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 На шляху ў СГА

 Май на ўвазе!

Захаваць эканоміку
і застацца адкрытымі

МАЁМАСНЫ ПАДАТАК
ЛЕПШ ЗАПЛАЦІЦЬ СВОЕЧАСОВА

Дзяржслужачыя вывучалі тонкасці правядзення дзяржзакупак
па правілах пагаднення СГА
Далучэнне да пагаднення аб дзяржзакупках СГА — вельмі прадуманая і
ўзважаная праца па забеспячэнні аховы найбольш уразлівых сектараў эканомікі. Пра гэта падчас Нацыянальнага семінара па дзяржаўных закупках, арганізаванага МАРГ сумесна з
сакратарыятам Сусветнай гандлёвай
арганізацыі (СГА) і Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця (ЕБРР),
паведаміў міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Уладзімір КАЛТОВІЧ. Міжнародны семінар
праводзіўся для прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, каб азнаёміць іх з
прынцыпамі пагаднення яшчэ да таго,
як краіна ўступіць у СГА.
«Сёлета ў чэрвені Беларусь зрабіла
першы крок на шляху да ўступлення
ў СГА. Краіна стала назіральнікам у
пагадненні арганізацыі аб дзяржаўных
закупках. Дадзеная працэдура была
забяспечана тым, што ў краіне праводзіцца эфектыўная работа па ўдасканаленні кіравання сістэмай дзяржзакупак. Ужо праз два месяцы пасля
атрымання статусу назіральніка Беларусь прымае ў сталіцы сусветных экспертаў. Удзельнікі семінара змогуць
атрымаць адказы на ўсе актуальныя
пытанні па дзяржаўных закупках», —
адзначыў кіраўнік МАРГ.
Каментуючы перспек тыву ўступлення Беларусі ў СГА, Уладзімір Кал-

товіч падкрэсліў, што далучэнне да
пагаднення па дзяржзакупках, з аднаго боку, дазваляе атрымаць доступ
да рынкаў краін-удзельніц і тым самым павялічыць свой экспартны патэнцыял. Айчынныя вытворцы змогуць
на роўных удзельнічаць у закупках у
многіх дзяржавах. З іншага боку, мы
адкрываем свой рынак дзяржзакупак.
Аднак перагаворы па далучэнні краіны да дагавора па дзяржаўных закупках будуць пачаты пасля ўступлення
ў СГА.
«Да падпісання асноўных дакументаў мы зможам усталяваць механізм
аховы эканомікі пры ўступленні ў СГА
менавіта ў сферы дзяржаўных закупак. На гэта будзе накіравана праца
нашых экспертаў», — рас тлумачыў
Уладзімір Калтовіч.
Таксама міністр акцэнтаваў увагу
на тым, што ў Беларусі ідзе рэфармаванне сістэмы дзяржзакупак. Паводле
яго слоў, новы закон аб дзяржзакупках, які пачне дзейнічаць у краіне з
першага ліпеня 2019 года, дасць магчымасць удасканаліць механізмы і забяспечыць празрыстасць, а таксама
пашырыць магчымасці суб'ектаў па
ахове сваіх правоў. Паводле слоў міністра, абноўлены закон, падпісаны
Прэзідэнтам сёлета ў чэрвені, накіраваны на зніжэнне колькасці пасярэднікаў, што ўдзельнічаюць у працэдуры.

Акрамя таго, як адзначыў міністр,
рынак дзяржзакупак краіны застаецца ёмістым. Паводле інфармацыі за
2017 год, кошт заключаных па выніках дзяржаўных закупак дагавораў
склаў каля 2,8 млрд еўра, што эквівалентна больш як 6 % ВУП краіны.
Разам з тым, па словах прадстаўніка
сакратарыята СГА Ганны Караліны
МЮЛЕР, у сярэднім у розных краінах
велічыня гэтага рынку можа даходзіць
да 15 % ад ВУП.
«Таму рынак цікавы і для краін, і для
кампаній. Акрамя таго, сектар дзяржзакупак звязаны з буйнымі дзяржаўнымі інвестыцыямі ў інфраструктуру,
школы, бальніцы — усё тое, што дае
магчымасць мадэрнізаваць эканоміку, краіну і забяспечыць эканамічны
рост. Гэтыя дзяржаўныя інвестыцыі
патрэбны і насельніцтву, і кампаніям
для эфектыўнай работы», — адзначыла Ганна Караліна Мюлер.
Таксама яна лічыць, што Беларусь
за апошні час значна прасунулася ў
тым, што датычыцца ўступлення ў
СГА, і досыць прадук тыўна пачала
дыялог па магчымым далучэнні да
пагаднення аб дзяржзакупках, звязаны з уступленнем у арганізацыю. Гэта
сведчыць аб прагрэсіўным падыходзе
краіны.
Ілья КРЫЖЭВІЧ



У СЯМ'І СТУДЭНТ?
Пакрыццё
расходаў
па найме жылля

(Заканчэнне.
Пачатак
на 1-й стар.)
Памеры ўсіх відаў
дзяржаўных стыпендый пе ра гля да юц ца
ў адпаведнасці з ростам тарыфнай стаўкі першага разраду,
якая пры мя ня ец ца
для аплаты працы ў
бюджэтных арганізацыях.
На ву чэн цам, якія
ву чац ца на ўзроў ні
атры ман ня пра фесійна-тэхнічнай адукацыі,
аказваецца матэрыяльная
дапамога.

Ільготы
пры аплаце
навучання
Гэ тыя льго ты пра пі саны ва Указе Прэзідэнта ад
17.12.2002 № 616 «Аб выдзяленні грамадзянам Рэспублікі Беларусь крэдыту на
льготных умовах для аплаты першай вышэйшай адукацыі, якая атрымліваецца
ў дзяр жаў ных уста но вах
вышэйшай адукацыі, установах вышэйшай адукацыі
спажывецкай кааперацыі і
ўстановах вышэйшай адукацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі на платнай
аснове».
Гэтым указам гарантава на пра ва на атрыманне крэдыту на льготных
умовах для аплаты навучання. Такое права маюць
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грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія атрымліваюць
у дзяр жаў ных уста но вах
вышэйшай адукацыі, установах вышэйшай адукацыі
спажывецкай кааперацыі
краіны і ўстановах вышэйшай адукацыі Федэрацыі
прафсаюзаў Беларусі першую вышэйшую адукацыю
на платнай аснове (дзённая
форма навучання).
Дадзены крэдыт выдзяляецца студэнту альбо аднаму з яго бацькоў ці іншаму законнаму прадстаўніку
студэнта пры наяўнасці пастаяннай крыніцы даходу і
з улікам сярэднямесячнага
сукупнага даходу на кожнага члена сям'і. За карыстанне крэдытам штомесяц
выплачваюцца працэнты ў
памеры 1/2 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага банка.
Выдзяленне крэдыту выконваецца ААТ «ААБ Беларусбанк» ва ўстаноўленым
парадку часткамі на праця-

гу ўсяго тэрміну атрымання
адукацыі ў межах адкрытай
крэдытнай лініі.
Вяртанне крэдыту ажыццяўляецца з наступнага месяца пасля заканчэння ВНУ
на працягу пяці гадоў.
***
Студэнтам і навучэнцам,
якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную адукацыю і навучаюцца за кошт
уласных сродкаў, прапануюцца зніжкі па аплаце навучання ў памеры ад 20 да
60 працэнтаў ад сфарміраванага кошту навучання за
навучальны год.
Падстава: пастанова Савета Міністраў ад 26.05.2006
№ 665 «Аб зацвярджэнні
палажэння аб парадку забеспячэння зніжак са сфарміраванага кошту навучання студэнтам і навучэнцам,
якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную адукацыю ў дзяржаўных установах адукацыі, і памерах
гэтых зніжак».

Калі не ўдалося забяспечыць месцам у інтэрнаце
іншагародніх навучэнцаў і
студэнтаў, якія атрымліваюць адукацыю ў дзённай
форме атрымання адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў, ажыццяўляецца пакрыццё расходаў
па найме жылля штомесяц
у наступных памерах:
у Мінску — тры базавыя
велічыні;
у іншых населеных пунктах — дзве базавыя велічыні.
Права на кампенсацыю
расходаў па найме жылля
маюць студэнты, калі сярэднедушавы даход іх сем'яў не
перавышае 200 % бюджэту
пражытковага мінімуму.

Забеспячэнне
падручнікамі
і вучэбнымі
дапаможнікамі
Студэнты, якія асвойваюць
змест адукацыйных праграм
прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай або вышэйшай адукацыі, на час атрымання адукацыі забяспечваюцца падручнікамі, вучэбнымі
дапаможнікамі бясплатна.
Падрыхтавала
Святлана БУСЬКО.

