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Справаздача дэпутата Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па Слуцкай 
выбарчай акрузе №67 Валянціны Вітальеўны Ражанец

Дарагія случчане!
У Палаце прадстаўнікоў Нацыя

нальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
сёмага склікання працуюць 14 пастаян
ных камісій, асноўная задача якіх – 
заканатворчая дзейнасць.

Работа дэпутацкага корпуса праходзіць 
на фоне сур’ёзных змяненняў, якія 
закранаюць увесь свет. Супрацьстаянне 
дзяржаў, ускладненае наступствамі 
пандэміі і адсутнасцю канструктыўнага 
міжнароднага дыялогу, непазбежна 
адбілася і на сітуацыі ў Беларусі. Гэта 
абумовіла напружаны характар   парадку 
дня і  складанасць тых задач, якія 
даводзілася вырашаць у ходзе трох сесій.

Заканатворчая дзейнасць
За справаздачны перыяд – з лістапада 

2019 года па цяперашні час – разгледжана 
больш за 90 пытанняў, у першым чытанні 
прыняты 26 праектаў законаў, у тым 
ліку два кодэксы, больш за пяцьдзясят 
законапраектаў – у другім чытанні, 
ратыфікавана амаль сорак міжнародных 
дагавораў і пагадненняў.

Значная частка законапраектаў 
была накіравана на стымуляванне дзе
лавой ініцыятывы, паляпшэнне ўмоў 
гаспадарання ў краіне і прасоўванне 
эканамічных інтарэсаў Беларусі за мяжой. 
Быў працягнуты курс на лібералізацыю 
асобных сфер заканадаўства. Дэпутацкі 
корпус прыняў самы непасрэдны ўдзел 
у падрыхтоўцы новых рэдакцый Кодэкса 
аб адміністрацыйных правапарушэннях 
і Працэсуальнавыканаўчага кодэкса аб 
адміністрацыйных правапарушэннях. У 
пастаянных камісіях было прааналізавана 
каля 800 прапаноў, якія паступілі ад 
выбаршчыкаў. Прыняты закон «Аб 
амністыі ў сувязі з 75годдзем Перамогі 
ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 
гадоў», які даў шанс шматлікім асуджа
ным, у тым ліку і па 328м артыкуле 
Крымінальнага кодэкса, вярнуцца да 
нармальнага жыцця ў грамадстве.

Ратыфікаваны міжнародныя дагаворы, 
рэалізацыя якіх будзе садзейнічаць 
узмацненню гандлёваэканамічных 
п аз і ц ы й  Б ел а рус і  ў  Е ў р аз і й с к і м 
эканамічным саюзе, развіццю ўзаема
выгадных адносін з Іранам, Кубай, 
Сінгапурам, Сербіяй, Узбекістанам, 
Таджыкістанам і шэрагам іншых краін. 
Нягледзячы на   абмежаванні, уведзеныя 
ва ўсім свеце ў сувязі з пандэміяй, 
міжпарламенцкая дзейнасць дэпутацкага 
корпуса не страціла пазітыўнай дына
мікі. Беларускія дэпутаты рэгулярна 
прымаюць удзел у вебінарах па лініі ПА 
АБСЕ, сустрэчах з парламентарыямі,  
к іраўнікамі дыпламатычных місій і 
прадстаўнікамі шэрагу міжнародных 
арганізацый. Упершыню ў фармаце 
анлайн прайшлі пасяджэнні пастаянных 
камісій і Савета Парламенцкай Асамблеі 
АДКБ. Іх удзельнікі абмеркавалі стратэгію 
сістэмнага ўзаемадзеяння па забеспячэнні 
бяспекі ў рэгіёне і пацвердзілі сваю 
рашучасць супрацьстаяць спробам 
фальсіфікацыі гісторыі і перагляду выні
каў Другой сусветнай вайны. Сур’ёзная 
работа праведзена па падрыхтоўцы да 
пяцьдзясят восьмай сесіі Парламенцкага 
Сходу Саюза Беларусі і Расіі.

