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Мінула нямногім больш як 
паўтара года з таго часу, як 
вераснёускі (1965 г.) Пленум 
ПК КПСС распраиавау наву- 
кова абгрунтаваную сістэму 
ўдасканальвання кіраванпя 
прамысловасцга, паляпшэння 
планавання і эканамічпага сты- 
мулявання, якую ўсе мы па 
праву называем гаспадарчай 
рэформай.

Намечаныя вераснёўскім 
Пленумам і XXIII з'ездам 
КПСС меры па ўзмацненню 
эканамічных метадаў і стыму- 
лаў ва ўпраўленні пр.амыслова- 
сцю ыакіраваны на далейшае 
развіццё эканомікі, павышэнче 
эфектыўнаспі грамалскай вы- 
творчасці, паскарэние тэхнічпа- 
га прагрэсу, павелічэнне тэм- 
паў росту нацыянальнага дахо- 
ду 1 забеспячэнне на гэтай ас- 
нове далейшага ўздыму дабра- 
быгу савенкага народа.

На гэтым пленуме ПК КП 
Беларуси маецца на увазе пад- 
весні першыя выпікі работы па 
ажьшцяўленню гаспадарчай 
рэформы ў рэспублійы, аба- 
гульшць накоплены вопыт, вы- 
явіць наяўпыя недахопы і на 
аснове ўсебаковага абмерка- 
вапия намеціць меры па да- 
Лейшаму шырокаму яс ажыц- 
цяўленшо.
• Перш за ўсё дазвольце ко-
ратка далажьшь аб аргаміза- 
цыйнай і палітычнай рабоие, 
правелзенай за тэты пёрыяд 
партийным'!, сазейкімі, гаспа- 
дарчымі органамі і грамалскімі 
арганізайыямі рэспублікі ў га- 
ліпе паляпшэння кіраўніцтва 
прамысловасшо.

Як вядома, вынікі вераснёў- 
скага Пленума UK КПСС і за
даны партийна!! арганізайыі 
Беларусі па ажыццяулеішю яго 
рашэнняў былі абмеркаваны на 
пленуме ЦК КПБ. Тэта пытан- 
не было таксама разгледжана 
на сесіі Вярхоўпага Савета 
БССР, якая прыняла Закон аб 
змянешіі і пераўтварэнні сі- 
стэмы органаў кіраваішя пра- 
мысловасню рэспублікі, па- 
клаўшы ў аснову галіновы 
прынцып. Створаны новыя 
міністэрствы і ведамствы, якія 
ўкамплектаваны кваліфікава- 
нымі кадрамі.

звыш рапей зацверджанага 
плана больш як 50 тысяч 
тон мукі. Для выпуску 
такой колькасщ яе за паў- 
годдзе патрабавалася б увесці 
ў строй два новыя млынакам- 
бінаты коштам пядь — шэець 
мільёпаў рублёў.

Вопыт работы першых 40 
прадпрыемстваў у новых умо- 
вах паказаў, што яны значна 
палепшылі сваю гаспадарчую 
дзейиасиь. Так, калі да перахо- 
ду імі было рэалізавана звыш 
першапачаткова зацверджана
га плана прадукиы! на 6.5 
мільёна рублёў і атрымана 
прыбытку 1,8 мільёна рублёў, 
то ў новых умовах адпавел- 
на—41 мільён рублёў і 12,5 
мільсна рублёў.

Перавыкаманне планаў рэа- 
лізапыі і прыбытку,' павышэнне 
рэнтабельнасні дазволілі павя- 
лічыць фонды эканамічнага 
стымулявання нз 1,6 мільёна 
рублёў і дадаткова ўнесні ў 
бюджэт больш як 5 мільёнаў 
рублём.

Паспяхова прануюпь калек- 
тывы, пераведзеныя на новую 
сістэму ў гэтым годзс. План 
першага квартала па рэаліза- і.іыі прадукпыі перавыканан на 
8,5 працэнта і па прыбытку — 
на 3,2 пранэнта. Выканапа і пе- 
равыканана задание па боль- 
шасііі важнейших вырабаў. 
Прадукныйнасйь прапы ўзрас- 
ла на 10 працэнтаў.

