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Што бу дзе пры на ды хо дзе 
пен сій на га ўзрос ту з ты мі, 
хто не мае ў сва ёй пра цоў най 
кніж цы не аб ход на га 
стра ха во га ста жу?

Ка лі ча ла век звяр та ец ца па пры-
зна чэн не пен сіі пры ад сут нас ці не аб-
ход на га стра ха во га ста жу, яму мо жа 
быць пры зна ча на толь кі са цы яль ная 
пен сія і толь кі па да сяг нен ні ўзрос-
ту 60 га доў (для жан чын) і 65 га-
доў (для муж чын). Сён ня яе па мер 
скла дае 50% най боль шай ве лі чы ні 
бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му ў 
ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва за 
два апош нія квар та лы. Пра цоў ная 
пен сія па ўзрос це мо жа быць пры-
зна ча на толь кі пры ўмо ве да пра цоў-
кі стра ха во га ста жу да не аб ход най 
пра цяг лас ці.

Як быць ін ва лі дам і ін шым 
са цы яль на ўраз лі вым 

ка тэ го ры ям на сель ніц тва, 
якія не змаг лі на пра ца ваць 
15 га доў 6 ме ся цаў 
стра ха во га ста жу?

Для пры зна чэн ня пра цоў ных пен-
сій па ін ва лід нас ці і з на го ды стра-
ты кар мі це ля за ха ва ны ра ней шыя 
па тра ба ван ні па стра ха вым ста жы 
(да стат ко ва са мо га фак ту пла ты 
стра ха вых уз но саў).

Па ве лі чэн не мі ні маль на га ста-
жу пра цы так са ма не за кра нае са-
цы яль на ўраз лі выя ка тэ го рыі асоб, 
для якіх фар мі ра ван не пра цяг ла га 
стра ха во га ста жу аб' ек тыў на цяж кае 
(баць коў дзя цей-ін ва лі даў (ін ва лі даў 
з дзя цін ства), шмат дзет ных ма ці, 
якія на ра дзі лі і вы ха ва лі не менш 
за 5 дзя цей, ін ва лі даў з дзя цін ства 
і ін шых). Для пры зна чэн ня ім да тэр-
мі но вых пен сій па ўзрос це па тра бу-
ец ца, як і ра ней, 5 га доў стра ха во га 
ста жу.

Свят ла на БУСЬ КО.
 buskо@zvіаzdа.bу

ПЕН СІЮ ТРЭ БА ЗА РАБ ЛЯЦЬ

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  ��

КІ РУ Ю ЧЫ СЯ 
ПРЫН ЦЫ ПАМ УЗА ЕМ НАС ЦІ

Мі ніс тэр ства за меж ных cпраў на шай кра і ны 
за кры вае па соль ства ў Тэль-Аві ве

Як па тлу ма чыў на чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі — прэс-
сак ра тар Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Дзміт рый Мі рон-
чык, «звы чай ная дып ла ма тыч ная прак ты ка та кая, што на 
за крыц цё па соль ства ад каз ва юць ана ла гіч ным чы нам».

«Са шка да ван нем вы му ша ны па цвер дзіць, што ў су вя зі з 
ра шэн нем Із ра і ля на конт за крыц ця па соль ства ў Мін ску Бе ла-
русь, кі ру ю чы ся прын цы пам уза ем нас ці, так са ма вы му ша на 
рас па чаць комп лекс мер па за вяр шэн ні дзей нас ці сва ёй дып-
ла ма тыч най мі сіі ў Тэль-Аві ве, — га во рыц ца ў ка мен та рыі, 
апуб лі ка ва ным на сай це знеш не па лі тыч на га ве дам ства на шай 
кра і ны. — Лі чым, што із ра іль скі бок ро біць па мыл ку, іг на ру ю чы 
той факт, што нас звяз ва юць лё сы дзя сят каў ты сяч лю дзей, для 
якіх Із ра іль і Бе ла русь з'яў ля юц ца бліз кі мі і род ны мі кра і на мі, 
а так са ма ў цэ лым па зі тыў ную ды на мі ку двух ба ко вых ад но сін 
у роз ных сфе рах».

