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Ад Ад зна ча ю чы зна ча ю чы 
па за слу гахпа за слу гах
Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та пры няў удзел ва ўра чыс тым 
ме ра пры ем стве, пры мер ка ва ным да 
100-год дзя Бел ТА.

Мі ха іл Мяс ні ко віч па він ша ваў Бе ла рус кае 
тэ ле граф нае агенц тва са свя там. «За гэ тай 
юбі лей най да тай — ве лі зар ная пра ца вы со-
ка пра фе сій ных жур на ліс таў, лю дзей ак тыў-
ных і твор чых, лю дзей дзяр жаў ных. Дзя ку-
ю чы кам пе тэнт нас ці і пры стой нас ці тых, хто 
пра ца ваў у агенц тве ра ней, і тых, хто пра цуе 
сён ня, Бел ТА за ва я ва ла па ва гу і аў та ры тэт, 
ста ла на дзей най кры ні цай апе ра тыў най і 
аб' ек тыў най ін фар ма цыі пра па дзеі ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь і за яе ме жа мі», — цы туе 
яго сло вы прэс-служ ба верх няй па ла ты бе-
ла рус ка га пар ла мен та.

За га ды іс на ван ня агенц твам на за па ша ны 
ба га тыя і ўні каль ныя ар хі вы, фо та- і ві дэа ма-
тэ ры я лы, якія ста лі жы вой ілюст ра цы яй гіс то-
рыі на шай кра і ны. «Вы дат на, што агенц тва не 
ста іць на мес цы, не зда воль ва ец ца да сяг ну-
тым, а ўдас ка наль вае сваю пра цу, ука ра няе 
су час ныя тэх на ло гіі, за пус кае но выя пра ек-
ты», — да даў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

Мі ха іл Мяс ні ко віч уру чыў ка лек ты ву 
агенц тва Га на ро вую гра ма ту На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Уз на га ро ды — Уз на га ро ды — 
за спра вуза спра ву
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 
пра вёў цы ры мо нію ўзна га ро джан ня 
па мят ны мі зна ка мі V Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі.

У па чат ку цы ры мо ніі на мес ні ку стар шы-
ні Са ве та Рэс пуб лі кі Ма ры я не Шчот кі най 
уру ча ны ор дэн Між пар ла менц кай Асамб-
леі дзяр жаў — удзель ніц Са друж нас ці Не-
за леж ных Дзяр жаў «Са друж насць». Гэ тая 
ўзна га ро да пры су джа ец ца за ўнё сак у раз-
віц цё і ўма ца ван не сяб роў ства па між на-
ро да мі кра ін СНД, па ве дам ляе сайт Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

На груд ныя зна кі ўру ча ны стар шы ні кан-
цэр на «Бел легп рам» Мі ка лаю Яфім чы ку, 
стар шы ні Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў Ула дзі мі ру Ця рэнць е ву, Анд рэю 
Шор цу і кі раў ні ку кам па ніі «Ада ні» Ула дзі-
мі ру Лі нё ву. Уз на га ро ды пры су джа ны за 
ак тыў ны ўдзел у ар га ні за цыі і пра вя дзен-
ні Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, вя лі кі 
ўнё сак ва ўма ца ван не бе ла рус ка-ра сій скіх 
ад но сін.

Бюд жэт, Бюд жэт, 
роў мінг і адзі ная роў мінг і адзі ная 
пра сто рапра сто ра
Стар шы ні па ста ян ных ка мі сій Са ве та 
Рэс пуб лі кі Ала Бо дак, Аляк сандр Па пкоў, 
Вік тар Сі рэн ка і Сяр гей Рах ма наў 
пры ня лі ўдзел у па ся джэн ні 55-й се сіі 
Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, 
якое прай шло ў Маск ве ў мі ну лую су бо ту, 
22 снеж ня.

Пар ла менц кі сход пры няў у дру гім чы-
тан ні бюд жэт Са юз най дзяр жа вы на 2019 
год. Акра мя гэ та га, са юз ныя пар ла мен та рыі 
пры ня лі шэ раг ін шых бюд жэт ных ра шэн няў, 
план між на род най дзей нас ці і план-гра фік 
ра бо ты Пар ла менц ка га схо ду ў на ступ ным 
го дзе. На «ўра да вай га дзі не» бы ла за слу ха на 
ін фар ма цыя аб фар мі ра ван ні і функ цы я на-
ван ні адзі най на ву ко ва-тэх на ла гіч най пра-
сто ры, а так са ма пы тан не ад ме ны роў мін гу 
на тэ ры то рыі Са юз най дзяр жа вы.