На многіх прадпрыемстсах 
с.талі лепш выкарыстоуваййа 
абсталяванпе, сыравіна, матэ- 
рыялы. Укарамяецца ўнутрыза- 
водскі гаспадарчы раэлік, знач
на ўзраслі прэміяльныя фонды 
і павысілася ўдзельная вага 
прэмій у заработнай плаце пра- 
цуючых. Са сродкаў , гэтага 
фонда рабочыя прэміруюцца за 
паляпшэнне якасаі прадукйы!, 
эканомію сыравіны, матэрыя- 
лаў, інструмента, паскарэнне 
рамонту. Пры выплаце ўзнага- 
роджваііняў па выніках рабо
ты за год улічваюцйа стаж ра
боты, стан працоўнай дысцып- 
ліны і г. д. Тэта мае вялікае 
выхаваўчае значэнне — павы- 
шае ў людзей пачуццё адказ-

даунштва, а таксама развшця 
вытворчаСці зыкарыстоуваюц- 
иа яшчэ недастаткова. Галоў- 
ныя прычыны — адсутнасиь 
булаўнічых матэрыялаў і пад- 
радчыка, йяжкасці ў набыіші 
патрэбнага абсталяваішя і г. д. 
Пытанне гэта вельмі сур'ёзнае, 
якое хвалюе калектывы многіх 
прадпрыемстваў. Яно ўжо раз- 
глядалася ў саюзным урадзе. 
Дзяржплану СССР прапанава- 
на адшукаиь магчымасиь- для 
поўнага забеспячэння фондаў 
сацыяльна-культурных мера- 
прыемстваў і жыллёвага бу- 
даўпійтва неабходнымі матэ- 
рыяльнымі рэсурсамі.

Цяжкасйі яшчэ і ў тым, ніто 
многія Прадпрыемствы, асаблі- 
ва невялікія, не ў стане сама- 
стойна і рацыянальна выкары- 
стапь фонд сацыяльна-культур
ных мерапрыемстваў і жыл
лёвага будаўніцтва. У гэтым 
ім на дапамогу павінны 
прыйсці выканкомы глрад- 
скіх і раённых Саветаў — 
арганізаваць будаўніцтва жыл- 
ля, дзіцячых і культурна-бы- 
тавых устаноў на долевых na- 
чатках. Трэба прадумаць пы
танне аб стварэнпі для гэтых 
мэт гаспадарча-разліковых бу- 
даўнічых арганізадый.

Эканамічная рэформа, гаво- 
рыш. дакладчык, аказвае 
станоўчы ўплыў на ўдас- 
канальванне ўнутрызаводскага 
планавання, арганізацыю вы- 
творчасці. укараненне гаспа- 
дарчага разліку. На прадпры- 
емстввх- павысілася творчач 
ініцыятыва рабочых. інжынер- 
на-тэхнічных работнікаў і слу- 
жачых, узрасла іх зацікаўле- 
насць у паляпшэнні эканаміч- 
най дзейнасці. Новыя прыішы- 
пы гаспадарання садзенні- 
чаюиь больш поўнаму выкары- 
станшо асноўных вытворчых 
фондаў. павышэнню тэмпаў 
росту вытворчасці і яе экана- 
мічнай эфектыўнасці, паляп- 
шэнню якасці прадукцыі, зні- 
жэнню яе сабекошту.

Цяпер, калі гаспадарчай рэ
форма ажыццяўляецца v 
больш шьірокіх маштабах, на
коплены першы вопыт — доб-

ўзначальваюйь людзі без спе- 
цыяльнай адукацыі.

Адным з важнейшых рэзер- 
ваў ва ўмрвах ажьшцяўлення 
эканамічнан рэформы з'яў- 
ляепца гаспадарчы разлік. Ста- 
ноўчы . вопыт у гэтай справе 
накоплен на мінскіх мотавела- 
заводзе, гадзіннікавым, пад- 
шыпнікавым, Гомельскім шкло- 
заводзе імя Ламаносава, Ві- 
кебскім дывановым камбінане 
і многіх іншых. хоць і тут 
яшчэ нё ўсё даведзена да кан- 
ца.

На многіх прадпрыемствах 
гэты важнейшы метад сацыя- 
лістычнага гаспадаранця выка- 
рыстоўваецца яшчэ недастат
кова, На гаспадарчы разлік не 
пераведзены аддзелы, службы, 
дапаможпыя цэхі, участкі. 
брыгады. Так, на Віцебскім 
станкабудаўнічым заводзе імя 
Камінтэрна гаспадарчы разлік 
не ўкаранён нават у асноўных 
цэхах. На Мінскім гарбарным 
заг.одзе «Бальшавік» дзеючая 
сістэма гаспадарчага разліку 
занадта грувасткая.

Сур ёзная ўвага ў дакладзе 
ўдзелена пытанням стылю і 
метадаў кіраўніцтва прамыс- 
ловасшо ў новых умовах з бо
ку рэспубліканскіх міністэр- 
стваў і ведамстваў. Некато- 
рыя з іх не праяўляюць неаб- 
.ходнай апсратыўнасці, не заў- 
сёды споечасова аказваюаь 
дагіамогу прадпрыемствам у 
падрыхтоўцы і рабоце па-нова- 
му. Многія міністэрствы за- 
цвярджаіойь фабрыкам і заво
дам .планы са спазненнем на 
два-тры месяцы.

Не ліквідавама яшчэ і прак
тика чаетага змянення плапаў 
прадпрыемствам.

Цяпер, калі перавод асоб- 
ных заводаў. фабрык і цэлых 
галін на новую сістэму работы 
набывае масавы характер, ад 
міністэрстваў і ведамстваў па- 
трабуецца асаблівая да іх ува- 
га І дапамога. А робіцца гэта 
яшч’э далёка не заўсёды.

У стыл! работы раду міні- 
стэрстваў і ведамстваў усё 
яшчэ ссць часам факты дэкла- 
ратыўнасці, адміністравання за-

гаспадарання: не праведзена 
яшчэ рэформа аптовых' йэн, 
недасканалая пакуль фінан- 
сава-крэдытная сістэма. Але і 
пры гэтым, як бачыие, першыя 
вынікі работы пераведзеных 
нрадпрыемстваў значна леп- 
шыя, чым раней, і лепшыя, чым 
вынікі работы прамысловасці ў 
цэлым.

У адпаведнасці з рашэннем 
ЦК КПСС і Савета Міністраў 
СССР перавод прамысловасці 
на повыя ўмовы работы паві- 
нен быць завершаны ў 1968 го- 
дзе. У бягучым годзе ва ўсіх 
галінах трэба ў асноўным за- 
кончыць гіадрыхт.оўку да рабо
ты па-новаму.

Адначасова з прамыслова
сшо пачаўся перавод на новую 
сістэму прадпрыемстваў і арга- 
нізацый іншых галін народнай 
гасгіадаркі. У Беларусі працуе 
ўжо ў новых умовах 21 гас- 
падарка Міністэрстяа аўтама- 
більнага транспарту БССР, 
Мінскае ' трамвайна-тралейбус- 
нае ўпраўлеіше. Вядзецца пад- 
рыхтоўка на прадпрыемствах 
і v арганізацыях жыллёйа-ка- 
мунальнай гаспадаркі, гандлю, 
бытавога йбслугоўвання на- 
сельніцтва, рачнога флоту, су- 
вяз!.

Ушчыльную паўстае пытанне 
аб пераводзе на работу па-но
ваму будаўнічых арганізацын. 
Неабходна вынучыць першы 
вопыт будоўляў Масквы. У нас 
у гэтых адносінах пакуль ні- 
чога не робіцна. Будаўнічым 
міністэрстпам рэспублікі час 
пачаць практычна займаіша 
падрыхтоўкай да ўкаранення 
новых метадаў гаспадарання.

