Справаздача
аб рэалізацыі дзяржаўных праграм (падпраграм)
у 2016 годзе
Па выніках разгляду пастаяннай міжведамаснай камісіяй па
дзяржаўных праграмах (далей – Камісія) гадавых справаздач аб
выніках рэалізацыі дзяржаўных праграм Міністэрствам эканомікі
падрыхтавана зводная гадавая справаздача аб рэалізацыі ў 2016 годзе
19 дзяржаўных праграм, якая ўключае ацэнку іх эфектыўнасці.
Зводная гадавая справаздача адобрана на пасяджэнні Прэзідыума
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 6 чэрвеня 2017 г.
Даведка. Дзяржаўная праграма інавацыйнага развіцця Рэспублікі
Беларусь на 2016 – 2020 гады зацверджана 31 студзеня 2017 г. i ў 2016
годзе не рэалізоўвалася.

Пры аналізе ацэнкі эфектыўнасці Камісіяй з 19 дзяржпраграм
высокаэфектыўнымі прызнаныя 14, адна дзяржпраграма «Малое і
сярэдняе прадпрымальніцтва» ацэнена як папярэдне эфектыўнай (ацэнка
праводзілася паводле папярэдніх звестак Белстата), сярэднюю
эфектыўнасць маюць дзве дзяржаўныя праграмы Дзяржаўная праграма
(«Будаўніцтва жылля» і Дзяржаўная праграма развіцця фармацэўтычнай
прамысловасці), дзве праграмы маюць здавальняючую эфектыўнасць
(Дзяржаўная праграма «Ахова навакольнага асяроддзя і ўстойлівае
развіццё прыродных рэсурсаў» і Дзяржаўная праграма развіцця і
ўтрымання аўтамабільных дарог у Рэспубліцы Беларусь).
Даведка. Рашэнні пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах прынятыя на падставе заключэнняў
Міністэрства фінансаў, мясцовых Саветаў дэпутатаў, ААТ «Банк
развіцця Рэспублікі Беларусь».
Ацэнка эфектыўнасці зроблена на падставе супастаўлення
дасягнутых і запланаваных мэтавых паказчыкаў, зводных мэтавых
паказчыкаў, а таксама фактычных і запланаваных выдаткаў на
рэалізацыю праграмы (падпраграмы).
Дзяржаўная праграма лічыцца выкананай, калі дасягнуты яе
зводныя мэтавыя і мэтавыя паказчыкі. Пры гэтым выдзеленыя на яе
рэалізацыю сродкі выдаткаваны эфектыўна – вынік, атрыманы ў ходзе
выканання дзяржаўнай праграмы (або па выніку яе рэалізацыі),
перавышае або роўны выдаткам на яе выкананне (ці ў цэлым на яе
рэалізацыю).

Пры рэалізацыі дзяржаўных праграм ў 2016 годзе асвоена каля
16 284,5 млн. рублёў бюджэтных сродкаў (уключаючы субвенцыі,
прадугледжаныя ў Дзяржаўнай праграме развіцця аграрнага бізнесу ў
Рэспубліцы Беларусь на 2016-2020 гады), з іх сродкаў рэспубліканскага
бюджэту – 4 338,3 млн. рублёў, мясцовых бюджэтаў – 11 946,2млн.
рублёў.
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У агульнай складанасці дзяржаўнымі праграмамі ўстаноўлена каля
400 паказчыкаў, якія характарызуюць дасягненне мэтаў і выкананне
задач.
Па выніках 2016 года выканана 264 з 352 мэтавых і 36 з 48 зводных
мэтавых паказчыкаў.
У выніку рэалізацыі дзяржаўных праграм у сацыяльнай сферы
працаўладкаваны 159,8 тыс. чалавек (117 % ад запланаванага выніку), з
іх 109 тыс. беспрацоўных.
Падрыхтавана рабочых кадраў з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй у
колькасці 31,0 тыс. чалавек (104 % ад мэтавага паказчыку выпуску),
рабочых і спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй – 31,9 тыс.
чалавек (98,5 % ад мэтавага паказчыку выпуску). Установамі вышэйшай
адукацыі рэспублікі падрыхтавана 74,5 тыс. спецыялістаў і 5 тыс.
магістраў для галін эканомікі і сацыяльнай сферы.
У сферы аховы здароўя атрымалася дасягнуць чаканай працягласці
жыцця – 74,1 гады, зніжэння дзіцячай смяротнасці да ўзроўню не больш
за 39,8 выпадкаў на 100 тыс. дзіцячага насельніцтва ва ўзросце ад 0 да 18
гадоў (выканана заданне 2020 г. – 40,5 прасантыміле).
Мерапрыемствы ў сферы інфарматызацыі дазволілі ўкараніць
сістэму «электроннага рэцэпту» (падключана 58 паліклінік г. Мінска і
яшчэ 28 паліклінік аховы здароўя ў абласцях Рэспублікі Беларусь) і
сэрвісы «электронны дзённік» і «электронны журнал» ва ўстановах
агульнай сярэдняй адукацыі.
Рэалізацыя дзяржаўных праграм, накіраваных на развіццё жыллёвасацыяльнай інфраструктуры, забяспечыла зніжэнне затрат арганізацый
жыллёва-камунальнай гаспадаркі на 2 66,67 млн. рублёў, або 106 % ад
задання. Уведзена 2371,8 тыс. кв. метраў агульнай плошчы жылых дамоў
пасля капітальнага рамонту.
Забяспечанасць насельніцтва жыллём у разліку на аднаго жыхара
павялічылася з 26,5 кв. метра ў 2015 годзе да 26,7 кв. метра ў 2016 годзе.
У цэлым было ўведзена 4285,7 тыс. кв. метраў жылля (заданне – 4000
тыс. кв. метраў) за кошт усіх крыніц фінансавання. Пры гэтым сярэдні
кошт 1 кв. метра агульнай плошчы жылля, якое будуецца з дзяржаўнай
падтрымкай (без індывідуальных забудоўшчыкаў), склала 765 рублёў
(заданне – 840 рублёў).
Дзякуючы рэалізацыі мерапрыемстваў па энергазберажэнні
эканомія паліўна-энергетычных рэсурсаў склала 1171,5 тыс. тон
умоўнага паліва. Доля мясцовых паліўна-энергетычных рэсурсаў у
валавым спажыванні паліўна-энергетычных рэсурсаў склала 15,0 %
(заданне – 14,2 %) і павялічана да ўзроўню адпаведнага перыяду 2015
года на 0,7 %.
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Выкананне мерапрыемстваў у галіне аховы навакольнага асяроддзя
дазволіла скараціць выкіды забруджвальных рэчываў ад стацыянарных і
мабільных крыніц да 1214,1 тыс. тон пры запланаваных у 2020 годзе
1 225 тыс. тон. Дадзены мэтавы паказчык ужо перавысіў значэнне,
запланаванае да канца пяцігодкі.
У рамках развіцця турызму экспарт турыстычных паслуг дасягнуў
155,2 млн. долараў ЗША (пры заданні 151,5 млн.).
Акрамя таго, выканана задача на 2016 год па імпартазамяшчэнні
лекавых сродкаў. Доля айчынных лекавых сродкаў на ўнутраным рынку
ў грашовым выражэнні склала 51,9 % (заданне – 51 %), удзельная вага
экспарту лекавых сродкаў у агульным аб’ёме вытворчасці лекавых
сродкаў склала 25,8 % (заданне – 25 %).
Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы «Малое і сярэдняе
прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь» на 2016 – 2020 гады спрыяла
паляпшэнню бізнес-клімату, што адзначана ў справаздачы Сусветнага
банка «Вядзенне бізнесу»: у 2017 годзе сярод 189 краін, ахопленых
даследаваннем, Беларусь заняла 37 месца і палепшыла пры гэтым сваю
пазіцыю на 13 рэйтынгавых пунктаў.
Па выніках працы ў 2016 годзе забяспечана станоўчая дынаміка
працы аграрнага сектара. У гаспадарках усіх катэгорый тэмп росту
валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі ў супастаўных цэнах склаў
103,4 % да аналагічнага перыяду 2015 года, у тым ліку ў раслінаводстве –
106,0 % (заданне – 103,7 %). Знізілася колькасць стратных
сельскагаспадарчых арганізацый (на 1 студзеня 2017 г. – 321, ці 22,6 % ад
агульнай колькасці такіх арганізацый; на 1 студзеня 2016 г. – 485, ці
34,2 %).
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Дзяржаўная праграма аб сацыяльнай абароне і садзейнічанні
занятасці насельніцтва на 2016 – 2020 гады
У выніку рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы аб
сацыяльнай абароне і садзейнічанні занятасці насельніцтва ў 2016 годзе
з 22 зводных мэтавых паказчыкаў і мэтавых паказчыкаў выкананы 21.
Мерапрыемствы Дзяржаўнай праграмы былі накіраваны на
вырашэнне пытанняў забеспячэння эфектыўнай занятасці насельніцтва,
павышэння канкурэнтаздольнасці працоўнай сілы на рынку працы і яе
тэрытарыяльнай мабільнасці. Так, з мэтай удасканалення работы па
забеспячэнні занятасці насельніцтва прыняты Закон Рэспублікі Беларусь
ад 18 ліпеня 2016 г. «Аб унясенні зменаў і дапаўненняў у Закон
Рэспублікі Беларусь «Аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь»,
накіраваны на развіццё і падтрымку высокай матывацыі беспрацоўных да
актыўнага пошуку працы, узмацненне адказнасці наймальнікаў і
беспрацоўных за выкананне заканадаўства аб занятасці насельніцтва.
У выніку рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы пры садзейнічанні
службы занятасці на створаныя працоўныя месцы і вакансіі
працаўладкавана на пастаянную працу 159,8 тыс. чалавек, аказана
садзейнічанне ў працаўладкаванні 17,7 тыс. беспрацоўных, якія маюць
дадатковыя гарантыі занятасці, накіравана на навучанне 11 тыс.
грамадзян, на новае месца жыхарства і працы пераселеная 151 сям’я
беспрацоўных, аказана садзейнічанне ў арганізацыі прадпрымальніцкай,
рамеснай дзейнасці, а таксама дзейнасці ў сферы аграэкатурызму з
аказаннем фінансавай падтрымкі шляхам прадастаўлення субсідый 1,8
тыс. беспрацоўных.
Рэалізацыя комплексу мерапрыемстваў па выкананні Дзяржаўнай
праграмы дазволіла забяспечыць узровень зарэгістраванага беспрацоўя
0,8 % (на 1 студзеня 2017 г.), што знаходзіцца ў межах запланаванага
паказчыка – не вышэй за 2 %.
У галіне сацыяльнай абароны насельніцтва рэалізацыя
мерапрыемстваў праграмы была накіравана на павышэнне даступнасці і
эфектыўнасці сацыяльнай дапамогі, далейшае развіццё сістэмы
сацыяльнага абслугоўвання і сацыяльнай рэабілітацыі інвалідаў.
