ІНФАРМАЦЫЯ
аб выніках рэалізацыі дзяржаўных праграм
(падпраграм) у 2018 годзе
Рэалізацыя 20 дзяржаўных праграм, уключаных у
зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 23 лютага 2016 г. № 148 пералік1, спрыяе
дасягненню Рэспублікай Беларусь Мэтаў устойлівага
развіцця, абвешчаных у рэзалюцыі Генеральнай
Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый ад 25 верасня
2015 года № 70/1 «Пераўтварэнне нашага свету: парадак
дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года».

Даведка.
У ліку такіх мэтаў у першую чаргу:
забеспячэнне харчовай бяспекі і паляпшэнне харчавання і садзейнічанне
ўстойліваму развіццю сельскай гаспадаркі;
забеспячэнне здаровага ладу жыцця і садзейнічанне дабрабыту для ўсіх
у любым узросце;
забеспячэнне ўсёахопнай і справядлівай якаснай адукацыі і заахвочванне
магчымасці навучання на працягу ўсяго жыцця для ўсіх;
забеспячэнне наяўнасці і рацыянальнага выкарыстання водных рэсурсаў
і санітарыі для ўсіх;
садзейнічанне паступальнаму, усёахопнаму і ўстойліваму эканамічнаму
росту, поўнай і прадукцыйнай занятасці і годнай працы для ўсіх.