Спецыялісты падатковага ведамства нагадваюць заможным беларусам аб гранічным тэрміне па аплаце маёмасных
плацяжоў — зямельнага падатку, падатку на нерухомасць
і арэнднай платы за зямлю. Крайні тэрмін аплаты збору —
15 лістапада. Тым, хто пратэрмінуе або забудзе ўнесці падатак, пагражаюць штраф і пеня. Тут парада нумар адзін ад
падаткавікоў — аплаціць збор лепш адразу пасля атрымання
дакументаў на рукі. Але бываюць складанейшыя выпадкі...
Калі па якой-небудзь прычыне не прыйшло паведамленне
на выплату зямельнага падатку і збору на нерухомасць (напрыклад, згублена вамі), трэба звярнуцца ў падатковую па месцы знаходжання аб'екта нерухомасці, у тым ліку зямельнага
ўчастка. Эксперты падатковай службы ўдакладняць суму падатку, якую трэба пералічыць у бюджэт. І яшчэ, паведамленне
падатковай інспекцыі можна знайсці на старонцы «асабістага
кабінета» на сайце падатковай альбо атрымаць па пошце.
Што будзе, калі не плаціць? Сумы падаткаў, якія не былі
аплачаныя ў бюджэт добраахвотна, спаганяюцца ў прымусовым парадку праз суд з налічэннем пені за кожны каляндарны дзень пратэрміноўкі. За неаплату або няпоўную аплату
накладаецца штраф у памеры 15 працэнтаў ад неаплачанай
сумы падатку, але не менш за 0,5 базавай велічыні. Аплаціць
падаткі можна праз АРІП, банк, пошту, сельскія (пасялковыя)
Саветы, у падатковай інспекцыі і праз інтэрнэт-банкінг.
Сяргей КУРКАЧ.

 Супрацоўніцтва

ДАМЫ-ВЕТРАЗІ
І ГРАНІТНАЯ
НАБЯРЭЖНАЯ
У Санкт-Пецярбургу
пачаліся Дні Мінска
Правядзенне Дзён Мінска за мяжой можна назваць
традыцыйным. З 2013 года яны праходзілі ў Маскве,
Рызе, Мілане, Санкт-Пецярбургу, Бялградзе і Омску.
Геаграфія даволі шырокая. Сталіца Беларусі адкрыта
для супрацоўніцтва і актыўна прасоўвае на знешні
рынак свае культурныя і эканамічныя інтарэсы.
Што датычыцца цяперашніх Дзён, то, як паведаміў
Уладзімір НАВУМОВІЧ, старшыня камітэта эканомікі
Мінгарвыканкама, сёння прадугледжана сустрэча з губернатарам Санкт-Пецярбурга Георгіем Палтаўчанкам.
У ходзе гэтай сустрэчы плануецца падпісаць план мерапрыемстваў — своеасаблівую «дарожную карту» па
гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным
супрацоўніцтве паміж Мінскам і Санкт-Пецярбургам на
2018—2020 гады. Акрамя таго, кіраўнікамі раёнаў Мінска
запланаваны сустрэчы з піцерскімі калегамі. Будзе падпісана пагадненне паміж адміністрацыяй Фрунзенскага раёна
Мінска і Курортным раёнам Санкт-Пецярбурга.
12 адкрываецца пройдзе Форум дзелавога супрацоўніцтва, у рамках якога правядуць пленарнае пасяджэнне, дзе
будзе прадстаўлены гандлёва-эканамічны і інвестыцыйны патэнцыял Мінска. Тут жа адбудзецца работа секцый
«Гасцінныя Санкт-Пецярбург і Мінск» і «Разумныя гарады.
Інфраструктура буйных гарадоў». У форуме возьмуць удзел
вядучыя прадпрыемствы беларускай сталіцы.
Запланаваны паказ калекцыі беларускай моды — вырабаў з лёну, арганізаваны канцэрнам «Беллегпрам». Да
16 верасня будзе адкрыта выстаўка-продаж беларускіх
тавараў, узяць удзел у якой рыхтуюцца больш за 40 мінскіх прадпрыемстваў. Не забытыя, безумоўна, культурная
і спартыўныя праграмы.
Адзін з самых значных праектаў у сяброўстве двух гарадоў — узвядзенне квартала Санкт-Пецярбурга ў Мінску.
Па словах Юрыя КАЧАРГО, першага намесніка старшыні
камітэта будаўніцтва і інвестыцый Мінгарвыканкама,
цяпер ідзе актыўная падрыхтоўка да ажыццяўлення гэтай
задумы. Месца размяшчэння будучага квартала — мяжа
вуліц Сямашкі і былой вёскі Пятроўшчына. Пляцоўка для
будоўлі ўжо расчышчана за кошт бюджэту Мінска. Тут вырастуць дзевяць жылых дамоў — каля 960 кватэр. Гэта
будуць восем рознапавярховых дамоў-ветразяў, сярод якіх
узвысіцца аднасекцыйны дом-маяк. Дапоўняць комплекс
пешаходная зона з лесвічкамі-пандусамі, дэкаратыўны басейн, невялікія кафэ і крамкі. Усё гэта задумана ў стылі
гранітнай набярэжнай Санкт-Пецярбурга.
Трэба адзначыць, што ў «паўночнай Пальміры» ў рамках
узаемаабмену рыхтуецца будаўніцтва аналагічнага квартала Мінска.
Сяргей КУЛАКОЎ



