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Якую зарплату атрымае медык?
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Міністэрства аховы здароўя працягвае работу па забеспячэнні пераходу галіны на
новую сістэму аплаты працы з 1 студзеня 2020 года

У прыватнасці, цяпер у ахове здароўя прадугледжаны больш за 50 найменняў выплат (павышэнні, надбаўкі і
даплаты). Прапануецца аптымізаваць
іх колькасць да 13 (9 стымулюючых
надбавак і чатыры кампенсуючыя даплаты). Пры гэтым сума заработнай
платы кожнага работніка пры ўвядзенні
новай сістэмы аплаты працы не зменшыцца, паколькі будзе ажыццёўлена
аб'яднанне шматлікіх выплат у новыя
найменні з адначасовым аб'яднаннем
іх памераў у грашовым эквіваленце.
Спецыялістамі міністэрства, галоўных
упраўленняў аховы здароўя аблвыканкамаў і камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама сумесна з прафсаюзамі
пачалося правядзенне растлумачальнай работы сярод персаналу па ўвядзенні новай сістэмы аплаты працы.
Міністэрства аховы здароўя таксама прадоўжыць работу па павышэнні
заработнай платы работнікам галіны.
Згодна з Указам ад 18 студзеня нумар 27 «Аб аплаце працы работнікаў
бюджэтных арганізацый» з 2020 года
ўводзіцца новая сістэма аплаты працы. Асноўныя змяненні заключаюцца ў
наступным: тарыфная стаўка першага
разраду (Br36,4) замяняецца на базавую стаўку (Br180), замест 27-размернай адзінай тарыфнай сеткі ўводзіцца
18-разрадная. Новая тарыфная сетка
прадугледжвае тарыфікацыю пасад:
урачоў — з 7-га па 11-ы тарыфныя
разрады, сярэдніх медработнікаў —
з 3-га па 6-ы тарыфныя разрады, дакладнае размежаванне паўнамоцтваў
урада Беларусі, рэспубліканскіх органаў кіравання і бюджэтных арганіза-

Фота БелТА.

Распрацаваныя праекты пастаноў Міністэрства аховы здароўя
па новай аплаце працы прадугледжваюць значнае змяншэнне
колькасці дзеючых на гэты час
найменняў выплат, паведамляе
БелТА.

цый у вызначэнні ўмоў аплаты працы,
устанаўленні стымулюючых надбавак
і стымулюючых даплат.
Зар пла та ра бот ні каў бюд жэтных арганізацый будзе складацца з
акладу, стымулюючых выплат у выглядзе надбаўкі і прэміі, кампенсуючых выплат. Надбаўка за стаж будзе
залежаць ад тэрміну работы супрацоўніка ў бюджэтных арганізацыях:
да 5 гадоў — 10 працэнтаў, ад 5 да
10 гадоў — 15 працэнтаў, ад 10 да 15
гадоў — 20 працэнтаў, ад 15 гадоў і
вышэй — 30 працэнтаў. Прэміраванне будзе ажыццяўляцца са сродкаў,
прадугледжаных у адпаведных бюджэтах, у памеры 5 працэнтаў ад сумы
акладаў работнікаў.
Акрамя таго, бюджэтнікам будуць
налічвацца выплаты, не звязаныя з
аплатай іх працы. Работнікі ў адпаведнасці з нарматыўнымі дакументамі
Прэзідэнта і ўрада будуць атрымліваць
наступныя надбаўкі і даплаты: надбаўка за работу на ўмовах кантрактнай
формы найму, даплата за навуковую
ступень і вучонае званне, за работу ў

звышурочны час, у святы, святочныя,
выхадныя дні, а таксама за работу са
шкоднымі або небяспечнымі ўмовамі
працы.
Ад на ра зо вая вы пла та на аздараўлен не будзе на ліч вац ца ў тым
выпадку, калі работнік ідзе ў працоўны водпуск, з разліку 0,5 яго акладу.
Матэрыяльная дапамога будзе аказвацца, як правіла, у сувязі з непрадбачанымі матэрыяльнымі цяжкасцямі
з накіраваннем на гэтыя мэты сродкаў у памеры 0,3 сярэднямесячнай
сумы акладу работніка. Канкрэтныя
памеры прэмій, аднаразовых выплат
на аздараўленне і матдапамогі, а таксама парадак і ўмовы іх выплаты будуць вызначацца палажэннямі, якія
зацвярджаюцца кіраўнікамі бюджэтных арганізацый.
Пры ўвядзенні новай сістэмы аплаты працы з 1 студзеня 2020 года не
дапускаецца зніжэнне памераў налічанай зарплаты (без прэміі) работнікаў
бюджэтных арганізацый, якія дзейнічалі на момант увядзення новых умоў
аплаты працы.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Меркель заявіла,
што Еўропа павінна быць дзеяздольная