Дзміт рый Мі рон чык на га даў так са ма, што «па доб ны ня пра віль-
ны крок ужо здзяйс ня ўся на шы мі із ра іль скі мі парт нё ра мі ў 2003 
го дзе, і менш чым праз год ім да вя ло ся яго вы праў ляць». Прэс-
сак ра тар МЗС вы ка заў упэў не насць, што пад тры ман не ад но сін 
па між Бе ла рус сю і Із ра і лем на ўзроў ні па соль стваў — аб' ек тыў ная 
не аб ход насць, а ад наў лен не іх дзей нас ці — толь кі пы тан не ча су.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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ПРА ЭКА НО МІ КУ — ПУБ ЛІЧ НА
Пра гра ма са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця на 2016—2020 га ды бу дзе шы ро ка 
аб мяр коў вац ца з экс пер та мі і гра мад скас цю
Аляк сандр Лу ка шэн ка на цэль вае ўрад ду маць аб лю дзях 
і вы твор час ці пры рэа лі за цыі эка на міч най па лі ты кі. Аб 
гэ тым іш ла раз мо ва ў час дак ла да кі раў ні ку дзяр жа вы 
пер ша га на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Ва сі ля Ма цю шэў-
ска га, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Пер шы ві цэ-прэм' ер прад ста віў кі раў ні ку дзяр жа вы, якім ба-
чыц ца ўра ду 2016 год з улі кам знеш ніх мак ра эка на міч ных умоў, 
што хут ка змя ня юц ца, а так са ма ся рэд не тэр мі но выя перс пек-
ты вы вы ха ду на ўстой лі выя тэм пы эка на міч на га рос ту.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што «пры ўсіх праб ле мах і 
скла да нас цях (іх бу дзе яшчэ ня ма ла) нам трэ ба ду маць аб лю дзях, 
аб вы твор час ці, аб раз віц ці і зай мац ца аба вяз ко вы мі рэ ча мі». Пры 
гэ тым Прэ зі дэнт за па тра ба ваў, каб ана ліз перс пек тыў пра во дзіў ся 
ў гла баль ным пла не, не аб мя жоў ваў ся ад ным рын кам і ад ным на-
прам кам. «Ха це ла ся б, каб мы рас су ну лі гэ тыя рам кі і па гля дзе лі 
шы рэй на тое, што ад бы ва ец ца. Гэ та бу дзе са праўд ны ана ліз, ад 
яко га ні ку ды не дзец ца», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як бы ло да ло жа на Прэ зі дэн ту, урад пры пад рых тоў цы свай го 
ба чан ня эка на міч на га раз віц ця кра і ны на 2016 год, на ся рэд не-
тэр мі но вую перс пек ты ву ана лі зуе як мі ні мум 12 фун да мен таль-
ных фак та раў, якія ўплы ва юць на раз віц цё эка но мі кі. Та кі па ды-
ход важ ны для Бе ла ру сі, кра і ны з ад кры тай эка но мі кай, якая 
рэа лі зуе на экс парт 60—70 пра цэн таў вы раб ле най пра дук цыі.

Прэ зі дэнт зра біў ак цэнт на не аб ход нас ці дыс ку сіі па пра гра ме 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі на 2016—2020 га ды. 
Яна бу дзе шы ро ка аб мяр коў вац ца з экс пер та мі. Пра гра ма рых та ва-
ла ся ў ся рэ дзі не 2015 го да, з та го ча су ба за выя мак ра эка на міч ныя 
ўмо вы сур' ёз на змя ні лі ся. У су вя зі з гэ тым да ку мент не аб ход на 
ак ту а лі за ваць. Урад, маг чы ма, ра зам з На цы я наль ным бан кам мае 
на мер у блі жэй шы час аб мер ка ваць пра гра му з шы ро кай экс перт-
най су поль нас цю, каб атры маць кан струк тыў ную кры ты ку.

Жур на ліс там Ва сіль Ма цю шэў скі рас ка заў, што ўрад пла нуе 
пра вес ці аб мер ка ван не і з гра мад скас цю. «Мы гра мад ству рас-
тлу ма чым, ад на знач на ска жам, як ба чым 2016 год, якія ры зы кі, 
па гро зы, як мы іх бу дзем ні ве лі ра ваць», — ад зна чыў ён.

Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю 
пра ана лі за ваў пра цу Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі і шэ ра гу вы шэй шых на-
ву чаль ных уста ноў па пы тан нях 
вы ка ры стан ня срод каў, вы дзе ле-
ных на пад рых тоў ку спе цы я ліс таў. 
Пра гэ та па ве да мі ла прэс-служ ба 
КДК.

У 2015 го дзе ў кра і не за вяр шы ла ся 
рэа лі за цыя пя ці га до вай Дзяр жаў най 
пра гра мы раз віц ця вы шэй шай аду ка-
цыі, у якой вы зна ча лі ся шля хі вы ра шэн ня 
праб лем. Ня гле дзя чы на тое, што боль-
шасць за кла дзе ных у пра гра му па зі цый 
бы ла ажыц цёў ле на, не ка то рыя па каз-
чы кі і ме ра пры ем ствы за ста лі ся ня вы-
ка на ны мі.

