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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 15° 
Віцебск    + 12° 
Гомель    + 13°  
Гродна    + 14° 
Магілёў    + 12° 
Мінск    + 12° 

ЦЫТАТА ДНЯ

Та рас НА ДОЛЬ НЫ, 
пер шы на мес нік стар шы ні 
праў лен ня На цы я наль на га 
бан ка:

«Стаў ка рэ фі нан са ван ня 
на ўрад ці зме ніц ца да кан ца 
го да. Вя до ма, усё бу дзе за ле-
жаць ад уз роў ню ін фля цыі. 
Яна па куль ні жэй за стаў-
ку, і мы на сён ня не ча ка ем 
па вы шэн ня. Я ду маю, на ўрад 
ці бу дзе зні жэн не. Акра мя 
та го, ка лі не бу дзе сур' ёз-
ных фі нан са вых уз ру шэн няў 
у кра і нах, якія з'яў ля юц ца 
асноў ны мі ганд лё вы мі парт-
нё ра мі, сён няш нія тэм пы 
змя нен ня ва лют на га ко шы-
ка за ха ва юц ца».
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Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс-
пуб лі кі!

Па ва жа ныя за про ша ныя і жур-
на ліс ты!

Сён ня па чы нае сваю ра бо ту шос-
тая се сія Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пя та га склі кан ня.

Перш чым па чаць раз гляд пы тан-
няў па рад ку дня, ха цеў бы па дзя ліц-
ца ўра жан ня мі аб су стрэ чы кі раў ні ка 
дзяр жа вы з чле на мі Са ве та Па ла ты 
прад стаў ні коў на ша га пар ла мен та, 
пра ве дзе най 29 ве рас ня.

У час гэ тай су стрэ чы Прэ зі дэнт 
да во лі пад ра бяз на аха рак та ры за ваў 
гра мад ска-па лі тыч ную сі ту а цыю ў 
кра і не і све це. Ён пад крэс ліў, што 
на гэ тым эта пе пры яры тэт ным на-
прам кам у раз віц ці эка но мі кі кра і-
ны з'яў ля ец ца ма дэр ні за цыя на шых 
вы твор час цяў, бо без гэ та га мы не 
змо жам кан ку ры ра ваць на знеш ніх 
рын ках з ін шы мі вы твор ца мі. Кі раў-
нік дзяр жа вы за клі каў дэ пу та таў 
вель мі сур' ёз на і ўдум лі ва па ста віц-
ца да фар мі ра ван ня бюд жэ ту кра і ны 
на 2015 год, не да пус ка ю чы тут не-
апраў да на га мар на траў ства. Скру-
пу лёз на пра ана лі за ваць па гад нен не 
аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, 
якое нам трэ ба бу дзе ра ты фі ка ваць. 
Звяр нуў ува гу пар ла мен та ры яў на 
тое, што, пры ма ю чы за ко ны, не аб-
ход на не толь кі ад пра цоў ваць іх фар-
му лёў кі, але і за га дзя ана лі за ваць, як 
гэ тыя за ко ны бу дуць пры мя няц ца і як 
яны бу дуць пры мац ца на шы мі гра-

ма дзя на мі. Пад крэс ліў, што за ко ны 
па він ны вы кла дац ца да ступ най мо-
вай, зра зу ме лай для шы ро ка га ко ла 
лю дзей. Пры гэ тым у за ка нат вор чай 
дзей нас ці не аб ход на за хоў ваць ра-
зум ны ба ланс па між ста біль нас цю і 
ды на міз мам. Г.зн. не трэ ба за ліш не 
мі ту сіц ца з пры няц цем но вых за ко-
наў, але нель га і за па зняц ца з за ка-
на даў чым вы ра шэн нем тых пы тан-
няў, якія дык ту юц ца жыц цём.

На конт ра бо ты дэ пу та таў на 
мес цах Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 
асноў ную ўва гу трэ ба ўдзя ліць дэ-
бю ра кра ты за цыі дзей нас ці мяс цо-
вых ор га наў ула ды пры вы ра шэн-
ні на дзён ных жыц цё вых 
праб лем гра ма дзян.

Па ва жа ныя дэ пу та ты!
Па ва жа ныя чле ны ўра да, за про-

ша ныя і жур на ліс ты!
У ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь сён ня, 2 каст-
рыч ні ка 2014 го да, па чы нае ра бо ту 
пя тая се сія Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь пя та га склі кан ня.

Яна абя цае быць да во лі на пру жа-
най. У пар ла менц кім парт фе лі ўжо 
ка ля 60 да ку мен таў. Мно гія за ко на-
пра ек ты за па тра ба ва лі сур' ёз най ра-
бо ты з ура дам, экс пер та мі, шы ро ка га 
гра мад ска га аб мер ка ван ня. Шэ раг 
вост рых пы тан няў быў раз гле джа ны 
на на ра дах у кі раў ні ка дзяр жа вы.

Клю ча вой па дзе яй для дэ пу тац-
ка га кор пу са ста ла пра ве дзе ная на-
пя рэ дад ні ад крыц ця се сіі су стрэ ча 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 
чле на мі Са ве та Па ла ты прад стаў ні-
коў. У хо дзе аб мер ка ван ня ак ту аль-
ных праб лем жыц ця кра і ны і шля хоў 
раз віц ця бе ла рус ка га пар ла мен та-
рыз му кі раў ні ком дзяр жа вы бы лі вы-
зна ча ны пры яры тэ ты ра бо ты Па ла ты 
прад стаў ні коў на перс пек ты ву.

Па-пер шае, гэ та за ка на даў чае за-
бес пя чэн не ма дэр ні за цыі эка но мі кі, 
сты му ля ван ня дзе ла вой ак тыў нас-
ці, пры цяг нен ня ін вес ты цый. Са мым 
пра мым па тра ба ван нем да нас, як да 
за ка на даў цаў, з'яў ля ец ца по шук зда-
ро ва га ба лан су па між ста біль нас цю 
за ко на і ды на міз мам жыц ця. Пры гэ-
тым кож ны пра ва вы акт па ві нен быць 
зра зу ме лым і да ступ ным не толь кі спе-
цы я ліс ту, але і звы чай на му ча ла ве ку.

Гэ тыя ары ен ці ры па кла дзе ны ў 
асно ву пла наў на бя гу чую се сію. У 
за ка на даў чым ас пек це важ ней шай 
за да чай для нас з'яў ля ец ца ра бо та 
над па ке там бюд жэт ных да ку мен таў. 
Апі ра ю чы ся на на бы ты во пыт, дэ пу та-
ты ак тыў на ўклю чы лі ся ў пад рых тоў ку 
пра ек та За ко на «Аб рэс пуб лі кан скім 
бюд жэ це на 2015 год». Га лоў ны ак-
цэнт зроб ле ны на ап ты мі за цыі бюд-
жэт ных рас хо даў. Ня гле дзя чы на 
ня прос тыя знеш не эка на міч ныя ўмо-
вы, мы па він ны вый сці на бюд жэт, 
які за бяс печ вае ста біль нае раз віц цё 
эка но мі кі, рэа лі за цыю пла наў яе тэх-
ніч на га пе ра ўзбра ен ня і без умоў нае 
вы ка нан не са цы яль ных аба-
вя за цель стваў дзяр жа вы. 

АДЗІН СТВА 
І СТА БІЛЬ НАСЦЬ — 
ЗАЛОГ ДАБ РА БЫ ТУ 
ГРА МАД СТВА
Вы ступ лен не Стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ру бі на ва А.М. на ад крыц ці шос тай 

се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пя та га склі кан ня

У АСНО ВУ 
ЗА КО НА — 
ПА ТРА БА ВАН НІ 
ЖЫЦ ЦЯ

Вы ступ лен не Стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Анд рэй чан кі У.П. 

на ад крыц ці пя тай се сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня


