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Рас хо ды на за ра бот ную пла ту, пен сіі, 
пад трым ку сем' яў з дзець мі і ін шыя 
са цы яль ныя транс фер ты на сель ніц-
тву пла ну юц ца з рос там у ся рэд нім 
на 27 пра цэн таў.

У сфе ры ўва гі дэ пу та таў так са ма 
пы тан ні па шы рэн ня рэ сурс най ба-
зы бюд жэ ту за кошт удас ка на лен-
ня па дат ка аб кла дан ня бан каў скай і 
стра ха вой дзей нас ці, сты му ля ван ня 
ін вес ты цый, а так са ма да лей ша га 
спра шчэн ня сіс тэ мы па дат ка аб кла-
дан ня.

Вя лі кі блок за ко на пра ек таў не па-
срэд на да ты чыц ца раз віц ця эка но мі кі 
і фі нан са вай сфе ры. У пры ват нас-
ці, пла ну ец ца ўдас ка на ліць па ра дак 
ства рэн ня і дзей нас ці гас па дар чых 
та ва рыст ваў. На мя ча юц ца прын цы-
по выя ра шэн ні па раз віц ці рын ку 
каш тоў ных па пер, па шы рэн ні сфе-
ры пры мя нен ня лі зін гу.

Больш ра цы я наль на вы ка рыс тоў-
ваць унут ра ныя рэ сур сы дасць маг-
чы масць пры няц це пра ек таў но ва га 
Ляс но га ко дэк са, За ко на «Аб энер-
га збе ра жэн ні». Рэа лі за цыі пе ра ваг, 
звя за ных са ства рэн нем Адзі най эка-
на міч най пра сто ры, бу дуць са дзей ні-
чаць пра ва выя на ва цыі ў транс парт-
най сфе ры. Шэ раг мер на кі ра ва ны на 
пра соў ван не ай чын най пра дук цыі на 
су свет ны сель ска гас па дар чы ры нак. 
Раз мо ва, у пры ват нас ці, ідзе аб пры-
вя дзен ні на цы я наль ных ве тэ ры нар на-
са ні тар ных пра ві лаў у ад па вед насць з 
між на род ны мі стан дар та мі і ства рэн ні 
на дзей най сіс тэ мы кант ро лю бяс пе кі 
пра дук таў жы вёль на га па хо джан ня.

Са мым сур' ёз ным чы нам трэ ба 
па ды сці да ра ты фі ка цыі Да га во ра 
аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. 
Вы ні кам ін тэ гра цыі па він на стаць 
рэ аль нае па ляп шэн не якас ці жыц ця 
лю дзей. А зна чыць, не аб ход на за бяс-
пе чыць мак сі маль ную эфек тыў насць 
ра бо ты бе ла рус кай эка но мі кі ў но вых 
умо вах.

Пы тан ні ма дэр ні за цыі і па вы шэн-
ня кан ку рэн та здоль нас ці на цы я наль-
най эка но мі кі бу дуць раз гля дац ца не 
толь кі ў за ка на даў чай плос кас ці. У 
ліс та па дзе мы пла ну ем пра вес ці пар-
ла менц кія слу хан ні па та кой важ най 
тэ ме, як раз віц цё дзяр жаў на-пры ват-
на га парт нёр ства.

Не менш ад каз ныя за да чы трэ ба 
бу дзе вы ра шаць і ў сфе ры дзяр жаў-
на га бу даў ніц тва. Да дру го га чы тан ня 
рых ту ец ца іні цы і ра ва ны дэ пу та та мі 
за ко на пра ект, які за бяс печ вае боль-

шую ўзгод не насць ра бо ты па лат пар-
ла мен та.

Пла ну ец ца так са ма па шы рыць 
паў на моц твы ор га наў мяс цо ва га кі-
ра ван ня і са ма кі ра ван ня пры ажыц-
цяў лен ні фі нан са вай і гас па дар чай 
дзей нас ці, пра да ста віць ім больш 
маг чы мас цяў для вы ра шэн ня кан-
крэт ных праб лем на сель ніц тва.

Шэ раг за ко на пра ек таў на кі ра ва-
ны не па срэд на на аба ро ну кан сты ту-
цый ных пра воў і за кон ных ін та рэ саў 
гра ма дзян, уклю ча ю чы ап ты мі за цыю 
ме ха ніз ма кам пен са ван ня бан каў скіх 
укла даў на сель ніц тва, рэа лі за цыю 
пра ва на за ме ну па рэ лі гій ных пе-
ра ка нан нях во ін скай служ бы аль тэр-
на тыў най.

Ла гіч ным раз віц цём пры ня тых 
на мі ну лай се сіі важ ных ра шэн няў у 
сфе ры ахо вы зда роўя ста не пры няц-
це за ко на пра ек та па пы тан нях ле ка-
ва га за бес пя чэн ня.

Ва ўмо вах на рас та ю чай гла баль-
най не ста біль нас ці, ка лі ва ен ная 
па гро за на блі зі ла ся не па срэд на да 
на шых ру бя жоў, дзяр жа ва аба вя за на 
ўзмац ніць ува гу да пы тан няў за бес-
пя чэн ня асноў на га пра ва сва іх гра-
ма дзян — пра ва на жыц цё і бяс пе ку. 
Ме на ві та з та кіх па зі цый мы бу дзем 
раз гля даць за ка на даў чыя іні цы я ты-
вы, звя за ныя з ума ца ван нем аба ра-
на здоль нас ці кра і ны, бяс пе кай на шых 
гра ніц, во ін скім аба вяз кам і во ін скай 
служ бай, аба ро най ін фар ма цыі.

Не менш важ ныя пы тан ні гра мад-
скай бяс пе кі, зні жэн ня ўзроў ню зла-
чын нас ці. У гэ тым пла не трэ ба ад зна-
чыць вя лі кую ра бо ту, якую пра вя лі 
дэ пу та ты су мес на з кам пе тэнт ны мі 
ор га на мі, па ства рэн ні ме ха ніз ма 
апе ра тыў на га рэ ага ван ня на з'яў лен-
не но вых нар ка тыч ных срод каў, псі-
ха троп ных рэ чы ваў, іх прэ кур со раў і 
ана ла гаў, уз мац нен ні ад каз нас ці за 
ўжы ван не нар ко ты каў, аб ме жа ван-
ні рэ кла мы ал ка голь най пра дук цыі і 
ты ту нё вых вы ра баў.

Асоб на трэ ба ска заць аб ка рэк-
ці роў цы кры мі наль на га, кры мі наль-
на-пра цэ су аль на га і кры мі наль на га 
вы ка наў ча га за ка на даў ства, за ка на-
даў ства аб ад мі ніст ра цый ных пра ва-
па ру шэн нях. Га лоў ным тут з'яў ля ец ца 
за бес пя чэн не са цы яль най спра вяд-
лі вас ці пры пры мя нен ні па ка ран ня, 
па пя рэ джан не і пра фі лак ты ка пра-
ва па ру шэн няў. Пра ду гледж ва юц ца 
дэ кры мі на лі за цыя асоб ных зла чын-
стваў, вы зва лен не ад кры мі наль най 
ад каз нас ці за ня цяж кія зла чын ствы, 
па шы рэн не пры мя нен ня аль тэр на-

тыў ных па збаў лен ню во лі ві даў па-
ка ран няў, а так са ма ўвя дзен не ін-
сты ту та да су до ва га па гад нен ня аб 
су пра цоў ніц тве з па да зро ным.

Вель мі вя лі кую ро лю ў за бес пя-
чэн ні на цы я наль най бяс пе кі ады гры-
вае ўма ца ван не аў та ры тэ ту Бе ла ру сі 
на між на род най арэ не, што так са ма 
з'яў ля ец ца ад ным з важ ней шых на-
прам каў дзей нас ці дэ пу тац ка га кор-
пу са.