Такім чынам, тое, што зроб- 
лена да гэтага часу ў ажыц- 
цяўленні пераходу на новыя 
ўмовы работы,—толькі пача- 
так. Самае рашаючае. няжкае 
і галоўнае трэба зрабіць у гэ
тым годзе. калі гаспадарчай 
рэформай ахопліваецца знач- 
ная колькасиь прадпрыемстваў. 
Неабходна дабіцца поўнай 
рэалізацыі мерапрыемстваў, 
распрацаваных XXIII з'ездам 
партыі і вераснёўсісім Плену
мам UK КПСС.

У рашэинях вераснёўскага 
Пленума і XXIII з’езда пар
ты!, адзначае тав. Кісялеў 
Ц. Я , асабліва сканцэнтроу- 
валася ўвага на неабходнасні 
павышэнпя якасні прадукцыі. 
Значэнне гэтай праблемы цяж- 
ка пераацаніпь. За апошнія 
гады ў рэспубліцы праведзепа 
пэўная работа ў гэтым на- 
прамку. Прикладам можа слу- 
жыць Мінскі падшыпнікавы 
завод, які дабіўся прыкметна- 
га паляпшэння якасці I павы- 
шэння тэрміну службы пад- 
шыннікаў. 40-тонны аўтаса- 
мазвал «БелАЗ-548» і іншыя 
вырабы наших прадпрыем- 
стваў на Лейпцыгскім кірмашы 
ў гэтым годзе атрымалі зала- 
тыя медалі.

Мпогае зроблена па павы- 
шэнню якасці і расшырэнню 
асартыменту пыпускаемай пра- 
дукныі у лёгкая, хімічнай, хар- 
човай галінах. Асаблівы размах 
гэта работа атрымала ў сувязі 
з падрыхтоўкай да дастойнай 
сустрэчы 50-годдзя Савецкай 
улады. Заснугоувае ўсялякаіі 
ўвагі вопыт партыйнай аргані- 
зацыі і кіраўнінтва Віцебскага 
дывановага камбіната. На 
прадпрыемстве ўкаранёна без- 
дэфектная сістэма вырабу пра- 
дукцыі. Я на цесна звязана з 
мятэрыялміым заахвочваннем 
работнікаў. У міуулым годзе 
камбінат выпуспіу 99,4 пра
цэнта прадукцыі першым га- 
тункам. Гэты паказчык з’яў- 
ляецца самым высокім сярод 
аднародных прадпрыемстваў 
краіны.

I ўсб ж. падкрэслівае да
кладчык, якасць прадукцыі на 
многіх прадпрыемствах пра- 
цягвае заставацца нізкай. Рад 
вырабаў не адпавядае дасяг- 
йутаму ўзроўню тэхнікі.

Асабліва шмат прэтэнзій 
прад’яўляе пакупнік да тава- 
раў шырокага ўжытку — мэб- 
лі, абутку, швейных, трыка- 
тажных вырабаў, посуду і г. д. 
Нядаўна работнікамі Камітэта 
народнага кантролю СССР бы
ла арганізавана праверка яка- 
сці прадукныі, што вырабляла- 
ся прадпрыемствамі трыкатаж-

емстваў намнога павялічваюц- 
ца магчымасці для гэтага за 
кошт стварэння адпаведных 
фондаў.

Значна больш увагі, зазначае 
даклалчык, павінна ўдзяляцца 
выхаванню маладога пакален- 
ня рабочага класа, прывішпо 
моладзі любві да сваей пра- 
фесіі, фабрыкі. завода, да слаў- 
ных традыцый старэйшых, 
арганізацыі адпачынку, спао- 
тыўна-масавай работы.

Дзейнасяь партыйнай арга- 
нізацыі рэспублікі па ажыц- 
цяўленню гаспадарчай рэфор
мы праходзіць ва умовах усе- 
народнай падрыхтоўкі да 
50-годдзя Вялікага Кастрычні- 
ка^ : Калектывы працоўных 
прыпялі на сябе пысокія са- 
цыялістычныя абавязацельствы 
v гонар знамяналыіага юбілею. 
У гэтых абавязацельствах 
галоўная ўвага накіравана на 
павышэнне эканамічнай эфек- 
тыўнасці вытворчасці і рост 
прадукцыйнасці працы, паляп
шэнне якасці прадукцыі, ра- 
цыянальнае і эканомнае вы- 
карыстанне абсталявання, ма- 
тэрыялаў і сьіравіны, рост 
культуры вытворчасці і квалі- 
фікацыі рабочих. Прынятыя 
абавязацельствы многімі прад
прыемствам! паспяхова выкон- 
ваюіша.

