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На вы ра шэн не гэ тай за да чы быў на-

кі ра ва ны і важ кі па кет ра ты фі ка цый між-
на род ных да га во раў. Пры чым я асаб лі ва 
вы лу чыў бы да ку мен ты, на кі ра ва ныя на 
раз віц цё ўза е ма вы гад ных ад но сін з Банг-
ла дэш, В'ет на мам, Ін да не зі яй, Ла о сам, 
Сін га пу рам, Шры-Лан кой. Гэ та ад чу валь-
ны вы нік ак ты ві за цыі на шай пры сут нас ці 
ў гэ тым перс пек тыў ным рэ гі ё не све ту.

У хо дзе се сіі за вер ша на ра бо та над 
бло кам за ко на пра ек таў, пры зна ча ных 
па вы сіць сты му лю ю чую ро лю рын ку, у 
тым лі ку за кошт ска ра чэн ня сфе ры цэ-
на ва га рэ гу ля ван ня, ства рэн ня ўмоў для 
зда ро вай кан ку рэн цыі. Зня ты шэ раг бар'-
е раў, якія пе ра шка джа лі раз віц цю ганд-
лю і гра мад ска га хар ча ван ня. Вы ра ша ны 
на дзён ныя пы тан ні і ў та кіх важ ных сфе-
рах па слуг, як авія пе ра воз кі і пош та.

У Пра цоў ны ко дэкс уне се ны па праў кі, 
якія за бяс печ ва юць боль шую гіб касць рэ-
гу ля ван ня пра цоў ных ад но сін, ба ланс пра-
воў і ін та рэ саў ра бот ні каў і най маль ні каў.

Раз віц цё ры нач ных ме ха ніз маў за па-
тра ба ва ла ап ты мі за цыі па рад ку лік ві да-
цыі суб' ек таў гас па да ран ня і пра цэ дур 
банк руц тва. Пра доў жы ла ся пас ля доў ная 
ра бо та па ўдас ка на лен ні кан сты ту цый-
на га су да вод ства, лі бе ра лі за цыі ад мі-
ніст ра цый на га за ка на даў ства. Пры ня ты 
да ве да ма Дэ крэт Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пы тан нях удас ка на лен ня су-
до вай сіс тэ мы кра і ны, у раз віц цё яко га 
ўжо ў блі жэй шай перс пек ты ве нас ча кае 
сур' ёз ная ра бо та.

Звяр та ю чы ся да пы тан няў са цы яль на-
га бло ка, ха чу ад зна чыць пра фе сі я на лізм 
і ад каз насць, з які мі дэ пу та ты па ды шлі 
да вы ра шэн ня та кіх важ ных за дач, як 
ума ца ван не зда роўя на цыі, па вы шэн не 
аду ка цый на га і куль тур на га па тэн цы я лу 
гра мад ства.

Грун тоў ную за ка на даў чую ба зу атры-
маў спорт вы шэй шых да сяг нен няў. У 
цэ лым пра ва выя на пра цоў кі ў сфе ры 
фі зіч най куль ту ры і спор ту ста нуць доб-
рым за чы нам для ства рэн ня Спар тыў-
на га ко дэк са.

Ста дыю пер ша га чы тан ня прай шоў 
за ко на пра ект, асноў ныя па сы лы яко га 
— пе ра ары ен та цыя ахо вы зда роўя на 
пра фі лак ты ку за хвор ван няў, куль ты ва-
ван не зда ро ва га ла ду жыц ця, раз віц цё 
іна ва цый най ме ды цы ны.

Пры кмет на гу ча ла на се сіі тэ ма бе-
ла рус кай ды яс па ры. З пры няц цем за-
ко на пра ек та «Аб бе ла ру сах за меж жа» 
мы атры ма ем доб ры ба за вы да ку мент, 
пры зна ча ны на ла дзіць сіс тэм ную ра бо ту 
з на шы мі за меж ны мі су ай чын ні ка мі, ума-
ца ваць іх су вязь з ра дзі май, па шы рыць іх 
удзел у эка на міч ным і куль тур ным жыц ці 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Вар та ад зна чыць вы ні ко васць пер шых 
у гэ тым склі кан ні пар ла менц кіх слу хан няў. 
Дыс ку сія па ак ту аль ных праб ле мах аду-
ка цыі да ла маг чы масць не толь кі вы пра-
ца ваць рэ ка мен да цыі па ўдас ка на лен ні 
за ка на даў ства ў гэ тай сфе ры, але і вы-
зна чыць ары ен ці ры яе раз віц ця на блі жэй-
шую і доў га тэр мі но вую перс пек ты вы.

Важ на, што ўсе гэ тыя ра шэн ні ў пра цэ-
се іх пад рых тоў кі атры ма лі шы ро кае гра-
мад скае аб мер ка ван не. Гэ та ў ад ноль ка-
вай сту пе ні ад но сіц ца і да раз гля ду та кіх 
вост рых праб лем, як на сіл ле ў сям'і, нар-
ка ма нія, увя дзен не ад каз нас ці за пра-
да стаў лен не ў арэн ду жыл ля, на бы та га 
на ўмо вах іль гот на га крэ ды ту. Пра па на-

ва ныя шля хі іх вы ра шэн ня вы клі ка лі ча-
сам не ад на знач ныя ацэн кі, але ў цэ лым 
пры ня тыя нор мы зна хо дзяць пад трым ку 
ў гра мад стве, па коль кі ад па вя да юць ін-
та рэ сам боль шас ці на сель ніц тва.

На ступ ныя тры га ды, як ад зна чыў кі-
раў нік дзяр жа вы, бу дуць пра хо дзіць пад 
зна кам вы ба раў мяс цо вых Са ве таў дэ-
пу та таў, Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
пар ла мен та. І важ на, што да пра вя дзен ня 
гэ тых лё са вы зна чаль ных для кра і ны ме-
ра пры ем стваў у за ка на даў ства бы лі свое-
ча со ва ўне се ны ка рэк ты вы, на кі ра ва ныя 
на па вы шэн не праз рыс тас ці, га лос нас ці, 
эфек тыў нас ці вы бар ча га пра цэ су. Ад на-
ча со ва ўдас ка на ле на за ка на даў ства па 
пы тан нях пра вя дзен ня рэс пуб лі кан скіх і 
мяс цо вых схо даў, ін фар ма цый най ад кры-
тас ці дзяр жаў ных ор га наў, дзей нас ці гра-
мад скіх аб' яд нан няў і па лі тыч ных пар тый. 
Гэ тыя ме ры так са ма бу дуць са дзей ні чаць 
кан са лі да цыі гра мад ства, да лей ша му ру-
ху кра і ны па шля ху раз віц ця дэ ма кра тыі.

Ха рак та ры зу ю чы вы ні кі між на род най 
дзей нас ці Па ла ты прад стаў ні коў, ад зна-
чу, што ў гэ тым го дзе мы змаг лі іс тот на 
па шы рыць і за ма ца ваць на шы су вя зі з 
за меж ны мі пар ла мен та мі і між на род ны мі 
пар ла менц кі мі ар га ні за цы я мі, мак сі маль на 
са дзей ні чаць пад тры ман ню ін та рэ саў Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь за мя жой, вы ка рыс тоў ва-
ю чы ме та ды пар ла менц кай дып ла ма тыі.