Но вы мі іні цы я ты ва мі ад зна ча на 
ра бо та з на шы мі стра тэ гіч ны мі парт-
нё ра мі ў Пар ла менц кім схо дзе Са ю-
за Бе ла ру сі і Ра сіі, Між пар ла менц кай 
асамб леі дзяр жаў — удзель ніц СНД і 
Пар ла менц кай асамб леі АДКБ.

Да во лі плён на мы пра цу ем у та кіх 
аў та ры тэт ных між пар ла менц кіх ар га-
ні за цы ях, як ПА АБ СЕ, дзе рэ за лю цыі, 
пад рых та ва ныя бе ла рус кім бо кам, 
заў сё ды атрым лі ва лі ўсе агуль нае 
ад аб рэ нне. У гэ тым го дзе быў пад-
тры ма ны да ку мент, пры све ча ны аба-
ро не і па шы рэн ню са цы яль на-эка на-
міч ных пра воў у рэ гі ё не АБ СЕ.

З 2011 го да бе ла рус кія дэ пу та ты 
рэ гу ляр на пры ма юць удзел у ге не-
раль ных асамб ле ях МПА АСЕ АН. 
Для нас гэ та ўні каль ная дыя ло га вая 
пля цоў ка для пад тры ман ня су вя зяў з 
кра і на мі гэ та га рэ гі ё на.

На 35-й Ге не раль най асамб леі гэ-
тай ар га ні за цыі асаб лі вая ўва га бы ла 
ўдзе ле на аб мер ка ван ню но вых па ды-
хо даў да су пра цоў ніц тва па між пар-
ла мен та мі — чле на мі МПА АСЕ АН і 
пар ла мен та мі кра ін-на гля даль ні каў.

На бы ты во пыт трэ ба больш ак-
тыў на вы ка рыс тоў ваць і пры ўза е ма-
дзе ян ні з Ла ці на а ме ры кан скім пар-
ла мен там, тым больш што пэў ныя 
на пра цоў кі ў нас ужо ёсць.

Да лей шае раз віц цё атры ма ла 
між пар ла менц кае су пра цоў ніц тва 
на двух ба ко вай асно ве. На вось мым 

па ся джэн ні 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 На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Ар ме нія, 
якое прай шло ў го ра дзе Ерэ ва не, 
на раў не з аб мер ка ван нем перс пек-
тыў раз віц ця ганд лё ва-эка на міч на га 
су пра цоў ніц тва, шля хоў па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці між пар ла менц кіх су вя-
зяў бы ла пры ня та За ява аб ба раць бе 
з фа шыз мам, на цыз мам, ксе на фо бі-
яй і тэ ра рыз мам.

У кан струк тыў ным рэ чы шчы прай-
шоў ві зіт бе ла рус кай пар ла менц кай 
дэ ле га цыі ў Гру зію.

У сваю чар гу, Рэс пуб лі ку Бе ла-
русь на ве да лі дэ ле га цыі В'ет на ма, 
Із ра і ля, Кі тая, Ма лай зіі, Су да на, 
Турк ме ні ста на. Ад бы лі ся су стрэ чы з 
па сла мі Іра ка і Сер біі.

У кан цы ве рас ня прай шоў ві зіт у 
Рэс пуб лі ку Бе ла русь стар шы ні ка мі-
тэ та Дзяр жаў най ду мы Фе дэ раль-
на га Схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі па 
фі нан са вым рын ку.

У на ступ ны пе ры яд нас ча кае на-
пру жа ная пра гра ма між пар ла менц-
кай дзей нас ці. Ужо сён ня бе ла рус кая 
дэ ле га цыя на кі ру ец ца ў Швей ца рыю 
для ўдзе лу ў асен нім па ся джэн ні ПА 
АБ СЕ.