Разам з тым, у арганізацыі 
спаборніцтва і кіраўпіцтве ім 
яшчэ ёсць істотныя недахопы. 
Не ліквідаван фармалізм, сла
ба абагулыіяецца і пашыраеіша 
перадавы вопыт. Задача за
ключаешь цяпер у тым, каб 
узняць спаборніптва па новую 
ступень, узбагачань яго новымі 
формамі, ствараць неабходныя 
ўмовы для паспяховага выка- 
нання ўсімі калектывамі I 
асобнымі работнікамі ўзятых 
абавязацельстваў.

Абавязак партыйных арга- 
нізацый — накіраваць творчую 
ініцыятыву рабочых, інжы- 
нерна-тэхнічных работнікаў і 
служачых на дасягненне кож
ным прадпрыемствам высокіх 
паказчыкаў па якас.ні, лепшае 
выкарыстаіше асноўных фон-

рэформу, дастаткова ясна ра
зумел! псабходнасць, значэнне 
і шляхі яе ажыццяўлення.

Асаблівае мссца ў вырашэн- 
ні пытанняў, звязаных з пра- 
вядзеннем рэформы, належыць 
навуковым установям і пла- 
навым органам. XXIII з’сзд 
КПСС паставіў задачу паско- 
рыць навукова-тэхнічны праг- 
рэс на аснове шырокага раз- 
віцця навукопых даслсдаван- 
няў, хуткага ўкаранення іх вы- 
нікаў ў вытворчасць. Нашы ву- 
чоныя пастаянна ўмацоўваюііь 
свае сувязі з вытворчасцю, бо 
без гэтага нельга дабіцца па- 
вышэння эфектыўнасці навукі. 
Штогод мы разглядаем і за- 
цвчрджаем прадстаўляемыя 
Акадэміям навук БССР і іншы- 
мі навуковымі ўстановамі пла
ны ўкаранеішя ў вытворчасць 
новай тэхнікі I тэхналогіі. Але, 
на жаль, далёка не ўсё, што 
намячаецца ў планах, выкон- 
ваецца. і

Паспяховы перавод прадпры- 
емстваў на новую сістэ,му пла
навання і эканамічнага отыму- 
лявання лапускае як абавяз- 
новую ўмову ўзаемную ўвязку 
пака.зчыкаў і раздзелаў плана 
ва ўсіх звеннях народнай гас- 
падаркі. Вырашэнне гэтых за
дач ў рэспубліны ўскладзена 
на Дзяржп.пан БССР. 1м пра- 
водзіцца значная работа па 
ажыццяўленню гаспадарчай рэ
формы. Разам з тым. трэба ўка- 
заць, што Дзяржплан БССР, 
яго навукова-даследчы ііісты- 
ту г эканоміка-матэматычных 
мстадаў планавання яшчэ не
дастаткова эфектыўна і глыбо- 
ка вывучаюць эканамічныя 
працэсы, якія ўзнікаюць ў хо- 
дзе работы па укараиенню но- 
вай сістэмы планавання.

У адпаведнасці з дырэктыва- 
мі XXIII з'езда партыі ў краіне 
ажыццяўляецца перавод пра- 
цоўных на пяцідзённы рабочы 
тыдзень з двума пыхадпымі 
днямі. Гэта яшчэ адно яркае 
праяўлсннс клопатаў нашай 
партьн аб наролзе. Пераход на 
пяцідзенку арганічпа звязан з 
ажыццяўленнем гаспадарчай 
рэформы, паляпшас ўмовы пра
цы і адпачынку рабочых і слу
жачых.

Першыя вынікі работы ва

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы


