Інфармацыя
аб выніках рэалізацыі дзяржаўных праграм 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.
Даведка. Зводная гадавая справаздача падрыхтавана ў тэрмін,
вызначаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 ліпеня 2016 г.
№ 289, і заснавана на дадзеных, атрыманых на гэты перыяд.
Дзяржаўная праграма інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь на
2016 – 2020 гады зацверджана 31 студзеня 2017 г. i ў 2016 годзе не
рэалізоўвалася.

Справаздача адобрана на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь 6 чэрвеня 2017 г.
Пры аналізе ацэнкі эфектыўнасці Камісіяй высокаэфектыўнымі
прызнаныя 14 дзяржаўных праграм, адна з’яўляецца папярэдне
эфектыўнай
(ацэнка
дзяржпраграмы
«Малое
і
сярэдняе
прадпрымальніцтва» праводзілася паводле папярэдніх звестак Белстата),
дзве
дзяржаўныя
праграмы
з’яўляюцца
сярэднеэфектыўнымі
(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 паказчыкі 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 – 11 946,2 млн. рублёў.
У
агульнай
складанасці
дзяржаўнымі праграмамі ўстаноўлена
каля
400
паказчыкаў,
якія
Зводны мэтавы паказчык –
характарызуюць дасягненне мэтаў і
велічыня, якая характарызуе
выкананне задач.
дасягненне мэты праграмы.
Па выніках 2016 года выканана
Мэтавы паказчык – велічыня,
264 з 352 мэтавых і 36 з 48 зводных
якая характарызуе выкананне
мэтавых паказчыкаў.
задачы заказчыкамі і
У межах рэалізацыі дзяржаўнай
выканаўцамі мерапрыемстваў у
праграмы ў сацыяльнай сферы
адпаведным фінансавым годзе.
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 задачы), 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.
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 выдаткаў
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. м у 2015 годзе да 26,7 кв.м у 2016 годзе. У цэлым
было ўведзена 4285,7 тыс. кв. м жылля (заданне – 4000 тыс. кв. м) за кошт
усіх крыніц фінансавання. Пры гэтым сярэдні кошт 1 кв. м агульнай
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плошчы жылля, якое будуецца з дзяржаўнай падтрымкай (без
індывідуальных забудоўшчыкаў), склаў 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 %), павялічыўшыся да ўзроўню 2015 года на 0,7 %.
Выкананне мерапрыемстваў у галіне аховы навакольнага асяроддзя
дазволіла скараціць выкіды забруджвальных рэчываў ад стацыянарных і
мабільных крыніц да 1 214,1 тыс. тон пры запланаваных у 2020 годзе
1 225 тыс. тон. Такім чынам, дадзены мэтавы паказчык ужо перавысіў
значэнне, запланаванае да канца пяцігодкі.
У межах развіцця турызму экспарт турыстычных паслуг дасягнуў
155,2 млн. долараў ЗША (пры заданні 151,5 млн.).
У сферы развіцця айчыннай фармацэўтычнай прамысловасці
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 %).

