НАД ЧЫМ ПРАЦУЕМ?
СПАЖЫВЕЦ

ШТО ПАЧЫМ?
Сенатары зноў адправяцца ў рэйды па крамах і аптэках
На працягу наступнага
тыдня члены Савета
Рэспублікі будуць
маніторыць ваганні цэн
на сацыяльна значную групу
прадуктаў харчавання і цэны
на лекі ў аптэках.

На га да ем, што год таму Прэзідэнт паставіў перад
пар ла мен та ры я мі за да чу
далучыцца да маніторынгу
цэн на прадукты харчавання і лекі. Сенатары актыўна
ўключыліся ў работу, ахапіўшы аб'екты гандлю і аптэкі па
ўсёй краіне. Перыядычна па
выніках гэтых маніторынгаў
факты неабгрунтаванага завышэння цэн адпраўляюцца ў
Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю
(МАРГ) і Міністэрства аховы
здароўя.

«Не сакрэт,
што ў свеце,
па даных ААН, каля 9 %
насельніцтва пакутуюць
ад голаду і недахопу
ежы. Таму харчовая
бяспека краіны
на першым месцы».
Як расказала старшыня
Пастаяннай камісіі Савета
Рэспублікі па эканоміцы,
бюджэце і фінансах Таццяна РУНЕЦ, штомесяц сенатары ва ўсіх рэгіёнах, дзе
яны пражываюць, выходзяць
на маніторынг цэн. Ахоплена 117 ганд лё вых аб' ек таў
28 гандлёвых сетак.
— Пад час ма ні то рын гу
звяртаецца ўвага на наяўнасць тавараў, каб не было
ажыятажу і дэфіцыту, кантралююцца цэны, якія прапануюць гандлёвыя сеткі і
вытворцы. Пры выяўленні
фактаў завышэння цэн уся
інфармацыя накіроўваецца
ў МАРГ для прыняцця мер
рэагавання, — кажа яна.
Сенатар адзначае шчыльнае ўзаемадзеянне з МАРГ у

гэтым пытанні:
— За 10 сёлетніх месяцаў
выпісана 217 прадпісанняў
аб парушэннях нарматыўных актаў па цэнаўтварэнні,
208 службовых асоб прыцягнуты да адказнасці, у бюджэт
пералічана каля 900 тысяч
рублёў, — патлумачыла Таццяна Рунец.
Суразмоўніца адзначыла,
што члены Савета Рэспублікі
аналізуюць цэны не толькі на
прадукты харчавання і першай неабходнасці, але і на
іншыя тавары.
— Мы бачым рост, але ён
заўсёды аналізуецца, вывучаюцца яго прычыны, — падкрэсліла яна і звярнула ўвагу
на сітуацыю, якая склалася
на сусветных рынках. — Па
даных ААН, рост цэн на раслінны алей з пачатку года дасягае 70 %, на цукар — 38 %,
мяса — 20 %. Гэта дастаткова вялікія лічбы, якія аказваюць уплыў і на цэны ў нашай
краіне.
У прыватнасці, па ацэнцы
МАРГ, за год гародніна стала даражэйшая на 24,8 %,
малако і малочныя прадукты — на 7,7 %, крупы і бабовыя — на 6,1 %. Спецыялісты
канстатуюць: павышаны рост
цэн на прадукты харчавання
абумоўлены негатыўнымі тэндэнцыямі на знешніх рынках.
Падчас пандэміі ў многіх краінах скарацілася вытворчасць
сыравіны. Лакдаўн і каранцін
прывялі як да абмежавання
вытворчасці, так і распаўсюджання гатовай прадукцыі.
У сувязі з аднаўленнем эканамічнага росту пастаўшчыкі
не паспяваюць за ўзрослым
попытам, што вядзе да павышэння цэн.
Так, харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН
паведамляе, што восенню
2021 года сусветныя цэны на
харчаванне дасягнулі найбольш высокага паказчыка
за апошнія 10 гадоў — гадавы прырост склаў у кастрычніку 29,3 %, у Расіі прадукты
харчавання за год сталі дара-

НА ПАРАДКУ ДНЯ

АД НАСТУПСТВАЎ
ПАНДЭМІІ
ДА
КІБЕРЗЛАЧЫНСТВАЎ
Парламентарыі абмеркавалі
пытанні супрацоўніцтва краін
Чарнаморскага рэгіёна
Беларускія парламентарыі
прынялі ўдзел у 58-м пленарным
пасяджэнні Генеральнай Асамблеі
Парламенцкай асамблеі Чарнаморскага
эканамічнага супрацоўніцтва (ПАЧЭС),
якое адбылося ў рэжыме
відэаканферэнцыі.
На парадку дня былі 11 пытанняў:
ад супрацьдзеяння распаўсюджвання
каранавіруснай інфекцыі
да паскарэння лічбавізацыі
і інавацыйнага развіцця.