Бе ла рус кія дэ пу та ты пры муць 
удзел у ра бо це 131-й Асамб леі Між-
пар ла менц ка га са ю за, якая так са ма 
прой дзе ў го ра дзе Жэ не ва. Ся род 
важ ней шых пы тан няў фо ру му — вы-
ба ры но ва га стар шы ні МПС, раз гляд 
хо ду рэа лі за цыі стра тэ гіі МПС на 
2012—2017 га ды, а так са ма ас пек-
таў су пра цоў ніц тва з ар га ні за цы я мі 
ААН.

Пра доў жыц ца ак тыў ная ра бо та ў 
рам ках між пар ла менц кіх струк тур, 
ство ра ных на пра сто ры СНД. Важ-
ным ме ра пры ем ствам тут ста не пра-
вя дзен не 47-й се сіі Пар ла менц ка га 

схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, на якой 
пла ну ец ца пры няц це бюд жэ ту Са юз-
най дзяр жа вы на 2015 год. Са мая 
піль ная ўва га бу дзе ўдзе ле на зна ка-
вай па дзеі на шай гіс то рыі — 15-год-
дзю з дня пад пі сан ня Да га во ра аб 
ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы.

У гэ тым го дзе го рад Мінск вы-
бра ны мес цам пра вя дзен ня вы яз-
но га па ся джэн ня Па ста ян най ка мі сіі 
АДКБ па пы тан нях аба ро ны і бяс пе кі, 
а так са ма між на род най кан фе рэн цыі 
па праб ле ма ты цы раз віц ця вы бар чых 
пра цэ саў на пра сто ры СНД.

Ча ка ец ца, што Бе ла русь на ве да-
юць пар ла менц кія дэ ле га цыі Ве не-
су э лы, Бру нея, Мек сі кі, М'ян мы. Вя-
дзец ца пад рых тоў ка ві зі таў на шых 
дэ ле га цый у Чэ хію і Шры-Лан ку.

Тра ды цый на мы пры ма ем са-
мы ак тыў ны ўдзел у Між на род ных 
пар ла менц кіх гуль нях, мэ та мі якіх 
з'яў ля юц ца ўма ца ван не друж бы па-
між пар ла мен та ры я мі кра ін све ту і 
пра па ган да зда ро ва га ла ду жыц ця. 
Лі та раль на заўт ра дэ ле га цыя На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на кі роў ва ец ца ў Маск ву для ўдзе лу 
ў пя тых гуль нях. Ка рыс та ю чы ся вы-
пад кам, ха чу па жа даць на шым спарт-
сме нам пос пе хаў.

Па ва жа ныя ка ле гі!
Час ста віць пе рад кра і най усё 

больш скла да ныя, ад каз ныя за да чы, 
і нам да во дзіц ца пры маць ня прос-
тыя, час та не стан дарт ныя ра шэн ні. 
Га лоў ны ін ды ка тар іх пра віль нас ці і 
вер нас ці вы бра на га шля ху — бяс пе-
ка, даб ра быт, упэў не насць у бу ду чым 
на шых гра ма дзян. Па коль кі ме на ві та 
гэ та з'яў ля ец ца кан чат ко вай мэ тай 
усёй на шай дзей нас ці. Не па срэд ная 
ра бо та з людзь мі бы ла і за ста ец ца 
най важ ней шай за да чай, на што па-
ста ян на на цэль вае нас кі раў нік дзяр-
жа вы.

Удзел у вы ра шэн ні ак ту аль ных 
праб лем раз віц ця рэ гі ё наў, вы ву чэн-
не мер ка ван ня на шых вы бар шчы каў 
аб эфек тыў нас ці дзе ян ня ўлад усіх 
уз роў няў, ве дан не кан крэт ных па-
трэб і праб лем лю дзей, шля хоў іх 
вы ра шэн ня да юць маг чы масць нам 
удак лад няць пла ны, ка рэк ці ра ваць 
іх у ад па вед нас ці з ча кан ня мі гра-
мад ства і та кім чы нам рэ аль на па-
вы шаць якасць і рэ зуль та тыў насць 
на шай ра бо ты. А гэ та сён ня са мае 
га лоў нае.