Аналіз справаздач аб рэалізацыі дзяржаўных праграм (падпраграм)
за тры гады пяцігоддзя сведчыць, што выкананне іх мерапрыемстваў
дазваляе забяспечыць выхад на рашэнне задач, прадугледжаных
Праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь
на 2016 – 2020 гады. У тым ліку:
у галіне будаўніцтва:
павялічана забяспечанасць насельніцтва жыллём у разліку на аднаго
жыхара па выніках 2018 г. да 27,3 кв. м (задача да 2020 г. – 27,3 кв. м);
уведзена ў эксплуатацыю 12 044,3 тыс. кв. м жылля (у тым ліку ў
2018 г. – 3 966,1 тыс. кв. м жылля), з іх з дзяржаўнай падтрымкай – каля
2 578,5 тыс. кв. м (у 2018 г. – 999,3 тыс. кв. м);
сярэдні кошт аднаго квадратнага метра агульнай плошчы жылля,
пабудаванага з дзяржаўнай падтрымкай (без уліку індывідуальных
забудоўшчыкаў), склаў 842 рублі. Гэта дазволіла зблізіць суадносіны
сярэднямесячнай заработнай платы і кошту аднаго квадратнага метра
(план – не перавышаць 923,16 руб.);
Па Дзяржаўнай праграме іннавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь прадугледжаны асобны парадак
маніторынгу. Дзяржаўная праграма «Упраўленне дзяржаўнымі фінансамі і рэгуляванне фінансавага рынку»
ў 2018 годзе не рэалізоўвалася.
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забяспечаны рост долі індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва ў
агульным аб’ёме жыллёвага будаўніцтва да 43,5 працэнта (Праграмай –
2020 прадугледжана дасягненне 40-працэнтнага значэння да 2020 г.);
у галіне інфарматызацыі:
уведзена ў эксплуатацыю 19,9 тыс. км валаконна-аптычных ліній
сувязі (з іх у 2018 г. – 6,46 тыс. км), што дазволіла за тры гады
падключыць 2,2 млн. абанентаў да сучасных паслуг сувязі і сэрвісаў на
высокіх хуткасцях (за пяцігоддзе запланавана пабудаваць 10 тыс. км
валаконна-аптычных ліній сувязі);
забяспечаны доступ да глабальнай сеткі інтэрнэт 78,3 працэнта
дамашніх гаспадарак (план да 2020 г. – 82 працэнты);
працягвалася маштабнае распаўсюджванне па тэрыторыі краіны
сотавай сувязі чацвёртага пакалення па тэхналогіі LTE (4G), пачалася
праца з пілотнымі зонамі сетак сотавай сувязі пятага пакалення (5G);
падключана да сістэмы «Разумны дом» 42,5 тыс. абанентаў (з іх у
2018 г. – 27,2 тыс. абанентаў);
падключана да пілотнай зоны функцыянавання сістэмы
абарачэння электронных рэцэптаў 470 устаноў аховы здароўя, 1 786
дзяржаўных і 594 камерцыйныя аптэкі (у 2017 г. – 187 арганізацый);
у галіне аховы навакольнага асяроддзя і ўстойлівага
выкарыстання прыродных рэсурсаў:
скараціўся аб’ём выкідаў парніковых газаў (да 91,4 млн. тон) і
забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра ад стацыянарных і
мабільных крыніц (да 1 238 тыс. тон);
у галіне жыллёва-камунальнай, дарожнай гаспадаркі і транспарту:
зніжаны выдаткі на аказанне жыллёва-камунальных паслуг
насельніцтву ў сярэднім на 6,0 працэнтаў (пры плане 5,0 працэнтаў);
забяспечаны ўвод 7 257,5 тыс. кв. м агульнай плошчы жылых
дамоў пасля капітальнага рамонту (у 2018 г. – 2 245,7 тыс. кв. м), а
таксама замена і мадэрнізацыя ў жылых дамах 3 748 ліфтоў (2 678
адзінак у 2018 г.);
праведзена рэканструкцыя па параметрах I катэгорыі 35,2 км
аўтамабільнай дарогі М-6 Мінск – Гродна – мяжа Рэспублікі Польшча
(Брузгі), км 57 – км 211;
завершана будаўніцтва другой узлётна-пасадачнай паласы ў
Нацыянальным аэрапорце Мінск;
завершана першая чарга інвестыцыйнага праекта па рэканструкцыі
аэрадрома Орша – капітальны рамонт штучнай узлётна-пасадачнай
паласы з патрульнай дарогай і агароджамі;
працягласць аўтамабільных дарог з павышаным хуткасным рэжымам
па выніках года склала 1 430,02 км (да 2020 г. плануецца 1 587 км);
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у сферы занятасці, сацыяльнай абароны насельніцтва і аховы
здароўя:
утрымана на ўзроўні, ніжэйшым за запланаваны, афіцыйна
зарэгістраванае беспрацоўе (на 1 студзеня 2019 г. – 0,3 працэнта пры
парогавым значэнні 1 працэнт ад колькасці працоўнай сілы);
аказана садзейнічанне ў арганізацыі прадпрымальніцкай, рамеснай
дзейнасці, а таксама дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму
з аказаннем фінансавай падтрымкі шляхам прадастаўлення субсідый каля