жэйшымі на 12,1 %, гародніна — на 48,6 %.
— Таму Прэзідэнт ставіць
задачу, каб урад і вытворцы
неабгрунтавана не павышалі
цэны, каб грамадзяне з невялікім заробкам мелі магчымасць набыць тавары першай
неабходнасці, — падкрэсліла
Таццяна Рунец.
Сенатар адзначае і важнасць забеспячэння харчовай
бяспекі краіны:

«За 10 сёлетніх
месяцаў выпісана
217 прадпісанняў
аб парушэннях
нарматыўных актаў
па цэнаўтварэнні,
208 службовых
асоб прыцягнуты
да адказнасці, у бюджэт
пералічана каля
900 тысяч рублёў».
— Не сакрэт, што ў свеце,
па даных ААН, каля 9 % насельніцтва пакутуюць ад голаду і недахопу ежы. Таму
харчовая бяспека краіны на
першым месцы, — кажа яна.
Другі сегмент, які знаходзіцца ў фокусе ўвагі парламентарыяў, — маніторынг цэн
у аптэках:

— Гэта таксама вельмі важны сегмент, — пераканана
старшыня профільнай камісіі. — Ахоплена каля 400 найменняў у аптэчнай сетцы.
Па вод ле яе слоў, се натары адзначаюць несістэмныя збоі ў пастаўках лекаў
беларускіх вытворцаў. У такім выпадку Савет Рэспублікі
ўзаемадзейнічае з Міністэрствам ахо вы зда роўя і высвятляе прычыны.
— Так са ма гра ма дзя не
звяртаюць увагу на розніцу
цэн у розных аптэках. Тут мы
стараемся патлумачыць, што
цана ў аптэцы залежыць ад
многіх фактараў і ёсць магчымасць набыць лекі ў іншай
аптэцы, дзе тавар таннейшы.
Акрамя таго, аптэчныя сеткі выкарыстоўваюць сістэму
зніжак. У прынцыпе, цэны ў
аптэках не выклікаюць у нас
вялікіх нараканняў, у асноўным там парушэнняў няма, —
кажа сенатар.
Яна расказала, што па даручэнні Старшыні Савета Рэспублікі ў перыяд з 30 лістапада да 3 снежня запланавана
правядзенне чарговага рэйду
па крамах і аптэках. Каб работа была якасная і прынесла
чаканы вынік, у Савеце Рэспублікі правялі нараду з удзелам прадстаўнікоў МАРГ.
Вольга АНУФРЫЕВА,
фота БелТА.

Карысць зваротнай сувязі
Прамую лінію правёў старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Андрэй БУГРОЎ
Аб чым былі звароты людзей? Адразу
скажам, што не толькі пра недахопы і
пралікі ў рабоце камунальных службаў,
пра нездавальняльны ход і зацягнутыя
тэрміны капітальных рамонтаў жылых
дамоў, транспарт і г. д. Прыемным
і карысным момантам стаў званок
жыхаркі шматкватэрнага дома па
вуліцы Навінкоўская, якая выказала
словы падзякі Андрэю Бугрову. Яшчэ ў
жніўні яна патэлефанавала на прамую
лінію старшыні Мінгарсавета дэпутатаў
з просьбай пасадзейнічаць навядзенню
парадку ў іх двары. Мінуў час, і вось
новы званок да старшыні ад той жа
жанчыны. Яна з задавальненнем
канстатавала, што яе зварот не
застаўся без увагі. Дваровай тэрыторыі
неўзабаве надалі сучасны выгляд:
правялі азеляненне, удасканалілі
асвятленне, зрабілі стаянку для
ровараў.
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Потым у размове з карэспандэнтам
«МС» Андрэў Бугроў згадаў той званок
жанчыны. Пасля яго ён і кіраўнік адміністрацыі раёна выехалі на месца, дзе на
свае вочы пераканаліся ў неабходнасці
навядзення парадку ў двары. Работы былі праведзены ў сціслыя тэрміны. І вось
цяпер паўторны зварот з падзякай.
— Такія званкі гавораць аб важнасці для
мясцовай улады, у дадзеным выпадку гарсавета, зваротнай сувязі са сваімі выбаршчыкамі. У гэтым ёсць пэўная ацэнка работы мінскіх дэпутатаў, якая іх матывуе на
далейшую плённую дзейнасць на карысць
гараджан, — сказаў Андрэў Бугроў.
Шэраг зваротаў мінчан быў прысвечаны ацяпляльнаму сезону. Яны звярталі
ўвагу на пэўныя, так бы мовіць, тэмпературныя арэлі пры падачы цяпла ў кватэры.
Напрыклад, жыхар дома № 83 на вуліцы
Герасіменкі скардзіўся на недахоп цяпла.
А вось жыхарка дома № 14/1 па праспек-