Не стаў вы клю чэн нем і спра ва здач ны 
пе ры яд. Дэ пу та ты пры ня лі ўдзел больш 
чым у 30 роз ных між на род ных ме ра пры-
ем ствах і су стрэ чах. Па шы ры ла ся геа гра-
фія на шых су вя зяў. Ка лі ў пер шым паў год-
дзі пе ра ва жа лі кан так ты з тра ды цый ны мі 
парт нё ра мі, а так са ма з рэ гі ё нам Паўд нё-
ва-Ус ход няй Азіі, то да за вяр шэн ня го да 
вы раз на аба зна чыў ся аф ры кан скі век тар. 
Дэ пу та ты на ве да лі Ал жыр, Паўд нё ва-Аф-
ры кан скую Рэс пуб лі ку, вя дзец ца ра бо та 
па ар га ні за цыі ві зі ту ў Бе ла русь дэ ле га цыі 
Пар ла мен та Ні ге рыі.

Трэ ба пад крэс ліць, што раз віц цё між-
на род ных пар ла менц кіх су вя зяў не за-
ця няе на шых пры яры тэ таў. Гэ та ўдзел у 
ін тэ гра цый ных пра цэ сах на пост са вец кай 
пра сто ры, да лей шае ўма ца ван не пра ва-
вых асноў Са юз най дзяр жа вы.

Без умоў на, най важ ней шай па дзе яй гэ-
та га пе ры я ду ста ла пра вя дзен не ў г. Маск-
ве 45-й се сіі Пар ла менц ка га Схо ду Са ю за 
Бе ла ру сі і Ра сіі, якая пры ня ла клю ча выя 
ра шэн ні па да ку мен тах бюд жэт на га бло-
ка. Па ра мет ры са юз на га бюд жэ ту на 2014 
год за хоў ва юц ца на вы со кім уз роў ні, што 
дасць маг чы масць на кі ра ваць знач ныя 
срод кі на рэа лі за цыю ка ля 40 су мес ных 
пра грам і ме ра пры ем стваў.

У кан тэкс це бе ла рус ка-ра сій ска га 
пар ла менц ка га су пра цоў ніц тва не аб ход-
на ад зна чыць наш удзел у дру гім Між на-
род ным пар ла менц кім фо ру ме, пры мер-
ка ва ным да 20-год дзя Кан сты ту цыі Ра сіі 
і Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, а так са ма су мес нае па ся джэн не 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па між на род ных спра вах і Ка мі тэ та Дзяр-
жаў най Ду мы Ра сіі па спра вах Са друж-
нас ці Не за леж ных Дзяр жаў, еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі і су вя зях з су ай чын ні ка мі.

Да во лі вы ні ко вай бы ла ра бо та дэ пу та-
таў у фар ма це пар ла менц кіх ме ра пры ем-
стваў СНД, Еў рА зЭС і АДКБ, якія прай шлі 
ў г.Санкт-Пе цяр бур гу. Боль шасць пра па-
ноў па ўдас ка на лен ні ма дэль на га за ка-
на даў ства, уне се ных бе ла рус кім бо кам, 
бы лі пры ня ты.

Пра доў жы ла ся су пра цоў ніц тва з Між-
пар ла менц кім са юзам. На ша дэ ле га цыя 
пры ня ла ўдзел у 129-й Асамб леі гэ тай 
ар га ні за цыі і звя за ных з ёю ме ра пры ем-
ствах, якія пра хо дзі лі ў г. Жэ не ве.

Да зна ка вых па дзей трэ цяй се сіі вар-
та ад нес ці і афі цый ны ві зіт у Бе ла русь 
пар ла менц кай дэ ле га цыі Тур цыі на ча ле 
са Стар шы нёй Вя лі ка га на цы я наль на-
га схо ду Ту рэц кай Рэс пуб лі кі Джэ мі лем 
Чы чэ кам, а так са ма ві зіт пар ла менц кай 
дэ ле га цыі В'ет на ма на ча ле з на мес ні кам 
Стар шы ні На цы я наль на га схо ду Са цы я-
ліс тыч най Рэс пуб лі кі В'ет нам Хю інь Нгок 
Шо нам.

Па вя лі чы ла ся коль касць кра ін, з які мі 
ар га ні за ва на на ша ўза е ма дзе ян не на па-
ста ян най асно ве. Да ўжо дзей ных ра бо-
чых груп бе ла рус ка га пар ла мен та па су-
пра цоў ніц тве з пар ла мен та мі за меж ных 
дзяр жаў да ба ві лі ся но выя — па су пра-
цоў ніц тве з пар ла мен та мі Вя лі ка бры та-
ніі, Іар да ніі, Ку вей та, Мек сі кі, Са удаў скай 
Ара віі і Шры-Лан кі. Ся род кан так таў на 
гэ тым уз роў ні вар та ад зна чыць ра бо-
чы ві зіт у на шу кра і ну пар ла мен та ры яў 
Фран цыі.

У між се сій ны пе ры яд дэ пу та таў Па-
ла ты прад стаў ні коў ча кае на пру жа ная 
між на род ная пра гра ма, якая ахоп лі вае 
ўвесь спектр між пар ла менц ка га ўза е-
ма дзе ян ня. Яна ўклю чае ў ся бе пра пра-
цоў ку ві зі таў бе ла рус кай дэ ле га цыі ў Ін-
да не зію і Сін га пур. У ста дыі ўзгад нен ня 
зна хо дзяц ца ві зі ты ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь 
пар ла менц кіх дэ ле га цый Бру нея, Іра на, 
Ла о са, Фін лян дыі і ін шых дзяр жаў.

Дэ пу та ты пры муць удзел у зі мо вым 
па ся джэн ні Пар ла менц кай асамб леі 
АБ СЕ, пла на вых ме ра пры ем ствах пар-
ла менц кіх ар га ні за цый, ство ра ных на 
пост са вец кай пра сто ры.

Пра доў жыц ца ра бо та па лі ніі Між пар-
ла менц ка га са ю за, Між пар ла менц кай 
асамб леі пра ва слаўя, Пар ла менц кай 
струк ту ры Цэнт раль на еў ра пей скай іні цы я-
ты вы і ін шых між на род ных ар га ні за цый.

Па ва жа ныя ка ле гі, на ступ ны год у са-
цы яль на-эка на міч ным пла не шмат у чым 
па ві нен стаць пе ра лом ным. Па стаў ле ныя 
Кі раў ні ком дзяр жа вы за да чы ўскла да-
юць сур' ёз ную ад каз насць на кож на га 
гра ма дзя ні на Бе ла ру сі. Яшчэ ў боль шай 
сту пе ні гэ та ад но сіц ца да нас, на род ных 
вы бран ні каў.

Не пры мян ша ю чы зна чэн ня за ка на-
даў чай і між на род най дзей нас ці, асаб-
лі вую ўва гу ха чу звяр нуць на важ насць 
уз мац нен ня дэ пу тац кай ак тыў нас ці ў вы-
бар чых акру гах. Тут не аб ход на не толь кі 
па вы сіць вы ні ко васць ра бо ты з на сель-
ніц твам. Кож ны з нас ня се пер са наль ную 
ад каз насць за стан спраў у эка но мі цы, 
са цы яль най сфе ры рэ гі ё на, за пос пех тых 
пла наў, якія сфар мі ра ва ны ў тым лі ку з 
на шым удзе лам.

