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Дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў су стрэ лі ся 
з чле на мі Рэс пуб лі кан ска га 
ма ла дзёж на га са ве та.
Мэ та су стрэ чы — аба зна чыць 
праб ле мы, якія ты чац ца 
рэа лі за цыі дзяр жаў най 
ма ла дзёж най па лі ты кі. 
Як па ве да мі ла жур на ліс там 
дэ пу тат Ін эса Кля шчук, 
член Па ста ян най ка мі сіі 
па за ка на даў стве, стар шы ня 
Рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га 
са ве та пры мі ніст ры аду ка цыі, 
ад чле наў са ве та ўжо па сту пі лі 
пра па но вы аб не аб ход нас ці 
рэ гу ля ван ня зно сін мо ла дзі 
ў са цы яль ных сет ках.

Старонкі без «смецця»
— Вы ве да е це, сён ня на ша мо ладзь 

у асноў ным кан так туе праз ін тэр нэт, — 
кан ста та ва ла дэ пу тат. — Трэ ба ад соч-
ваць звест кі, якія там рас паў сюдж ва юц-
ца. Рас каз ваць ма ла дым лю дзям, якую 
ін фар ма цыю мож на вы клад ваць на свае 
ста рон кі, а якую нель га.

Ідэю аб не аб ход нас ці рэ гу ля ван ня са-
цы яль ных се так пад трым лі вае і Мі ха іл 
ЖУ РАЎ КОЎ, мі ністр аду ка цыі.

— На ту раль на, гэ та не аб ход на, — 
упэў не ны ён. — «Смец це», якое за раз 
там ёсць, усё да зво ле насць — та ко га не 
па він на быць. Трэ ба, па-пер шае, усё-
та кі гля дзець, што там раз мя шча ец ца, 
па-дру гое, лю бы сро дак ма са вай ін фар-
ма цыі па ві нен і ву чыць, і кі ра ваць, і вы-
хоў ваць. Дэ ма кра тыя не па він на аса цы-
я вац ца з поў най анар хі яй.

Да па маг чы ма ла дым
Рэс пуб лі кан скі ма ла дзёж ны са вет 

быў ство ра ны 16 ліс та па да гэ та га го да. 
Ён лі чыц ца да рад чым кан суль та цый ным 
ор га нам пры мі ніст ры аду ка цыі. Яго за-
да ча — да па ма гаць у пры няц ці ра шэн няў, 
якія ты чац ца рэа лі за цыі ма ла дзёж най па-
лі ты кі ў на шай дзяр жа ве. Трэ ба ска заць, 
што ў Бе ла ру сі пры клад на 2 міль ё ны 200 
ты сяч ма ла дых лю дзей, гэ та ка ля 27% ад 
агуль най коль кас ці на сель ніц тва. Пра цуе 
пры клад на 270 ма ла дзёж ных і дзі ця чых 
гра мад скіх аб' яд нан няў.

— У кра і не мо лад дзю зай ма ец ца 
шмат дзяр жаў ных струк тур, гра мад скіх 
аб' яд нан няў, — ад зна чыў мі ністр аду ка-

цыі. — Ка ар ды ну ю ча га, на маю дум ку, 
ор га на, які б са чыў за пра цай усіх дзяр-
жаў ных ар га ні за цый, гра мад скіх струк-
тур па стра тэ гіі раз віц ця ма ла дзёж най 
па лі ты кі, не ха па ла. Та му мы вы ра шы лі 
зра біць та кі ма ла дзёж ны са вет, ку ды 
ўвай шлі прад стаў ні кі ар га ні за цый, дзяр-
жаў ных струк тур для та го, каб аб мяр коў-
ваць роз ныя ас пек ты жыц ця дзей нас ці 
на шай мо ла дзі, не толь кі сту дэнц кай.

Па сло вах Мі ха і ла Жу раў ко ва, у са-
ве це бу дуць разг ля даць стра тэ гію ма ла-
дзёж най па лі ты кі, ак ту аль ныя праб ле-
мы, якія ці ка вяць мо ладзь на шай кра і ны. 
Не за ста нуц ца ўба ку і роз ныя бы та выя 
ас пек ты, та кія як зар пла та, жыл лё, атры-
ман не аду ка цыі, па вы шэн не ква лі фі ка-
цыі. Аб мяр коў вац ца бу дзе і пра соў ван не 
мо ла дзі па служ бе, пра да стаў лен не ма-
ла дым лю дзям кі ру ю чых па сад.

— На маю дум ку, у нас ёсць не ка то-
рыя праб ле мы з пра соў ван нем мо ла дзі па 
служ бо вай лес ві цы, — пры знаў ся Мі ха іл 
Жу раў коў. — Гэ та звя за на не толь кі з тым, 
што мо ладзь «не пус ка юць». На жаль, не 
заў сё ды ма ла дыя лю дзі са мі імк нуц ца да 
гэ та га, па коль кі гэ та вель мі ня лёг кая пра-
ца. Акра мя та го, не заў сё ды ха пае ква лі-
фі ка цыі, спе цы яль най пад рых тоў кі.

У цэнт ры дзяр жаў най па лі ты кі
Мі ністр па ве да міў, што са вет вель мі 

цес на ўза е ма дзей ні чае з пар ла мен та-
ры я мі, якія раз гля да юць пы тан ні ма ла-
дзёж най па лі ты кі. Так, на кож най се сіі 
дэ пу та ты раз гля да юць і пры ма юць пра-
ек ты за ко наў, якія за кра на юць пэў ныя 
ас пек ты ма ла дзёж най па лі ты кі.

Аляк сандр ЦА ЦО ХА, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па ахо ве зда роўя, фі зіч най 
куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най 
па лі ты цы, пад крэс ліў, што аба ро на пра-
воў і ін та рэ саў мо ла дзі за ма ца ва на і ў 
Кан сты ту цыі.

— Сён ня сфе ра аба ро ны пра воў і ін-
та рэ саў мо ла дзі рэ гу лю ец ца 8 ко дэк са-
мі, 20 за ко на мі, пры клад на 40 ука за мі 
Прэ зі дэн та і больш чым 100 па ста новамі 
ўра да, — удак лад ніў ён. — Ме на ві та 
дзяр жа ва бя рэ на ся бе аба вяз кі ства-
рыць усе не аб ход ныя ўмо вы для воль-
на га і эфек тыў на га ўдзе лу мо ла дзі ў 
па лі тыч ным, са цы яль ным і куль тур ным 
раз віц ці кра і ны.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

�

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

ЦІ ТРЭ БА КАНТ РА ЛЯ ВАЦЬ 
СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ СЕТ КІ?

На тал ля Ка ча на ва па ве да мі-
ла, што да яе па сту па юць зва ро-
ты на ступ на га ха рак та ру: дзі ця 
па да сяг нен ні 18 га доў за кан чвае 
на ву чан не ў цэнт ры ка рэк цый на-
раз ві ва ю ча га на ву чан ня і рэ абі лі-
та цыі, уз ні кае пы тан не, ку ды яму 
іс ці да лей. «Так, мож на ад даць 
у ін тэр на тную ўста но ву, — ад-
зна чы ла на мес нік прэм' ер-мі-
ніст ра. — Але не кож ны баць ка 
га то вы пай сці на гэ та. Час цей 
сем'і хо чуць вы хоў ваць дзя цей 
са мі, але ра зам з тым мець маг-
чы масць не прос та атрым лі ваць 
ма тэ ры яль ную да па мо гу, але і 
пра ца ваць, рэа лі зоў ваць ся бе. 
Ад дзя лен ні дзён на га зна хо джан-
ня па він ны пра ца ваць і з та кі мі 
людзь мі. Гэ та не прос та гур ток, 
ку ды мож на прый сці на 3-4 га дзі-
ны, гэ та па він на быць паў на вар-
тас нае зна хо джан не на пра ця гу 
пра цоў на га ча су». Ві цэ-прэм' ер 
удак лад ні ла, што га вор ка ідзе 
пра тых, хто змо жа там зна хо-
дзіц ца па ста не зда роўя. Па яе 
сло вах, ства рэн не ўмоў, ка лі 
баць кі змо гуць пра ца ваць, а іх 
дзе ці бу дуць зна хо дзіц ца пры гэ-
тым у сям'і, — ад на з най важ ней-
шых за дач.

У на шай кра і не вель мі шмат 
зроб ле на па пад трым цы дзя цей з 
асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз-
віц ця. Сем' ям, якія вы хоў ва юць 
дзя цей-ін ва лі даў, вы плач ва юц ца 
да па мо гі, ар га ні зу юц ца ме ра пры-
ем ствы па рэ абі лі та цыі, са цы яль-
най адап та цыі та кіх дзя цей.

Га во ра чы пра па ве лі чэн не ма-
тэ ры яль най да па мо гі для гэ тай 
ка тэ го рыі дзя цей, На тал ля Ка ча-

на ва ад зна чы ла, што па мер яе 
за ле жыць ад рос ту за ра бот най 
пла ты. Пры на яў нас ці эка на міч-
ных пад стаў па ме ры да па мо гі 
пе ра гля да юц ца, пра во дзіц ца іх 
пе ра раз лік.

