У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ
У КУЛУАРАХ

Тэма выстаўкі —
сельсаветы
Як вядома, сенатары актыўна працуюць не толькі ў зале
пасяджэнняў Савета Рэспублікі, у пастаянных камісіях,
але і ў кулуарах сесіі.

Падчас сесіі сенатараў чакаў прыемны сюрпрыз: у фае
залы пасяджэнняў верхняй палаты парламента была разгорнута выстаўка, прысвечаная шматграннай дзейнасці
сельскіх і гарадскіх Саветаў дэпутатаў. На стэндах былі
прадстаўлены выданні з усіх рэгіёнаў краіны. У гэтых
друкаваных альбомах і буклетах абагульняўся варты
пераймання досвед, зразумела, з творчым пераасэнсаваннем і ўлікам мясцовых асаблівасцяў канкрэтнай
тэрыторыі.

Асобныя выданні, напрыклад з Мінскай вобласці, вылучаліся і прывабным знешнім выглядам, і змястоўным
тэкстам. Скажам, гэта датычыцца шэрага сельскіх Саветаў Валожынскага раёна. Дастойна былі рэпрэзентаваны
сельсаветы Брэсцкай і іншых абласцей краіны.
Выстаўка выклікала інтарэс у сенатараў і запрошаных
да ўдзелу ў сесіі, у прыватнасці, старшынь абласных і
Мінскага гарадскога Саветаў дэпутатаў. Яны актыўна гарталі маляўнічыя выданні, знаходзілі там цікавую і карысную для сябе інфармацыю, копіі дакументаў, лаканічныя
аповеды пра асобныя падзеі, мерапрыемствы і акцыі,
параўноўвалі іх сцэнарыі і арганізацыю з практыкай работы сельскіх Саветаў у сваіх рэгіёнах.
На здымках нашага фотакарэспандэнта адлюстраваны асобныя моманты знаёмства ўдзельнікаў сесіі з экспазіцыяй выстаўкі, якая была падрыхтавана намаганнямі
супрацоўнікаў сакратарыята Савета Рэспублікі.
Леанід ТУГАРЫН.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

УЗВАЖАНЫ
І ПРАФЕСІЙНЫ ПАДЫХОД
(Заканчэнне.
Пачатак на 7-й стар.)
Сенатар падкрэсліў, што Прэзідэнт
падтрымаў ініцыятыву дэпутацкага
корпуса. А сам факт фармалізацыі
гэтай ініцыятывы адбыўся ў рамках вясновай сесіі. Тады, 25 чэрвеня, быў прыняты праект закона аб
унясенні змяненняў у Канстытуцыю,
у адпаведнасці з якімі ўводзіўся адзіны дзень галасавання і, адпаведна,
падаўжаліся паўнамоцтвы дэпутатаў
мясцовых Саветаў — да правядзення
выбараў у Нацыянальны сход восьмага склікання, інакш кажучы, гэта
канец 2023 года.
На думку Сяргея Сіўца, увядзенне адзінага дня галасавання будзе
зручным для выбаршчыкаў і выгадным для дзяржавы, у прыватнасці,
з фінансавага боку, бо любая электаральная кампанія, працяглая па сваёй сутнасці, справа не танная.
Сенатар звярнуў увагу на тое, што,
згодна з патрабаваннямі дзеючай
нормы арт. 138 Канстытуцыі, неабходны двухразовы разгляд праектаў
змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю з прамежкам не менш чым
тры месяцы паміж разглядамі. Гэта
дазволіла парламентарыям яшчэ раз
дасканала разгледзець прапанаваныя навацыі і абмеркаваць іх падчас
сустрэч з грамадзянамі.
Старшыня пастаяннай камісіі падзяліўся ўражаннямі ад сустрэч у
працоўных калектывах з гэтай нагоды: ён не знайшоў ні аднаго голасу
супраць з боку грамадзян, ніводнага пярэчання. Такім чынам, можна гаварыць, што дадзеная норма
ўспрынята грамадствам і яе ўкараненне пойдзе на карысць грамадства і дзяржавы.
Сенатар Андрэй ІВАНЕЦ выказаў думку, што ўвядзенне адзінага
дня галасавання будзе садзейнічаць
кансалідацыі грамадства ў цэлым,
павысіць актыўнасць і адказнасць
выбаршчыкаў у ходзе галасавання,
спросціць механізм правядзення выбараў дэпутатаў усіх узроўняў.
Сенатар Алег РАМАНАЎ таксама падтрымаў ідэю ўвядзення адзінага дня галасавання. Ён адзначыў,
што падчас правядзення дыялогавых
пляцовак, у ходзе правядзення асабістых прыёмаў грамадзян, сустрэч з
працоўнымі ў іх калектывах людзі неаднаразова выказвалі і абгрунтоўвалі
прапановы на карысць новаўвядзення. А гэта сведчыць аб аднадушнай
падтрымцы нашымі грамадзянамі
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змен у практыцы арганізацыі выбарчага працэсу, што дазволіць павысіць
актыўнасць выбаршчыкаў, знізіць
нагрузку на выбарчыя камісіі і сэканоміць бюджэтныя сродкі на электаральную кампанію.