Ня гле дзя чы на аб' ём і скла да насць ма-
ю чай ад быц ца ра бо ты, кам пе тэнт насць, 
энер гія, прын цы по васць, якія пра яві лі 
дэ пу та ты ў хо дзе се сіі, уся ля юць упэў не-
насць, што за да чы, па стаў ле ныя пе рад 
на мі кра і най, бу дуць вы ра ша ны.

На за кан чэн не, па ва жа ныя дэ пу та ты, 
ха чу па дзя ка ваць вам за доб ра сум лен-
ную і плён ную пра цу і па він ша ваць усіх 
пры сут ных з на ды хо дзя чым Но вым го дам 
і ка ляд ны мі свя та мі.

Да зволь це па жа даць вам моц на га 
зда роўя, шчас ця і но вых здзяйс нен няў 
на ка рысць на шай Ра дзі мы.

ЖЫЦЬ 
КЛО ПА ТА МІ КРА І НЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пад вод зя чы вы ні кі дзей нас ці Са ве та Рэс пуб лі кі 

за мі ну лы пе ры яд, мож на з упэў не нас цю ска заць, 
што ра зам з дэ пу та та мі Па ла ты прад стаў ні коў і ў 
цес ным уза е ма дзе ян ні з за ці каў ле ны мі на мі бы ла 
пра ве дзе на не ма лая ра бо та па пры вя дзен ні за-
ка на даў чай ба зы ў ад па вед насць з ак ту аль ны мі 
па трэ ба мі гра мад ства і стра тэ гіч ны мі на прам ка мі 
дзяр жаў най па лі ты кі кра і ны. Уся го за гэ ты пе ры яд 
у Са ве це Рэс пуб лі кі бы ло раз гле джа на 67 за ко-
на пра ек таў.

Як вы ве да е це, на пя рэ дад ні се сіі Прэ зі дэнт Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь А.Р. Лу ка шэн ка звяр нуў асаб-
лі вую ўва гу на пад рых тоў ку пра ек та За ко на аб 
рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на 2014 год. Ён даў на каз 
пар ла мен та ры ям з кры тыч на га пунк ту гле джан ня 
па ды сці да пра па ноў ура да. Пры чым не толь кі па 
бюд жэ це, але і ў цэ лым ад нос на пра гно зу раз віц-
ця кра і ны на на ступ ны год. Та му асноў ны па ды ход 
дэ пу та таў і се на та раў пры раз гля дзе гэ та га за ко-
на пра ек та за клю чаў ся ў тым, каб пра ана лі за ваць 
эфек тыў насць за пла на ва ных рас хо даў, ма ю чы на 
ўва зе ня ўхіль нае вы ка нан не ўсіх са цы яль на-эка-
на міч ных за дач, вы зна ча ных кі раў ні ком дзяр жа вы, 
за ха ван не ба лан су ін та рэ саў па між цэнт рам і рэ гі ё-
на мі, па між асноў ны мі суб' ек та мі гас па да ран ня.

Сён ня мы за цвер дзі лі бюд жэт і пры ня лі блок 
за ко наў, якія вы зна ча юць па ра мет ры са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця на шай кра і ны на 2014 год. 
Трэ ба ад зна чыць, што да гэ та га бы ла пра ве дзе на 
вя лі кая па пя рэд няя ра бо та пар ла мен та ры яў, у тым 
лі ку і чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі. На шы се на та ры і, 
перш за ўсё, чле ны Па ста ян най ка мі сіі па эка но мі-
цы, бюд жэ це і фі нан сах на ча ле з У.І. Пан цю хо вым 
ак тыў на ўдзель ні ча лі ў аб мер ка ван ні па ра мет раў 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і дзяр жаў ных па за бюд-
жэт ных фон даў, змя нен няў пад атко ва га за ка на даў-
ства. Шэ раг уне се ных імі за ўваг і пра па ноў знай шлі 
сваё ад люст ра ван не ў пры ня тых за ко нах.

Ак ту аль ныя пы тан ні са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця кра і ны двой чы аб мяр коў ва лі ся на су-
мес ных па ся джэн нях па лат На цы я наль на га схо ду 
з удзе лам прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
М.У. Мяс ні ко ві ча і чле наў ура да. Па ві нен ска заць, 
што ўсе ба ко вае аб мер ка ван не пра ек та рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту з ура дам і гра мад скас цю ў 
знач най сту пе ні аб лег чы ла нам ра бо ту над гэ ты мі 
найваж ней шы мі да ку мен та мі.

Пра ве дзе ныя аб мер ка ван ні і дыс ку сіі да лі маг-
чы масць не толь кі больш уз ва жа на па ды сці да фар-
мі ра ван ня бюд жэ ту кра і ны на на ступ ны год, але і ў 
цэ лым пра ана лі за ваць сі ту а цыю ў эка но мі цы і за да-
чы, якія ста яць пе рад гра мад ствам. А за да чы гэ тыя 
дак лад на вы зна ча ны кі раў ні ком на шай дзяр жа вы: 
мы па він ны на ву чыц ца жыць па срод ках, пра віль на 
вы зна чаць пры яры тэ ты і эфек тыў на рас хо да ваць 
бюд жэт ныя гро шы. Нам трэ ба да біц ца ўстой лі ва га 
да дат на га саль да ў знеш нім ганд лі, што не маг чы ма 
без маш таб най ма дэр ні за цыі на цы я наль най эка но-
мі кі. Не аб ход на пад трым лі ваць ма лы і ся рэд ні біз-
нес, ства раць у кра і не ін вес ты цый ны клі мат і но выя 
ра бо чыя мес цы. Вы ра шэн не гэ тых ня прос тых за дач 
па тра буе вы со кай ква лі фі ка цыі і не аб ход на га псі ха-
ла гіч на га на строю кі ру ю чых кад раў, пад рых тоў цы 
якіх трэ ба ўдзя ліць асаб лі вую ўва гу.

Не пе ра ліч ва ю чы ўсе адоб ра ныя Са ве там Рэс-
пуб лі кі за ко ны, ад зна чу най больш важ ныя з іх. 
Не су мнен на, асаб лі вую знач насць ма юць за ко на-
пра ек ты ў сфе ры кан сты ту цый на га за ка на даў ства, 
па коль кі яны вы зна ча юць пра ва выя фор мы не па-
срэд на га ўдзе лу гра ма дзян у кі ра ван ні спра ва мі 
гра мад ства і дзяр жа вы.

Да гэ тай ка тэ го рыі ад но сяц ца адоб ра ныя на мі 
змя нен ні і да паў нен ні ў не ка то рыя за ко ны Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь па пы тан нях пра вя дзен ня вы ба раў і 
рэ фе рэн ду маў. Яны ўліч ва юць на бы ты ў кра і не во-
пыт вы бар чых кам па ній і да юць маг чы масць знач на 
ўдас ка на ліць пра цэ ду ру вы ба раў.

У мэ тах най больш поў на га за бес пя чэн ня кан-
сты ту цый ных пра воў гра ма дзян уне се ны да паў-
нен ні і змя нен ні ў не ка то рыя за ко ны па пы тан нях 
дзей нас ці па лі тыч ных пар тый і ін шых гра мад скіх 
аб' яд нан няў.

Удас ка на ле ны пра ва вы ме ха нізм пад рых тоў кі і 
пра вя дзен ня рэс пуб лі кан скіх і мяс цо вых схо даў у 
на шай кра і не. Ся род на ва цый у гэ тай га лі не мож на 
ад зна чыць за ка на даў чае за ма ца ван не прын цы паў 
ад кры тас ці і га лос нас ці пры іх пад рых тоў цы і пра-
вя дзен ні. За ко на пра ек там за ба ра ня ец ца пра мы 
або ўскос ны ўдзел за меж ных дзяр жаў і ар га ні за-
цый у фі нан са ван ні, пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
та кіх схо даў.

Пры ня ты ў но вай рэ дак цыі За кон Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб ас но вах дзей нас ці па пра фі лак ты-
цы пра ва па ру шэн няў» на кі ра ва ны на па ляп шэн не 
ар га ні за цыі сіс тэм най пра фі лак тыч най ра бо ты, па-
вы шэн не эфек тыў нас ці дзей нас ці па пра ду хі лен ні 
пра ва па ру шэн няў усі мі ўпаў на ва жа ны мі ор га на мі 
і ар га ні за цы я мі.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ўваж лі ва ад нес лі ся да 
раз гля ду пы тан няў пра ва во га за бес пя чэн ня раз віц-
ця прад пры маль ніц кай іні цы я ты вы і сты му ля ван ня 
дзе ла вой ак тыў нас ці ў та кіх сфе рах гас па дар чай 
дзей нас ці, як ган даль і гра мад скае хар ча ван не, 
ака зан не па слуг па вет ра на га транс пар ту і паш то-
вай су вя зі. Уне се ны па праў кі ў Пра цоў ны ко дэкс 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і за ка на даў чыя ак ты па пы тан-
нях рэ гу ля ван ня зя мель ных ад но сін, удас ка на лен-
ня кант роль най і на гляд най дзей нас ці і ін шыя.

З улі кам між на род ных аба вя за цель стваў Бе ла-
ру сі ў рам ках Мыт на га са ю за пры ня ты да дат ко выя 
за ка на даў чыя ме ры па раз віц ці кан ку рэн цыі і про-
ці дзе ян ні ма на па ліс тыч най дзей нас ці.

У мі ну лы пе ры яд мы ўдзя ля лі асаб лі вую ўва гу 
та кім фор мам ра бо ты, як удзел у пар ла менц кіх 
слу хан нях і су мес ных па ся джэн нях па ста ян ных ка-
мі сій па лат пар ла мен та, пра вя дзен не се мі на раў 
і круг лых ста лоў. Так, на прык лад, па іні цы я ты ве 
Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве і дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве быў пра ве дзе ны круг лы стол, на якім 
аб мяр коў ва лі ся перс пек ты вы раз віц ця на та ры я та 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Па вы ні ках гэ та га ме ра-
пры ем ства вы пра ца ва ны кан крэт ныя пра па но вы, 
што бы лі ўлі ча ны пры пад рых тоў цы ад па вед ных 
за ко на пра ек таў.

Та кім чы нам, у пе ры яд трэ цяй се сіі пя та га склі-
кан ня Са ве там Рэс пуб лі кі быў ухвалены шэ раг 
найваж ней шых за ка на даў чых ак таў, якія рэ гу лю-
юць эка на міч ныя, са цы яль ныя і ін шыя ад но сі ны ў 
на шым гра мад стве.

Па ва жа ныя ка ле гі!
У пе ры яд асен няй се сіі мы ак тыў на пра ца ва лі 

над раз віц цём да га вор на-пра ва вой ба зы су пра-
цоў ніц тва з за меж ны мі кра і на мі і між на род ны мі 
ар га ні за цы я мі. Ра ты фі ка ва ны 32 між на род ныя да-
га во ры па шы ро кім ко ле пы тан няў. Ся род іх асаб-
лі вую па лі тыч ную і са цы яль ную знач насць ма юць 
па гад нен ні з Тур цы яй аб бяз ві за вых па езд ках гра-
ма дзян і рэ ад мі сіі, якія да юць маг чы масць знач на 
па шы рыць су пра цоў ніц тва па між на шы мі кра і на мі, 
асаб лі ва ў сфе ры ту рыз му і біз не су.

Ума ца ван ню ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га парт-
нёр ства з Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кай бу дзе 
са дзей ні чаць ра ты фі ка цыя па гад нен ня аб ста ту се 
во ін скіх фар мі ра ван няў абедз вюх кра ін, якія на кі-
роў ва юц ца для пра вя дзен ня су мес ных ву чэн няў і 
трэ ні ро вак.

Сфар мі ра ва на су час ная да га вор на-пра ва вая 
ба за ўза е ма дзе ян ня ў сфе рах ганд лё ва-эка на міч-
на га, на ву ко ва га і ва ен на-тэх ніч на га су пра цоў ніц-
тва з Ін да не зі яй, Ла о сам, Сін га пу рам, Банг ла дэш 
і Шры-Лан кой. Тым са мым юры дыч на за ма ца ва ны 
да моў ле нас ці, да сяг ну тыя па вы ні ках ві зі таў на 
вы шэй шым і вы со кім уз роў ні ў кра і ны Паўд нё ва-
Ус ход няй Азіі.

Вя лі кае зна чэн не для ўма ца ван ня ін тэ гра цый-
ных пра цэ саў на пост са вец кай пра сто ры ма юць 
вы ні кі па ся джэн няў Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка-
на міч на га са ве та і Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД, 
што прай шлі 24-25 каст рыч ні ка ў Мін ску.

Як вы ве да е це, Рэс пуб лі ка Бе ла русь у 2013 
го дзе ажыц цяў ля ла стар шын ства ў Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў. За гэ ты час на ша кра і на 
вы ка на ла ўсе ўзя тыя на ся бе аба вя за цель ствы і 
поў нас цю рэа лі за ва ла на ме ча ны план ме ра пры-
ем стваў па ўзмац нен ні ін тэ гра цый ных пра цэ саў на 
пост са вец кай пра сто ры.

Як пад крэс ліў на па ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў А.Р. Лу ка шэн ка, СНД — гэ та не за мен ная 
пля цоў ка для кан так таў прад стаў ні коў пост са вец кіх 
кра ін. Яна не аб ход на для пры цір кі між дзяр жаў ных 
ад но сін, урэ гу ля ван ня спрэч ных пы тан няў, аб ме ну 
во пы там і ўста наў лен ня шмат ба ко ва га су пра цоў-
ніц тва.

Не аб ход на ад зна чыць, што Рэс пуб лі ка Бе-
ла русь за хоў вае лі дар ства ся род дзяр жаў — 
удзель ніц СНД у част цы свое ча со ва га вы ка нан-
ня ўнут ры дзяр жаў ных пра цэ дур, не аб ход ных для 
ўступ лен ня ў сі лу да га во раў, пад пі са ных кра і на мі 
Са друж нас ці.

Вя лі кую ўва гу за мі ну лы пе ры яд мы ўдзя ля лі 
так са ма раз віц цю між пар ла менц кіх кан так таў.

