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Мо ладзь 
за пра грэс
У рам ках іні цы я ты вы «Рух НА ПЕ РАД» 
ма ла дзёж на га пар ла мен та пры 
На цы я наль ным схо дзе Бе ла ру сі са бра на 
ка ля паў ты ся чы пра па ноў па раз віц ці 
Бе ла ру сі.

На га да ем, ства рэн не плат фор мы «Рух 
НА ПЕ РАД» бы ло іні цы я ва на сё ле та ў лі пе ні 
Ма ла дзёж ным пар ла мен там (са ве там) пры 
На цы я наль ным схо дзе. Яе мэ та: кан са лі да-
цыя мо ла дзі, якая жа дае пра грэ сіў на га ру ху 
Бе ла ру сі ў бу ду чы ню. У хо дзе фо ру маў «Бе-
ла русь — гэ та МЫ» ма ла дыя лю дзі з Ма гі лёў-
скай, Брэсц кай, Гро дзен скай аб лас цей прад-
ста ві лі свае пра па но вы па раз віц ці Бе ла ру сі ў 
роз ных сфе рах. У ра бо це фо ру маў ак тыў ны 
ўдзел пры ма юць так са ма прад стаў ні кі аб лас-
ных і ра ён ных ма ла дзёж ных пар ла менц кіх 
струк тур.

У цэ лым ты ся чы ма ла дых лю дзей — сту-
дэн ты, на ву чэн цы, ка дэ ты, лі да ры гра мад скіх 
аб' яд нан няў, якія вы сту па юць за мір, аб мяр-
коў ва юць і пра па ну юць са мыя сме лыя ідэі па 
раз віц ці сва іх рэ гі ё наў і кра і ны. На ін тэр ак тыў-
ных пля цоў ках ма ла дзёж ных фо ру маў юна кі 
і дзяў ча ты вя дуць га ра чыя дыс ку сіі на роз ныя 
тэ мы: аб дзей нас ці сту дэнц кіх атра даў, ма ла-
дзёж ных біз нес-ін ку ба та раў, на ву цы ў ВНУ, 
доб ра ах вот ніц кім ру ху.

Эс та фе та ма ла дзёж ных фо ру маў пра цяг-
ва ец ца. У най блі жэй шы час яны прой дуць у 
Ві цеб скай, Го мель скай, Мін скай аб лас цях.

Бюд жэт ныя спра вы 
Са юз най дзяр жа вы
Член Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі, 
стар шы ня яго Па ста ян най ка мі сіі па 
эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Тац ця на 
Ру нец пры ня ла ўдзел у па ся джэн ні Ка мі сіі 
Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі 
па бюд жэ це і фі нан сах, чле нам якой яна 
з'яў ля ец ца.

Пар ла мен та рыі аб мер ка ва лі ход пад рых-
тоў кі пра ек та бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы на 
2021 год, вы ка нан ня бюд жэ ту ў пер шым паў-
год дзі 2020 го да і па пя рэд нія вы ні кі вы ка нан-
ня бюд жэ ту за 2019 год. Асаб лі вая ўва га бы ла 
ад да дзе на раз гля ду хо ду рэа лі за цыі са юз ных 
пра грам, а так са ма пры яры тэт ных на прам каў 
і пер ша чар го вых за дач да лей ша га раз віц-
ця Са юз най дзяр жа вы на 2018—2022 га ды 
(у част цы вя дзен ня ка мі сіі).

Па ся джэн не прай шло ў фар ма це ві дэа-
кан фе рэн цыі. У яго ра бо це пры ня лі ўдзел за-
про ша ныя прад стаў ні кі Па ста ян на га ка мі тэ та 
Са юз най дзяр жа вы, фі нан са вых і эка на міч-
ных ор га наў Бе ла ру сі і Ра сіі, мі ніс тэр стваў і 
ве дам стваў.

З улі кам 
уплы ву пан дэ міі
Член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па між на род ных спра вах і на цы я наль най 
бяс пе цы, ге не раль ны ды рэк тар дзяр жаў на га 
вы твор ча га аб' яд нан ня па па лі ве і 
га зі фі ка цыі «Бел па лі ва газ» Аляк сей 
Куш на рэн ка пры няў удзел у па ся джэн ні 
Між рэс пуб лі кан скай аса цы я цыі дзе ла во га 
і на ву ко ва-тэх ніч на га су пра цоў ніц тва 
га за вых гас па да рак. Яно ад бы ло ся ў рэ жы ме 
ан лайн. Тэ ма раз мо вы — ар га ні за цыя 
ра бо ты прад пры ем стваў га за ва га комп лек су 
ва ўмо вах пан дэ міі.