Ві цэ-прэм' ер да да ла, што ва 
ўста но вах аду ка цыі, якія зай ма-
юц ца пад рых тоў кай пе да га гіч ных 
кад раў, па він ны быць спе цы яль-
ныя пра гра мы па пра цы з та кі мі 
дзець мі.

На мес нік мі ніст ра пра цы і са-
цы яль най аба ро ны Аляк сандр 
Ру мак у сваю чар гу ад зна чыў, 
што сем'і, якія вы хоў ва юць дзі ця-
ін ва лі да, ад но сяц ца да ка тэ го рыі 
са цы яль на сла бых. Баць кам та кіх 
дзя цей час та да во дзіц ца аб мя-
жоў ваць сваю пра цоў ную дзей-
насць у су вя зі з не аб ход нас цю 
па ста ян на га до гля ду дзі ця ці. Так, 
амаль 62% ма ці і 28% баць коў 

дзя цей-ін ва лі даў, ня гле дзя чы на 
жа дан не пра ца ваць, вы му ша ны 
поў нас цю або част ко ва аб мя жоў-
ваць свой пра цоў ны па тэн цы ял. 
Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны, у 
ня поў ных сем' ях сі ту а цыя яшчэ 
больш ус клад ня ец ца.

Дзяр жа ва ажыц цяў ляе комп-
лекс нае су пра ва джэн не та кіх 
сем' яў, аказ ва ю чы ім раз на стай-
ныя ві ды да па мо гі і пад трым кі. 
На за ка на даў чым уз роў ні пра-
ду гле джа ны пра ва выя га ран тыі 
ў сфе ры са цы яль най аба ро ны, 
ахо вы зда роўя, аду ка цыі, па-
д атко вай і жыл лё вай па лі ты кі. 
Для па ляп шэн ня гэ тай пра цы 
На цы я наль ным ста тыс тыч ным 
ка мі тэ там у 2016 го дзе пла ну-
ец ца пра вя дзен не вы ба рач на га 
аб сле да ван ня хат ніх гас па да рак, 
якое да зво ліць комп лекс на вы-
ме раць уз ро вень жыц ця дзя цей 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 
Дзя ку ю чы гэ та му мож на бу дзе 
вы ву чыць да ступ насць па слуг у 
сіс тэ ме аду ка цыі, ахо вы зда роўя, 
са цы яль най аба ро ны для сем' яў 
з дзець мі-ін ва лі да мі, а так са ма 
аца ніць іх па трэ бы.

На дзея АЛЕК САНД РО ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by
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Ві цэ-прэм' ер На тал ля КА ЧА НА ВА:

«ВАЖ НА СТВА РЫЦЬ УМО ВЫ, КАБ БАЦЬ КІ 
ДЗЯ ЦЕЙ-ІН ВА ЛІ ДАЎ МАГ ЛІ ПРА ЦА ВАЦЬ»
Вы яз ное па ся джэн не На цы я наль най ка мі сіі па пра вах дзі-
ця ці пад стар шын ствам на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра На тал лі 
Ка ча на вай прай шло ў Ба ра на віц кім ра ё не на ба зе Га ра дзі шчан-
ска га до ма-ін тэр на та для дзя цей-ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця. Удзель ні кі па ся джэн ня па зна ё мі лі ся 
з дзей нас цю до ма-ін тэр на та, аб мер ка ва лі пы тан ні аба ро ны 
пра воў і за кон ных ін та рэ саў дзя цей з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч-
на га раз віц ця, у тым лі ку дзя цей-ін ва лі даў, вы ні кі рэа лі за цыі ў 
кра і не гла баль най іні цы я ты вы Дзі ця ча га фон ду ААН (ЮНІ СЕФ) 
«Го рад, дру жа люб ны для дзя цей», а так са ма за цвер дзі лі план 
пра цы ка мі сіі на 2016 год.
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На ме ра пры ем стве кі-
раў нік па гран ка мі тэ та пра-
ін фар ма ваў аб дзе ян нях па 
ўма ца ван ні паўд нё вай мя жы. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-
даў, што з 1 сту дзе ня па чы-
нае дзей ні чаць па гад нен не 
Укра і ны з Еў ра са ю зам. «На-
ту раль на, гэ тае па гад нен не 
на пруж вае не толь кі Ра сію, 
хоць за кла по ча насць вы каз-
ва ла ся і ра ней, больш за год 
та му, — пад крэс ліў Прэ зі-
дэнт. — На су стрэ чы ў Маск-
ве Прэ зі дэнт Ра сіі звяр таў 
ува гу на ўступ лен не ў сі лу 
гэ та га па гад нен ня, якое пры-
вя дзе да пэў ных ры зык для 
Ра сіі, для нас і Ка зах ста на. 
Та му нам трэ ба быць га то вы-
мі аб мяр коў ваць тыя пы тан-
ні — нам тром у ЕА ЭС плюс 
Ар ме нія і Кыр гыз стан — і з 
Укра і най ней кім чы нам па-