5,4 тыс. беспрацоўным (у тым ліку ў 2018 г. – 1 716 чал.);
у мэтах стымулявання працоўнай мабільнасці грамадзян аказана
садзейнічанне ў перасяленні на новае месца жыхарства і працы 436 сем’ям
беспрацоўных (з іх у 2018 г. – 149 сем’ям);
аказаныя сацыяльныя паслугі ў рамках дзяржаўнага сацыяльнага
заказу больш за 6,8 тыс. грамадзянам (у 2018 г. – 2 830 чал.), дадатковая
сацыяльная падтрымка – больш за 36,8 тыс. ветэранам, пажылым
грамадзянам і інвалідам (у 2018 г. – больш за 11 тыс.);
зніжаны паказчыкі смяротнасці немаўлят і дзіцячай смяротнасці
(каэфіцыент смяротнасці немаўлят у 2018 г. склаў 2,5 праміле супраць 3,2
у 2017 г.; дзіцячая смяротнасць знізілася да 28,6 прасантыміле супраць
34,4 у 2017 г.);
павялічана доля ўрачоў, якія працуюць па прынцыпе «ўрач
агульнай практыкі», у агульнай колькасці ўрачоў сістэмы аказання
першаснай медыцынскай дапамогі, да 60,8 працэнта (да 2021 г.
запланаваны 100-працэнтны пераход);
у галіне адукацыі:
уведзена ў эксплуатацыю 39 устаноў дашкольнай адукацыі (з іх у
2018 г. – 14) на 7 890 месцаў, што ў комплексе з іншымі прынятымі
мерамі дазволіла стварыць дадатковыя месцы ў дзіцячых садках (у
2018 г. – каля 8,2 тыс.) і забяспечыць ахоп дзяцей ад 3 да 6 гадоў
установамі дашкольнай адукацыі на ўзроўні 96,5 працэнта;
павялічылася колькасць забяспечаных першым працоўным месцам
выпускнікоў устаноў адукацыі, на якіх распаўсюджваецца
размеркаванне (накіраванне на працу). У 2018 г. з гэтай катэгорыі
накіравана на работу ў арганізацыі: з вышэйшай адукацыяй –
99,9 працэнта ад агульнага выпуску (у 2017 і 2016 гг. – 98,9 і 95,8
працэнта адпаведна); з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй –
99,4 працэнта (у папярэднія гады – 98,9 і 95,6 працэнта); з прафесійнатэхнічнай адукацыяй – 99,8 працэнта (раней – 99,4 і 97 працэнтаў);
падрыхтавана
для
навукаёмістых,
высокатэхналагічных
вытворчасцей 47,1 тыс. рабочых з павышаным узроўнем кваліфікацыі
(4-ы разрад і вышэй), у тым ліку ў 2018 г. – 16,2 тыс., што склала
56 працэнтаў ад агульнага выпуску, у 2017 і 2016 гг. – 16,2 тыс. і
14,7 тыс. адпаведна, або 47,1 і 53,2 працэнта ад агульнага выпуску;
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у сферы культуры, фізічнай культуры і спорту, развіцця
турызму:
павялічана доля адрэстаўраваных і маючых адпаведнае
функцыянальнае выкарыстанне помнікаў архітэктуры, уключаных у
Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі
Беларусь (з 15 працэнтаў у 2015 г. да 25,4 працэнта ў 2018 г.);
пашыраны доступ да культурных выгод розных катэгорый
насельніцтва, пра што сведчыць павелічэнне колькасці наведванняў
арганізацый культуры (у 2018 г. прырост да ўзроўню 2015 г. склаў
4,9 працэнта пры плане 3 працэнты);
вырасла колькасць асоб, якія займаюцца фізічнай культурай і
спортам, да 24,4 працэнта (да 2020 г. прагназуецца ахоп 25 працэнтаў
насельніцтва заняткамі фізкультурай і спортам);
дасягнута 18 месца Рэспублікі Беларусь у спартыўным рэйтынгу
краін па алімпійскіх дысцыплінах. Гэтаму спрыялі вынікі выступленняў
беларускіх спартсменаў на чэмпіянатах, Кубках, першынствах свету і
Еўропы;
вырас да 230,5 млн. долараў ЗША экспарт турыстычных паслуг (на
28,6 млн. долараў ЗША больш, чым у 2017 г.); за тры гады ўклад
турызму ў экспарт паслуг склаў 593 млн. долараў ЗША;
павялічылася колькасць замежных грамадзян, якія наведалі
Рэспубліку Беларусь (у 2018 г. – 4 792 тысяч, што на 10,7 працэнта больш,
чым у 2017 г.), а таксама колькасць турыстаў і экскурсантаў, адпраўленых
па маршрутах па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (на 3,2 працэнта больш у
параўнанні з 2017 г. – амаль 1 008 тысяч турыстаў і экскурсантаў).
Разам з тым у сельскай гаспадарцы адзначаецца запаволенне
дынамікі развіцця:
рэнтабельнасць продажу ў сельскагаспадарчых арганізацыях
знізілася з 6,5 працэнта ў 2017 г. на 1,9 працэнтных пункта (4,6 працэнта
ў 2018 г.);
экспарт сельскагаспадарчай прадукцыі і прадуктаў харчавання
склаў 5 234,9 млн. долараў ЗША (105,3 працэнта да ўзроўню 2017 г.);
аб’ём вытворчасці прадукцыі раслінаводства гаспадаркамі ўсіх
катэгорый склаў 90,2 працэнта да 2017 г.

Па выніках года выканана 275 з 331 мэтавых і 43 з 53 зводных
мэтавых паказчыкаў, пры гэтым дасягнуць запланаваных значэнняў
усіх паказчыкаў атрымалася толькі ў межах дзяржаўных праграм
«Беларускі лес» і «Беларусь гасцінная».

На рэалізацыю дзяржаўных праграм у 2018 г. накіравана больш
за 69,4 млрд. рублёў, у тым ліку з бюджэту – 19,6 млрд. рублёў2.
У структуры выдаткаў бюджэту найбольшую ўдзельную вагу
маюць выдаткі на фінансаванне мерапрыемстваў дзяржаўных праграм
«Адукацыя і моладзевая палітыка», «Здароўе народа і дэмаграфічная
бяспека», «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе».
Ахоп выдаткаў кансалідаванага бюджэту дзяржаўнымі
праграмамі ў 2018 годзе склаў 59,2 працэнта.
Справаздачы адказных заказчыкаў аб рэалізацыі дзяржаўных
праграм (падпраграм) у 2018 г. разгледжаны на пасяджэннях
пастаяннай міжведамаснай камісіі па дзяржаўных праграмах.
Кожная справаздача ўключала ацэнку эфектыўнасці рэалізацыі
праграмы (падпраграм).
Ацэньваючы эфектыўнасць хода выканання і вынікаў рэалізацыі
кожнай дзяржаўнай праграмы, камісія ўлічвала дадатковыя крытэрыі
(ступень выканання мерапрыемстваў, дасягненне параметраў на
рэгіянальным узроўні, рэалізацыя асобных падпраграм у цэлым).
У выніку з 20 праграм прызнана высокаэфектыўнымі шэсць,
эфектыўнымі чатыры праграмы, сярэднеэфектыўнымі дзесяць.
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Паводе інфармацыі, прадстаўленай у справаздачах адказных заказчыкаў дзяржаўных праграм.

Ацэнка эфектыўнасці рэалізацыі дзяржаўных праграм
у 2018 годзе
Высокаэфектыўныя

Эфектыўныя

Сярэднеэфектыўныя

«Адукацыя і моладзевая
палітыка»

Дзяржаўная праграма аб
сацыяльнай абароне і
садзейнічанні занятасці
насельніцтва

«Здароўе народа і
дэмаграфічная бяспека
Рэспублікі Беларусь»

Дзяржаўная праграма
развіцця фізкультуры і
спорту
«Ахова навакольнага
асяроддзя і ўстойлівае
развіццё прыродных
рэсурсаў»
Дзяржаўная праграма
па пераадоленні
наступстваў катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС
«Беларусь гасцінная»
«Навукаёмістыя тэхналогіі і
тэхніка»

«Культура Беларусі»

Дзяржаўная праграма па
развіцці і ўтрыманні
аўтамабільных дарог

«Беларускі лес»

«Камфортнае жыллё і
спрыяльнае асяроддзе»
Дзяржаўная праграма
развіцця фармацэўтычнай
прамысловасці
Дзяржаўная праграма
лічбавай эканомікі і
інфармацыйнага
грамадства
«Будаўніцтва жылля»
Дзяржаўная праграма
развіцця транспартнага
комплексу
Дзяржаўная праграма
развіцця аграрнага бізнесу
«Дзяржаўная праграма
развіцця
машынабудаўнічага
комплексу»
«Малое і сярэдняе
прадпрымальніцтва ў
Рэспубліцы Беларусь»
«Энергазберажэнне»

