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Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь:
«На праб лем ным 
прад пры ем стве трэ ба 
ства раць спры яль ныя 
ўмо вы для пры хо ду 
ін вес та ра. Ха чу звяр нуць 
ува гу, што ў бе ла рус кіх 
прад пры ем стваў ёсць 
маг чы масць ска рыс тац ца 
ра шэн ня мі кі раў ні коў 
дзяр жаў па льгот ных 
кі тай скіх крэ ды тах і 
кі тай скіх ін вес ты цы ях. Ка лі 
ёсць маг чы масць пры цяг нуць 
ін вес та ра, трэ ба ства раць 
умо вы для та го, каб гэ ты 
ін вес тар ад быў ся».

Завяршаецца падпіска на «Звязду» на І квартал 2016 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай 

аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад-

піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Белса юз дру ка»; у паш таль ё наў.

СПЯШАЙЦЕСЯ ПАДПІСАЦЦА! ЗАСТАВАЙЦЕСЯ 
З НАМІ — 

БУДЗЕ 
ЦІКАВА!

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 29.12.2015 г. 
Долар ЗША    18370,00
Еўра 20136,00
Рас. руб. 259,74
Укр. грыўня 771,85

Праб ле ма ты ка ахо вы зда роўя, 
аду ка цыі, сац падт рым кі, 
пен сій на га за бес пя чэн ня па ста ян на 
зна хо дзіц ца ў зо не па вы ша най 
гра мад скай ува гі, па коль кі гэ та сфе ра 
ін та рэ саў кож на га ча ла ве ка 
не за леж на ад яго ста ту су 
і ўзрос ту. У ін тэр в'ю ка рэс пан дэн ту
БЕЛ ТА на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
На тал ля КА ЧА НА ВА 
вы ка за ла сваю дум ку па пы тан нях, 
якія най больш хва лю юць жы ха роў 
Бе ла ру сі, — аб па вы шэн ні пен сій на га 
ўзрос ту і аб ме жа ван нях 
для пра цу ю чых пен сі я не раў, 
ме рах пад трым кі сем' яў з дзець мі, 
пра цяг лас ці лет ніх ка ні кул, 
зме не пра віл пры ёму ў ВНУ, 
пла це за на вед ван не па лі клі нік, 
ба раць бе з п'ян ствам, па да тку на ба га тых, 
кош це бе ла рус кіх віз і інш.

— На тал ля Іва наў на, за ко на пра ект аб рэс-
пуб лі кан скім бюд жэ це на 2016 год ужо па сту піў 
у Па ла ту прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду. 
Бюд жэт па-ра ней ша му бу дзе са цы яль на ары-
ен та ва ным. На ва шу дум ку, ці за ха ва ец ца са-
цы яль ная ары ен та цыя ў на ступ ныя га ды і якія 
са цы яль ныя сфе ры ў бу ду чы ні за па тра бу юць 
вы лу чэн ня больш важ кіх асіг на ван няў?

— Дзяр жа ва не зме ніць са цы яль ныя ары ен ці-
ры: кло пат пра ча ла ве ка быў і за ста ец ца лейт ма-
ты вам усёй дзяр жаў най па лі ты кі. Гэ та па цвяр джае 
і рэс пуб лі кан скі бюд жэт на 2016 год. На аду ка цыю 
вы дзя ля ец ца 4,85% ВУП (на 2015 год — 4,82%), 
на ахо ву зда роўя — 4,28% (у 2015-м — 3,99%), а 
з улі кам па за бюд жэт най дзей нас ці гэ тыя ліч бы 
бу дуць яшчэ вы шэй шы мі.

Я ду маю, што ў на ступ ныя га ды ды на мі ка за-
ха ва ец ца, на са цы яль ную сфе ру бу дуць і на да лей 
вы лу чац ца сур' ёз ныя фі нан са выя рэ сур сы.

Ха чу пад крэс ліць: ня гле дзя чы на скла да ныя 
эка на міч ныя ўмо вы, ні ад на са цы яль ная пра гра ма 
не за кры та. Пры гэ тым іх коль касць ска ро ча на за 
кошт аку му ля цыі ўза е ма звя за ных кі рун каў. Та кі 
пра грам на-мэ та вы па ды ход да зво ліць скан цэнт-
ра ваць рэ сур сы на вы ра шэн ні най важ ней шых 
праб лем.

На прык лад, у бя гу чым го дзе за вяр ша ец ца 
рэа лі за цыя дру гой На цы я наль най пра гра мы 
дэ ма гра фіч най бяс пе кі. Па коль кі пы тан ні дэ ма-
гра фіі па-ра ней ша му вель мі важ ныя для на шай 
дзяр жа вы, рас пра ца ва на но вая дзярж пра гра-
ма «Зда роўе на ро да і дэ ма гра фіч ная бяс пе ка» 
на 2016-2020 га ды. Яна ўклю чае 7 пад пра грам: 
«Сям'я і дзя цін ства», «Пра фі лак ты ка і кант роль 

не ін фек цый ных за хвор ван няў», «Па пя рэ джан не 
і пе ра адо лен не п'ян ства і ал ка га ліз му», «Су хо-
ты», «Пра фі лак ты ка ВІЧ-ін фек цыі», «За бес пя-
чэн не функ цы я на ван ня сіс тэ мы ахо вы зда роўя», 
«Знеш няя міг ра цыя».

На рэа лі за цыю пра гра мы «Зда роўе на ро да і 
дэ ма гра фіч ная бяс пе ка» ў на ступ ным пя ці год-
дзі мяр ку ец ца на кі ра ваць больш за Br265 трлн 
($14,5 млрд у эк ві ва лен це). Аб' ём фі нан са ван ня па-
вя лі ча ны больш чым у 15 ра зоў у па раў на нні з па пя-
рэд няй пра гра май дэ мбяс пе кі (з улі кам аб' яд нан ня 
дзярж пра грам, якія рэа лі зоў ва лі ся па асоб ку).

— Дзяр жа вай у апош нія га ды пры ня тыя 
сур' ёз ныя за ха ды па пад трым цы сем' яў з 
дзець мі, сты му ля ван ні на ра джаль нас ці, ума-
ца ван ні зда роўя на сель ніц тва. Атры ма ла ся 
зні зіць тэм пы дэ па пу ля цыі, знач на па леп шы-
лі ся і ін шыя дэ ма гра фіч ныя па каз чы кі. Ку ды 
бу дзе на кі ра ва ны век тар ся мей най па лі ты кі ў 
на ступ ным пя ці год дзі?

— Га лоў ныя пры яры тэ ты дзяр жаў най ся мей най 
па лі ты кі — паў на цэн ная сям'я з дзець мі, устой лі-
выя шлю бы, зда ро вае гар ма ніч нае жыц цё. Гэ та 
ас но ва асноў, пад му рак бу ду ча га даб ра бы ту ча-
ла ве ка, гра мад ства, кра і ны. Та му на ша агуль ная 
за да ча — пра па ган да тра ды цый ных ся мей ных 
каш тоў нас цей і зда ро ва га ла ду жыц ця. І па чы наць 
яе трэ ба з дзі ця чых га доў у сям'і, якая па він на 
быць пры кла дам для пе рай ман ня, са школь най 
ла вы.

У Бе ла ру сі трэ ба ўка ра няць на цы я наль ную ма-
дэль пла на ван ня сям'і — ма ты ва ваць мо ладзь на 
на ра джэн не двух і больш дзя цей. Да рэ чы, з кож ным 
го дам уз рас тае коль касць сем' яў, якія ма юць двух 
і больш дзя цей. Пры гэ тым па мян ша ец ца до ля па-
за шлюб ных на ра джэн няў (з 25% да 
15%). Гэ та не мо жа не ра да ваць.

ЭВА ЛЮ ЦЫЯ CАЦЫЯЛЬНАЙ 
ПА ЛІ ТЫ КІ ПРА ЦЯГ НЕЦ ЦА
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2016-ты 
аб' яў ле ны 

Го дам 
куль ту ры
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 28 снеж ня 
пад пі саў Указ №522 
«Аб аб' яў лен ні 2016 
Го дам куль ту ры».

Указ пры ня ты з мэ та мі аб'-
яд нан ня ін тэ ле кту аль ных і 
ду хоў ных сіл гра мад ства для 
вы ра шэн ня за дач са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця кра і ны, 
за ха ван ня гіс то ры ка-куль тур-
най спад чы ны, раз віц ця на-
род ных тра ды цый, вы ха ван ня 
ў гра ма дзян лю бо ві да Ай чы-
ны, а так са ма пад трым кі твор-
чых іні цы я тыў.

Ура ду да ру ча на су мес на 
з абл вы кан ка ма мі і Мін скім 
гар вы кан ка мам рас пра ца-
ваць і за цвер дзіць рэс пуб лі-
кан скі план ме ра пры ем стваў 
па пра вя дзен ні ў 2016 го дзе 
Го да куль ту ры, які за кра нае 
ўсе сфе ры дзей нас ці (куль ту ра 
вы твор час ці і зем ля роб ства, 
куль ту ра ся мей ных ад но сін і 
по бы ту, куль ту ра ўлад ка ван ня 
на се ле ных пунк таў).

Знач ная ўва га бу дзе на да-
дзе на ме ра пры ем ствам у сфе-
ры мас тац кай куль ту ры, якая 
з'яў ля ец ца ад ным з асноў ных 
срод каў вы ха ван ня ў мо ла дзі 
па тры я тыз му і па ва гі да Ра-
дзі мы. 

Так са ма пра ду гледж ва ец-
ца комп лекс ме ра пры ем стваў, 
звя за ны са зна ка вы мі для 
куль ту ры Бе ла ру сі юбі лей ны-
мі да та мі.

Прэс-служ ба 
Прэ зі дэн та

Рэспублікі Беларусь.

Мін чан ка Тац ця на Ку ля шо ва Мін чан ка Тац ця на Ку ля шо ва 
з паў та ра га до вай дач кой з паў та ра га до вай дач кой 
Юлі яй і ма ту ляй Воль гай Юлі яй і ма ту ляй Воль гай 

на ве да лі пра ва слаў нына ве да лі пра ва слаў ны
 Ка ляд ны кір маш,  Ка ляд ны кір маш, 

што рас па чаў ра бо ту што рас па чаў ра бо ту 
ў Мін ску, і ра ду юц ца ў Мін ску, і ра ду юц ца 

пер ша му сне гу.пер ша му сне гу.
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