пя рэд не аб мяр коў ваць гэ тыя 
праб ле мы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ска заў, што ў Бе ла ру сі ха-
пае і сва іх праб лем у эка но-
мі цы, але ка лі яшчэ хлы нуць 
та ва ры з Еў ра пей ска га са ю-
за, якія бу дуць уво зіц ца па 
ну ля вой стаў цы ва Укра і ну, 
то ма ла не па да сца. «Та му 
ўсё, што мы ра бі лі па ўма-
ца ван ні паў днё вых ру бя жоў 
на шай кра і ны ў пла не бяс пе кі 
і эка но мі кі, ака за ла ся сён ня 
за па тра ба ва ным», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт.

Пра ве дзе ная раз мо ва ста-
ла пра ця гам тэ мы, якая аб-
мяр коў ва ла ся на ўзроў ні Прэ-
зі дэн та ме сяц та му на на ра дзе 
па пы тан нях дзей нас ці сі ла во-
га бло ка. Кі раў нік дзяр жа вы 
за слу хаў амаль усіх мі ніст раў 
аб ста не спраў у ве дам ствах, а 

так са ма пра перс пек ты вы да-
лей ша га раз віц ця. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па ста віў за да чу 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра-
бо ты сі ла во га бло ка, якас ці 
вы ка нан ня па стаў ле ных за-
дач. Аб мяр коў ва ла ся так са ма 
вы ка нан не кан крэт ных да ру-
чэн няў Прэ зі дэн та, да дзе ных 
на на ра дзе ме сяц та му.

Акра мя та го, раз мо ва іш ла 
так са ма аб ап ты мі за цыі ўсіх 
сі ла вых ве дам стваў, але, вя-
до ма ж, у ра зум ных ме жах, у 
тым лі ку вы зва лен ні ад не па-
трэб ных функ цый і за кошт 
гэ та га — па ве лі чэн ні тых сі-
лаў, якія рэ аль на пра цу юць 
над вы ка нан нем па стаў ле ных 
за дач.

Кі раў нік дзяр жа вы ўво гу-
ле аца ніў ра бо ту сіс тэ мы сі-
ла во га бло ка як эфек тыў ную 
і лі чыць, што сён ня не ста іць 
пы тан не аб тым, каб кар-
ды наль на рэ ар га ні зоў ваць і 
мя няць яе. Га вор ка ідзе ме-
на ві та аб па ляп шэн ні пра цы 
кож на га ве дам ства па сва іх 
сфе рах дзей нас ці.

Учо ра так са ма ад бы ла-
ся на ра да па ак ту аль ных 
пы тан нях са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця. На ме-
ра пры ем стве аб мяр коў ва лі 
склад бу ду ча га ўра да і не-
ка то рыя ак ту аль ныя пы тан-
ні ў эка но мі цы, у тым лі ку ў 

кан тэкс це пра ве дзе ных пе-
ра га во раў у Маск ве. «Што 
ты чыц ца скла ду ўра да, я 
пры няў ра шэн не аб пры зна-
чэн ні пры сут ных тут чле наў 
ура да на ад па вед ныя па-
са ды — прэм' ер-мі ніст ра і 
ві цэ-прэм' е раў. І ха цеў бы 
па чуць ваш пункт гле джан-
ня, ва шу ацэн ку пра цу ю чых 
ця пер мі ніст раў, перш чым 
кан чат ко ва сфар мі ра ваць 
урад», — пад крэс ліў Прэ-
зі дэнт.

