су стрэ ча стар шы-
ні Са ве та Рэс пуб лі кі з мі ніст рам за меж ных 

спраў Поль шчы Яцэ кам Ча пу то ві чам. На 
су стрэ чах у цэнт ры ўва гі бу дуць ак ту аль ныя 
для абод вух ба коў пы тан ні — ганд лё ва-эка-
на міч на га і ін вес ты цый на га су пра цоў ніц-
тва, уза е ма дзе ян ня ў га лі не аду ка цыі, на ву-
кі, куль ту ры і ін шых сфе рах, якія ўяў ля юць 
уза ем ную ці ка васць. Асаб лі вую ўва гу ў 
рам ках су стрэч ад да дуць ро лі пар ла менц-
ка га вы мя рэн ня ва ўма ца ван ні бе ла рус ка-
поль скіх ад но сін. За пла на ва на пад пі сан не 
да га во ра аб са цы яль ным за бес пя чэн ні.

У рам ках ві зі ту Мі ха іл Мяс ні ко віч так са-
ма на ве дае па меж ны Бе ла сток, дзе су стрэ-
нец ца з прад стаў ні ка мі бе ла рус кай на цы я-
наль най мен шас ці ў Поль шчы, кі раў ніц твам 
Пад ляс ка га ва я вод ства, на ве дае Бе ла стоц кі 
ме ды цын скі ўні вер сі тэт.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Мо жа, дзесь ці ўжо не па тра-
бу ец ца за ха ван не ся рэд няй і 
ба за вай шко лы, дык па кінь-
це там па чат ко вую і не ва зі це 
ма ле чу за 15—20 кі ла мет раў ад 
до му. А ка лі ў вёс цы ёсць яшчэ 
і да школь ні кі, і мы ве да ем, 
што праз год-два там бу дуць 
сем-восем пер ша клас ні каў... 
Баць коў так са ма мож на зра зу-
мець, ка му спа да ба ец ца, ка лі 
ма лое бу дзе што дня ў да ро зе 
да ад ной га дзі ны... А для да-
школь ні каў уво гу ле лепш за ўсё 
зна хо дзіц ца ва ўста но ве аду-
ка цыі па мес цы пра жы ван ня. 
Ка лі ня ма маг чы мас ці ўтрым-
лі ваць ма лень кі дзі ця чы са док 

і ма лень кую шко лу, вый сце 
ёсць — яны аб' яд ноў ва юц ца 
ў ву чэб на-пе да га гіч ны комп-
лекс «дзі ця чы сад — па чат ко вая 
шко ла» ці «дзі ця чы сад — ба за-
вая шко ла».

Пяць вуч няў 
у кла се — 
гэ та кры тыч на?

У бя гу чым на ву чаль ным 
го дзе ў сель скай мяс цо вас-
ці ажыц цяў ля ец ца пад воз 
72,3 ты ся чы на ву чэн цаў і для 
гэ тых мэт вы ка рыс тоў ва юц ца 
ка ля 1590 школь ных аў то бу-
саў. У ад па вед нас ці з на шай 
ін струк цы яй пры ар га ні за цыі 
пад во зу школь ні каў у аў то бу-
се аба вяз ко ва па ві нен пры сут-
ні чаць пе да га гіч ны ра бот нік, 
які кант ра люе, каб дзі ця се ла 
ў транс парт ны сро дак, да-
еха ла, пе рай шло да ро гу пад 
на гля дам да рос ла га і зай шло 
ў шко лу. У аба вяз ко вым па-
рад ку пры пын кі гра мад ска га 
транс пар ту, дзе вуч няў збі рае 
школь ны аў то бус, па він ны 
быць аб ста ля ва ныя, каб дзе ці 
маг лі сха вац ца ад сне гу, сон ца 
і даж джу. З 1 сту дзе ня пе да га-
гіч ным ра бот ні кам уста наў лі-
ва юц ца над баў кі, якія ўліч ва-
юць га лі но выя асаб лі вас ці пе-
да га гіч най дзей нас ці. У пе ра-
лік ві даў ра бот, за вы ка нан не 
якіх кі раў ні ком уста но вы аду-
ка цыі мо гуць уста наў лі вац ца 
над баў кі, увай шло і су пра ва-
джэн не на ву чэн цаў пры ар га-
ні за цыі іх пад во зу ва ўста но вы 
аду ка цыі: за гэ ту ра бо ту па мер 
над баў кі мо жа да ся гаць 150 % 

ад та рыф най стаў кі пер ша га 
раз ра ду.