Тра ды цый на Са вет Рэс пуб лі кі пад трым лі вае 
ак тыў ныя кан так ты з Са ве там Фе дэ ра цыі Ра сіі. 
У хо дзе плён ных су стрэч са Стар шы нёй Са ве та 
Фе дэ ра цыі Ва лян ці най Іва наў най Мац ві ен ка, якія 
прай шлі ў Мін ску і Санкт-Пе цяр бур гу, бы лі дэ та лё-
ва аб мер ка ва ны пы тан ні, што да ты чац ца як двух-
ба ко ва га па рад ку дня, так і ін тэн сі фі ка цыі ін тэ гра-
цый ных пра цэ саў на ўсёй пра сто ры СНД.

Асаб лі ва ад зна чу важ насць на ша га ўдзе лу ў 
45-й се сіі Пар ла менц ка га Схо ду Са ю за Бе ла ру сі 
і Ра сіі, якая прай шла 18 снеж ня ў Маск ве. Пар-
ла мен та рыі адоб ры лі бюд жэт Са юз най дзяр жа-
вы на 2014 год і пры ня лі шэ раг ра шэн няў, што 
са дзей ні ча юць больш цес най ін тэ гра цыі на шых 
дзяр жаў. Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ўдзель ні ча лі ў 
па ся джэн нях ка мі сій Пар ла менц ка га Схо ду і ін шых 
ме ра пры ем ствах, дзе раз гля да лі ся пы тан ні, звя за-
ныя з удас ка на лен нем пра ва вых асноў Са юз най 
дзяр жа вы, рас пра цоў кай і рэа лі за цы яй су мес ных 
пра грам, за бес пя чэн нем пра воў і га ран тый гра ма-
дзян Са юз най дзяр жа вы.

Прад стаў ні кі Са ве та Рэс пуб лі кі пры ня лі так са-
ма ўдзел у ме ра пры ем ствах, пры мер ка ва ных да 
20-год дзя Фе дэ раль на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі.

Ажыц цяў ля лі ся пар ла менц кія кан так ты і з ін-
шы мі дзяр жа ва мі — чле на мі СНД. На шы се на та-
ры ўдзель ні ча лі ў ра бо це пар ла менц кіх струк тур 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў, АДКБ і ін шых 
між на род ных ар га ні за цый.

Так, пар ла менц кая дэ ле га цыя Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь на ча ле з на мес ні кам Стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі А.М. Ру сец кім удзель ні ча ла ў ра бо це 
Між пар ла менц кай Асамб леі СНД і Пар ла менц кай 
Асамб леі АДКБ. Трэ ба ад зна чыць вель мі плён ную 
за ка нат вор чую дзей насць МПА СНД. За 20 га доў 
ёю пры ня та 385 ма дэль ных за ка на даў чых ак таў. 
Свой знач ны ўклад у гэ ту ра бо ту ўно сяць і прад-
стаў ні кі Са ве та Рэс пуб лі кі.

Пас ля да во лі пра цяг ла га пе ра пын ку ў Кі е ве ад-
бы ло ся чац вёр тае па ся джэн не Між пар ла менц кай 
ка мі сіі па су пра цоў ніц тве На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Вяр хоў най Ра ды Укра і ны. 
Аб мер ка ва ны шля хі ак ты ві за цыі ра бо ты Між ура-
да вай бе ла рус ка-ўкра ін скай зме ша най ка мі сіі па 
ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве, па шы рэн ні 
між пар ла менц кіх кан так таў і ўдас ка на лен ні пра ва-
вой ба зы двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва.

Но вы ім пульс бе ла рус ка-ту рэц ка му між пар ла-
менц ка му ўза е ма дзе ян ню на даў пер шы за апош нія 
20 га доў афі цый ны ві зіт у Мінск дэ ле га цыі Вя лі ка га 
на цы я наль на га схо ду Тур цыі на ча ле з яго Стар-
шы нёй Джэ мі лем Чы чэ кам. Пра ве дзе ныя пе ра га-
во ры пра дэ ман стра ва лі ўза ем ную за ці каў ле насць 
ва ўма ца ван ні парт нёр скіх ад но сін, па шы рэн ні і 
па глыб лен ні су пра цоў ніц тва ў роз ных сфе рах, у 
тым лі ку на між на род най арэ не. Ба кі сыш лі ся на 
дум цы аб не аб ход нас ці ін тэн сі фі ка цыі між пар ла-
менц кіх кан так таў, што знай шло ад люст ра ван не 
ў пад пі сан ні Пра та ко ла аб су пра цоў ніц тве па між 
пар ла мен та мі Бе ла ру сі і Тур цыі.

Ума ца ван ню ад но сін друж бы і парт нёр ства па між 
Бе ла рус сю і В'ет на мам са дзей ні чаў афі цый ны ві зіт у 
Мінск в'ет нам скай пар ла менц кай дэ ле га цыі.

Па за пра шэн ні на шых пар ла мен та ры яў у снеж ні 
ад быў ся ві зіт у на шу кра і ну дэ ле га цыі гру пы друж-
бы «Фран цыя — Бе ла русь» На цы я наль на га схо ду 
Фран цуз скай Рэс пуб лі кі. Чле ны фран цуз скай дэ-
ле га цыі пра вя лі ў Мін ску шэ раг су стрэч і па вы ні-
ках свай го ві зі ту кан ста та ва лі на яў насць знач на га 
па тэн цы я лу раз віц ця ўза е ма вы гад ных ад но сін як 
у двух ба ко вым фар ма це, так і па лі ніі Бе ла русь — 
Еў ра пей скі са юз.

Трэ ба зга даць так са ма су стрэ чы чле наў Са ве-
та Рэс пуб лі кі з прад стаў ні ка мі пар ла мен таў Лат віі 
і Эс то ніі, якія прай шлі ў доб рым, дру жа люб ным 
клю чы.

Як вы ве да е це, Бе ла русь ак тыў на ўдзель ні чае 
ў ра бо це Між пар ла менц ка га са ю за. У мі ну лы пе-
ры яд бе ла рус кая дэ ле га цыя на ча ле са стар шы нёй 
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 У.Л. Сянь ко 
пры ня ла ўдзел у 129-й Асамб леі Між пар ла менц ка га 
са ю за ў Жэ не ве. У хо дзе па ся джэн няў пар ла мен-
та рыі Бе ла ру сі агу чы лі па зі цыю на шай кра і ны па 
та кіх гла баль ных праб ле мах, як ства рэн не све ту, 
сва бод на га ад ядзер най зброі, да сяг нен не ўстой-
лі ва га раз віц ця, аба ро на пра воў дзя цей.

Тра ды цый на на шы прад стаў ні кі пры ма лі ўдзел у 
ра бо це між на род ных мі сій па на зі ран ні за вы ба ра мі 
ў кра і нах СНД. У спра ва здач ны пе ры яд се на та ры 
ўдзель ні ча лі ў на зі ран ні за вы ба ра мі Прэ зі дэн та 
Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі і дэ пу та таў Медж лі са 
Турк ме ні ста на.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!
Як заў сё ды, у лі ку асноў ных на шых пры яры тэ таў 

зна чыц ца ра бо та ў рэ гі ё нах, у ка ар ды на цыі якой 
вя лі кую ро лю ады гры вае Са вет 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.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі на вед ва лі на се ле-
ныя пунк ты, вы твор чыя і на ву чаль ныя ка лек ты вы, 
удзель ні ча лі ў ра бо це мяс цо вых ор га наў ула ды і 
кі ра ван ня.