Па-ра ней ша му мае па трэ бу ва ўдас ка-
на лен ні пла на ван не пад рых тоў кі кад раў і 
на ву ко ва-да след чая дзей насць ВНУ. Не 
змя ні ла ся пры кмет на і сі ту а цыя з ама ла-
джэн нем пра фе сар ска-вы клад чыц ка га 
скла ду. Ак ту аль ным за ста ец ца пы тан-
не рэ гу ля ван ня аб' ёмаў і струк ту ры пад-
рых тоў кі кад раў у дзяр жаў ных уста но вах 

вы шэй шай аду ка цыі. У фар мі ра ван ні 
за ка зу на пад рых тоў ку кад раў удзель-
ні ча юць пе ра важ на толь кі ар га ні за цыі, 
пад па рад ка ва ныя дзяр жаў ным ор га нам, 
пры гэ тым прак тыч на не ўліч ва юц ца га-
лі но выя па трэ бы ў спе цы я ліс тах ма ло га, 
ся рэд ня га і буй но га біз не су.

Больш піль най ува гі па тра буе і пы-
тан не эфек тыў на га вы ка ры стан ня гра-
шо вых срод каў: фі нан са ван не ўста ноў 
вы шэй шай аду ка цыі ары ен та ва на не 
столь кі на да сяг нен не пэў на га вы ні ку, 
коль кі — на асва ен не срод каў бюд жэ ту. 
Акра мя та го, пра вер ка па ка за ла, што ў 
ВНУ не заў сё ды вы кон ваў ся па ра дак ар-
га ні за цыі аду ка цый най дзей нас ці, фар мі-
ра ван ня штат на га рас кла ду. Да пус ка лі ся 
па ру шэн ні пры вы ка ры стан ні бюд жэт ных 
срод каў, пра вя дзен ні дзяр жаў ных за ку-
пак, зда чы ў арэн ду і ад чу жэн ні ма ё мас-
ці. На не эфек тыў нае рас хо да ван не бюд-
жэт ных срод каў указ ва юць і ма са выя вы-
пад кі фар мі ра ван ня і функ цы я на ван ня 
ву чэб ных груп з на паў няль нас цю ні жэй 
за нор му, а так са ма што га до вае ад лі чэн-
не знач най коль кас ці сту дэн таў.

Усё гэ та свед чыць пра не аб ход насць 
больш жорст ка га кант ро лю за вы ка-
ры стан нем фі нан са ван ня па кож ным 
на прам ку. Уся го пра вер ка мі вы яў ле-
на не за кон нае атры ман не з бюд жэ ту 
Br2018,1 млн, ня мэ та вае вы ка ры стан не 
Br292,2 млн і вы ка ры стан не Br172,9 млн 
бюд жэт ных срод каў з па ру шэн нем за-
ка на даў ства, а так са ма не эфек тыў нае 
вы ка ры стан не срод каў бюд жэ ту на су му 
Br3588,9 млн.

У су вя зі з да пу шча ны мі па ру шэн ня мі 
5 юры дыч ных і 43 фі зіч ныя асо бы, у тым 
лі ку 27 служ бо вых асоб, бы лі пры цяг ну-
ты да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці ў вы-
гля дзе штра фу, 95 ра бот ні каў па ка ра ныя 
ў дыс цып лі нар ным па рад ку. Па вы ні ках 
пра ве рак Ка мі тэ там дзяр жаў на га кант-
ро лю пад рых та ва ны пра па но вы ў ад рас 
Ура да, скі ра ва ныя на да лей шае раз віц-
цё і ўдас ка на лен не сіс тэ мы вы шэй шай 
аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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На кант ро ліНа кант ро лі  ��

У ВЫ ШЭЙ ШАЙ ШКО ЛЕ 
ЗНАЙ ШЛІ «СЛА БЫЯ МЕС ЦЫ»

Ка лі ра ней удзель ні каў бы лі 
адзін кі, то апош нім ча сам спат-
рэ бі ла ся ўвес ці аб ме жа ван ні. 
Не каль кі дзя сят каў най больш 
ак тыў ных ма ла дых лю дзей 
атры ма лі маг чы масць вы пра-
ба ваць ся бе ў спа бор ніц твах, 
якія ад бу дуц ца ўжо ў гэ тую се-
ра ду ў сце нах МДУ імя Ку ля-
шо ва. Ім трэ ба бу дзе па-бе ла-
рус ку ад ка заць на пы тан ні па 
ма тэ ма ты цы, бе ла рус кай мо ве 
і лі та ра ту ры, гіс то рыі Бе ла ру сі 
і пры ро да знаў стве.