У ві дэа кан фе рэн цыі ўдзель ні ча лі прад-
стаў ні кі га за вых кам па ній з Ар ме ніі, Бе ла-
ру сі, Гру зіі, Ка зах ста на, Лат віі, Мал до вы, 
Ра сіі, Укра і ны, Чэ хіі, Эс то ніі. Яны аб мя ня лі ся 
до све дам ра бо ты з улі кам су час ных умоў, 
па дзя лі лі ся пэў ны мі зда быт ка мі і но вы мі 
да сяг нен ня мі. «Га за ві кі» так са ма аб мер ка-
ва лі сён няш нюю сі ту а цыю на між на род ным 
энер ге тыч ным рын ку, пы тан ні па ляп шэн ня і 
ўдас ка на лен ня да лей шай дзей нас ці Аса цы я -
цыі, вы зна чы лі перс пек тыў ныя кі рун кі су-
 пра цоў ніц тва. Аляк сей Куш на рэн ка вы сту піў 
з дак ла дам «Ак ту аль ныя пы тан ні раз віц ця 
га за вай гас па дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су-
час ных умо вах».
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НА мі ну лым тыд ні ў Дзяр жын скім 

ра ё не ў рам ках VІІ Фо ру му рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Ра сіі ад бы ло ся па ся джэн не 

сек цыі, на якой су раз моў цы га ва ры лі 

ў тым лі ку і аб шля хах па вы шэн ня 

эфек тыў нас ці эка на міч на га 

ўза е ма дзе ян ня тэ ры то рый дзвюх кра ін.

Ад ны ка ра ні — 
адзін лёс

Хоць ме ра пры ем ства бы ло за пла-
на ва на ў рэ жы ме ві дэа-кан фе рэн цыі, 
яно атры ма ла ся не менш вы ні ко вым. 
Аб гэ тым і ска заў пры пад вя дзен ні вы ні-
каў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
Аляк сандр Суб оцін, які, у пры ват нас ці, 
ад зна чыў, што раз мо ва бы ла ці ка вая, да-
стат ко ва пра фе сій ная і ка рыс ная. Уда ло-
ся аб мер ка ваць шмат важ ных кі рун каў 
для су мес най дзей нас ці, на прык лад, у 
раз віц ці біз не су, ліч ба ві за цыі вы твор чых 
пра цэ саў у аграр на-пра мыс ло вым сек та-
ры і ін шыя.

Тэ зіс аб тым, што Бе ла ру сі і Ра сіі не-
аб ход на ак ты ві за ваць су пра цоў ніц тва ў 
эка но мі цы, па лі ты цы, у сфе ры аду ка цыі 
і куль ту ры, гу чаў не ад ной чы і на сек цы ях 
VІІ Фо ру му рэ гі ё наў, і на яго пле нар ным
па ся джэн ні. Да рэ чы, у Дзяр жын скім ра ё-
 не на гэ ту тэ му ў хо дзе ра бо ты сек цыі 
№ 4 вы ка за лі ся ад ра зу аж два прад стаў ні кі 
Лёз нен ска га ра ё на. Факт ужо сам па са бе 
ха рак тэр ны — гэ ты ра ён мя жуе, моц на 
сяб руе і ак тыў на су пра цоў ні чае ў роз ных
га лі нах са Сма лен скай воб лас цю. 

Та му, ві даць, і пра па на ва лі стар шы ні 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Та ма ры Дры лё нак па дзя ліц ца до све дам 
гэ тай ра бо ты.

