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Сустрэча
з украінскімі
палітыкамі
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Старшыня Савета Рэспублікі Наталля
КАЧАНАВА сустрэлася з украінскімі
палітыкамі: Аляксандрам Марозам,
Аляксеем Беражным і Васілём Цушко.

Штотыднёвы
дадатак
газеты

У размове яна адзначыла, што візіт у
Беларусь дасць ім магчымасць азнаёміцца з рэальнай сітуацыяй. Паводле яе слоў,
пэўныя падзеі, якія адбыліся ў Беларусі
летась, не могуць не турбаваць. Вядомая
рэакцыя некаторых краін на дадзеную сітуацыю. Таму лепш на свае вочы ўбачыць
тое, што на самай справе адбываецца, каб
данесці рэальную інфармацыю пра нашу
краіну людзям цвярозага розуму ва Украіне, сказала спікер верхняй палаты парламента.
Госці ў час сустрэчы падкрэслілі: створанае ва Украіне ўяўленне аб нашай краіне
моцна адрозніваецца ад рэальнасці. А так
не павінна быць. Трэба выкарыстоўваць
метады народнай дыпламатыі.
Экс-спікер Вярхоўнай Рады Украіны
Аляксандр Мароз звярнуў увагу на тое,
што Беларусь за апошнія гады стала домам для многіх яго суайчыннікаў, і падзякаваў беларускаму боку за падтрымку.

СЕСІЯ

УЗВАЖАНЫ
І ПРАФЕСІЙНЫ ПАДЫХОД

Маніторынг цэн
працягнецца
Адбылося пасяджэнне Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце
і фінансах. Сенатары абмеркавалі
ход работы над шэрагам важных
законапраектаў і іншых актуальных
пытанняў, вырашэнне якіх непасрэдна
ці ўскосна закранае штодзённае жыццё
значнай часткі насельніцтва краіны.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

У прыватнасці, сенатары прааналізавалі
вынікі работы Пастаяннай камісіі са зваротамі грамадзян за ІІІ квартал бягучага года, таксама разгледзелі папярэднія вынікі
чарговага штомесячнага маніторынгу цэн
на прадукты харчавання і лекавыя прэпараты. Былі зроблены адпаведныя высновы. Вырашана аднадушна: маніторынг цэн
у краіне працягнецца.

На з'ездзе адвакатаў
Кыргызстана

Н

А шостай сесіі Савета Рэспублікі сёмага склікання сенатары
разгледзелі шэраг важных законапраектаў і іншых
пытанняў.

Пра адзіны дзень галасавання
На сесіі быў зацверджаны законапраект аб змяненні Канстытуцыі, які прадугледжвае ўвядзенне адзінага дня галасавання.
Плануецца, што ўпершыню ён пройдзе ў 2023 годзе, калі грамадзяне Беларусі будуць адначасова выбіраць дэпутатаў Палаты
прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў.

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі па заканадаўстве
і дзяржаўным будаўніцтве, старшыня
Беларускай рэспубліканскай калегіі
адвакатаў Віктар ЧАЙЧЫЦ і член гэтай
камісіі, старшыня Брэсцкай абласной
калегіі адвакатаў Тамара ШАТЛІКАВА
ўдзельнічалі ў ІІ з'ездзе адвакатаў
Кыргызстана.

Неабходнасць змен у Асноўны Закон дзяржавы абгрунтаваў старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па
заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Сяргей СІВЕЦ.
Паводле яго слоў, ініцыятыва аб унясенні змен была выказана ў звароце дэпутацкага корпуса да кіраўніка дзяржавы
пра неабходнасць унясення змяненняў у дзеючую рэдакцыю
Канстытуцыі па ўвядзенні адзінага дня галасавання. Гэтая
ініцыятыва выспела ў выніку правядзення дыялогавых
пляцовак, зваротаў у грамадскія прыёмныя грамадзян,
пісьмовых зваротаў.
стар.

У сваім выступленні Віктар Чайчыц адзначыў, што адвакаты і дзяржава вырашаюць агульныя задачы па абароне інтарэсаў грамадзян і суб'ектаў гаспадарання,
падзяліўся досведам Беларусі па развіцці
адвакацкай супольнасці. Разам з іншымі
замежнымі гасцямі ён звярнуў увагу на
значнасць адвакатуры ў абароне суверэнітэту кожнай дзяржавы, умацаванні міру
і супрацоўніцтва паміж краінамі.
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ДЭПУТАТЫ, НА ВЫЕЗД!

ДОМ ДЛЯ СВЯТАЎ,
ТВОРЧАСЦІ І АДПАЧЫНКУ

Мацнеюць сувязі
з Прымор'ем

Як з карысцю правесці вольны час
у вёсцы? На прыкладах з жыцця
вяскоўцаў Гомельскага раёна гэтае
пытанне прааналізавалі дэпутаты.
Установы культуры сельскіх
населеных пунктаў раёна наведалі
ўдзельнікі выязнога пасяджэння
Пастаяннай камісіі па сацыяльных
пытаннях, справах моладзі, спорце
і турызме Гомельскага раённага
Савета дэпутатаў.
Адзін з асноўных крытэрыяў у ацэнцы
работы сельскіх дамоў культуры — сумесныя праекты з моладдзю і для мола-

дзі. У Гомельскім раёне пражывае каля
13 тысяч маладых людзей ва ўзросце ад
14 да 31 года. Адзначаную катэгорыю насельніцтва вельмі важна далучыць да
змястоўнай, карыснай арганізацыі свайго
вольнага часу. У гэтым упэўнены работнікі раённага цэнтра культры і яго філіялаў,
спецыялісты раённага гісторыка-краязнаўчага музея, сельскія бібліятэкары і педагогі
дзіцячых школ мастацтваў (іх у раёне сем).
Дарэчы, у клубных установах раёна змястоўны вольны час для моладзі арганізуюць
115 розных па профілі фарміраванняў, у якіх займаюцца больш за
1300 дзяцей і падлеткаў.
стар.
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Фота Цэнтра культуры Гомельскага раёна.

не павінен прастойваць

Старшыня Гомельскага раённага Савета
дэпутатаў Вікторыя ЛАДУЦЬКА і дэпутат Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі
Ігар ЗАВАЛЕЙ (у цэнтры) падчас наведвання
Чарацянскага Дома культуры.

З 5 да 10 кастрычніка член
Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі
па эканоміцы, бюджэце і фінансах,
дырэктар славутай «Камунаркі»
Сяргей АНЮХОЎСКІ знаходзіцца ва
Уладзівастоку.
Там ён працуе на фестывалі-кірмашы
беларускай прадукцыі. У сталіцы Прыморскага краю адзінаццаць вядомых беларускіх вытворцаў прадстаўляюць сваю
мясную і малочную прадукцыю, розныя
прысмакі, тэкстыль, сельгастэхніку, іншыя
вырабы.
Мэта камандзіроўкі сенатара — садзейнічанне развіццю гандлёва-эканамічных
адносін паміж Прымор'ем і рэгіёнамі Беларусі.
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