Ён так са ма на га даў, што 
ўрад быў сфар мі ра ва ны яшчэ 
да прэ зі дэнц кіх вы ба раў: «Так 
дру гі раз у на шай гіс то рыі мы 
ро бім, каб лю дзі ба чы лі, хто 
бу дзе пра ца ваць ва ўра дзе, 
ка лі гэ та га Прэ зі дэн та абі ра-
юць». «Але, тым не менш, мы 
та ды да мо ві лі ся, што прой-
дзе ней кі час, паў го да, кры ху 
больш, і бу дзе маг чы масць і 
нам па гля дзець на пра цу но-
ва га скла ду, і вы зна чыц ца 
лю дзям, якія па пра цу юць ва 
ўра дзе, мо жа, ім не спа да ба-
ец ца», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Па ацэн цы Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, у нас пра ца здоль-
ны ўрад. Але юры дыч на яго 
трэ ба пе ра пры зна чыць, унес-
ці пра па но ву па кан ды да ту ры 
прэм' ер-мі ніст ра на ўзгад нен-
не Па ла ты прад стаў ні коў.

ПРА БЯС ПЕ КУ І РАЗ ВІЦ ЦЁ
Учо ра Прэ зі дэнт пра вёў дзве важ ныя на ра ды па на дзён ных для кра і ны пы тан нях

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў указ № 488 
аб на зна чэн ні прэм' ер-мі ніст ра.

У ад па вед нас ці з пунк там 6 ар ты-
ку ла 84 Кан сты ту цыі на гэ тую па са ду 
пры зна ча ны Анд рэй Ка бя коў з на ступ-
ным уз гад нен нем гэ та га з Па ла тай 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду.

Анд рэй Ула дзі мі ра віч Ка бя коў на-
ра дзіў ся ў 1960 го дзе ў г. Маск ве. У 
1983 го дзе скон чыў Мас коў скі авія-
цый ны ін сты тут, у 1991 го дзе — Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны ін сты тут на род най гас па дар кі імя В.У. Куй бы-
ша ва і Ін сты тут па лі та ло гіі і са цы яль на га кі ра ван ня КПБ.

Пра цоў ную дзей насць па чаў май страм ме ха на збо рач на-
га цэ ха на за вод зе імя С.І. Ва ві ла ва ў Мін ску. В 1985-1988 
га дах пра ца ваў на за вод зе «Дыя пра ек тар» у г. Ра га чо ве, у 
1988-1989 га дах — ін струк тар Ра га чоў ска га гар ка ма КПБ. У 
1991-1995 га дах — на чаль нік пла на ва-эка на міч на га ад дзе-
ла, на мес нік ды рэк та ра па эка но мі цы — на чаль нік пла на ва-
эка на міч на га ад дзе ла за во да «Дыя пра ек тар». У 1995-1996 
га дах — на мес нік на чаль ні ка Служ бы кант ро лю Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У 1996-1998 га дах — на мес нік стар-
шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Бе ла ру сі. З чэр ве ня 
1998 го да — прэ зі дэнт Бе ла рус ка га дзяр жаў на га кан цэр на 
па вы твор час ці і рэа лі за цыі та ва раў лёг кай пра мыс ло вас ці. 
У 1998-2000 га дах — стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю. З 2000 го да — пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра, з 
2001 го да — на мес нік прэм' ер-мі ніст ра. У 2002-2003 га дах — 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра — мі ністр эка но мі кі. У 2003-2010 
га дах — на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі. У 2010-2011 
га дах — на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла-
ру сі. У 2011-2012 га дах — Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ра сій скай Фе дэ ра цыі, па ста ян ны прад-
стаў нік Бе ла ру сі пры Еў ра зій скім эка на міч ным су поль ніц тве па 
су мя шчаль ніц тве. У 2012-2014 га дах — кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі.

Са снеж ня 2014 го да — прэм' ер-мі ністр Беларусі.

АНД РЭЙ КА БЯ КОЎ ПРЫ ЗНА ЧА НЫ 
ПРЭМ' ЕР-МІ НІСТ РАМ

На на ра дзе па пы тан нях бяс пе кі аб мяр коў ва лі ся 
сі ту а цыя бяс пе кі Бе ла ру сі, а так са ма не ка то рыя 
пы тан ні асоб ных ве дам стваў, у пры ват нас ці 
След ча га ка мі тэ та, дзе ня даў на быў 
пры зна ча ны но вы стар шы ня, і на огул сі ла во га 
бло ка. Пры гэ тым Прэ зі дэнт у па чат ку на ра ды 
асаб лі ва ад зна чыў, што нель га вы пус каць 
з-пад ува гі сі ту а цыю з Укра і най. 
Па вод ле яго слоў, той факт, 
што МУС за трым лі вае на вак за ле 
не зра зу ме лых лю дзей, свед чыць, 
што рас слаб ляц ца ні ў якім ра зе нель га.