Пра пагадненне
аб рэадмісіі
Першым у абмеркаванні пытання
«Аб прыпыненні дзеяння Пагаднення
паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам аб рэадмісіі асоб, якія
знаходзяцца без дазволу» выступіў
міністр унутраных спраў Іван КУБРАКОЎ. Ён прадставіў законапраект,
які, на думку сенатараў, стане адэкватным адказам на недружалюбныя
дзеянні, прынятыя Еўрапейскім саюзам у дачыненні да Рэспублікі Беларусь.
Міністр, у прыватнасці, паведаміў,
што пагадненне было падпісана ў студзені 2020 года ў Бруселі для вызначэння парадку перадачы і прыняцця
асоб, якія знаходзяцца на тэрыторыі
нашай краіны і дзяржаў — членаў ЕС
з парушэннем парадку ўезду, выезду,
знаходжання і пражывання замежных грамадзян і асоб без грамадзянства. Дакумент ратыфікаваны Беларуссю 9 красавіка 2020 года і ўступіў
у сілу з 1 ліпеня 2020 года.
Згодна з пагадненнем, кожны бок
мае права часткова або цалкам прыпыніць часова яго дзеянне пасля папярэдніх кансультацый у Сумесным
камітэце па рэадмісіі. Прыпыненне
ўступае ў сілу на другі дзень, наступны за днём такога паведамлення.
Іван Кубракоў падкрэсліў, што наш
бок загадзя паведаміў у ЕС, што Беларуссю будуць прымацца пэўныя
крокі. Гэтым дакументам прадугледжаны абавязацельствы як Беларусі,
так і ЕС. «Каб не было ніякіх пытанняў
да нашай краіны, мы абвясцілі, што
прыпыняем дзеянне гэтага пагаднення, бо з боку Еўрапейскага саюза яно
не выконваецца са жніўня 2020 года.

Таму на сёння мы прынялі такое рашэнне і зрабілі гэта сумленна і законна», — сказаў міністр.
Ён выказаў надзею, што прыняцце
дадзенага рашэння не прывядзе да
негатыўных наступстваў фінансавага і эканамічнага характару. На яго
думку, гэта мера часовая і дзеянне
пагаднення будзе адноўлена пасля
нармалізацыі двухбаковых адносін.
«Мы гатовыя да зносін, гатовыя аднавіць дадзенае пагадненне, калі гэтага захочуць нашы суседзі па ЕС. Мы
гатовыя працаваць, мы адкрытыя.
Але хочам, каб была ўзаемапавага.
На жаль, з боку ЕС мы гэтага не бачым», — канстатаваў міністр.
Іван Кубракоў таксама паведаміў,
што сітуацыя з бежанцамі ў краіне
знаходзіцца пад кантролем. Ніякіх
праблемных пытанняў няма. Так, розныя Telegram-каналы распаўсюджваюць інфармацыю аб тым, што праз
Беларусь праходзяць групы баевікоў,
так званых нелегальных мігрантаў і
гэтак далей. «Тут вам хачу сказаць як
міністр унутраных спраў: праваахоўнікамі цалкам кантралюецца сітуацыя», — запэўніў Іван Кубракоў.
Міністр агучыў некаторыя лічбы.
Напрыклад, на дзень яго выступлення на сесіі 368 бежанцаў звярнуліся
па дапамогу, якая была аказана абсалютна ўсім. 56 чалавек, якія не мелі
магчымасці размясціцца ў гасцініцах,
забяспечыць сябе жыллём, таксама
звярнуліся па дапамогу. Зараз на
тэрыторыі Віцебскай і Гомельскай
абласцей разгорнуты спецыяльныя
пункты аказання матэрыяльнай і псіхалагічнай дапамогі бежанцам.
Старшыня Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі па міжнародных
справах і нацыянальнай бяспецы
Сяргей РАЧКОЎ у сваім выступленні ахарактарызаваў апошнія крокі
Еўрапейскага саюза да Беларусі як
несяброўскія і контрпрадукцыйныя.
Гэта праявілася ў прыпыненні з боку
ЕС супрацоўніцтва ў розных сферах
узаемадзеяння, санкцыйным ціску
на нашу краіну. Таму прыпыненне
дзеяння Пагаднення паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам
аб рэадмісіі, з'яўляецца мерай вымушанай і адэкватнай. У гэтай сувязі
члены Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы рэкамендуюць
прыняць гэты законапраект, сказаў
Сяргей Рачкоў. Прапанова была падтрымана сенатарамі аднадушна.
Леанід ТУГАРЫН.