Зараз Пастаянная камісія па правах 
чалавека, нацыянальных адносінах 
і  с р од к а х  м а с а в а й  і н ф а р м а ц ы і 
з’яўляецца адказнай за падрыхтоўку 
трох законапраектаў, у ліку іх – «Аб 
змяненні Закона Рэспублікі Беларусь 
«Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь». 
Асноўнымі яго навацыямі з’яўляюцца:

 увядзенне прынцыпу ўліку найлепшых 
і н тарэ саў  дз і цяц і  пры  прыняцц і 
рашэнняў у дачыненні да іх па пытаннях 
грамадзянства;

 скарачэнне тэрміну бесперапыннага 
пастаяннага пражывання замежніка, 

неабходнага для звароту з хадайніцтвам 
аб прыёме ў беларускае грамадзянства, 
з сямі да пяці гадоў;

 пашырэнне падстаў для набыцця 
грамадзянства Рэспублікі Беларусь 
у  спрошчаным парадку  (парадку 
рэгістрацыі), у прыватнасці, для асоб, 
якія атрымалі вышэйшую адукацыю ва 
ўстановах адукацыi Рэспублiкi Беларусь 
i ажыццяўляюць працоўную дзейнасць у 
Рэспубліцы Беларусь у адпаведнасці з 
заканадаўствам аб працы не менш трох 
гадоў.

Акрамя таго, вызначаны падставы 
для адмовы ў прыняцці заявы аб 
набыцці грамадзянства да разгляду і 
для спынення разгляду такой заявы. 
Праект Закона таксама прадугледжвае 
страту беларускага грамадзянства ў 
выпадку, калі асобы, якія яго набылі 
не па нараджэнні, а ў выніку прыёму 
ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь, 
у парадку рэгістрацыі,  з прычыны 
аднаўлення ў грамадзянстве або па 
падставах, прадугледжаных міжнароднымі 
дамовамі Рэспублікі Беларусь, парушылі 
ўзятае імі пры набыцці грамадзянства 
абавязацельства выконваць і паважаць 
Канстытуцыю і іншыя акты заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь шляхам удзелу ў 
тэрарыстычнай і іншай экстрэмісцкай 
дзейнасці або шляхам прычынення 
іншай цяжкай шкоды інтарэсам Рэспублікі 
Беларусь.

Пры падрыхтоўцы гэтага і многіх 
і ншых  праек таў  зак онаў  вял ося 
абмеркаванне са случчанамі, іх заўвагі 
знайшлі адлюстраванне ў нарматыўных 
дакументах. Так, па прапановах выбар
шчыкаў змяншаюцца ніжнія межы 
штрафаў у Кодэксе аб адміністрацыйных 
правапарушэннях. Пры падрыхтоўцы 
змяненняў у заканадаўства аб паляванні 
і  паляўнічай гаспадарцы ўлічаны 
прапановы аб павелічэнні тэрмінаў 
перарэгістрацыі паляўнічай зброі і 
дзеяння медыцынскай даведкі для гэтых 
мэт. Менавіта камісія, у якой працую і 
я, яшчэ ў мінулым скліканні ініцыявала 
абмеркаванне гэтых пытанняў з удзелам 
шматл і к і х  ведамстваў.  Асноўныя 
палажэнні заканадаўчага акта ўступяць 
у сілу 1 студзеня 2021 года.

Міжнароднае 
супрацоўніцтва

У Нацыянальным сходзе Рэспублікі 
Беларусь сёмага склікання сфарміраваны 
72 рабочыя групы па супрацоўніцтве 
з парламентамі замежных дзяржаў, 
Міжпарламенцкая камісія па супра
цоўн іцтве  Нацыянальнага  сходу 
Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага 
Сходу Рэспублікі Арменія, а таксама 12 
дэлегацый для працы з міжнароднымі 
арганізацыямі.