На ступ ная, 56-я, се сія Пар ла менц ка га 
схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі прой дзе ў Бе-
ла ру сі.

У Ба гу шэў ску ў мяс цо вай баль ні цы з 1 сту дзе ня зноў бу дуць 
функ цы я на ваць тэ ра пеў тыч ныя лож кі, а ам бу ла то рыя 

ста не па лі клі ні кай. Ме на ві та на гэ тым на стой ва лі жы ха ры 
га рад ско га па сёл ка, звяр та ю чы ся ў Ві цеб скі аб лас ны 
вы ка наў чы ка мі тэт і Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та.

На су стрэ чу, што прай шла ў га рад скім па сёл ку, пры ехаў 
Аляк сандр ПА ПКОЎ, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду па рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра ван ні. Пры ехаў па за пра шэн ні ба гу шэў-
цаў, якія ве да юць яго па ра бо це ў Па ла це прад стаў ні коў, дзе ён 
прад стаў ляў Сен нен шчы ну і Ба гу шэўск у пры ват нас ці, у кур се 
праб лем рэ гі ё на і па сёл ка. Не ка то рыя з іх вы ра ша лі ся пры яго 
ак тыў ным удзе ле.

— Якасць ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня трэ ба па вы шаць да-
лей, пра ца ваць над вы ра шэн нем ін шых эка на міч ных і са цы яль-
ных праб лем. Ба гу шэўск мо жа і па ві нен стаць пунк там рос ту 
для ўсёй Сен нен шчы ны, — ад ра зу вы ка заў сваё мер ка ван не 
Аляк сандр Па пкоў. — Бу дуць ство ра ны на леж ныя ўмо вы для 
жыц ця, прый дуць у па сё лак і ін вес та ры. На яў насць чы гу нач най 
стан цыі, раз га лі на ва най сет кі аў та ма біль ных да рог, на рэш це, 
бліз касць да та кіх буй ных пра мыс ло вых цэнт раў, як Ві цебск і 
Ор ша, так са ма па спры я юць ста ноў чым зме нам.

На яго дум ку, мяс цо вым ор га нам ула ды трэ ба ўзва жа на, на ват 
кры тыч на, ста віц ца да рэ ка мен да цый ста ліч ных ве дам стваў і мі ніс-
тэр стваў. Асаб лі ва ка лі гэ та да ты чыц ца фі нан са ва га склад ні ка.

— Гро шай заўж ды не ха пае. Але сэ ка но міць сён ня — не аба вяз-
ко ва атры маць доб ры вы нік заўт ра, тым больш у ме ды цын скай 
сфе ры. Тут га лоў ны ўхіл, згод на з дзяр жаў най па лі ты кай, ро біц-
ца на пра фі лак ты ку за хвор ван няў. Та му ме ды цын скія ўста но вы 
трэ ба ўма цоў ваць кад ра мі і ма тэ ры яль на, — да во дзіў Аляк сандр 
Па пкоў.

Асаб лі ва жы ха ры га рад ско га па сёл ка за не па ко і лі ся, ка лі да ве-
да лі ся, што мяс цо вая баль ні ца на бы ла ста тус сяст рын скай, а па лі-
клі ні ка ста ла ам бу ла то ры яй. Лю дзі ба я лі ся, што ў вы ні ку та кіх змен 
па гор шац ца якасць і аб' ём ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня.

У Сен нен скім рай вы кан ка ме свое ча со ва да лі зад ні ход пры-
ня тым ра ней ра шэн ням. І та кія дзе ян ні ўла ды толь кі па вы сі лі яе 

аў та ры тэт, бо свед чаць аб ста лас ці мыс лен ня і га тоў нас ці вес ці 
дыя лог з на сель ніц твам на  роў ных.