ДАХОДЫ І РАСХОДЫ

План напаўнення казны перавыкананы
Тэмай пасяджэння прэзідыума Віцебскага
абласнога Савета дэпутатаў стала
мабілізацыя даходаў у кансалідаваны
бюджэт. Абмяркоўвалі і неабходнасць
эканомнага расходавання бюджэтных
сродкаў, кантролю за выкананнем
падатковага заканадаўства.
Як адзначыў намеснік старшыні аблсавета Аляксандр ХРЫСТАФОРАЎ, адпаведны кірунак работы мясцовай улады
можна назваць эфектыўным. Адчувальных праб лем з на паў нен нем бюд жэ ту
няма.
Начальнік галоўнага фінансавага ўпраўлення Віцебскага аблвыканкама Генадзь
Грэбнеў дадаў, што ў першым паўгоддзі
бягучага года ў мясцовыя бюджэты Прыдзвінскага краю залічана 820,8 мільёна
рублёў падатковых і непадатковых плацяжоў. План першага паўгоддзя выкананы
на 101,2 %. І ў параўнанні з аналагічным
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перыядам мінулага года ўласныя даходы
павялічыліся на 15,8 %.
За кошт павелічэння мясцовымі Саветамі
дэпутатаў ставак па падатках на ўласнасць у
мясцовыя бюджэты паступіла 24,4 мільёна
рублёў (3 % ад усіх паступленняў уласных
даходаў), у тым ліку па падатку на нерухомасць — 17,5 мільёна рублёў, па падатку на
зямлю — 6,9 мільёна. Дадзенае раённым і
гарадскім выканаўчымі камітэтамі права
па павелічэнні ставак па арэндных плацяжах дазволіла прыцягнуць у бюджэты
2,1 мільёна рублёў. У вобласці ўведзены ўсе
прадугледжаныя заканадаўствам мясцовыя падаткі і зборы (курортны збор, збор з
нарыхтоўшчыкаў і падатак за валоданне сабакамі), паступленні па іх склалі 0,6 мільёна
рублёў. Найбольшыя з іх паступленні па
курортным зборы — 0,4 мільёна рублёў.
Пэўная работа праводзіцца і па прыцягненні непадатковых даходаў. Паступленні

даходаў ад размяшчэння часова свабодных грашовых сродкаў бюджэтаў на рахунках у банках за шэсць месяцаў склалі
2,3 мільёна рублёў. За студзень — чэрвень
атрымана 2,3 мільёна рублёў даходаў у
мясцовыя бюджэты ад здачы ў арэнду
маёмасці, якая знаходзіцца ў дзяржаўнай
уласнасці. І гэта больш, чым за аналагічны
перыяд мінулага года, на 0,5 мільёна рублёў. Пры гэтым, паводле інфармацыі на
пачатак чэрвеня, запазычанасць па пералічэнні ў мясцовыя бюджэты часткі арэнднай платы, атрыманай ад здачы ў арэнду
дзяржаўнай маёмасці, склала 88,1 тысячы рублёў. І ў параўнанні з пачаткам года
павялічылася на 15 тысяч. Ёсць запазычанасць і ад здачы ў арэнду рыбалоўных і
паляўнічых угоддзяў — 73,3 тысячы рублёў. Усяго за першае паўгоддзе паступленні даходаў з гэтай «фінансавай крыніцы»
склалі 157,4 тысячы рублёў. Асноўныя су-

мы запазычанасці ў Расонскім, Чашніцкім,
Гарадоцкім і Ушацкім раёнах.
За студзень — чэрвень з кансалідаванага бюджэту вобласці прафінансаваны
выдаткі на 1 456,1 мільёна рублёў. Асноўная частка бюджэтных сродкаў, або 68 %,
забяспечвае ўтрыманне сацыяльна-культурнай сферы. У прыватнасці, больш
за ўсё накіравана на ахову здароўя —
440,6 мільёна рублёў (30,3 % усіх выдаткаў бюджэту), адукацыю — 410,2 мільёна
рублёў (28,1%).
Была агучана і фінансавая статыстыка па
тэме COVІD-19. Работнікам аховы здароўя
і сацыяльнай абароны за працу ва ўмовах,
звязаных з інфекцыямі дадатковыя выплаты да заработнай платы склалі ў першым
паўгоддзі 76,6 мільёна рублёў, а ўсе выдаткі, звязаныя з процідзеяннем распаўсюджванню інфекцыі, — 87,7 мільёна.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