Іна Чурыкава трапіла ў рэанімацыю
пасля падзення са сцэны

Прызначэнне былога міністра абароны ФРГ Урсулы
фон дэр Ляен на пасаду старшыні Еўракамісіі з'яўляецца
добрым рашэннем для Еўропы. Такое меркаванне выказала ў пятніцу на прэс-канферэнцыі ў Берліне канцлер
Германіі Ангела Меркель.
«Гэта добрае рашэнне для Еўропы», — сказала яна.
«Мы, з пункту гледжання Германіі, можам ганарыцца, што
на чале Еўракамісіі зноў будзе немец, дакладней — немка, і што ўдалося пазбегнуць канфлікту паміж інстытутамі
ЕС», — падкрэсліла Меркель. Адначасова яна выказала
ўпэўненасць у тым, што Федэратыўная Рэспубліка ў асобе
Анегрэт Крамп-Карэнбаўэр «будзе мець добрага міністра
абароны». «Яна вопытны палітык», — лічыць Меркель.
Канцлер падкрэсліла, што перад ЕС стаіць мноства
выклікаў. У іх ліку яна назвала сітуацыю вакол Ірана,
Украіны, праблему міграцыі. «Еўропа павінна быць дзеяздольная», — адзначыла Меркель.

Расійская актрыса Іна
Чурыкава знаходзіцца ў
хірургічнай рэанімацыі НДІ
хуткай дапамогі імя М. В.
Скліфасоўскага ў цяжкім
стане. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на
даведачную службу бальніцы.
Увечары 18 ліпеня артыстка ўпала са сцэны ў канцы
другога акта спектакля «Старая дзева» ў маскоўскім
тэатры «Руская песня». Гледачы дапамаглі ёй падняцца,
на сцэну і за кулісы актрысу панеслі на руках.
Народная артыстка СССР, якой зараз 75 гадоў, знялася ў больш чым 40 фільмах, сярод якіх «Марозка»,
«У агні броду няма», «Тэма», «Валянціна», «Васа», «Маці», «Без віны вінаватыя», «Той самы Мюнхгаўзен» ,
«Ідыёт», «Шырлі-мырлі» і іншыя.

Антыкарупцыйнае бюро Украіны
праводзіць вобыскі на прадпрыемстве,
звязаным з Парашэнкам
Супрацоўнікі Нацыянальнага антыкарупцыйнага бюро
Украіны і Спецыялізаванай антыкарупцыйнай пракуратуры праводзяць вобыскі ў памяшканнях «Аў тамабільнай кампаніі «Багдан Мотарс», у тым ліку ў клубе
«5 элемент», якія могуць быць звязаныя з экс-прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Пра гэта паведамілі ў
прэс-службе Нацыянальнага антыкарупцыйнага бюро.
«Следчае дзеянне санкцыянавана і праводзіцца ў
ходзе расследавання растраты дзяржаўнай маёмасці ў
асабліва буйных памерах службовымі асобамі Мінабароны Украіны і Генштаба Узброеных сіл у 2015—2018
гадах», — гаворыцца ў паведамленні.
Адзначаецца, што папярэдняя прававая кваліфікацыя ў рамках справы ажыццяўляецца па артыкуле
Крымінальнага кодэкса Украіны («Прысваенне, растрата маёмасці або авалоданне ёю шляхам злоўжывання
службовым становішчам»). Па звестках украінскіх СМІ,
спартыўны клуб і кампанію звязваюць з пятым прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам.

Касмічны турызм дапаможа людзям
усвядоміць адказнасць за Зямлю
Развіццё касмічнага турызму дазволіць большай
колькасці людзей зірнуць на Зямлю «збоку» і пранікнуцца асабістай адказнасцю за захаванне нашай планеты.
Такое меркаванне ў інтэрв'ю тэлеканалу CBS выказаў
кіраўнік кампаній Amazon і Blue Orіgіn Джэф Безас.
«Пачатак касмічнаму турызму будзе пакладзены кароткімі 11-хвіліннымі палётамі. У вас будзе магчымасць
убачыць крайні слой атмасферы Зямлі і зразумець, наколькі і сапраўды безабаронная наша планета, маленькая і далікатная, — сказаў Безас. — Гэта тое, чаго мы не
ў стане зразумець, знаходзячыся тут, унізе».
У студзе ні Blue Orіgіn
пра вя ла дзя ся ты па лі ку
тэставы, беспілотны запуск
суб ар бі таль на га ка раб ля
шмат ра зо ва га вы ка рыстання New Shepard, прызначанага для касмічнага
турызму.