У межах работы па забеспячэнні інфармацыйнай даступнасці для
асоб з парушэннямі слыху праводзілася адаптацыя тэлевізійнага
прадукту (адаптавана 559,7 гадзін пры заданні ў 521 гадзіну). Колькасць
выпускаў тэлевізійных і радыёперадач (рубрык) з удзелам грамадскіх
аб’яднанняў інвалідаў, накіраваных на фарміраванне талерантнага
стаўлення грамадства да інвалідаў і іх праблем, у 2016 годзе склала 87
(заданне – 12).
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Вынікам рэалізацыі мерапрыемстваў стала доля інвалідаў і
пажылых грамадзян, якія атрымалі сацыяльныя паслугі ў стацыянарных
установах, ад агульнай колькасці грамадзян, што звярнуліся за іх
атрыманнем, якая ў 2016 годзе склала 90,9 % (заданне на 2016 год – 80 %,
заданне на 2020 год – 90 %).
У цэлым узровень забяспечанасці інвалідаў і пажылых грамадзян
сацыяльнымі паслугамі ў 2016 годзе склаў 789,6 прадэцыміле (заданне –
730).
Не дасягнуў запланаванага значэння зводны мэтавы паказчык
«Узровень прафесійных захворванняў», які склаў 0,24 % пры
запланаваным узроўні 0,23 %. Недасягненне паказчыка звязана з
павелічэннем выпадкаў прафесійных захворванняў, устаноўленых у
работнікаў, якія маюць стаж працы ў шкодных і (або) небяспечных
умовах працы больш за 25 гадоў.
У сувязі з гэтым Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны з
Міністэрствам аховы здароўя разглядаецца пытанне аб унясенні
змяненняў у Інструкцыю аб парадку правядзення абавязковых
медыцынскіх
аглядаў
работнікаў,
зацверджаную
пастановай
Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2010 г.
№ 47, у частцы перагляду парадку і перыядычнасці правядзення
абавязковых медыцынскіх аглядаў работнікаў, занятых на работах са
шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі дзяржаўнай праграмы ў 2016 годзе.
Дзяржаўная праграма «Малое і сярэдняе прадпрымальніцтва ў
Рэспубліцы Беларусь» на 2016 – 2020 гады
Дзяржаўная праграма «Малое і сярэдняе прадпрымальніцтва ў
Рэспубліцы Беларусь» на 2016 – 2020 гады накіравана на рашэнне задач
па разняволенні дзелавой ініцыятывы і фарміраванне спрыяльных умоў
для вядзення бізнесу, вызначаных Праграмай сацыяльна-эканамічнага
развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016 – 2020 гады.
Рэалізацыю Дзяржаўнай праграмы характарызуе 9 паказчыкаў (два
зводныя мэтавыя і сем мэтавых паказчыкаў). Паводле папярэдніх звестак,
па выніках 2016 года з 9 паказчыкаў па 7 дасягнуты запланаваныя
значэнні.
Па выніках папярэдняй ацэнкі за 2016 год па паказчыку «Удзельная
вага валавога дададзенага кошту, які фарміруецца суб’ектамі малога і
сярэдняга прадпрымальніцтва, у валавым дабаўленым кошце»
забяспечаны прырост на 0,5 працэнтных пункта (план 0,2).
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Даведка. Фактычнае значэнне паказчыка «Удзельная вага
валавога дададзенага кошту, які фарміруецца суб’ектамі малога і
сярэдняга прадпрымальніцтва, у валавым дабаўленым кошце» ў
2016 годзе склала 27,5 % (заданне – 28,3 %, пры базавым значэнні
за 2015 год 28,1 %). Па выніках канчатковай ацэнкі за 2015 год
удзельная вага валавага дабаўленага кошту, які фарміруецца
суб’ектамі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, у валавым
дабаўленым кошце склаў 27 %. Такім чынам, у 2016 годзе
забяспечана павелічэнне ўкладу суб’ектамі малога і сярэдняга
прадпрымальніцтва ў валавую дабаўленую вартасць на 0,5
працэнтныя пункты замест запланаваных 0,2 працэнтных
пункты.
Удзельная вага занятых у мікраарганізацыях, малых і сярэдніх
арганізацыях (без знешніх сумяшчальнікаў), а таксама iндывiдуальных
прадпрымальнiкаў i прыцягнутых імі наёмных асоб у агульнай колькасці
занятых у эканоміцы паводле папярэдняй інфармацыі дасягнуў 31,5 %
(заданне – 31,1 %).
Узрасла колькасць юрыдычных асоб – суб’ектаў малога і сярэдняга
прадпрымальніцтва на 1 тыс. занятых у эканоміцы ад 24,1 адзінак у 2015
годзе да 24,4 адзінак у 2016 годзе (заданне – 24,4).
Фактычнае значэнне паказчыка «Колькасць індывідуальных
прадпрымальнікаў на 1 тыс. занятых у эканоміцы Рэспублікі Беларусь» у
2016 годзе склала 53,6 адзінак, што адпавядае заданню. Адначасова
назіраецца
рост
колькасці
прыцягнутых
індывідуальнымі
прадпрымальнікамі наёмных асоб, колькасць якіх за 2016 год склала 46,9
тыс. чалавек, павялічыўшыся ў параўнанні з аналагічным перыядам
мінулага года на 15,2%, або на 6,2 тыс. чалавек.
Колькасць створаных юрыдычных асоб – суб’ектаў малога і
сярэдняга прадпрымальніцтва на 1 тыс. дзеючых юрыдычных асоб –
суб’ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва па выніках 2016 года
склала 85,8 адзінак пры заданні 80,5.
Удзельная вага выручкі ад рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ,
паслуг суб’ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў агульным
аб’ёме выручкі ад рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ, паслуг
забяспечана ў памеры 41,1 % (заданне – 39,8).
У выніку рэалізацыі мерапрыемстваў у 2016 годзе створана 13
цэнтраў падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Па стане на 1
студзеня 2017 г. у рэспубліцы дзейнічала 94 такія цэнтры (заданне – 91).
У межах удасканалення інфраструктуры падтрымкі малога і
сярэдняга прадпрымальніцтва цэнтрамі падтрымкі прадпрымальніцтва
праведзена 3 408 навучальных курсаў (заданне – 3 106).
Акрамя таго, рэалізацыя плана дзеянняў па паляпшэнні
рэйтынгавых пазіцый Рэспублікі Беларусь у справаздачы Сусветнага
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банка «Вядзенне бізнесу» спрыяла павышэнню пазіцыі Рэспублікі
Беларусь у 2017 годзе: сярод 189 краін, ахопленых даследаваннем,
Беларусь заняла 37 месца і палепшыла пры гэтым сваю пазіцыю на 13
рэйтынгавых пунктаў. Краіна прызнана адным з вядучых у свеце
рэфарматараў і займае пятае месца па колькасці праведзеных рэформаў
ва ўсіх сферах прадпрымальніцкай дзейнасці.
Не забяспечана выкананне паказчыка «Колькасць інкубатараў
малога прадпрымальніцтва» (факт – 18 адзінак пры заданні 23).
На падставе аналізу выканання зводных мэтавых паказчыкаў па
папярэдніх даных Дзяржаўная праграма «Малое і сярэдняе
прадпрымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь» на 2016 – 2020 гады
з’яўляецца эфектыўнай у 2016 годзе.
Дзяржаўная праграма «Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека
Рэспублікі Беларусь» на 2016 – 2020 гады
Вынікам рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Здароўе
народа і дэмаграфічная бяспека Рэспублікі Беларусь» на 2016 – 2020 гады
стала дасягненне значэнняў паказчыкаў па ўдасканаленні сістэмы аховы
мацярынства і дзяцінства, умацаванню інстытута сям’і, скарачэнне
ўзроўню смяротнасці насельніцтва, перш за ўсё ў працаздольным
узросце, паляпшэнні паказчыкаў здароўя насельніцтва шляхам
фарміравання ў насельніцтва самазахаваўчых паводзінаў, зніжэння
распаўсюджвання негатыўных з’яў: п’янства і алкагалізму, ВІЧ інфекцыі,
туберкулёзу, – развіцця міграцыйных працэсаў.
Так, у сферы аховы здароўя удалося дасягнуць чаканай працягласці
жыцця – 74,1 года (адпавядае заданню на 2016 г., заданне да 2020 г. –
75,3), зніжэння дзіцячай смяротнасці да ўзроўню не больш за 39,8
выпадкаў на 100 тыс. дзіцячага насельніцтва ва ўзросце ад 0 да 18 гадоў
(заданне на 2016 г. – 41,5 прасантыміле, заданне да 2020 г. – 40,5),
зніжэння смяротнасці працаздольнага насельніцтва да 3,9 выпадку на 1
тыс. чалавек (заданне на 2016 г. – 4,3 праміле, заданне да 2020 г. – 3,8).
Доля урачоў, якія працуюць па прынцыпе «ўрач агульнай
практыкі», у агульнай колькасці ўрачоў у сістэме аказання першаснай
медыцынскай дапамогі, склала 25 %, што адпавядае заданню на 2016 год.
У рамках выканання задачы па падтрымцы сем’яў з дзецьмі і
ўмацаванню інстытута сям’і рэалізоўваліся мерапрыемствы, накіраваныя
на развіццё сістэмы аховы здароўя маці і дзіцяці, удасканаленне форм
сацыяльнай абароны сем’яў з дзецьмі, што ў тым ліку дазволіла
забяспечыць павышэнне сумарнага каэфіцыента нараджальнасці да 1,73
(пры заданні 1,71).
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З мэтай павышэння эфектыўнасці кіравання міграцыйнымі
патокамі рэалізацыя мерапрыемстваў дзяржаўнай праграмы была
накіравана на забеспячэнне станоўчага сальда знешняй міграцыі.
Рашэнне задач падпраграмы 6 «Знешняя міграцыя» характарызуецца
паказчыкам «Міграцыйны прырост», які па выніках 2016 года склаў 7 940
чалавек, не дасягнуўшы планавага значэння (запланавана 12 000).
Такім чынам, з 23 паказчыкаў запланаванага значэння дасягнулі 15.
Па 4 паказчыках падпраграмы «Прафілактыка і кантроль неінфекцыйных
захворванняў» інфармацыя адсутнічае (знаходзіцца ў стадыі апрацоўкі і
не апублікаваная ў афіцыйных крыніцах).
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Здароўе народа і
дэмаграфічная бяспека Рэспублікі Беларусь» на 2016 – 2020 гады
(папярэдне).