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі кан-
ста ту юць, што ў апош нія га ды 
шмат школ бы ло за кры та ў Ві-
цеб скай воб лас ці, та му што там 
шмат ху тар скіх па ся лен няў і, 
ад па вед на, не вя лі кіх школ...

«А якую ўста но ву аду ка цыі 
мож на лі чыць ма ла кам плект-
най? Што ра зу мець пад ма лой 
на паў няль нас цю кла са? І коль кі 
ўво гу ле вуч няў па він на быць у 
10 і 11 кла сах, каб стар шую сту-
пень шко лы мож на бы ло за ха-
ваць?» — па ці ка ві лі ся мы ў на-
мес ні ка на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня агуль най ся рэд няй, 
да школь най і спе цы яль най 
аду ка цыі.

— У на шым за ка на даў стве 
ня ма дак лад на га азна чэн ня, 
што та кое ма ла кам плект ная 
шко ла, — тлу ма чыць Іры на Кар-
жо ва. — Да та го ж коль касць 
на ву чэн цаў — не адзі ны фак-
тар, які ста но віц ца пры чы най 
за крыц ця ўста но вы аду ка цыі. 

Ка лі, на прык лад, шко ла зна хо-
дзіц ца ў ава рый ным ста не ды 
яшчэ і ў пры ста са ва ным бу дын-
ку, то пра ліч ва ец ца, што больш 
эка на міч на мэ та згод на — ад ра-
ман та ваць яго ці ар га ні за ваць 
пад воз у бліж нюю шко лу. Ці 
да стат ко ва ў ад дзе ла аду ка цыі 
транс пар ту або трэ ба бу дзе да-
дат ко ва за куп ляць школь ныя 
аў то бу сы, якія так са ма трэ ба 
ўтрым лі ваць і вы плач ваць за-
ро бак кі роў цам? Ёсць шко лы, 
дзе ад сут ні чае спар тыў ная за-
ла ці яна су ме шча на з ак та вай. 
Дзе ня ма ўмоў для ар га ні за цыі 
паў на вар тас на га хар ча ван-
ня на ву чэн цаў. Кан крэт ных 
ліч ба вых кры тэ ры яў, з якой 
коль кас цю на ву чэн цаў шко-
ла мо жа быць за кры та, ня ма. 

ЭКА НО МІЯ
ЗА ЯКАСЦЬ

Кам пе тэнт на

Ігар КАР ПЕН КА, 
міністр адукацыі 
Рэспублікі Беларусь:

«Звяр таю ўва гу 
кі раў ні коў упраў лен няў 
аду ка цыі абл вы кан ка маў 
і ка мі тэ та па аду ка цыі 
Мін гар вы кан ка ма 
на не аб ход насць не толь кі 
прад стаў ляць у мі ніс тэр ства 
пла ны па ап ты мі за цыі 
сет кі ўста ноў аду ка цыі, 
але і пры трым лі вац ца 
іх — пад крэс ліў мі ністр 
на вы ні ко вай ка ле гіі 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі. — 
Та кія ра шэн ні па він ны 
пры мац ца аб грун та ва на, 
з улі кам перс пек тыў 
раз віц ця рэ гі ё на. 
Пры гэ тым трэ ба за га дзя 
вы ра шыць усе пы тан ні 
з пад во зам на ву чэн цаў 
да мес ца ву чо бы і на зад, 
на 100 пра цэн таў 
арганізаваць іх бяс пе ку».

У баць коў не па він на 
за стац ца ўра жан ня, 
што на іх дзе цях 
вы ра шы лі сэ ка но міць.
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