Урад Беларусі прапануе Сусветнаму банку
ўзгадніць дарожную карту рэформаў у верасні
Пра гэта заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра
Аляксандр ТУРЧЫН на сустрэчы з прадстаўнікамі
Сусветнага банка на чале з рэгіянальным дырэктарам СБ па Беларусі, Малдове і Украіне Сату Кахканен,
перадае карэспандэнт БелТА.
«На мой погляд, па нашай дарожнай карце павышэння
эфектыўнасці нацыянальнай эканомікі засталося не так
шмат рознагалоссяў. Прапануем пачынаць працаваць па
кожнай старонцы дарожнай карты і, калі агульныя фармулёўкі і рашэнні зразумелыя, каб усё было ўзгоднена. Ёсць
прапанова сёлета ў верасні гэтую працу завяршыць», —
адзначыў Аляксандр Турчын.
У першага віцэ-прэм'ера адбылося чарговае абмеркаванне ўсіх аспектаў дарожнай карты. «У прынцыпе практычна па ўсіх пытаннях, мы лічым, агульныя рашэнні знойдзеныя», — сказаў ён.
«Калі застануцца нейкія пытанні, па якіх мы не знойдзем
кампрамісу (але, на мой погляд, такіх пытанняў быць не
павінна), мы іх пакінем для вырашэння на самым высокім
узроўні», — дадаў Аляксандр Турчын.
Сату Кахканен у сваю чаргу адзначыла, што рада магчымасці правесці сустрэчу і абмеркаваць ва ўрадзе падрыхтоўку дакумента. Паводле яе ацэнкі, засталося не так
шмат пытанняў, якія б выклікалі нязгоду паміж бакамі, але
гэта важныя моманты, іх трэба абмеркаваць.
Па выніках перагавораў бакі пацвердзілі, што ўзгадніць
дарожную карту плануецца ў верасні, а далейшая падрыхтоўка да падпісання будзе ісці да канца года.
Як паведамлялася, урад краіны і Сусветны банк пачалі працаваць над дарожнай картай рэформаў у студзені
2019 года. Раней у інтэрв'ю БелТА кіраўнік прадстаўніцтва
Сусветнага банка ў Беларусі Алекс Крэмер тлумачыў, што
пры падрыхтоўцы дакумента падтрымка банка будзе ахопліваць пяць асноўных напрамкаў: дзяржаўныя выдаткі, энергетычная галіна, дзяржаўныя прадпрыемствы, фінансавы
сектар, сістэма сацыяльнай абароны і забеспячэння.

Добрыя навіны

На Міншчыне —
першыя тысячнікі
Два камбайнавыя экіпажы Клецкага раёна першымі ў
Мінскай вобласці сабралі па 1000 тон збожжа і рапсу.
Гэта трактарыст-машыніст Пётр Макрэцкі і памочнік камбайнера Аляксандр Дзямідчык з камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Племянны завод
«Чырвоная Зорка». У адкрытым акцыянерным таварыстве
«Кухчыцы» паказалі такі ж вынік трактарысты-машыністы
Сяргей Касцюкевіч і Аляксандр Бурак.

Перадавікоў павіншаваў старшыня Мінскага абласнога
аб'яднання прафсаюзаў Віктар МАЛІНОЎСКІ і ўручыў ім
падзячныя пісьмы і падарункі. Віктар Тадэвушавіч адзначыў, што ўшаноўваць працаўнікоў сяла стала ўжо добрай
традыцыяй, і пажадаў героям жніва далейшых поспехаў
на хлебнай ніве. Ён падкрэсліў, што перад пачаткам уборкі
спецыялісты прафсаюза разам з сацыяльнымі партнёрамі
пабывалі ў сельгасарганізацыях, паглядзелі, як ідзе падрыхтоўка тэхнікі, як арганізавана харчаванне. «Для нас галоўнае, каб людзям былі створаны добрыя ўмовы працы, каб
яны маглі атрымаць дастойную зарплату», — сказаў ён.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ПРЫРАСТАЕМ ЖЫЛЛЁМ
Больш як 19 тысяч кватэр пабудавана ў краіне
ў І паўгоддзі, трэць з яго — для маючых патрэбу
Усяго ўведзена ў эксплуатацыю 1 705 тысяч кв. м жылля.
Для грамадзян, якія стаяць на ўліку на паляпшэнне жыллёвых умоў, уведзена ў эксплуатацыю 635,7 тыс. кв. м, або
37,3 % ад агульнага аб'ёму ўведзенага жылля. З агульнага
аб'ёму ўведзенага жылля для грамадзян, якія стаяць на
ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў, з выкарыстаннем
дзяржаўнай падтрымкі пабудавана 439,1 тыс. кв. м.
У сельскіх населеных пунктах уведзена ў эксплуатацыю 545,4 тыс. кв. м жылля, або 32 % ад агульнага ўводу
па краіне.