— У шко лах, дзе вы кла-
дан не ін шых прад ме таў ідзе 
на рус кай мо ве, вы со кая ад-
зна ка па бе ла рус кай не заў-
сё ды ад па вя дае якас ці гэ тых 
ве даў, — па тлу ма чыў ідэй ны 
на тхняль нік «Бе ла рус ка га пя-
ці бор'я» Мі хась Бу ла вац кі. — 
Мы пра па ноў ва ем рэ аль на 
аца ніць свае маг чы мас ці. А 
за ад но пра ве рыць ся бе на ве-
дан не гіс то рыі род на га краю.

Да рэ чы, за 15 га доў іс на-
ван ня гэ тых спа бор ніц тваў 
яшчэ ні вод ны ўдзель нік не да-
сяг нуў не аб ход ных 300 ба лаў 
за свае ад ка зы. Свое асаб лі вы 
рэ корд быў па стаў ле ны ў 2011 
го дзе вуч нем 1-й ма гі лёў скай 

гім на зіі, які атры маў 214 ба-
лаў. У ся рэд нім школь ні кі на-
бі ра юць па 100—200 ба лаў. 
Пе ра мож цаў сё лет ня га пя ці-
бор'я, акра мя тра ды цый ных 
дып ло маў, упер шы ню за час 
іс на ван ня гэ тых вы пра ба ван-
няў ча ка юць яшчэ і ме да лі. Пе-
ра ва гі пры па ступ лен ні ў ВНУ 
яны не да юць, але ва ло даць 
гэ ты мі ўзна га ро да мі прэ стыж-
на. А яшчэ вуч ням пра да стаў-
ля ец ца шанц паў дзель ні чаць у 
бяс прой грыш най ла та рэі, дзе ў 
якас ці па да рун каў бу дуць пра-
па на ва ны мас тац кія і гіс та рыч-
ныя тво ры на род най мо ве.

— Бе ла рус кае спа бор ніц-
тва — гэ та вель мі ка рыс ны і 
дзейс ны спо саб вы пра ба ван-
ня сва іх ве даў, — ад зна чыў 
пра рэк тар МДУ імя Ку ля шо-
ва Мі ка лай БУ ЗУК. — Мы імк-
нём ся пад тры маць удзель ні-
каў пры за мі і дып ло ма мі, за ах-
во ціць іх пра гу да ве даў. Гэ та 
свай го ро ду праф ары ен та цыя 
ма ла дых лю дзей. Мы за ці каў-
ле ны, каб у нас ву чы лі ся не-
абы яка выя да сва ёй бу ду чай 
спе цы яль нас ці сту дэн ты.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ МО ВАЙ
У Ма гі лё ве зноў пра ве раць уз ро вень ве даў бе ла рус кай мо вы ся род на ву чэн цаў

«Бе ла рус кае пя ці бор'е» — ін тэ ле кту аль нае спа бор ніц-
тва на ве дан не бе ла рус кай мо вы ста но віц ца ўсё больш 
па пу ляр ным ся род школь ні каў 9—10-х кла саў, на ву-
чэн цаў лі цэ яў і гім на зій. Та кі спо саб вы пра ба ван няў 
быў пра па на ва ны ма гі лёў скім на стаў ні кам вы шэй шай 
ка тэ го рыі, спе цы я ліс там у га лі не ма тэ ма тыч най аду ка-
цыі Мі ха сём БУ ЛА ВАЦ КІМ. 

У VЕLСОM РАЗ МАЎ ЛЯ ЮЦЬ ПА-БЕ ЛА РУС КУ!
Кам па нія ста ла ге не раль ным парт нё рам тэ ле вік та ры ны 
«Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». Гэ та ад на з са мых па пу-
ляр ных пра грам тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3», пры све ча-
ная на цы я наль най куль ту ры. Ка ман ды су пра цоў ні каў 
Vеlсоm пры ня лі ўдзел у на ва год нім вы пус ку пе ра да чы 
і пра дэ ман стра ва лі вы дат ныя ве ды.