Дзяржаўная праграма «Адукацыя і моладзевая палітыка» Рэспублікі
Беларусь на 2016 – 2020 гады
Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы «Адукацыя і моладзевая
палітыка» на 2016 – 2020 гады накіравана на комплекснае вырашэнне
актуальных задач развіцця ўсіх узроўняў адукацыі, у тым ліку развіццё
асноўнай адукацыі (дашкольная, агульная сярэдняя, прафесійнатэхнічная, сярэдняя спецыяльная і вышэйшая), спецыяльнай, дадатковай
адукацыі дзяцей і моладзі, дадатковай адукацыі дарослых, а таксама на
ўдасканаленне моладзевай палітыкі.
Дзяржаўнай праграмай запланавана выкананне 2 зводных мэтавых
паказчыкаў і 35 мэтавых паказчыкаў.
У 2016 годзе з 2 зводных мэтавых паказчыкаў выкананы паказчык
«Ахоп моладзі мерапрыемствамі ў сферы моладзевай палітыкі і
патрыятычнага выхавання» (74,4 % працэнта пры плане 73 %). Даныя па
паказчыку «Пазіцыя Рэспублікі Беларусь у рэйтынгу краін па індэксе
чалавечага развіцця (па індэксе ўзроўню адукацыі) ААН» на момант
фарміравання справаздачы не даступныя.
З 35 мэтавых паказчыкаў выканана 27.
У частцы даступнасці дашкольнай адукацыі па выніках 2016 года
забяспечаны запланаваны ахоп дзяцей ад 3 да 6 гадоў установамі
дашкольнай адукацыі на ўзроўні 95,3 %.
Дасягнуты спрагназаваны ўзровень аснашчанасці ўстаноў
дашкольнай адукацыі (76,5 % пры заданні 76 % ад устаноўленых
нарматываў) і агульнай сярэдняй адукацыі (25,5 % пры заданні 22 %)
сучаснымі сродкамі навучання і вучэбным абсталяваннем, а таксама

9

дзіцячых садкоў аўтаматызаванай сістэмай па ўліку і кантролі за якасцю
харчавання выхаванцаў (76,2 % пры заданні 59,2 %).
Створаны перадумовы для ўзмацнення практычнай падрыхтоўкі
спецыялістаў шляхам стварэння філіялаў кафедраў на прадпрыемствах і
праходжання выкладчыкамі ў неабходным аб’ёме стажыровак за мяжой.
Выкананы задачы па абнаўленні адукацыйных стандартаў па
спецыяльнасцях прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і
вышэйшай адукацыі, спецыяльнасцях перападрыхтоўкі.
Асаблівая ўвага надаецца падрыхтоўцы рабочых з высокім
узроўнем кваліфікацыі (4-ы разрад і вышэй) для навукаёмістых,
высокатэхналагічных вытворчасцей. У 2016 годзе іх доля склала 47,7 %
ад агульнай колькасці выпускнікоў (заданне – 47 %).
Па выніках 2016 года доля навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, якія атрымліваюць адукацыю ва ўмовах інтэграванага
навучання і выхавання, інклюзіўнай адукацыі, склала 85,2 % (заданне –
72 %). Паказчык «Ахоп дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця
ранняй комплекснай дапамогай» выкананы на ўзроўні 88,6 % (заданне –
82 %).
У межах Дзяржаўнай праграмы ажыццяўлялася рэалізацыя
найважнейшых кірункаў моладзевай палітыкі, да якіх адносіцца
стварэнне ўмоў для набыцця адпаведных патрэбам грамадства ведаў,
прафесійнай падрыхтоўкі, магчымасці для ўваходжання ў самастойнае
жыццё і развіцця прадпрымальніцтва. Загадам Міністра адукацыі
Рэспублікі Беларусь ад 4 мая 2016 г. № 4а зацверджаны План
мерапрыемстваў па рэалізацыі падпраграмы 11 «Моладзевая палітыка»
на 2016 год, які выкананы ў поўным аб’ёме.
Выкананы паказчык па колькасці маладых людзей, якія прымаюць
удзел у рабоце студэнцкіх атрадаў (72 603 тыс.чалавек пры заданні 70 050
тыс.чалавек) і ў валанцёрскім руху (54 126 тыс.чалавек пры заданні
54 000 тыс.чалавек).
Разам з тым не дасягнуты паказчык «Ахоп дзяцей ва ўзросце ад 3 да
6 гадоў установамі дашкольнай адукацыі ў сельскай мясцовасці»
(заданне – 67 %, факт – 66,6 %), што звязана з неўлікам у гэтым
паказчыку дзяцей з сельскай мясцовасці, якія наведваюць дзіцячы сад у
горадзе.
Не забяспечаны паказчыкі па долі выхавальнікаў дзіцячых садкоў,
якія маюць адукацыю па напрамку «Педагогіка дзяцінства» (заданне –
54,6 %, факт – 52,3 %), а таксама вышэйшую і першую кваліфікацыйныя
катэгорыі (адпаведна: заданне – 17,2 і 34,1 %, факт – 16 і 32,9 %). У сувязі
з недахопам спецыялістаў на пасаду «выхавальнік дашкольнай адукацыі»
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дапускаецца ў парадку выключэння прыём работнікаў з адукацыяй, не
якія адпавядаюць кваліфікацыйным патрабаванням.
Недасягненне паказчыка па колькасці устаноў вышэйшай адукацыі,
якія ўвайшлі ў 4000 лепшых універсітэтаў свету па рэйтынгу Webometrics
і (або) у 1000 лепшых па рэйтынгах QS або SIR (6 адзінак пры заданні 8),
выклікана недастатковасцю мер, што прымаюцца ўстановамі вышэйшай
адукацыі ў дадзенай працы.
Невыкананне кантрольных лічбаў прыёму, запланаваных
заснавальнікамі ўстаноў адукацыі (99,9 % пры заданні 100 %),
абумоўлена завышанымі лічбамі прыёму.
Паказчык па ахопу дзяцей і моладзі дадатковай адукацыяй
(заданне – 54 %, факт – 52 %) не дасягнуты ў сувязі з аптымізацыяй ў
2016 годзе 14 устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі.
Фактычнае асваенне сродкаў у агульным аб’ёме фінансавання,
вылучанага
на
рэалізацыю
падпраграмы
9
«Забеспячэнне
функцыянавання сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь», склала 85,4 %
пры заданні 100 % з улікам выдзеленых сродкаў.
Невыкананне паказчыка па выпуску з дактарантуры з абаронай
дысертацыі ў межах устаноўленага тэрміну навучання (7,6 % пры заданні
16) звязана з недастатковасцю мер, што прымаюцца з боку кіраўнікоў
устаноў вышэйшай адукацыі па кантролі эфектыўнасці адбору і
падрыхтоўкі навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі.
Недасягненне паказчыка «Выпуск рабочых і спецыялістаў з
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй» (31,9 тыс. чалавек пры заданні 32,4
тыс. чалавек) абумоўлена прадастаўленнем навучэнцам адпачынкаў
(акадэмічных, па догляду за дзіцём, для праходжання ваеннай службы), а
таксама адлічэннем з устаноў адукацыі .
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Адукацыя і моладзевая
палітыка» на 2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная праграма «Культура Беларусі» на 2016 – 2020 гады
Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на
2016 – 2020 гады накіравана на захаванне гістарычнай памяці
беларускага народа, яго нацыянальна-культурнай самабытнасці і
традыцый, актыўнае далучэнне грамадзян Беларусі ў культурнае жыццё
краіны, рэалізацыя творчага патэнцыялу нацыі, забеспячэнне якаснага
фарміравання, захаванасці і выкарыстання дакументаў Нацыянальнага
архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь як часткі інфармацыйнага рэсурсу
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краіны, садзейнічанне захаванню нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці
беларускай дыяспары.
Дзяржаўнай праграмай запланавана выкананне 5 зводных мэтавых
паказчыкаў і 18 мэтавых паказчыкаў.
У 2016 годзе з 5 зводных мэтавых паказчыкаў 4 паказчыкі дасягнулі
запланаваных значэнняў: «Прырост колькасці наведванняў арганізацый
культуры» (1,8 % пры заданні 1 %), «Доля пазабюджэтных (уласных)
сродкаў у агульным аб’ёме фінансавання дзяржаўных арганізацый
культуры» (25,23 % пры заданні 23,65 %), «Колькасць архіўных
дакументаў, прынятых на пастаяннае захоўванне ў дзяржаўныя архiўныя
ўстановы (не менш за 80 000 адзінак захоўвання ў год)» (факт – 91 993
адзінак захоўвання), «Прырост колькасці мерапрыемстваў сацыяльнакультурнай і эканамічнай накіраванасці, якія праводзяцца з удзелам
прадстаўнікоў беларусаў замежжа (да ўзроўню 2015 года)» (57,1 % пры
заданні 1 %).
З 18 мэтавых паказчыкаў выкананы 16. Колькасць наведванняў
арганізацый культуры ў 2016 годзе склала каля 44,8 млн. наведванняў,
што на 1,8 % больш (пры плане 1 %), чым у 2015 годзе. Толькі музейныя
ўстановы наведалі каля 6,2 млн. чалавек (на 1,3 % больш у параўнанні з
2015 годам). Па выніках працы ўстановамі культуры атрымана 133,9 млн.
рублёў пазабюджэтных даходаў (тэмп росту склаў 108,9 % да ўзроўню
2015 года).
У мэтах рэалізацыі патэнцыялу беларускага культурнага
ландшафту і ўключэння яго ў турыстычны абарот шляхам рэарганізацыі
раённых і сельскіх устаноў культуры ў 2016 годзе ў рэспубліцы
дзейнічала больш за 400 устаноў культуры змешанага тыпу. Для
абслугоўвання жыхароў маланаселеных пунктаў і развіцця
нестацыянарных форм абслугоўвання насельніцтва дзейнічала 100
аўтаклубаў і 104 бібліобусы.
Рэалізацыя мер, накіраваных на развіццё нацыянальнай культуры ў
2016 годзе, забяспечыла правядзенне тэатральна-відовішчнымі
арганізацыямі рэспублікі 9 358 мерапрыемстваў, якія наведала каля 2,4
млн. чалавек. Наведванне бібліятэк павялічылася на 5 %, клубных
устаноў – на 4 %.
Аднак не выкананы паказчык «Доля адрэстаўраваных і маючых
адпаведнае функцыянальнае выкарыстанне помнікаў архітэктуры,
уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей
Рэспублікі Беларусь» (17,58 % пры заданні 18 %). Прычынай
невыканання гэтага паказчыка, а таксама паказчыка па правядзенні ў
Рэспубліцы Беларусь бізнес-форумаў з удзелам беларусаў замежжа з ліку
прадпрымальнікаў (2 пры заданні 5) адказным заказчыкам дзяржаўнай
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праграмы названа адсутнасць бюджэтнага фінансавання і немагчымасць
прыцягнення спонсарскіх сродкаў.