У су вя зі з Го дам бе раж лі вас ці на мі быў ар га ні-
за ва ны се мі нар-прак ты кум для кі раў ні коў га рад-
скіх Са ве таў дэ пу та таў, які ад быў ся ў Баб руй ску. 
Бы лі раз гле джа ны пы тан ні ўза е ма дзе ян ня дэ пу-
та таў мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў і пар ла мен-
та ры яў з вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі 
го ра да па за ха ван ні рэ жы му эка но міі і бе раж лі-
вас ці. Асаб лі вая ўва га ўдзе ле на ра бо це дэ пу та-

таў усіх уз роў няў і ор га наў мяс цо ва га кі ра ван ня 
па ўка ра нен ні най ноў шых энер га збе ра галь ных 
тэх на ло гій у бу даў ніц тве, зні жэн ні энер га- і ма-
тэ ры я ла ё міс тас ці вы твор час ці, змян шэн ні страт 
сы ра ві ны і ма тэ ры я лаў. Во пыт, на бы ты ў гэ тай 
сфе ры ў Баб руй ску, рэ ка мен да ва на вы ка рыс тоў-
ваць і ў ін шых рэ гі ё нах кра і ны.

Ра бо та ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня рэ гу-
ляр на раз гля да ец ца і ана лі зу ец ца чле на мі Са ве та 
Рэс пуб лі кі так са ма пад час пра вя дзен ня за ня ткаў 
са стар шы ня мі мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў у Ін-
сты ту це дзяр жаў най служ бы Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У се сій ны 
пе ры яд се на та ры пра вя лі во сем та кіх су стрэч, у 
цэнт ры ўва гі якіх бы лі пы тан ні дзяр жаў най па лі ты кі 
Бе ла ру сі і за да чы па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты 
мяс цо вых Са ве таў.

У ліс та па дзе ў Са ве це Рэс пуб лі кі прай шла су-
стрэ ча з дэ пу та та мі Лід ска га ра ён на га Са ве та 
дэ пу та таў. Ад бы ла ся ад кры тая і кан струк тыў ная 
раз мо ва па мно гіх ак ту аль ных пы тан нях су час на га 
жыц ця, аба зна ча ны пры яры тэ ты ў паў ся дзён най 
ра бо це мяс цо вых Са ве таў.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Са мая піль ная ўва га ў дзей нас ці Са ве та Рэс-

пуб лі кі ўдзя ля ла ся ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян 
і юры дыч ных асоб.

Чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі раз гле джа на больш 
як ты ся ча пісь мо вых і вус ных зва ро таў, пра ве дзе на 
230 аса біс тых пры ёмаў гра ма дзян і прад стаў ні коў 
юры дыч ных асоб, у час якіх пры ня та больш за 700 
на вед валь ні каў. Толь кі ў ад рас Са ве та Рэс пуб лі кі ў 
на зва ны пе ры яд па сту пі ла 105 зва ро таў.

Гра ма дзя не па-ра ней ша му звяр та юц ца ў вы-
шэй шыя ін стан цыі па да па мо гу ў вы ра шэн ні сва іх 
аса біс тых праб лем. Больш за ўсё лю дзей хва лю юць 
пы тан ні, якія да ты чац ца якас ці ра бо ты жыл лё ва-ка-
му наль ных служ баў, бу даў ніц тва і пры ва ты за цыі 
жыл ля, ра мон ту жы лых па мяш кан няў, са цы яль-
най аба ро ны, ахо вы зда роўя, сям'і, ма ця рын ства і 
дзя цін ства. Ёсць скар гі, звя за ныя з за бес пя чэн нем 
за кон на сці і ахо вы пра ва па рад ку, аб скар джан нем 
су до вых ра шэн няў.

Ана ліз па каз вае, што амаль 30 пра цэн таў зва-
ро таў змя шча юць цал кам аб грун та ва ныя скар гі і 
прось бы. Та кія зва ро ты на кі роў ва юц ца ад імя Са-
ве та Рэс пуб лі кі ў мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па-
рад чыя ор га ны і ін шыя ар га ні за цыі для раз гля ду 
і пры няц ця ад па вед ных мер і зна хо дзяц ца ў нас 
на кант ро лі аж да пры няц ця па іх кан чат ко вых ра-
шэн няў.

Во пыт па каз вае, што аса біс ты пры ём гра ма-
дзян з'яў ля ец ца най больш эфек тыў най фор май 
ра бо ты з на сель ніц твам. Гэ та дае маг чы масць дэ-
та лё ва вы ву чыць пры чы ны праб лем гра ма дзян. За 
апош нія два з па ла ві най ме ся цы чле ны Прэ зі ды у ма 
Са ве та Рэс пуб лі кі пра вя лі ча ты ры вы яз ныя пры-
ёмы гра ма дзян: у Крас на поль скім, Смар гон скім, 
Ча вус кім ра ё нах і ў Пер ша май скім ра ё не г. Мін ска. 
Не па срэд на ў Са ве це Рэс пуб лі кі за гэ ты пе ры яд на 
аса біс тым пры ёме па бы ва лі 30 на вед валь ні каў.

Важ ным ін стру мен там у ажыц цяў лен ні дзяр жаў-
най па лі ты кі бы лі і за ста юц ца срод кі ма са вай ін-
фар ма цыі. У су вя зі з гэ тым па ві нен ад зна чыць, што 
вы, па ва жа ныя ка ле гі, да во лі ак тыў на ўза е ма дзей-
ні ча е це з прад стаў ні ка мі дру ка ва ных і элект рон ных 
СМІ. Дзя ку ю чы гэ та му пар ла менц кая дзей насць 
за пе ры яд асен няй се сіі знай шла ад люст ра ван не 
больш чым у 170 га зет ных пуб лі ка цы ях, 90 з якіх 
прад стаў ле ны рэ гі я наль ны мі СМІ.

Па вы шэн ню аў та ры тэ ту вы шэй ша га за ка на-
даў ча га ор га на кра і ны са дзей ні ча лі так са ма вы-
ступ лен ні се на та раў на тэ ле ба чан ні і ра дыё, дзе 
асвят ля лі ся пы тан ні за ка на даў чай і між на род най 
дзей нас ці, уза е ма дзе ян ня з ор га на мі кі ра ван ня і 
са ма кі ра ван ня, ра бо та з на сель ніц твам. Не аб ход-
на і ў да лей шым у да ступ най фор ме да во дзіць з 
да па мо гай СМІ да на шых гра ма дзян аб' ек тыў ную 
і дак лад ную ін фар ма цыю па пы тан нях унут ра най 
і знеш няй па лі ты кі, што пра во дзіц ца кі раў ніц твам 
кра і ны, рас каз ваць аб дзей нас ці пар ла мен та. Гэ та 
адзін з важ ных на прам каў на шай ра бо ты.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Ма ю чы ад быц ца між се сій ны пе ры яд з'яў ля ец ца 

для нас асаб лі ва ад каз ным. 23 са ка ві ка 2014 го да 
прой дуць вы ба ры ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў. 
Гэ та вель мі важ ная па лі тыч ная па дзея. Па сут нас-
ці — чар го вы этап раз віц ця бе ла рус кай дзяр жа вы 
і гра мад ства. У гэ ты пе ры яд кож ны з нас па ві нен 
пра явіць у поў най ме ры свае пра фе сій ныя і аса-
біс тыя якас ці як гра ма дзя ні на і па тры ё та сва ёй 
Ра дзі мы.