Та ма ра Ле а ні даў на ла ка ніч на сфар му-
ля ва ла сут насць доб ра су сед скіх ад но сін, 
на зва ла пад му рак шмат вя ко вай друж бы 
на ро даў: ад ны ка ра ні — адзін лёс. У ра ё не 
з удзе лам дэ пу та таў вя дзец ца мэ та на кі-
ра ва ная ра бо та па пад трым цы і раз віц ці 
па бра цім скіх су вя зяў Лёз на з га ра да мі 
Сма лен скай і ін шых ра сій скіх аб лас-
цей — Пскоў скай, Ра зан скай і Мас коў-
скай. Стар шы ня рай са ве та па ве да мі ла 
ра сій скім су раз моў цам і аб зроб ле ным у 
ра ё не для па вы шэн ня са цы яль най і эка-
на міч най ак тыў нас ці сель скай мо ла дзі, яе 
за ма ца ван ня ў аграр ным сек та ры. У пры-
ват нас ці, яна рас ка за ла аб уз вя дзен ні ў 
Ві цеб скай воб лас ці пры го жых, утуль ных, 
доб ра ўпа рад ка ва ных і кам форт ных да-
моў для ма ла дых сем' яў у аг ра га рад ках.

Стар шы ня ма ла дзёж най па ла ты пры 
Лёз нен скім рай са ве це Ве ра ні ка Га ру но ва 
ў сваю чар гу да поў ні ла ін фар ма цыю аб 
ра ё не. На яе дум ку, у мо ла дзі сён ня з'я-
 віў ся рэ аль ны шанец не толь кі за явіць свае 
пра па но вы, але і пры ўда лым збе гу аб-
ста він ажыц ця віць іх на прак ты цы. Але з 
рэа лі за цы яй фі нан са ва ё міс тых пра ек таў, 
якія за па тра бу юць знач ных ін вес ты цый, 
прый дзец ца па ча каць.

Свой плён пры нес лі і на ма ган ні па 
па пу ля ры за цыі ся род ма ла дых лю дзей 
ідэй мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі ра ван-
ня, вы яў лен не лі да раў ма ла дзёж на га 
ру ху, да ван не юна кам і дзяў ча там маг-
чы мас ці ўдзе лу ў рас пра цоў цы, а за тым 

і ў рэа лі за цыі ра ён ных пра грам і пра ек-
таў. Асоб ная тэ ма дзей нас ці па ла ты — 
су пра цоў ніц тва з парт нё ра мі з ра сій скіх 
ма ла дзёж ных ар га ні за цый. Тры ва лыя 
су вя зі пад трым лі ва юц ца з мо лад дзю 
сма лен скіх га ра доў Ель ня і Руд ня. Мэ та 
су стрэч — аб мен до све дам, пра вя дзен не 
су мес ных па тры я тыч ных, спар тыў ных і 
куль тур ных ме ра пры ем стваў, рас ска за ла 
Ве ра ні ка Га ру но ва.

Так, сён ня спар тыў ныя спа бор ніц твы, 
ту рыс тыч ныя злё ты, мас тац кія вы стаў кі і 
кон кур сы, а заўт ра — буй ныя су мес ныя 
між рэ гі я наль ныя эка на міч ныя пра ек ты. 
Ад нак з апош нім атрым лі ва ец ца не так 
хут ка, як ха це ла ся б. Але ў па бра цім скіх 
су вя зяў мно гіх дзя сят каў бе ла рус кіх і ра-
сій скіх га ра доў вя лі кія маг чы мас ці. Яны 
па куль за ста юц ца, так бы мо віць, эка на-
міч ным па тэн цы я лам, які не да стат ко ва 
вы ка рыс тоў ва ец ца.

Ад па бра цім ства 
да парт нёр ства

Без умоў на, кан так ты па бра ці маў уво гу-
ле са дзей ні ча юць фар мі ра ван ню ста ноў-
ча га імі джу Бе ла ру сі ў за меж ных кра і нах, 
у гэ тым вы пад ку ў Ра сіі, у цэ лым спры я юць 
па шы рэн ню і ўма ца ван ню між на род на га 
су пра цоў ніц тва. З та кой мэ тай пры са-
дзей ні чан ні па бра ці маў пра вод зяц ца Дні 
куль ту ры Бе ла ру сі, пры све ча ныя зна мя-
наль ным да там у жыц ці на шай кра і ны 
ве ча ры ны, вы стаў кі і фо та вы стаў кі, 
ін шыя ме ра пры ем ствы па па пу ля ры-
за цыі бе ла рус кай куль ту ры.

ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ 
ПРА МЫХ ПРА МЫХ 
СУ ВЯ ЗЯЎСУ ВЯ ЗЯЎ
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