Для пераадолення негатыўнага ўплыву фактару недастатковага
фінансавання выкарыстоўваліся наступныя механізмы:
аптымізацыя выдаткаў на правядзенне мерапрыемстваў;
павелічэнне долі ўласных сродкаў арганізацый у фінансаванні
мерапрыемстваў;
прыцягненне сродкаў з іншых крыніц, не забароненых
заканадаўствам.
Недасягненне паказчыка па прыросце колькасці наведванняў
публічных бібліятэк (3,3 % да 2015 года пры заданні 4 %) звязана са
скарачэннем колькасці публічных бібліятэк.
Для прадухілення негатыўных наступстваў аптымізацыі сеткі
арганізацый культуры прыняты меры па развіцці сеткі нестацыянарных
форм абслугоўвання.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на
2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная праграма развіцця фізічнай культуры і спорту на
2016 – 2020 гады
Мерапрыемствы Дзяржаўнай праграмы ў 2016 годзе былі
накіраваны на прыцягненне насельніцтва да рэгулярных заняткаў
фізічнай культурай і спортам, захаванне ўстойлівай пазіцыі Беларусі ў
ліку наймацнейшых спартыўных дзяржаў.
У выніку рэалізацыі дзяржаўнай праграмы ў 2016 годзе з 12
паказчыкаў выканана 11.
Колькасць асоб, якія займаюцца фізічнай культурай і спортам,
склала 22,5 % ад колькасці жыхароў (заданне на 2016 г. – 21,8 %),
заваявана 542 медалі (план – 500). Кваліфікацыйныя нормы для
прысваення званняў «Майстар спорту міжнароднага класа Рэспублікі
Беларусь» і «Майстар спорту Рэспублікі Беларусь» выканалі 1 010
спартсменаў (720). Створана 16 фізкультурна-аздараўленчых груп для
асоб з абмежаванымі магчымасцямі і фізічна аслабленых асоб у цэнтрах
фізкультурна-аздараўленчай работы і 63 клубы па фізічнай культуры і
спорце, турысцкіх клубаў на прадпрыемствах і ў арганізацыях (9 і 19).
Мадэрнізавана 41 комплексная спартыўная пляцоўка на дваровых
тэрыторыях (40).
Прычынай невыканання паказчыка па спартыўным рэйтынгу на
сусветнай арэне з’яўляецца тое, што са складу беларускай зборнай, якая
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прыняла ўдзел у Алімпійскіх гульнях 2016 года, рашэннем Міжнароднай
федэрацыі каноэ выключана мужчынская нацыянальная каманда па
веславанні на байдарках і каноэ (планавалася 2 – 3 медалі), а таксама
адсутнасць на Гульнях Вікторыі Азаранка (тэніс); Андрэя Краўчанкі
(лёгкая атлетыка), Армана Маршала Сілы (таэквандо).
Пастаяннай міжведамаснай камісіяй па дзяржаўных праграмах
рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы развіцця фізічнай культуры і спорту ў
Рэспубліцы Беларусь на 2016 – 2020 гады ў 2016 годзе ацэненая як
высокаэфектыўная.
Дзяржаўная праграма «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе»
на 2016 – 2020 гады
Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы «Камфортнае жыллё і
спрыяльнае асяроддзе» на 2016 – 2020 гады накіравана на вырашэнне
задач па павышэнні эфектыўнасці і надзейнасці працы жыллёвакамунальнай гаспадаркі, прадастаўленне паслуг належнай якасці і ў
запатрабаваным аб’ёме пры адначасовым зніжэнні выдаткаў на іх
аказанне і забеспячэнні празрыстасці фарміравання кошту такіх паслуг.
Дзяржаўнай праграмай запланаваны адзін зводны мэтавы паказчык
і 14 мэтавых. У 2016 годзе выкананы зводны мэтавы паказчык і 11
мэтавых паказчыкаў.
Так, зніжэнне выдаткаў на аказанне жыллёва-камунальных паслуг
насельніцтву забяспечана кожным аблвыканкамам і Мінскім
гарвыканкамам (ад 15,2 % у Мінскай вобласці да 18,4 % у Гомельскай
вобласці адносна значэння 2015 года пры заданні 15 %).
Збіральнасць плацяжоў забяспечана кожным рэгіёнам на ўзроўні не
ніжэй за 98,7 % (заданне – 82 %). Акрамя таго, забяспечаны ўвод
агульнай плошчы жылых дамоў пасля капітальнага рамонту з
перавышэннем задання на 2016 г. (усяго ўведзена 2371,8 тыс. кв. метраў),
а таксама замена і мадэрнізацыя ў жылых дамах ліфтаў (417 адзінак пры
заданні 410).
Па выніках працы за 2016 год не дасягнуты планавыя значэнні па
трох мэтавых паказчыках.
Нарматыў замены цеплавых сетак склаў 3,8 % (заданне – штогод не
менш за 4%). У межах выканання нарматыву аблвыканкамам даведзены
заданні па замене ў аб’ёме 637 км. Усяго па выніках 2016 года заменена
592,9 км цеплавых сетак, ці 93 % ад задання. Не ў поўным аб’ёме
выкананы работы па замене цеплавых сетак арганізацыямі ЖКГ
Гродзенскай і Мінскай абласцей: устаноўленае заданне выканана на
56,1 % і 91,6 % адпаведна.
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Прычынай гэтага з’явілася наяўная запазычанасць арганізацый
ЖКГ за трубы і камплектуючыя да іх, набытыя і зманціраваныя ў 2015
годзе, якую вобласці пагашалі за кошт сродкаў, выдзеленых на 2016 год.
Доля мясцовых відаў паліўна-энергетычных рэсурсаў у кацельнапячным паліве склала 40,7 % пры заданні 42,8 %. Заданне не выканана ні
адной вобласцю. Асноўныя прычыны невыканання задання адказным
заказчыкам называюцца:
невыкананне заданняў па ўводу энергагенерыруючых магутнасцяў
на мясцовых відах паліва;
перадача на баланс арганізацый ЖКГ газавых кацельняў;
ліквідацыя кацельняў на мясцовых відах паліва;
увод у эксплуатацыю газавых кацельняў.
Даведка. Па выніках разгляду пастаяннай міжведамаснай
камісіяй па дзяржаўных праграмах прапаноў Дэпартамента па
энергаэфектыўнасці Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь прынята ўзгодненае рашэнне, у адпаведнасці з
якім з 2017 года рэалізацыя мерапрыемства «Увод
энергагенерыруючых магутнасцяў на мясцовых відах паліва» ў
поўным аб’ёме будзе рэалізоўвацца ў рамках Дзяржаўнай праграмы
«Энергазберажэнне» на 2016 – 2020 гады. У сувязі з гэтым
дадзенае мерапрыемства выключаецца з Дзяржаўнай праграмы
«Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе» на 2016 – 2020 гады,
і, адпаведна, выключаецца мэтавы паказчык «Доля мясцовых відаў
паліўна-энергетычных рэсурсаў у кацельна-пячным паліве» з
пераліку мэтавых паказчыкаў.
Аб’ём збору (нарыхтоўкі) другасных матэрыяльных рэсурсаў
склаўся на ўзроўні 599,5 тыс. тон пры заданні 662,0 тыс. тон, у тым ліку:
адходы паперы і кардона – 306,5 тыс. тон (88,6 % ад задання).
Невыкананне
паказчыка
тлумачыцца
наяўнасцю
дэбіторскай
запазычанасці перапрацоўчых прадпрыемстваў за адгружаную
макулатуру, зніжэннем утварэння адходаў у сувязі са скарачэннем
выпуску прадукцыі і тавараабароту;
адходы шкла – 168,2 тыс. тон (90,9 %). Невыкананне абумоўлена
праблемамі на працягу года з рэалізацыяй шклабою на перапрацоўчыя
вытворчасці;
палімерныя адходы – 67,3 тыс. тон (94,8 % ад плана), зношаныя
шыны – 44,6 тыс. тон (99,1 %), адходы электрычнага і электроннага
абсталявання – 4,54 тыс. тон (56,8 %). Невыкананне паказчыкаў
абумоўлена недастатковым развіццём сістэмы збору. Так, частка аб’ёмаў
збору адходаў бытавой тэхнікі ўлічваецца ў аб’ёме збору чорных і
каляровых металаў (г.зн. тэхніка здаецца ў разабраным выглядзе на
пункты прыёму);
адпрацаванае масла – 8,31 тыс. тон (118,7 %) – выканана.
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Для выканання мэтавых паказчыкаў па зборы ў 2017 годзе
ўстаноўлены дзяржзаказ на макулатуру і шклабой, а таксама
прадугледжана кампенсацыя за ўсю макулатуру, пастаўленую па
дзяржзаказе (не толькі за адходы спажывання, як па астатніх відах, але і
за адходы вытворчасці). Акрамя таго, павялічаны памер кампенсацыі па
палімерным адходах.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Камфортнае жыллё і
спрыяльнае асяроддзе» на 2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная праграма «Ахова навакольнага асяроддзя і ўстойлівае
развіццё прыродных рэсурсаў» на 2016 – 2020 гады
Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы «Ахова навакольнага асяроддзя і
ўстойлівае развіццё прыродных рэсурсаў» на 2016 - 2020 гады накіравана
на стварэнне ўмоў для ўстойлівага выкарыстання прыродных рэсурсаў і
ўкараненне ў Рэспубліцы Беларусь механізмаў «зялёнай» трансфармацыі
эканомікі.
У 2016 годзе з 99 паказчыкаў, з якіх 5 зводных мэтавых паказчыкаў,
запланаванага значэння дасягнулі 87, у тым ліку ўсе зводныя мэтавыя
паказчыкі.
Выкананне мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы дазволіла
скараціць выкіды забруджвальных рэчываў ад стацыянарных і мабільных
крыніц да 1214,1 тыс. тон пры запланаваных у 2020 годзе 1 225 тыс. тон.
Такім чынам, гэты мэтавы паказчык ужо перавысіў значэнне,
запланаванае на пяцігоддзе.
Рэалізацыя
мерапрыемстваў
падпраграмы
«Забеспячэнне
функцыянавання, развіцця і ўдасканалення Нацыянальнай сістэмы
маніторынгу навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь» дазволіла
дасягнуць выкананне паказчыка па дакладнасці кароткатэрміновых
прагнозаў (91 працэнт), што дазваляе зрабіць выснову аб дасягненні
пастаўленай задачы да 2020 года па павышэнні аператыўнасці і якасці
прагнозаў. Гэта дазволіць мінімізаваць шкоду, якая прычыняецца
негатыўнымі наступствамі.
Не ў поўнай меры выканана дзевяць паказчыкаў, а цалкам не
выкананы тры.
1. Падпраграмай «Вывучэнне нетраў і развіццё мінеральнасыравіннай базы» было прадугледжана выкананне 2 задач, рашэнне якіх
характарызуе 5 мэтавых паказчыкаў, з якіх у поўнай меры выканана 4.