це газеты «Звязда» паведаміла, што яе ў
кватэры празмерна цёпла — больш за 30
градусаў! Звароты сур'ёзныя, і ў той жа
дзень яны былі накіраваныя для прыняцця мер у адміністрацыі раёнаў сталіцы.
Былі званкі і на іншыя тэмы. Так, адна
жанчына папрасіла разабрацца з аплатай камунальных плацяжоў. Бо, на яе
погляд, даводзіцца плаціць за паслугі па
павышаных тарыфах.
А вось са зваротам іншай неабыякавай жанчыны, якая скардзілася на шум і
небяспечныя выхлапы ў скверы імя Прытыцкага ад дызель-генератара, які пастаянна працуе побач, Андрэй Бугроў вырашыў разабрацца з выездам на месца.
На думку старшыні Мінскага гарадскога Савета, людзі тэлефануюць на
прамую лінію з надзеяй на дапамогу і
падтрымку, і мясцовая ўлада павінна
аператыўна рэагаваць на іх звароты.
Леанід ТУГАРЫН.

— Парламенцкая асамблея Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва створана ў
1993 годзе, у яе ўваходзіць 12 краін, у тым
ліку такія буйныя, як Расія, Украіна, Турцыя,
Арменія, Азербайджан, — патлумачыла сутнасць структуры гэтага міжпарламенцкага
аб'яднання старшыня Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Таццяна РУНЕЦ, якая
ўдзельнічала ў гэтым мерапрыемстве з беларускага боку.
Парламентарый дадала, што, акрамя таго, у гэтую структуру ўваходзяць яшчэ шэсць
краін-назіральніц, у тым ліку Беларусь, а
таксама 15 міжнародных арганізацый разам з Парламенцкай асамблей СНД, Парламенцкім сходам Саюза Беларусі і Расіі і
шэрагам іншых інстытуцый.
— Лічу, што міжпарламенцкія арганізацыі
займаюць велізарнае месца сярод інстытутаў у сусветнай палітыцы. Голас парламентарыяў чуваць ва ўсіх галінах: у эканоміцы,
палітыцы, у міжнародным парадку дня, —
падкрэслівае парламентарый.
Акрамя таго, звяртае ўвагу сенатар, на
міжпарламенцкіх асамблеях разглядаюцца пытанні ўсіх сфер жыццядзейнасці краін
свету. Напрыклад, самым актуальным у цяперашні час з'яўляецца барацьба з распаўсюджваннем COVІD-19.
— Парламентарыі разам з міжнароднымі арганізацыямі задумваюцца над тым, як
вакцынаваць насельніцтва, колькі павінна
быць вакцынавана, каб спыніць пандэмію, — тлумачыць суразмоўніца. — Паводле статыстыкі, сёлета 40 % насельніцтва ўсіх
краін свету трэба вакцынаваць, а ў першым
паўгоддзі 2022 года лічбу давесці да 60 %.
Яшчэ адной тэмай, якая знаходзіцца ў
цэнтры ўвагі ўдзельнікаў ПАЧЭС — барацьба з голадам.
Паводле яе слоў, на пляцоўцы ПАЧЭС
парламентарыі абмяркоўваюць таксама тэмы міграцыйнага крызісу, барацьбы з тэрарызмам, кіберзлачынствамі і многія іншыя,
якія актуальныя на цяперашнім этапе.
Што датычыцца дадзенага пасяджэння,
на парадак дня было вынесена 11 пытанняў.
Разгледжаны шырокі спектр пытанняў
гандлёва-эканамічнага, фінансавага, супрацоўніцтва ў сферы адукацыі дзяржаў —
членаў арганізацыі ПАЧЭС, а таксама іх
узаемадзеянне ў сферы фармацэўтычнай
прамысловасці ва ўмовах пандэміі каранавіруса.
— Важная тэма эканамічнага супрацоўніцтва краін Чарнаморскага рэгіёна. Ні для
кога не сакрэт, што гэтыя краіны маюць важнае значэнне для эканамічнага развіцця ўсіх
краін, у тым ліку Беларусі, — падкрэсліла
Таццяна Рунец.
Акрамя таго, былі абмеркаваны пытанні павышэння эфектыўнасці заканадаўчага
працэсу, празрыстасці парламенцкай дзейнасці ў кантэксце лічбавізацыі і інавацыйнага развіцця.
Вольга АНУФРЫЕВА.
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