Вель мі важ на, каб у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 
прый шлі ак тыў ныя лю дзі, ма ю чыя жыц цё вы во пыт, 
здоль ныя ад стой ваць свой пункт гле джан ня і да-
стой на прад стаў ляць ін та рэ сы на сель ніц тва.

Вы, па ва жа ныя ка ле гі, як ні хто ін шы ве да е це 
асаб лі вас ці сва іх рэ гі ё наў, на строі ў пра цоў ных 
ка лек ты вах, на дзён ныя па трэ бы вы бар шчы каў. Та-
му не аб ход на на ўсіх эта пах пра вя дзен ня вы ба раў 
цес на пра ца ваць з мяс цо вай вер ты кал лю ўла ды, 
срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі, гра мад скі мі ар га-
ні за цы я мі, су стра кац ца з людзь мі, ад каз ваць на 
лю быя, на ват са мыя скла да ныя іх пы тан ні.

Вы бар шчы кі бу дуць гля дзець з да ве рам толь кі 
на тых кан ды да таў, якія га то вы нес ці ад каз насць 
за лёс ра ё на, го ра да і кра і ны ў цэ лым. Сло вам, 
на ша за да ча — ака заць не аб ход ную да па мо гу ў 
рэ гі ё нах для та го, каб вы ба ры прай шлі ар га ні за ва-
на і ў стро гай ад па вед нас ці з нор ма мі вы бар ча га 
за ка на даў ства.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Сён ня пе рад на шай кра і най ста яць вя лі кія па 

сва іх маш та бах і глы бі ні дзяр жаў ныя за да чы, якія 
да во дзіц ца вы ра шаць у скла да ных геа па лі тыч ных 
і эка на міч ных умо вах. Ня ма су мнен няў, што ўсе 
іс ну ю чыя цяж кас ці мы пе ра адо ле ем. Але для пра-
віль най ар га ні за цыі ра бо ты па трэб на свое ча со вая 
і якас ная пад рых тоў ка за ка на даў чай ба зы. А гэ та 
і ёсць на ша з ва мі га лоў ная функ цыя і са мая вы-
со кая ад каз насць.

За мі ну лы год мы атры ма лі ня дрэн ны во пыт пар-
ла менц кай ра бо ты, на бра лі, як ка жуць, аба ро ты, і я 
ўпэў не ны, што мы і да лей бу дзем па спя хо ва спраў-
ляц ца з па стаў ле ны мі пе рад на мі за да ча мі.

Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі!
На пя рэ дад ні ка ляд ных і на ва год ніх свят у кра і не 

пра во дзіц ца даб ра чын ная ак цыя «На шы дзе ці». 
Звяр та ю ся да вас з прось бай — знай дзі це маг чы-
масць на ве даць шко лы, дзі ця чыя да мы, ін тэр на ты 
і па він ша ваць дзя цей з на ва год ні мі свя та мі.

На за кан чэн не да зволь це вы ка заць вам сло вы 
па дзя кі за плён ную су мес ную ра бо ту. Дзя кую так-
са ма су пра цоў ні кам Сак ра та ры я та за эфек тыў нае 
за бес пя чэн не дзей нас ці ра бо чых ор га наў Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Вы каз ваю ўдзяч насць усім акрэ ды та ва ным у 
Са ве це Рэс пуб лі кі жур на ліс там за свое ча со вае 
і аб' ек тыў нае асвят лен не на шай пар ла менц кай 
дзей нас ці.

Да ра гія сяб ры! Толь кі не каль кі дзён ад дзя ля-
юць нас ад Но ва га го да. Сар дэч на він шую ўсіх 
вас з на ды хо дзя чым Но вым 2014-м го дам і Ка ля-
да мі! Жа даю моц на га зда роўя, но вых пос пе хаў у 
пар ла менц кай і гра мад скай дзей нас ці, шчас ця і 
даб ра бы ту вам і ва шым сем' ям!

Дзя куй за ўва гу!

СТВА РЭН НЕ ЭФЕК ТЫЎ НАЙ 
ЗА КА НА ДАЎ ЧАЙ БА ЗЫ — НАЙВАЖ НЕЙ ШЫ 
ФАК ТАР СТА БІЛЬ НА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ КРА І НЫ 

Ў СУ ЧАС НЫХ УМО ВАХ

Чле ны ўра да таксама ад каз а лі на 
пы тан ні дэ пу та таў абедз вюх па лат 
пар ла мен та. Больш за ўсё пы тан няў 
бы ло да асноў на га дак лад чы ка — 
на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Пят ра 
Пра ка по ві ча. Ад нак тра ды цый на без 
ува гі дэ пу та таў не за ста лі ся і ін шыя 
прад стаў ні кі Са ве та Мі ніст раў.

Экспарт хар ча ван ня
Член Са ве та Рэс пуб лі кі Яў ген 

КА РАШ КОЎ па пра сіў Пят ра Пра ка по ві-
ча рас па вес ці аб до лі сель гас пра дук цыі 
ў экс пар це.

— Экс парт сель гас пра дук цыі — адзі-
ны кі ру нак, які па спя хо ва раз ві ва ец ца, 
— за ўва жыў ві цэ-прэм' ер. — Ста ноў чае 
саль да ад экс пар ту хар ча ван ня за 10 
ме ся цаў скла ла 1,4 млрд до ла раў. За-
да чы вый сці ў 2015 го дзе на экс парт у 7 
млрд — рэ аль ныя. Ду маю, што мя жа ў 
5 міль яр даў бу дзе прой дзе на ўжо сё ле-
та. До ля сель гас пра дук цыі ў экс пар це 
па він на склас ці 15-17%.

Га лоў ным рэ зер вам у АПК Пра ка по віч 
лі чыць па вы шэн не вы твор час ці ма ла ка. 
«Ка лі б мы пра ца ва лі па ма ла цэ так, як 
маг лі, то ў нас ні я кіх праб лем у эка но мі-
цы не бы ло б уво гу ле, — да даў на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра. — Ка лі б у нас бы ло 2,5 
млн ка роў, як у 1990 го дзе, і кож ная да ва-
ла б 5 ты сяч літ раў ма ла ка, то мы атры ма-
лі б пры клад на $5 млрд экс пар ту».

Пры ва ты за цыя
Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы-

ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па пра мыс ло вас ці, па ліў на-
энер ге тыч ным комп лек се, транс пар це 
і су вя зі, спы таў, на коль кі ўрад пра пра-
ца ваў пы тан не рэа лі за цыі дзяр жаў най 
улас нас ці.

— Па пры ва ты за цыі мы пры ня лі 
кан крэт нае ра шэн не: пра да ваць дзяр-
жаў ныя ак цыі там, дзе до ля дзяр жа вы 
менш за 25%, — ска заў Пётр Пра ка по-
віч. — Мы так са ма да ру чы лі пры цяг ваць 
ін вес та ра, і ў пер шую чар гу бе ла рус ка-
га, на прад пры ем ствы, якія з'яў ля юц ца 
хра ніч на страт ны мі і дзе ўла даль ні кі не 
ба чаць вы ра шэн ня.

Ві цэ-прэм' ер за ўва жыў, што ў Бе-
ла ру сі ўжо вы рас клас улас ні каў, якія 
ма юць рэ сур сы, маг чы мас ці і па ка за лі 
прык лад доб рай ра бо ты. «І мы па він ны 
са дзей ні чаць та му, каб яны ўзя лі на ся бе 
ад каз насць за прад пры ем ствы, якія яны 
змо гуць зра біць эфек тыў ны мі».

Трэ цяя ка тэ го рыя прад пры ем стваў, 
якія бу дуць пра да вац ца ў пер шую чар гу, 
— тыя, дзе не ха пае срод каў на рас па ча-
тую ма дэр ні за цыю.

Са юз ны да га вор
Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА спы таў ві цэ-
прэм' е ра, як ідзе пад рых тоў ка Са юз на га 
да га во ра аб Еў ра зій скім эка на міч ным 
са ю зе.

— Як у гэ тую пра цу ўклю ча ныя мі-
ніс тэр ствы і ве дам ствы? Ці не атры ма-
ец ца, што, ка лі да га вор за пра цуе, з'я-
вяц ца пы тан ні? Ча му ня ма рэ гу ляр ных 
па ся джэн няў ура да па гэ тым пы тан ні? 

Праб лем па ру ху гру заў, па лёг кай пра-
мыс ло вас ці шмат, але не чу ваць, каб 
яны аб мяр коў ва лі ся, — вы ка заў су мнен-
ні спі кер.

Пётр Пра ка по віч за пэў ніў, што пад-
рых тоў ка да га во ра ідзе, і 1 мая да ку мент 
бу дзе га то вы. У ра бо чым па рад ку вы-
ра ша юц ца мно гія праб лем ныя пы тан ні. 
Ра зам з тым, ві цэ-прэм' ер па га дзіў ся, 
што пра цу гэ тую трэ ба ўзмац ніць.

Пен сіі трэ ба па вы шаць
Мі ка лай КАЛ ТУ НОЎ, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па эка на міч най па лі-
ты цы, спы таў мі ніст ра пра цы і са цы-
яль най аба ро ны Ма ры я ну ШЧОТ КІ НУ, 
як яна аса біс та ста віц ца да не аб ход нас-
ці пен сі я не рам пла ціць транс парт ную 
пош лі ну.

— Пы тан не бу дзе пра хо дзіць прак-
ты ку, — ухі лі ла ся ад пра мо га ад ка зу мі-
ністр. — Ве даю, што заў сё ды за ка на даў-
ства жы вое. Трэ ба гля дзець. Ка лі ёсць 
транс парт, ка лі гэ та ідзе на да ро гі, на 
бяс пе ку да рож на га ру ху, я не су праць, 
ка лі пош лі на гэ та ра зум ная.

— Ці хо піць на яе пен сіі? — больш 
пра ма спы таў на род ны абран нік.

— Пен сію трэ ба па вы шаць, — знай-
шла ся мі ністр. — Прось ба да дэ пу тац ка-
га кор пу са: вы сту пай це су праць шэ рых 
схем вы пла ты за роб каў, каб больш срод-
каў па сту па ла ў фонд са ца ба ро ны.

Пас ля гэ тых слоў у аваль най за ле 
раз да лі ся апла дыс мен ты.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ШЭ РЫЯ ЗА РОБ КІ» СУ ПРАЦЬ ПЕН СІІ

Даб ра быт — 
праз ма дэр ні за цыю

Га лоў ны ін стру мент, які да па мо жа 
змя ніць сён няш нюю сі ту а цыю з экс пар-
там-ім пар там з вы га дай для Бе ла ру сі, 
— комп лекс ная ма дэр ні за цыя ўсёй эка-
но мі кі, кож на га прад пры ем ства кра і ны, 
дзе ёсць дзяр жаў ны ка пі тал — та кіх, 
да рэ чы, 2820. «Мы і ра ней яе пра во дзі-
лі, але не на ўсіх вы твор час цях. Ця пер 
ма дэр ні за цыя бу дзе ты чыц ца ўсіх дзяр-
жаў ных прад пры ем стваў», — ак цэн та-
ваў ува гу Пётр Пра ка по віч.

Пра ста ноў чыя вы ні кі ма дэр ні за цыі 
мож на ка заць да тыч на да 40% прад-
пры ем стваў. На ас тат нія 60% яна яшчэ 
«не дай шла», або, ня гле дзя чы на пры-
ня тыя за ха ды, гэ тыя вы твор час ці знач-

на ад ста юць. Як пад крэс ліў на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра, за да ча 2014 го да — 
пе ра адо лець та кое ад ста ван не.

«Трэ ба ра зу мець, што комп лекс-
ная ма дэр ні за цыя мае пад са бой не 
толь кі но вае аб ста ля ван не і тэх на ло-
гіі, але і ўка ра нен не са мых дас ка на-
лых сіс тэм кі ра ван ня эка но мі кай на 
прад пры ем ствах», — тлу ма чыць Пётр 
Пра ка по віч.

Пётр Пра ка по віч ку ры руе ва ўра-
дзе ма лыя і ся рэд нія прад пры ем ствы 
Бе ла ру сі, а так са ма сва бод ныя эка-
на міч ныя зо ны. Сён ня ў кра і не пра цуе 
110 ты сяч ма лых і ся рэд ніх прад пры-
ем стваў. Па сло вах на мес ні ка прэм'-
ер-мі ніст ра, вя лі кія перс пек ты вы ёсць 
у тых фір маў, дзей насць якіх звя за на 
з аг ра пра мыс ло вай сфе рай і ле сам 
— гэ та зна чыць тых, якія пра цу юць на 
ўлас най сы ра ві не.

Што да дзей нас ці сва бод ных эка на-
міч ных зон, то сён ня яны вы раб ля юць 
11 % усёй пра мыс ло вай пра дук цыі. Іх 
та ва ры зай ма юць 12% ад уся го бе ла-
рус ка га экс пар ту. «Важ ны рэ зерв для 
раз віц ця сва бод ных эка на міч ных зон 
— па ча так рэ аль най пра цы па бу даў-
ніц тве Бе ла рус ка-кі тай ска га ін дуст-
ры яль на га пар ка. У перс пек ты вах ён 
бу дзе да ваць больш пры быт ку, чым 
усе эка на міч ныя зо ны, ра зам узя тыя», 
— за явіў Пра ка по віч.

Яшчэ адзін перс пек тыў ны пра ект 
— ства рэн не на тэ ры то рыі «Мінск-Сі-
ці» між на род на га фі нан са ва га цэнт ра. 
На мес нік прэм' ер-мі ніст ра ўпэў не ны, 
што ка лі та кі пра ект бу дзе за цвер джа-
ны і рэа лі за ва ны, то ён пры ня се на ват 
больш пры быт ку, чым бе ла рус ка-кі тай-
скі ін дуст ры яль ны парк.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

«НЕ АБ ХОД НА, КАБ ЭКС ПАРТ ПЕ РА ВЫ СІЎ ІМ ПАРТ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