— Іні цы я ты ва лю дзей, ор га наў са ма кі ра ван ня ўхва ля ец ца. 
Важ на, каб яна грун та ва ла ся на рэ аль най асно ве, — вы ка заў ся ў 
час су стрэ чы з ба гу шэў ца мі Ва сіль ЧА РАД НІК, стар шы ня Сен нен-
ска га рай вы кан ка ма. Па яго рас па ра джэн ні скла дзе ны пра та кол
да ру чэн няў, які ўжо зняў на пру жа насць, да зво ліць у ка рот кі час 
дэ таль на і аб' ек тыў на вы ву чыць стан ме ды цын ска га аб слу гоў-
ван ня, ра бо ту па са жы ра пе ра воз чы каў, эка ла гіч ную сі ту а цыю і 
ін шыя праб ле мы, што хва лю юць жы ха роў га рад ско га па сёл ка.

Шмат тлу ма чэн няў да вя ло ся да ваць Юрыю ДЗЕР КА ЧУ, на-
чаль ні ку Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня ахо вы зда роўя, — 
ён, да рэ чы, так са ма з'яў ля ец ца чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі. У раз-
мо ве ўдзел пры ма лі кі раў ні кі і спе цы я ліс ты мно гіх ін шых ад дзе лаў 
і ўпраў лен няў рай вы кан ка ма і абл вы кан ка ма. На Ві цеб шчы не 
рас пра ца ва ны гра фік доб ра ўпа рад ка ван ня на се ле ных пунк таў 
га рад ско га ты пу. Асноў ныя ра бо ты ў Ба гу шэў ску пач нуц ца ў 2019 
го дзе. На не ка то рых аб' ек тах бу даў ні кі ўжо пра цу юць.

Ад нак кан крэ ты кі, на ват па іх фі нан са ван ні, не ка жу чы пра 
та кія пра ек ты, як рэ кан струк цыя ачы шчаль ных збу да ван няў, да 
гэ та га ча су ня ма. І тут — і ра ён ныя ўла ды, і на сель ніц тва — зноў 
раз ліч ва юць на да па мо гу Аляк санд ра Па пко ва.

Аляк сандр ЛА ЗЮК.

ДЫЯ ЛОГ

Што на ка рысць лю дзям — 
на ка рысць дзяр жа ве

 Кам пе тэнт на
Алег ЦЯ ЦЮ ЕЎ, кі раў нік спра ва мі Сен нен ска га рай-

вы кан ка ма:
— Да кан ца го да ў ра шэн не рай вы кан ка ма № 776 ад 

26 ве рас ня 2018 го да бу дуць уне се ны зме ны — у пры ват нас ці 
ў п. 3. Дак лад най фар му лі роў кі па куль што ня ма. Але ў 
тым, што тэ ра пеў тыч ная да па мо га ў Ба гу шэў скай баль ні-
цы хво рым бу дзе аказ вац ца ў тым жа аб' ёме, што і ра ней, 
ня ма су мнен няў. Га ран тыя та му — пра та кол да ру чэн няў 
стар шы ні рай вы кан ка ма.

ПАД ЗА РАД КА ДЛЯ МО ЛА ДЗІПАД ЗА РАД КА ДЛЯ МО ЛА ДЗІ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Пас ля гэ та га тры ум фу дзе ці на пі са лі 
пар ла мен та рыю ліст удзяч нас ці за маг-
чы масць пра ца ваць за су час ны мі кам-
п'ю та ра мі. На ва год нім сюр пры зам, як для 
іх, так і для пе да го гаў уста но вы, ста ла на-
ві на, што ў рам ках ак цыі «На шы дзе ці» 
ў ка ледж зноў за ві тае вы со кі госць з на-
ва год ні мі па да рун ка мі.

— Не звы чай ныя дзе ці ву чац ца ў гэ тай 
уста но ве, — упэў не ны Мі ха іл Мяс ні ко-
віч.— Ней кія свае фі зіч ныя не да хо пы яны 
кам пен су юць ста ран нас цю ў ву чо бе. Як вы-
нік — многія на ву чэн цы ка ле джа ста лі пе ра-
мож ца мі га рад скіх і рэс пуб лі кан скіх алім пі-
яд, яны ста яць у ад ным ра дзе з на ву чэн ца мі 
вя ду чых лі цэ яў і ка ле джаў кра і ны.