«Вы сту па ю чы ге не раль ным парт нё рам пе ра да чы «Раз маў ля-
ем па-бе ла рус ку», мы не толь кі звяр та ем ува гу на ці ка вы тэ ле ві-
зій ны пра ект, але і пра цяг ва ем стра тэ гію пад трым кі бе ла рус кай 
мо вы і куль ту ры, — ка мен туе на чаль нік ад дзе ла кар па ра тыў-
ных ка му ні ка цый кам па ніі Vеlсоm Вя ча слаў СМІР НОЎ. — Ся-
род на шых са цы яль ных пра ек таў ёсць та кі, як «Чы та ем па-бе ла-
рус ку з Vеlсоm», пры зна ча ны для школь ні каў».

На пя рэ дад ні Но ва га го да ў эфір вый шаў свя точ ны вы пуск 
тэ ле пра гра мы, у якім пры ня лі ўдзел су пра цоў ні кі кам па ніі 
Vеlсоm з Мін ска, Го ме ля, Грод на і Свет ла гор ска. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bуСта лі цаСта лі ца  ��

АПЛА ЦІЦЬ КА МУ НАЛ КУ — 
ТОЛЬ КІ ПРАЗ АРІП

Сё ле та пра во дзіць пла ця жы на ка рысць КУП «Цэнтр 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій Мін гар вы кан ка ма» (за ка-
му наль ныя па слу гі ў Мін ску) з да па мо гай ка на лаў дыс-
тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня Бе ла рус бан ка 
(ін фа кі ёс кі, сэр ві сы «М-бан кінг», «Ін тэр нэт-бан кінг» і 
«ТВбан кінг») мож на толь кі праз сіс тэ му «Раз лік» (АІС 
АРІП).

У прэс-служ бе Бе ла рус бан ка нам удак лад ні лі, што з пер-
шых дзён го да ка му наль ныя пла ця жы з да па мо гай па слу гі 
«SMS-бан кінг» ажыц цяў ляц ца не бу дуць.

Та кім чы нам, для пра вя дзен ня пла ця жу праз сіс тэ му «Раз лік» 
(АІС АРІП) ця пер не аб ход на вы ка наць пэў ны ал га рытм. У са мой 
сіс тэ ме «Раз лік» трэ ба пас ля доў на вы браць на ступ ныя ўклад кі: 
1) «г. Мінск»; 2) «Ка му наль ныя пла ця жы»; 3) «Кв. пла та, ва да, 
ін шыя кам. Па слу гі» і да лей увес ці рэ кві зі ты пла ця жу.

Для атры ман ня ін фар ма цыі аб ра ней пра ве дзе ных пла ця жах 
(і (або) іх рэ кві зі тах) на ка рысць КУП «Цэнтр ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій Мін гар вы кан ка ма» клі ен ты Бе ла рус бан ка мо гуць 
у «Ін тэр нэт-бан кін гу» вы браць уклад ку «Гіс то рыя пла ця жоў» 
і па ка заць па ра мет ры по шу ку апош ня га здзейс не на га пла ця-
жу (вы браць уклад ку «Ка му наль ныя пла ця жы», па ка заць да ту 
(аль бо пе ры яд) апош ня га пла ця жу); у «М-бан кін гу» — вы браць 
уклад ку «Ча со піс» — «Пла ця жы».

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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НА СТА НЕ ВЯ ЛА СЯ 
РЭ ГІСТ РА ЦЫЯ ЗА КА ЗАЎ

Ганд лё вая ін спек цыя Мі ніс тэр ства ганд лю 
пра вя ла ма ні то рынг стан цый тэх ніч на га аб-
слу гоў ван ня ста лі цы на конт за ха ван ня пра-
ві лаў бы та во га аб слу гоў ван ня спа жыў цоў.
Бы лі пра ве ра ны 33 аб' ек ты. Па вы ні ках 

ма ні то рын гу вы да дзе на 30 рэ ка мен да цый па 
вы праў лен ні вы яў ле ных па ру шэн няў. Ся род 
асноў ных не да хо паў: не да вя дзен не да ве да ма 
спа жыў цоў пра ві лаў бы та во га аб слу гоў ван ня, 
ін фар ма цыі аб кош це нор ма-га дзі ны па слуг, 
якія аказ ва юц ца, га ран тый ных тэр мі наў аб-
слу гоў ван ня, ад сут насць рэ гіст ра цыі за ка заў, 
не на леж нае афарм лен не да ку мен таў, што па-
цвяр джа юць за каз, і ін шае. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Супрацоўнікі Выдавецкага дома «Звяз-
да» выказваюць шчырыя спачуванні 
спецыялісту аддзела рэкламнай дзейнасці 
Дзмітрыю  Гушчынскаму з нагоды напат-
каўшага яго вялікага гора — смерці МАЦІ. 