На за кан чэн не, па ва жа ныя дэ пу-
та ты, ха чу па дзя ка ваць вам за якас-
ную пад рых тоў ку се сіі і па жа даць 
усім нам па спя хо вай ра бо ты.
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У АСНО ВУ ЗА КО НА — 
ПА ТРА БА ВАН НІ ЖЫЦ ЦЯ

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
пры ма ю чы з дак ла дам прэм' ер-мі ніст ра Мі ха і ла Мяс-
ні ко ві ча, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Ле тась мы, у прын цы пе, да мо ві лі ся аб тым, што 
Бе ла русь атры мае ў вы ні ку ўсту пак у эка на міч ным 
са ю зе, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — Як вя до ма, у 
Ра сіі ажыц цяў ля юць ней кі пад атко вы ма неўр, у вы ні ку 
яко га мы мо жам стра ціць усё тое, пра што да маў ля лі-
ся ле тась з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. Гэ та да ты чыц ца 
пе ра лі чэн ня ў бюд жэт Ра сіі пош лін ад спаг нан ня на 
мя жы па наф та пра дук тах. На коль кі я ве даю, ідуць 
пе ра мо вы, каб гэ ту тэ му ўрэ гу ля ваць, і яна па він на 
быць урэ гу ля ва на».

«Гэ та не нар маль на: не па спе лі ўвес ці ў дзе ян не 
да моў ле нас ці, тут іх ад мя ня ем фак тыч на дру гой ру-
кой, і ў вы ні ку Бе ла русь мо жа стра ціць вя лі кую су му 
срод каў, больш як $1 млрд», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся ў прэм' ер-мі ніст ра 
хо дам пе ра моў па гэ тым пы тан ні.

Прэ зі дэнт у су вя зі з гэ тым звяр нуў так са ма ўва гу 
і на фар мі ра ван не бюд жэ ту. «Мы да маў ля лі ся, што 
1 каст рыч ні ка бюд жэт па ві нен быць сфар мі ра ва ны і 
пра ект яго ўне се ны ў пар ла мент для раз гля ду. Як тут 
ідуць спра вы?» — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма за кра нуў пы тан-
ні ма ю ча га ад быц ца па ся джэн ня кі раў ні коў дзяр жаў 
СНД і афі цый на га ві зі ту прэ зі дэн та Турк ме ні ста на ў 
Бе ла русь.

АД НА РУ КА ДАЕ, 
ДРУ ГАЯ — ЗА БІ РАЕ?
Стра ты на шай кра і ны 
ад пад атко ва га ма неў ру Ра сіі 
мо гуць пе ра сяг нуць $1 млрд

Та кую за да чу ён па ста віў, пры ма-
ю чы з дак ла дам стар шы ню праў лен-
ня ААТ «Банк раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь» Сяр гея Ру ма са, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы рас кры ты-
ка ваў па зі цыю Бан ка раз віц ця па 
спаг нан ні праб лем ных па зык і за-
па тра ба ваў пра ца ваць не толь кі з 
па зы чаль ні ка мі, якія да пус ка юць 
пра тэр мі на ва ныя даў гі (у асноў ным 
гэ та сель гас прад пры ем ствы), але і з 
абл вы кан ка ма мі.

«Мы да маў ля лі ся, што ў бан ку 
ні я кай даб ра чын нас ці быць не па-
він на. Банк па ві нен функ цы я на ваць 
на жорст кіх умо вах і пад трым лі ваць 
толь кі тыя пра ек ты, якія бу дуць 
акуп ляц ца, пры гэ тым па жа да на 
ў ка рот ка тэр мі но вай перс пек ты-
ве», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

Сяр гей Ру мас да ла жыў кі раў ні ку 
дзяр жа вы аб вы ні ках ра бо ты Бан ка 
раз віц ця за 9 ме ся цаў бя гу ча га го-
да, а так са ма аб тым, што па ра дак 
дня па ся джэн няў кі раў ні коў дзяр-
жаў СНД і Вы шэй ша га Еў ра зій ска-

га эка на міч на га са ве та на ўзроў ні 
кі раў ні коў дзяр жаў сфар мі ра ва-
ны (Сяр гей Ру мас — член Са ве та 
Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі). 
Ён па ве да міў, што за кан чва ец ца 
пад рых тоў ка пад агуль няль ных да-
ку мен таў. На пя рэ дад ні ад быў ся 
са вет ЕЭК у рэ жы ме ві дэа кан фе-
рэн цыі. Боль шая част ка пы тан няў, 
якія ўно сяц ца на Вы шэй шы Еў ра-
зій скі эка на міч ны са вет, уз год не-
на, уся го па ра дак дня на ліч вае 
13 пы тан няў.

Звяр та ю чы ся да Сяр гея Ру ма са 
як да стар шы ні Бе ла рус кай фе дэ-
ра цыі фут бо ла, кі раў нік дзяр жа вы 
за зна чыў, што трэ ба звяр нуць сур'-
ёз ную ўва гу на гуль ню на цы я наль-
най збор най. «Ка лі ка заць шчы ра, 
акра мя апош няй гуль ні БА ТЭ, ня ма 
на што гля дзець і ня ма ча му ра да-
вац ца, асаб лі ва збор най», — ска заў 
Прэ зі дэнт. «Трэ ба сур' ёз ную ўва гу 
звяр нуць на на шу на цы я наль ную 
збор ную, та му што гэ та вель мі дрэн-
ны сіг нал як для кі раў ні ка фе дэ ра цыі, 
так і для фе дэ ра цыі ў цэ лым», — да-
даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ПЛА ЦІЦЬ ПА РА ХУН КАХ

Учо ра ад кры ла ся шос тая се сія Са ве та Рэс пуб-

лі кі На цы я наль на га схо ду пя та га склі кан ня. Па 

сло вах стар шы ні верх няй па ла ты пар ла мен та 

Ана то ля Ру бі на ва, се на та рам да вя дзец ца на 

во сень скай се сіі раз гле дзець больш за 40 за-

ко на пра ек таў.

Най больш зна ка выя з іх — за цвяр джэн не бюд жэ ту 
Бе ла ру сі на на ступ ны год, ра ты фі ка цыя да га во ра аб 
Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, раз гляд пра ек та за-
ко на аб ба раць бе з ка руп цы яй.

Пад час пер ша га па ся джэн ня се на та ры за цвер дзі-
лі ра бо чыя ор га ны се сіі — сак ра та ры ят і пад лі ко вую 
ка мі сію. Акра мя та го, яны да лі зго ду на на зна чэн не 
Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Іло ны Ляд ніц кай (Ду ра са вай) 
чле нам праў лен ня На цы я наль на га бан ка.

Да рэ чы, пе рад ад крыц цём се сіі Па ста ян ная ка мі сія 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах вы слу ха ла прэ зен та цыю ад на го 
ам бі цый на га бе ла рус ка га пра ек та — «Тэх на ло гія праг-
на за ван ня па во дзін су пра цоў ні каў REFLEXІO». Пра ект 
ка рыс ны для кі раў ні коў, якія за ці каў ле ны ў якас ным 
пад бо ры кад раў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
�

УСЕ 
НА СЕ СІЮ!

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў 
у Бан ка раз віц ця больш стро га ста віц ца 
да спаг нан ня пра тэр мі на ва ных крэ ды таў.