Яў ген Ша па вал, адзін з на ву чэн цаў ка-
ле джа, упэў не ны, што ва ўста но ве ёсць 
маг чы масць рэа лі за ваць ся бе і быць 
за ўва жа ным.

— Пра цу еш год по бач з ін шы мі і ба-
чыш, што ўсё гэ та ці ка ва не толь кі та-
бе,— рас хва ля ва на рас каз вае хло пец. — 
Гэ та ней кая пад за рад ка, якая ма ты вуе і 

на дае моц ру хац ца да но вых вы шынь. 
Сё ле та я стаў пе ра мож цам у пра гра ме 
«100 ідэй для Бе ла ру сі» ў Мін ску. Удзель-
ні чаў у роз ных фо ру мах, вы стаў ках тэх ніч-
най твор час ці, алім пі я дах па пра цоў ным 
на ву чан ні, якія па лю біў яшчэ са шко лы.

Сам Яў ген ці ка віў ся элект ро ні кай з дзя-
цін ства. У два нац цаць га доў са браў сваю 
пер шую пад вод ную лод ку з ма то рам. Пра-
ве рыў яе ра бо ту ў звы чай ным во зе ры... 
Яна па спя хо ва па плы ла, як тар пе да!

— Я быў стра шэн на за да во ле ны са-
бой, — ус па мі нае Яў ген.— Па куль не зра-
зу меў, што не па кла па ціў ся аб тым, каб 
яна маг ла вяр тац ца на зад! Ця пер вось 
ля жыць на дне во зе ра —ні як не да стаць.

На пра ця гу 11 га доў Мін скі дзяр жаў ны 
ка ледж элект ро ні кі з'яў ля ец ца ад ным з 
най леп шых ся род уста ноў сіс тэ мы ся рэд-
няй спе цы яль най і пра фе сій на-тэх ніч най 
аду ка цыі. 48 на ву чэн цаў ста лі лаў рэ а та мі 
спец фон ду Прэ зі дэн та па пад трым цы та-
ле на ві тай мо ла дзі. У ка ле джы на ла джа на 
сіс тэ ма бес пе ра пын най аду ка цыі. За клю-
ча ны да га во ры на на ву чан не з вя ду чы-
мі вы шэй шы мі на ву чаль ны мі ўста но ва мі 
кра і ны. Вы пуск ні кі ка ле джа, якія атры ма лі 

ся рэд нюю спе цы яль ную аду ка цыю, ма юць 
маг чы масць пра цяг нуць сваё на ву чан не і 
атры маць у ска ро ча ны тэр мін вы шэй шую 
аду ка цыю па 42 спе цы яль нас цях у ВНУ 
кра і ны. У Цэнт ры пра фе сій най і са цы яль-
най рэ абі лі та цыі для лю дзей з асаб лі вас-
ця мі ў псі ха фі зіч ным раз віц ці зай ма юц ца 
69 дзя цей, з іх 7 — з па ру шэн нем апор-
на-ру халь на га апа ра ту, а ас тат нія з па ру-
шэн нем слы ху. На ву чэн цы атрым лі ва юць 
ква лі фі ка цыі апе ра та ра ЭВМ, апе ра та ра 
кам п'ю тар най гра фі кі, сле са ра-збор шчы-
ка бы та вой тэх ні кі, сле са ра ме ха на збо рач-
ных ра бот, тэх ні ка-пра гра міс та. З ве рас ня 
бу ду ча га го да пла ну ец ца на ву чан не ін ва-
 лі даў па зро ку па спе цы яль нас ці «экс плу а -
та цыя элект рон на-вы лі чаль ных ма шын».
За 12 га доў цэнтр пад рых та ваў больш за 
400 спе цы я ліс таў.

«Рых та ваць мо ладзь з вы шэй шай 
аду ка цы яй важ на і трэ ба, але не менш 
па трэб ны вы со ка ква лі фі ка ва ныя спе цы я-
 ліс ты з ся рэд няй аду ка цы яй. Ка ледж 
элект ро ні кі якраз і ад па вя дае тым па т-
ра ба ван ням, якія дык туе нам жыц цё», — 
да даў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.
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