У адпаведнасці з рашэннем Савета 
Палаты прадстаўнікоў створана рабочая 
група па справах беларусаў замежжа, 
кіраўніцтва якой даручана мне. На 
першым пасяджэнні вызначаны кірункі 
работы з суайчыннікамі за мяжой, 
адбылася  сустрэча  з  Ганаровым 
консулам Беларусі  ў  Клайпедзе – 
с т а р ш ы н ё й  б ел а р у с к а й  с у п ол к і 
«Крыніца»,  к іраўн іком асацыяцыі 
беларусаў Швейцарыі,  ідзе абмен 
і н ф а р м а ц ы я й  з  т во р ц а м і  р а д ы ё 
«Беларуская крыніца» ў Малдове.

Таксама працую ў рабочых групах 
па супрацоўніцтве з парламентамі 
Злучанага Каралеўства Вялікабрытаніі 
і  Паўночнай Ірландыі, Італьянскай 
Рэспублікі, Рэспублікі Карэя, Рэспублікі 
Малдова, Французскай Рэспублікі, у 
складзе дэлегацыі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь у Міжпарламенцкай 
асамблеі дзяржаў – удзельніц Садруж
насці Незалежных Дзяржаў. Ва ўмовах 
пандэміі выкарыстоўваюцца магчымасці 
анлайнзносін, абмяркоўваецца павест
ка дня з дапамогай інфармацыйных 
тэхналогій.

Грамадска-палітычная 
дзейнасць і работа ў акрузе

Штомесяц на працягу тыдня працую 
ў акрузе. У гэты перыяд выкарыстоўваю 
разнастайныя формы работы: суст
рэчы ў працоўных калектывах, удзел 
у рабоце органаў мясцовага кіравання 
і самакіравання, ва ўрачыстых мера
прыемствах, дабрачынных акцыях, 
правядзенні прамых ліній і асабістых 
прыёмаў грамадзян, сустрэчы з кіраў
ніцтвам раёна па пытаннях, падня тых 
грамадзянамі падчас прыёмаў. Да мяне 
паступаюць самыя розныя пытанні, 
якія тычацца практыкі прымянення 
заканадаўства, жыллёвакамунальных 
праблем, стану дарожнага пакрыцця 
вуліц, добраўпарадкавання дваровых 
т э р ы то р ы й  і  і н ш ы я .  Б езум о ў н а , 
вырашаюцца пытанні ва ўзаемадзеянні 
з Мінскім абласным, Слуцкім раённым 
выканаўчымі камітэтамі, раённым Саветам 
дэпутатаў, кіраўніцтвам прадпрыемстваў, 
арганізацый і  ўстаноў Случчыны. 
Паступова рэалізуюцца праекты па 
раз віцці горада і сельскіх населеных 
пунктаў: у наступным годзе запланавана 
падрыхтаваць праектную дакументацыю 
на будаўніцтва школысада ў мікрараёне 
вуліц Чэхава – Іваноўскага, пляцовак 
для заняткаў спортам і іншых аб’ектаў 
у Слуцку, уведзены ў эксплуатацыю 
і будуюцца станцыі абезжалезвання 
вады. Не застаюцца без увагі і пытанні 
меншага маштабу, але таксама важныя 
для грамадзян. Так, жыхары вёскі Вежы 
прасілі дапоўніць асартымент фірменнага 