Недасягненне паказчыка па прыросце (праходцы) параметрычных і
глыбокіх свідравін абумоўлена нездавальняючым правядзеннем
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(недастатковай арганізацыяй) работ выканаўцам (дзяржаўным
прадпрыемствам «НПЦ па геалогіі»), а таксама няякаснай з боку
выканаўцы падрыхтоўкай заяўкі на ўдзел у конкурсе па выбары
выканаўцы мерапрыемства.
2. Падпраграмай «Развіццё дзяржаўнай гідраметэаралагічнай
службы, змякчэнне наступстваў змены клімату, паляпшэнне якасці
атмасфернага паветра і водных рэсурсаў» было прадугледжана
выкананне 8 задач, рашэнне якіх характарызуе 15 мэтавых паказчыкаў. З
іх у поўнай меры выканана 13.
Недасягненне значэнняў па 2 мэтавых паказчыках абумоўлена
секвеставаннем бюджэтных асігнаванняў, а таксама адкрыццём у чэрвені
2016 года новага пункта метэаралагічных назіранняў, што пацягнула ў
цэлым змену ступені аўтаматызацыі пунктаў метэаралагічных
назіранняў.
3. Падпраграмай «Абыходжанне з устойлівымі арганічнымі
забруджвальнікамі» было прадугледжана выкананне 7 задач, рашэнне
якіх характарызуе два мэтавыя паказчыкі. Недасягненне іх значэнняў
абумоўлена адсутнасцю ў арганізацый кандэнсатараў і трансфарматараў,
якія змяшчаюць поліхлараваныя біфенілы, дастатковых фінансавых
сродкаў для забеспячэння імі вываду іх з эксплуатацыі.
4. Падпраграмай «Захаванне і ўстойлівае выкарыстанне біялагічнай
і ландшафтнай разнастайнасці» было прадугледжана выкананне 2 задач,
рашэнне якіх характарызуе 17 мэтавых паказчыкаў. З іх выканана 14,
часткова не выканана 2 паказчыкі, не выкананы 1.
Невыкананне (або частковае невыкананне) па мерапрыемствах
было звязана са скарачэннем выдаткаў рэспубліканскага і абласнога
бюджэтаў, а таксама адсутнасцю ўласных абаротных сродкаў ААТ
«Белая сцежка» з мэтай фарміравання новай мікрапапуляцыі зуброў.
5. Падпраграмай «Забеспячэнне функцыянавання, развіцця і
ўдасканалення Нацыянальнай сістэмы маніторынгу навакольнага
асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь» было прадугледжана выкананне 13
задач, рашэнне якіх характарызуе 60 мэтавых паказчыкаў, з іх 56
выканана, 2 часткова выканана, 2 не выканана.
Невыкананне паказчыкаў звязана з адсутнасцю фінансавання
мерапрыемства «Правядзенне назіранняў за насаджэннямі на землях
населеных пунктаў і асяроддзем іх росту» і мерапрыемствы «Стварэнне
метадычнай базы для забеспячэння правядзення назіранняў за дзікімі
жывёламі, якія насяляюць землі населеных пунктаў, і асяроддзем іх
пражывання».
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана здавальняючая ацэнка эфектыўнасці
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рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Ахова навакольнага
асяроддзя і ўстойлівае развіццё прыродных рэсурсаў» на 2016 – 2020
гады.
Дзяржаўная праграма па пераадоленню наступстваў катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС на 2011 – 2015 гады і на перыяд да 2020 года
Дзяржаўнай праграмай ў 2016 годзе дасягнута запланаванае
значэнне 17 мэтавых паказчыкаў з 31 і 2 зводных мэтавых паказчыкаў з
5.
Так, з ліку грамадзян, якія пацярпелі ў выніку катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС і якія маюць патрэбу ў санаторна-курортным
лячэнні, атрымалі такое лячэнне 69,5% (заданне – 50 %). Аздараўленне і
санаторна-курортнае лячэнне атрымала 82,7 % дзяцей і падлеткаў, якія
маюць на гэта права (заданне – 80,5 %).
Асноўнымі фактарамі, якія паўплывалі на выкананне
мерапрыемстваў не ў поўным аб’ёме, з’яўляецца недастатковая работа
заказчыкаў па арганізацыі своечасовага выканання неабходных
мерапрыемстваў, дэцэнтралізацыя закупак, несвоечасовасць унясення
змяненняў у разлікі.
Зводны мэтавы паказчык «Рэалізацыя комплексу ахоўных мер, якія
забяспечваюць вытворчасць прадукцыі, адпаведнай рэспубліканскім і
міжнародным нарматывам па ўтрыманні радыёнуклідаў (цэзія-137,
стронцыя-90)» склаў 72,2 % пры запланаваным 100 %. Недасягненне
гэтага
паказчыка
абумоўлена
несвоечасовасцю
унясення
аблвыканкамамі ўдакладненняў у планавыя заданні, дэцэнтралізацыяй
закупак.
Недасягненне паказчыка «Выкананне нарматыўнага тэрміну
будаўніцтва аб’ектаў» звязана з недастатковым фінансаваннем.
Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях адна тэма
навуковай працы Міністэрства аховы здароўя не была ўзгоднена, што
прывяло да няпоўнага выканання мэтавага паказчыка «Выкананне
навукова-даследчых работ ад гадавога плана».
Недасягненне мэтавага паказчыка «Аздараўленне і санаторнакурортнае лячэнне грамадзян, якія маюць на гэта права» (322 чалавекі ў
2016 годзе) звязана з наяўнасцю медыцынскіх супрацьпаказанняў да
санаторна-курортнага лячэння ў асобных катэгорый грамадзян.
Невыкананне мэтавага паказчыка па зносе і пахаванні на адселеных
тэрыторыях звязана з адсутнасцю актуальнасці і неабходнасці выканання
такіх работ з-за натуральнага разбурэння на адселеных тэрыторыях
рэшткаў будынкаў, ростам драўняна-хмызняковай расліннасці, а таксама
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прыярытэтнасцю правядзення такіх работ у рэабілітаваных населеных
пунктах.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы па пераадоленню
наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС на 2011 – 2015 гады і на
перыяд да 2020 года.
Дзяржаўная праграма «Беларусь гасцінная» на 2016 – 2020 гады
У выніку рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы «Беларусь гасцінная» на
2016 – 2020 гады з 7 паказчыкаў выканана 5.
Зводны мэтавы паказчык па экспарце турыстычных паслуг
выкананы на 102,4 % (155,2 млн. долараў ЗША пры заданні 151,5 млн.).
Паказчыкі па прасоўванні турыстычнага патэнцыялу за мяжой і
колькасці арганізаваных турыстаў і экскурсантаў – на 233 і 136 працэнтаў
адпаведна (праведзена 24 маркетынгавыя мерапрыемствы замест
запланаваных 12, адпраўлена 1001,8 тыс. турыстаў і экскурсантаў у
межах Рэспублікі Беларусь замест запланаваных 732 тыс. чалавек).
Мерапрыемствы Дзяржаўнай праграмы накіраваны на развіццё
найбольш перспектыўных відаў турызму (культурна-пазнаваўчы,
медыцынскі, аздараўленчы, спартыўны), а таксама ўкараненне
перадавых тэхналогій і інструментаў у сістэму прасоўвання
турыстычных паслуг Беларусі на сусветным рынку. Так, ў 2016 годзе
распрацаваны чатыры новыя экскурсіі, абноўлена сем.
Асаблівая ўвага надавалася якасці паслуг, якія прадстаўляюцца
турыстам і экскурсантам, у сувязі з чым прадугледжаны маніторынг
колькасці атэставаных экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў. Па выніках
2016 года атэставана 144 экскурсаводы і гіды-перакладчыкі.
Разам з тым паказчык па колькасці арганізаваных турыстаў і
экскурсантаў выкананы на 77,1 %, а колькасці замежных грамадзян, якія
наведалі Рэспубліку Беларусь, – на 93,5 %. Асноўнымі прычынамі
недасягнення запланаваных паказчыкаў з’яўляюцца недастатковая
дыверсіфікацыя экспарту турыстычных паслуг (асноўнымі турыстамі паранейшаму з’яўляюцца расійскія грамадзяне, якія ў 2016 годзе
пераарыентаваліся на ўнутраны турызм), а таксама няпоўны
статыстычны ўлік прыбыццяў замежных грамадзян (так, не ўлічваецца
колькасць грамадзян, якія трапілі праз расійска-беларускі ўчастак мяжы,
а таксама паслугі, аказаныя суб’ектамі аграэкатурызму).
Дзяржаўнай праграмай у 2016 годзе прадугледжана да выканання
24 мерапрыемствы, з якіх у поўным аб’ёме выканана 21. Тры
мерапрыемствы, звязаныя з правядзеннем выязных мерапрыемстваў,
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выданнем навукова-практычнага бюлетэня па актуальных пытаннях
развіцця турызму і ажыццяўленнем міжнароднага супрацоўніцтва ў
сферы турызму, плануецца выканаць у ходзе рэалізацыі праграмы ў
наступныя гады.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Беларусь гасцінная» на
2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная праграма па развіцці і ўтрыманні аўтамабільных дарог
у Рэспубліцы Беларусь на 2015 - 2019 гады
Мерапрыемствы Дзяржаўнай праграмы накіраваны на паляпшэнне
транспартна-эксплуатацыйнага стану аўтамабільных дарог.
У выніку рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы з 7 паказчыкаў
дасягнута запланаванае значэнне па 5. Пры гэтым эфект ад утрымання
рэспубліканскіх аўтамабільных дарог за 2016 год склаў 1 912,27 млн.
рублёў, будаўніцтва і рэканструкцыі – 2 229,99 млн. рублёў, рамонтных
мерапрыемстваў – 1 090,39 млн. рублёў, агульны – 5 232,65 млн. рублёў.
У межахрэалізацыі Дзяржаўнай праграмы ў 2016 г. уведзена ў
эксплуатацыю другая кальцавая аўтамабільная дарога вакол г.Мінска,
якая цалкам адпавядае міжнародным стандартам, скончана
рэканструкцыя аўтамабільнай дарогі М-5 Мінск – Гомель і ўчастка Р-23
Мінск – Мікашэвічы.
Не выкананы паказчыкі па бягучым і капітальным рамонце.
У ходзе бягучага рамонту адрамантавана 894,7 км дарог пры
заданні 1 070 км. Фактычна на бягучы рамонт выдзелена 62,7 млн. рублёў
з рэспубліканскага бюджэту за кошт сродкаў рэспубліканскага
дарожнага фонду пры неабходных 110,4 млн. рублёў. Пры гэтым
выканана заданне па бягучым рамонце мастоў (1 925,1 паг.м пры заданні
1 000 паг.м).
У межах капітальнага рамонту адрамантавана 72,5 км дарог пры
заданні 150 км і 1085,6 паг. м мастоў пры заданні 1 300 паг. м., што
таксама тлумачыцца недастатковым фінансаваннем.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана здавальняючая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы па развіцці і ўтрыманні
аўтамабільных дарог у Рэспубліцы Беларусь на 2015 – 2019 гады.
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Дзяржаўная праграма развіцця фармацэўтычнай прамысловасці
Рэспублікі Беларусь на 2016 – 2020 гады
Выкананне Дзяржаўнай праграмы развіцця фармацэўтычнай
прамысловасці Рэспублікі Беларусь на 2016 – 2020 гады накіравана на
забеспячэнне айчыннай прадукцыяй не менш за палову рынку
медыцынскіх прэпаратаў Рэспублікі Беларусь. У 2016 годзе гэта задача
выканана: доля айчынных лекавых сродкаў на ўнутраным рынку ў
грашовым выражэнні склала 51,9 % (заданне – 51 %), удзельная вага
экспарту лекавых сродкаў у агульным аб’ёме вытворчасці лекавых
сродкаў склала 25,8 % (заданне – 25 %).
У выніку рэалізацыі дзяржаўнай праграмы ў 2016 г. з сямі зводных
мэтавых паказчыкаў і мэтавых паказчыкаў не дасягнуў запланаванага
значэння адзін.
Па падпраграме «Падрыхтоўка кадраў для фармацэўтычнай
галіны» выконвалася 4 мерапрыемствы, па якіх не ажыццяўлялася
фінансаванне. Па выніках іх выканання не было дасягнута запланаванае
значэнне паказчыка «Колькасць перааснашчаных навучальных
лабараторый» (заданне 3 адзінкі, факт – 0).
У сувязі э тым, што выдаткі па галіне адукацыі (у тым ліку выдаткі
на матэрыяльна-тэхнічнае абсталяванне устаноў вышэйшай адукацыі,
падрыхтоўку спецыялістаў і арганізацыю павышэння кваліфікацыі
работнікаў прадпрыемстваў і арганізацый) сканцэнтраваныя ў
дзяржаўнай праграме «Адукацыя і моладзевая палітыка» на 2016 – 2020
гады, Міністэрствам аховы здароўя з Міністэрствам адукацыі
разгледжана пытанне аб магчымасці выканання гэтых мерапрыемстваў у
межах праграмы «Адукацыя і моладзевая палітыка».
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах на падставе супастаўлення ступені выканання
паказчыкаў і выдзеленых аб’ёмаў фінансавання эфектыўнасць рэалізацыі
Дзяржаўнай праграмы ў 2016 годзе вызначана сярэдняй па прычыне
прыцягнення значнага аб’ёму пазыковых сродкаў, не запланаваных на
этапе фарміравання праграмы. Эфектыўнасць рэалізацыі Дзяржаўнай
праграмы з улікам выкарыстання сродкаў рэспубліканскага бюджэту
ацэньваецца як высокая.
Дзяржаўная праграма «Навукаёмістыя тэхналогіі і тэхніка» на
2016 – 2020 гады
Рэалізацыя ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Навукаёмістыя
тэхналогіі і тэхніка» на 2016 – 2020 гады ажыццяўлялася па розных
напрамках: развіццё біятэхналагічнай галіны, даследаванне касмічнай
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прасторы, маніторынг палярных раёнаў Зямлі, навуковае суправаджэнне
і развіццё атамнай энергетыкі і інш.
У выніку рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы з
запланаваных 33-х паказчыкаў выкананы 27. Акрамя таго, выкананы
паказчык «Заключэнне двухбаковых і шматбаковых міжнародных
дагавораў і пагадненняў аб супрацоўніцтве», заданне па якім на 2016 год
не было ўстаноўлена.
Вынікам рэалізацыі мерапрыемстваў падпраграмы «Інавацыйныя
біятэхналогіі-2020» з’яўляюцца дасягненне аб’ёму рэалізацыі прадукцыі
(паслуг) у памеры 40 120,1 тыс. рублёў (заданне – 14 300,0 тыс.рублёў), а
таксама ўдзельнай вагі інавацыйнай прадукцыі ў агульным аб’ёме
прадукцыі (паслуг) – 20,5 % пры заданні 17,0 %. Эканамічная
эфектыўнасць падпраграмы, разлічаная як адносіны сумы сродкаў ад
кошту рэалізаванай біятэхналагічнай прадукцыі да сумы бюджэтных
сродкаў на фінансаванне падпраграмы, склала 8,3 рублёў на рубель
выдаткаў.
У рамках рэалізацыі падпраграмы «Мабілізацыя і рацыянальнае
выкарыстанне генетычных рэсурсаў раслін нацыянальнага банка для
селекцыі, узбагачэння культурнай і прыроднай флоры Беларусі»
праведзена работа па назапашванні, вывучэнні і выкарыстанні
генетычнага фонду раслінных рэсурсаў. Калекцыйны фонд
нацыянальнага банка генетычных рэсурсаў раслін Рэспублікі Беларусь
папоўніўся новымі ўзорамі сельскагаспадарчых культур шляхам абмену
матэрыялам з замежнымі генетычнымі банкамі і селекцыйнымі цэнтрамі
і навуковымі ўстановамі Беларусі. Так, за справаздачны перыяд паступіла
1521 калекцыйны узор гаспадарча карысных раслін. Гербарныя калекцыя
аранжарэйных раслін папоўненая 225 лістамі пры заданні 185 лістоў.
Аб’ём паслуг, аказаных насельніцтву ДНУ «Цэнтральны батанічны
сад Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» ў межах рэалізацыі
адпаведнай падпраграмы, склаў 1 021,6 тыс. рублёў пры заданні 760,0
тыс. рублёў.
У выніку рэалізацыі падпраграмы «Імпартазамяшчальныя
дыягностыкумы і біяпрэпараты – 2020» распрацаваны тэхналогіі
вытворчасці і выпушчаныя вопытныя партыі 8 дыягностыкумаў,
распрацавана і зацверджана навукова-тэхнічная дакументацыя на шэраг
дыягностыкумаў.
У 2016 годзе шэсць паказчыкаў не дасягнулі запланаванага
значэння.
Па падпраграме «Развіццё дзяржаўнай навуковай установы
Цэнтральны батанічны сад Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
мэтавы паказчык «Кошт праектна-пошукавых і будаўніча-мантажных
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работ» фактычна склаў 809,8 тыс. рублёў пры заданні 752,5 тыс.рублёў.
Фінансаванне ажыццяўлялася за кошт сродкаў, прадугледжаных
Дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмай. Пры гэтым пастановай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 25 студзеня 2017 г. № 74 удакладнены
аб’ёмы фінансавання будаўніцтва (рэканструкцыі) аб’ектаў Дзяржаўнай
інвестыцыйнай праграмы на 2016 год, у тым ліку аб’ёмы фінансавання
названага мерапрыемства павялічаны да 809,8 тыс. рублёў. У сувязі з
немагчымасцю карэкціроўкі дзяржаўных праграм у папярэднія перыяды
запланаванае на 2016 г. значэнне не змянялася.
Мэтавы паказчык «Аб’ём вытворчасці інавацыйнай прадукцыі»
(факт – 7,4 тыс. рублёў, заданне – 10 тыс. рублёў) не дасягнуты з
прычыны таго, што не завершана ў поўным аб’ёме будаўніцтва
біятэхналагічнага комплексу па мікракланальнаму размнажэнню раслін,
на якім прадугледжана вытворчасць інавацыйнай прадукцыі. Завяршэнне
будаўніцтва будзе забяспечана ў 2017 годзе.
Па падпраграме «Навуковае суправаджэнне развіцця атамнай
энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь» не выкананы паказчык «Працоўная
канструктарская дакументацыя на мадэрнізацыю крытычнага стэнда
«Гіяцынт» у частцы нагрэву уран-водных крытычных зборак» (заданне –
1 адзінка) у сувязі са зменай каляндарнага плана работы.
У 2016 годзе распрацаваны тэхнічны праект сістэмы нагрэву/
ахаладжэння вадзянога запавольніка ў баку крытычных зборак.
Распрацоўка рабочай канструктарскай дакументацыі на мадэрнізацыю
названага стэнда запланавана на 2017 год.
Па падпраграме «Даследаванне і выкарыстанне касмічнай прасторы
ў мірных мэтах» не дасягнутыя запланаваныя значэнні мэтавых
паказчыкаў «Планавы ўзровень стварэння шматузроўневай Беларускай
касмічнай сістэмы дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі на аснове
касмічных, авіяцыйных і наземных сродкаў дыстанцыйнага
зандзіравання Зямлі» і «Планавы ўзровень кадравага, навуковатэхнічнага, арганізацыйнага і нарматыўна-прававога забеспячэння
касмічнай дзейнасці».
Гэта тлумачыцца адсутнасцю фінансавання (рашэнне аб
фарміраванні Рэспубліканскага цэнтралізаванага інавацыйнага фонду
прынята 28 лістапада 2016 г., не былі прыцягнутыя ў неабходным аб’ёме
сродкі з іншых крыніц фінансавання). Акрамя таго, у 2016 годзе не было
прынята рашэнне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб пачатку распрацоўкі
новага беларускага касмічнага апарата дыстанцыйнага зандзіравання
Зямлі.
Па падпраграме «Імпартазамяшчальныя дыягностыкумы і
біяпрэпараты – 2020»
не
выкананы
паказчык
«Колькасць
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зарэгістраваных вырабаў медыцынскага прызначэння» (факт 7 адзінак
пры заданні 8 адзінак), што звязана з дзеючым парадкам на дзве стадыі
рэгістрацыі вырабаў медыцынскай тэхнікі, а таксама значным
павелічэннем тэрмінаў прызначэння баз для клінічных выпрабаванняў.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Навукаёмістыя тэхналогіі
і тэхніка» на 2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная
праграма
развіцця
лічбавай
інфармацыйнага грамадства на 2016 – 2020 гады

эканомікі

і

Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы развіцця лічбавай эканомікі і
інфармацыйнага грамадства на 2016 – 2020 гады накіравана на
дасягненне прыярытэту сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі
Беларусь «Інфарматызацыя».
Да 2017 года колькасць абанентаў і карыстальнікаў бесправаднога
шырокапалоснага доступу да сеткі інтэрнэт склала 67,4 на 100 чалавек
(заданне – 66,0). Узровень пранікнення сеткі інтэрнэт склаў 70 %
дамашніх гаспадарак (заданне – 64,8 %).
У выніку рэалізацыі дзяржаўнай праграмы ў 2016 г. з сямі зводных
мэтавых паказчыкаў і мэтавых паказчыкаў не дасягнуў запланаванага
значэння адзін паказчык.
Недасягненне планавага значэння мэтавага паказчыка Міністэрства
адукацыі «Доля ўстаноў адукацыі, ахопленых праектам «Электронная
школа» абумоўлена неабходнасцю правядзення дадатковых пошукаў і
правядзеннем работ (вылучэнне радыёчастотных каналаў).
Дзяржаўнай праграмай у 2016 годзе прадугледжана да выканання
46 мерапрыемстваў, выконвалася 47 мерапрыемстваў (102,2 %).
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы развіцця лічбавай
эканомікі і інфармацыйнага грамадства на 2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная праграма «Энергазберажэнне» на 2016 – 2020 гады
Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы «Энергазберажэнне» на
2016 – 2020 гады накіравана на зніжэнне энергаёмістасці валавога
ўнутранага прадукту і забеспячэнне энергетычнай бяспекі краіны.
Дзяржаўнай праграмай запланавана выкананне 2 зводных мэтавых
паказчыкаў і 2 мэтавых паказчыкаў. У 2016 годзе выкананы зводны
мэтавы паказчык «Суадносіны аб’ёму вытворчасці (здабычы) першаснай
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энергіі да аб’ёму валавога спажывання паліўна-энергетычных рэсурсаў»
(15 % пры заданні 14,2 %) , а таксама мэтавыя паказчыкі.
На 2016 год пастаўлена задача па эканоміі паліўна-энергетычных
рэсурсаў (далей – ПЭР) у аб’ёме 1000 тыс. т.у.п. У адпаведнасці з
дзяржаўнай
статыстычнай
справаздачнасцю
па
форме
4энергазберажэнне эканомія ПЭР па выніках 2016 года за кошт
мерапрыемстваў па энергазберажэнні склала 1171,5 тыс. т.у.п.
Доля мясцовых ПЭР ў валавым спажыванні ПЭР склала 15,0 %
(заданне – 14,2 %) і павялічана да ўзроўню адпаведнага перыяду 2015
года на 0,7 %.
Завершаны будаўніча-мантажныя работы па 29 энергакрыніцах на
мясцовых ПЭР сумарнай цеплавой магутнасцю 86,5 МВт, у тым ліку па
26 энергакрыніцы сумарнай цеплавой магутнасцю 59,8 МВт аформлены
акты прыёмкі ў эксплуатацыю.
У 2016 годзе не выкананы паказчык па зніжэнні энергаёмістасці
ВУП, які склаў плюс 1,2 % пры дынаміцы змены ВУП 97,4 % да ўзроўню
2015 года (заданне – мінус 0,4 % пры тэмпах росту ВУП 100,3 %).
Вырашальнае негатыўнае ўздзеянне на фарміраванне паказчыка
энергаёмістасці ВУП у гэты перыяд аказала невыкананне ў рэспубліцы
задання па тэмпах росту ВУП з-за наяўнасці высокага пастаяннага
складніка валавога спажывання ПЭР, які фарміруецца насельніцтвам,
жыллёва-камунальнай гаспадаркай і сацыяльнай сферай і інш.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Энергазберажэнне» на
2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная праграма «Будаўніцтва жылля» на 2016 – 2020 гады
Дзяржаўная праграма «Будаўніцтва жылля» на 2016 – 2020 гады
рэалізуецца з мэтай стварэння ўмоў для задавальнення патрэб грамадзян
Рэспублікі Беларусь у даступным і камфортным жыллі.
У выніку рэалізацыі дзяржаўнай праграмы з 9 паказчыкаў
выкананы 6.
Так, у 2016 годзе было ўведзена 4285,7 тыс. кв. метраў жылля
(заданне – 4000 тыс. кв.метраў) за кошт усіх крыніц фінансавання. Пры
гэтым доля індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва ў агульным аб’ёме
жыллёвага будаўніцтва склала 43 % (заданне – 29,5 %). Забяспечанасць
насельніцтва жыллём у разліку на аднаго жыхара павялічылася з 26,5 кв.
метраў у 2015 годзе да 26,7 кв. метраў у 2016 годзе.
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Сярэдні кошт 1 кв. метра агульнай плошчы жылля, якое будуецца з
дзяржаўнай падтрымкай (без індывідуальных забудоўшчыкаў), склала
765 рублёў (заданне – 840 рублёў).
Разам з тым паказчык «Доля пазабюджэтных крыніц фінансавання
ў агульным аб’ёме фінансавання будаўніцтва жылля» пры запланаваных
на 2016 год 82,4 працэнтах фактычна склала 75,2 працэнты.
Недасягненне гэтага паказчыка абумоўлена зніжэннем рэальных
наяўных даходаў насельніцтва і яго пакупніцкай здольнасці, высокім
узроўнем інфляцыі, зніжэннем ўзроўню экспарту.
З мэтай забеспячэння выканання названага паказчыка праводзіцца
работа па:
укараненню сістэмы жыллёва-будаўнічых зберажэнняў;
укараненні сістэмы іпатэчнага крэдытавання;
вызначэнні
гранічнага
нарматыву
рэнтабельнасці,
які
выкарыстоўваецца для вызначэння сумы прыбытку, што падлягае
ўключэнню ў цэны на будаўнічыя матэрыялы, вырабы, канструкцыі, якія
вырабляюцца і рэалізуюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь
юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі і
выкарыстоўваюцца пры будаўніцтве жылых дамоў тыпавых спажывецкіх
якасцяў, пабудаваных за кошт дзяржаўных сродкаў, сродкаў дзяржаўнай
падтрымкі і сродкаў грамадзян, што маюць патрэбу ў паляпшэнні
жыллёвых умоў (згодна з пералікамі жылых дамоў, будаўніцтва і
фінансаванне якіх у 2017 годзе ажыццяўляецца з выкарыстаннем
дзяржаўнай падтрымкі);
уключэнні ў жыллёвае будаўніцтва камерцыйных крэдытаў банкаў
(з гэтай мэтай распрацаваны праект Указа Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь «Аб прадастаўленні дзяржаўнай падтрымкі грамадзянам на
паляпшэнне жыллёвых умоў», які прадугледжвае аказанне адраснай
дзяржаўнай падтрымкі канкрэтным катэгорыям грамадзян);
прыцягненні сродкаў грамадзян на будаўніцтва жылля.
Недасягненне паказчыка «Доля ўчасткаў для індывідуальнага
жыллёвага будаўніцтва, забяспечаных мінімальна неабходнай
інжынернай і транспартнай інфраструктурай, у агульнай колькасці
выдзеленых зямельных участкаў для індывідуальнага жыллёвага
будаўніцтва ў рэгіёне за год» (факт – 41 % у сярэднім па рэспубліцы пры
заданні 60 %) звязана з нізкім працэнтам аснашчанасці выдзеленых
зямельных участкаў электразабеспячэннем, водазабеспячэннем, вулічнадарожнай сеткай, абумоўленым недастатковым вылучэннем фінансавых
сродкаў на будаўніцтва інжынернай і транспартнай інфраструктуры да
жылля ў цэлым.
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Для забеспячэння выканання паказчыка неабходна аблвыканкамам
і Мінгарвыканкаму забяспечыць пераразмеркаванне фінансавання
інжынернай і транспартнай інфраструктуры з улікам забеспячэння
мінімальна неабходнай інжынернай і транспартнай інфраструктурай
зямельных участкаў, што выдзяляюцца для індывідуальнага жыллёвага
будаўніцтва.
Недасягненне
паказчыка
«Забеспячэнне
апераджальнага
будаўніцтва інжынернай і транспартнай інфраструктуры да жылых
дамоў» (пры заданні 824/161 фактычна – 475/98) звязана ў першую чаргу
з недахопам сродкаў для забеспячэння ўводу ў эксплуатацыю ўсіх
запланаваных на год аб’ектаў інжынернай і транспартнай
інфраструктуры.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах ў 2016 годзе эфектыўнасць рэалізацыі
дзяржаўнай праграмы прызнана сярэдняй.
Дзяржаўная праграма развіцця транспартнага комплексу Рэспублікі
Беларусь на 2016 – 2020 гады
Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы ў 2016 годзе была накіравана на
задавальненне патрэб насельніцтва і рэспублікі ў транспартных паслугах.
З мэтай вырашэння пастаўленых задач ў 2016 годзе выконваліся такія
буйныя праекты, як электрыфікацыя чыгуначных участкаў дзяржаўнага
аб’яднання «Беларуская чыгунка», будаўніцтва ў Нацыянальным
аэрапорце Мінск другой штучнай узлётна-пасадачнай паласы з аб’ектамі
дапаможнага прызначэння.
Ажыццяўлялася абнаўленне рухомага складу швейцарскай
кампаніяй Stadler Bussnang AG, дызель-цягнікоў польскай кампаніі і
кітайскіх электравозаў.
У 2016 г. адкрыты новыя рэгулярныя маршруты з Мінска ААТ
«Авіякампанія «Белавія» (у Палангу, Львоў, Маскоўскі аэрапорт
Жукоўскі).
У выніку рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы з 20 паказчыкаў
запланаванага значэння дасягнулі 11, у тым ліку грузаабарот склаў 101 %
да ўзроўню 2015 года пры заданні 100,2 %.
У 2016 г. не дасягнуты зададзены прырост пасажыраабароту ўсіх
відаў транспарту (склаў 96,4 % пры заданні 100,4 %), за выключэннем
авіяцыйнага (102,6 % пры заданні 102,2 %).
Для дасягнення росту пасажыраабароту ў 2017 годзе на
рэгіянальных узроўнях плануецца набыццё высокапрадукцыйнага
рухомага складу, правядзенне аптымізацыі маршрутнай сеткі, устаноўка
сістэм відэаназірання ў аўтобусах, якія выконваюць міжгароднія і
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прыгарадныя маршруты (з мэтай забеспячэння кантролю за
пасажырапатокам), і іншыя мерапрыемствы.
Паказчык «Працягласць эксплуатацыйных шляхоў гарадскога
электрычнага транспарту» склаў 100% працэнтаў пры заданні 105,6 %.
Будаўніцтва эксплуатацыйных шляхоў гарадскога электрычнага
транспарту ў 2016 годзе ў рэспубліцы не выконвалася з-за адсутнасці
фінансавання са сродкаў мясцовых бюджэтаў.
У 2016 годзе арганізацыямі гарадскога электрычнага транспарту
набыты тралейбусы з аўтаномным ходам, якія дазваляюць забяспечыць
праходжанне значных адлегласцяў без выкарыстання кантактнай сеткі
(да 20 км). Такім чынам, прымяненне тралейбусаў на аўтаномным хаду і
электробусаў дазваляе скараціць выдаткі сродкаў мясцовых бюджэтаў на
істотныя разавыя капітальныя ўкладанні, звязаныя з будаўніцтвам
камунікацый гарадскога электрычнага транспарту.
Невыкананне ў 2016 годзе грузаабароту ўнутранага воднага
транспарту (склаў 100,4 % пры заданні 102,6 %) абумоўлена
недасягненнем ў навігацыйны перыяд запланаванай сярэднеўзважанай
велічыні гарантаваных глыбінь ўнутраных водных шляхоў (склалі 89,8
см пры заданні 93,9 см), што ў сваю чаргу звязана з фактычных
гідралагічных умоў 2016 года і недафінансаваннем прац на ўнутраных
водных шляхах.
Невыкананне мерапрыемства па мадэрнізацыі і абнаўленні
перагрузачнага абсталявання з прычыны адсутнасці ў арганізацый
воднага транспарту уласных сродкаў не дазволіла ў 2016 годзе скараціць
велічыню зносу пагрузачна-разгрузачнага абсталявання (склаў 78,67 %
пры заданні 78 %).
У 2016 годзе не забяспечаны прырост аб’ёму апрацаванага грузу ў
аэрапортах (103,4 % пры заданні 105 %) у сувязі з высокай параўнальнай
базай у абласных аэрапортах, сфарміраванай у 2015 годзе за кошт
выканання праграмы Мінабароны па вывазу спецмаёмасці са значным
аб’ёмам перавозкі грузу.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы развіцця транспартнага
комплексу Рэспублікі Беларусь на 2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная праграма развіцця аграрнага бізнесу ў Рэспубліцы
Беларусь на 2016 - 2020 гады
Рэалізацыя Дзяржаўнай праграмы развіцця аграрнага бізнесу ў
Рэспубліцы Беларусь на 2016 – 2020 гады накіравана на забеспячэнне
канкурэнтных пераваг у сельскай гаспадарцы.
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Рэалізацыю дзяржаўнай праграмы характарызуюць 14 паказчыкаў
(тры зводныя мэтавыя і адзінаццаць мэтавых паказчыкаў), з якіх 6
дасягнулі запланаванага на 2016 год значэння.
Так, па выніках працы 2016 года забяспечана станоўчая дынаміка
працы аграрнага сектара. У гаспадарках усіх катэгорый тэмп росту
валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі ў супастаўных цэнах склаў
103,4 % да аналагічнага перыяду 2015 года, у тым ліку ў раслінаводстве –
106,0 % (заданне – 103,7 %). Аб’ём вытворчасці рыбных рэсурсаў у
водных аб’ектах рэспублікі ўзрос да 14 150 тон пры заданні 12 789 тон.
У выніку рэалізацыі мерапрыемстваў у галіне племянной
жывёлагадоўлі ў племянных гаспадарках павялічана колькасць пагалоўя
кароў селекцыйных статкаў у малочнай жывёлагадоўлі (яна склала 116 %
да ўзроўню 2015 года), павялічана колькасць чыстапародных свінаматак
і ятнятніц (адпаведна 110 і 106 працэнтаў). У цэлым мэтавы паказчык па
гэтым напрамку («Тэмп росту колькасці кароў малочных і
спецыялізаваных мясных парод селекцыйных статкаў, чыстапародных
свінаматак і ягнятніц у племянных гаспадарках») склаўся на ўзроўні
106,5 % пры заданні 105,0 %.
Выкананне мерапрыемстваў ў 2016 годзе спрыяла зніжэнню
колькасці стратных сельскагаспадарчых арганізацый (на 1 студзеня
2017 г. – 321, ці 22,6 % ад агульнай колькасці такіх арганізацый; на 1
студзеня 2016 г. – 485, ці 34,2 %).
Выкананне супрацьпаводкавых мерапрыемстваў дазволіла
абараніць ад падтаплення 4 населеныя пункты – два ў Брэсцкай вобласці
(вёскі Радастава і Сварынь) і два ў Гомельскай вобласці (пас. Перамога і
в. Сімонічы). У пастаянную эксплуатацыю ўведзены адна помпавая
станцыя, 18,3 км ахоўных дамбаў, 77,6 км каналаў, 4,3 км дарог. Плошча
аховы населеных пунктаў і сельскагаспадарчых земляў ад паводак у
найбольш паводканебяспечных раёнах Палесся склала 2,7 тыс. га
(заданне – 2,7 тыс. га).
У межах выканання падпраграмы «Стварэнне і развіццё
вытворчасцей па перапрацоўцы мясцовых відаў сыравіны і другасных
прадуктаў харчовай прамысловасці» праходзіла рэалізацыя 8
інвестыцыйных праектаў. Мэтавы паказчык па выручцы ад рэалізацыі
прадукцыі, тавараў, работ, паслуг на аднаго сярэднеспісачнага работніка
ў арганізацыях, якія ўваходзяць у склад канцэрна «Белдзяржхарчпрам»,
выкананы на 127,3 % і склаў 176,3 тыс.рублёў.
Разам з тым у 2016 годзе не выканана 8 паказчыкаў.
Значэнне зводнага мэтавага паказчыка «Вытворчасць працы ў
сельскай гаспадарцы» пры запланаваным росце 107,9 % склала 106,6 %.
Гэта тлумачыцца недасягненнем запланаванага ўзроўню вытворчасці
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сельскагаспадарчай прадукцыі. Пры гэтым забяспечана аптымізацыя
колькасці работнікаў арганізацый, занятых у раслінаводстве і ў
жывёлагадоўлі, вышэй за 3 працэнты.
Невыкананне планавага значэння зводнага мэтавага паказчыка
«Тэмп росту экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі і прадуктаў
харчавання» (97 % пры ўстаноўленым заданні 104,5 %) звязана са
зніжэннем:
экспарту (у натуральным выражэнні да ўзроўню 2015 года) шэрагу
таварных пазіцый з прычыны насычэння рынку Расійскай Федэрацыі,
неабходнасцю забеспячэння попыту на ўнутраным рынку;
экспартных цэн у параўнанні з 2015 годам з прычыны
неспрыяльнай кан’юнктуры на сусветным рынку.
Зводны
мэтавай
паказчык
«Суадносіны
крэдыторскай
запазычанасці і запазычанасці па крэдытах і пазыках да выручкі ад
рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ, паслуг у сельскай гаспадарцы»
склаў 1,2 (заданне – 1,1). Асноўнай прычынай з’яўляецца недасягненне
запланаванага Дзяржаўнай праграмай росту вытворчасці асобных відаў
сельскагаспадарчай прадукцыі (збожжа – 85,8 %, рапс – 67,7 %,
вырошчванне буйной рагатай жывёлы – 99,3%) і, як следства,
недаатрыманне запланаванага аб’ёму выручкі пры росце фінансавых
абавязацельстваў. Пры гэтым за 2016 год у сельскагаспадарчых
арганізацыях рэспублікі (без уліку мікраарганізацый і малых арганізацый
без ведамаснай падпарадкаванасці) атрымана 9 770 млн. рублёў выручкі
ад рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ, паслуг (107,5 % да 2015 года).
Сума прыбытку ад рэалізацыі прадукцыі склала 313,3 млн. рублёў,
забяспечыўшы рост у 6 разоў у параўнанні з 2015 годам. Атрымана 341,5
млн. рублёў чыстага прыбытку (за 2015 год – страта на ўзроўні 86,7
млн.рублёў).
Мэтавы паказчык па тэмпу росту аб’ёмаў рэалізацыі навуковымі і
элітвытворчымі арганізацыямі рэспублікі арыгінальнага і элітнага
насення сучасных высокапрадукцыйных сартоў сельскагаспадарчых
раслін склаў 93 працэнты (заданне 108 %). Навуковымі арганізацыямі
было выраблена і падрыхтавана да рэалізацыі 1556 тон кандыцыйнага
арыгінальнага і элітнага насення яравых збожжавых і зернебабовых
культур, што складала 304 % ад неабходнага аб’ёму, з іх рэалізавана
элітвытворчымі арганізацыям 777,2 тоны (152 %). Элітвытворчымі
арганізацыямі рэспублікі падрыхтавана кандыцыйнага насення эліты
яравых збожжавых і зернебабовых сельскагаспадарчых культур у аб'ёме
34 369 тон (123 % да неабходнага аб’ёму), з іх рэалізавана айчынным
вытворцам каля 21 067 тон (76 %).
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У жывёлагадоўлі адзначаецца прырост вытворчасці (вырошчвання)
да 2015 года свіней на 2,9 %, птушкі – на 2,4%. Вытворчасць
(вырошчванне) буйной рагатай жывёлы зніжана на 1,0 %. Пры гэтым
мэтавы паказчык «Індэкс вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі ў
гаспадарках усіх катэгорый» склаў 101,2 % пры заданні 102,5 %.
У выніку рэалізацыі падпраграмы «Структурныя пераўтварэнні ў
аграпрамысловым комплексе» ў 2016 годзе мэтавы паказчык па
рэнтабельнасці продажаў у сельскай гаспадарцы склаў 3,2 % (заданне –
5,8 %). У другой палове 2016 г. выдадзены шэраг нарматыўных прававых
актаў, накіраваных на стабілізацыю фінансавага становішча арганізацый.
Рэалізацыя запланавеных мер працягнецца і ў 2017 годзе.
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы развіцця аграрнага бізнесу
ў Рэспубліцы Беларусь на 2016 – 2020 гады.
Дзяржаўная праграма «Беларускі лес» на 2016 – 2020 гады
Вынікам рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы стала дасягненне ў 2016
годзе значэнняў ўсіх вызначаных зводных мэтавых паказчыкаў і мэтавых
паказчыкаў.
Рэалізацыя
мерапрыемстваў
падпраграмы
«Павышэнне
эфектыўнасці выкарыстання лясных рэсурсаў» дазволіла ў 2016 годзе
перавыканаць значэнне запланаваных паказчыкаў па долі пасеву і пасадкі
лясных культур на генетыка-селекцыйнай аснове ў агульнай плошчы
лесааднаўлення і лесаразвядзення (40,9 % пры плане 38,5 %) і па долі
нарыхтоўкі драўніны шматаперацыйнай тэхнікай новага пакалення ў
агульным аб’ёме нарыхтоўкі драўніны (33,6 % пры плане 30 %), што
дазваляе прагназаваць выхад на запланаваны пяцігадовы ўзровень
адпаведных паказчыкаў.
Рэалізацыя
мерапрыемстваў
падпраграмы
«Будаўніцтва
лесагаспадарчых дарог» дазволіла ў 2016 годзе ажыццявіць будаўніцтва
117,116 км лесагаспадарчых дарог пры запланаваным узроўні 111 км,
што дазваляе сцвярджаць магчымасць дасягнення пастаўленай задачы ў
бягучай пяцігодцы пабудаваць не менш за 600 км лесагаспадарчых дарог.
Дзяржаўнай праграмай у 2016 годзе прадугледжана да выканання
28 мерапрыемстваў, з якіх выканана ў поўным аб’ёме 24 (85,7 %).
У адпаведнасці з заключэннем пастаяннай міжведамаснай камісіі па
дзяржаўных праграмах атрымана высокая ацэнка эфектыўнасці
рэалізацыі ў 2016 годзе Дзяржаўнай праграмы «Беларускі лес» на 2016 –
2020 гады..