магазіна «Золотой злак». Пытанне было 
абмеркавана з кіраўніцтвам ААТ «Слуцкі 
камбінат хлебапрадуктаў» і аператыўна 
вырашана. Аднавілася работа аўталаўкі 
ў Леньках, устаноўлены дарожныя знакі, 
якімі забаронены рух цяжкагабарытнага 
транспарту па вуліцы Першая Майская 
ў вёсцы Вялікая Сліва. Асаблівая 
ўвага – ветэранам Вялікай Айчыннай 
вайны, а таму былі прыкладзены ўсе 
намаганні, каб дапамагчы ў рамонце 
даху дома былой партызанскай сувязной. 
Жанчыне было складана разабрацца ў 
будаўнічых і арганізацыйных тонкасцях, 
таму падключыла спецыялістаў і было 
прыемна, што пытанне вырашылася. Яслі
сад вёскі Сярагі мелі патрэбу ў рамонтных 
работах, аператыўна адгукнулася на 
просьбу зрабіць накрыўку ў пясочніцы, 
падсыпаць пяску і дапамагчы ў некаторых 
іншых к л опатах  к іраўн іцтва  ААТ 
«Аграфірма «Лучнікі». Пералічыла толькі 
маленькую частку вырашаных праблем, 
але вельмі прыемна ўсведамляць, што 
сталі больш утульнымі мікрараён, двор, 
вёска. Аднак трэба адзначыць, што не 
ўсе жаданні могуць быць выкананы: на 
гэта ўплывае чарговасць правядзення 
адпаведных работ, фінансавая сітуацыя 
і  іншыя фактары.  Карыстаючыся 
выпадкам, хачу шчыра падзякаваць 
случчанам, раённаму выканаўчаму 
к ам і тэт у  на  чале  са  старшынёй 
Андрэем Уладзіслававічам Янчэўскім, 
кіраўнікам упраўленняў, аддзелаў і 
службаў, раённаму Савету дэпутатаў 
на чале з Наталляй Аляксандраўнай 
Аўсяннікавай, прафесійным саюзам, 
грамадскім арганізацыям і аб’яднанням за 
супрацоўніцтва, гатоўнасць паглыбіцца ў 
праблемы і прыняць меры па іх вырашэнні.

Грамадскапалітычная дзейнасць 
вызначаецца ўдзелам у шматлікіх мера
прыемствах, у тым ліку дабрачынных. 
Злабадзённыя тэмы абмяркоўваліся ў 
фармаце круглага стала Беларускага 
саюза жанчын «Жанчыны – за Бела
русь!», актуальным быў адкрыты дыялог 
«Беларусь: учора, сёння, заўтра» з 
прадстаўнікамі моладзі. З Маладзёжным 
парламентам Слуцка, калектывам 
філіяла Белдзяржстраху па Слуцкім 
раёне прайшлі інфармацыйныя сустрэчы 
ў Палаце прадстаўнікоў, случчане наве
далі пастаянна дзеючую экспазіцыю, 
прысвечаную гісторыі парламентарызму 
Беларусі, Авальную залу, пазнаёміліся з 
заканатворчым працэсам. Ветэранскай 
арганізацыі аказана садзейнічанне ў 
арганізацыі экскурсіі ў Палац Неза
лежнасці .  Удзельнічала ў акцыях, 
прысвечаных 75годдзю Вялікай Пера
могі («Беларусь памятае. Памятаем 
кожнага», «Жаночы твар Перамогі» з 
наведваннем і ўшанаваннем ветэранаў), 
мерапрыемствах па пераадоленні 
COVID19, ушанаванні працаўнікоў, 
занятых на ўборцы ўраджаю2020, 
жывёлаводаў, прадстаўнікоў іншых 
прафесій. У рамках акцый «Нашы дзеці», 
«Збяром партфель разам» завіталі да 
маленькіх жыхароў раёна.

Шаноўныя случчане! Я трымала 
справаздачы перад актывам раёна, 
падчас сустрэч у працоўных калектывах, 
звесткі  пра работу ў Парламенце 
змяшчаюцца на персанальным (http://
razhanets.house.gov.by) і афіцыйным 
сайце Палаты прадстаўнікоў (http://www.
house.gov.by), у сацыяльных сетках, у 
сродках масавай інфармацыі. Запрашаю 
вас і ў далейшым да ўдзелу ў абмеркаванні 
праектаў законаў, у грамадскай рабоце на 
карысць нашай малой радзімы і Беларусі. 
Разам нам важна зберагчы дасягнутае і 
забяспечыць развіццё нашай свабоднай, 
незалежнай дзяржавы.

З павагай, Валянціна РАЖАНЕЦ.


