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• Вя до мыя фа ке ла нос-

цы эс та фе ты агню II Еў-

ра пей скiх гуль няў пра-

ня суць «По лы мя мi ру» 

па мес цах сва ёй ма лой 

ра дзi мы.

• Па соль ства Поль шчы ў 

Бе ла ру сі 21 сту дзе ня ад кры-

ла кні гу спа чу ван няў у су вя-

зі з тра гіч най смер цю мэ ра 

Гдань ска Паў ла Ада мо ві ча.

• Ра та валь ні кі вы цяг-

ну лі ця жар ную ла сі ху, 

якая пра ва лі ла ся пад лёд 

на во зе ры Гом ля ў По лац-

кім ра ё не.

• Бе ла русь уво дзіць ча-

со вае лі цэн за ван не экс пар-

ту асоб ных ві даў ле са ма-

тэ ры я лаў за ме жы мыт най 

тэ ры то рыі Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за.

КОРАТКА

З МІНСКА – 
ДА АЛЕНЯЎ 
У ТУНДРУ

НАШЫ 
НА СУСВЕТНАЙ 
ЗІМОВАЙ 
УНІВЕРСІЯДЗЕ

Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК, 

дэ пу тат 

Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

«Са бра ныя срод кі так 

зва на га транс парт на га 

па да тку ця пер 

па сту па юць у да рож ны 

фонд, ад куль яны 

раз мяр коў ва юц ца 

на бу даў ніц тва, 

экс плу а та цыю і ра монт 

да рог. На сён няш ні 

дзень 50 % «да рож на га 

збо ру» на кі роў ва ец ца 

на рэс пуб лі кан скія да ро гі, 

50 % — на мяс цо выя. 

Прэ зі дэнт га во рыць 

пра тое, каб да вес ці да 

ла ду мяс цо выя да ро гі. 

У за леж нас ці ад та го, як 

бу дзе ажыц цяў ляц ца гэ ты 

збор, цал кам маг чы ма, 

што да стат ко ва бу дзе 

25 % — у рэс пуб лі кан скі 

бюд жэт, а 75 % па кі даць 

на мяс цо выя да ро гі».

ЦЫТАТА ДНЯ

Кло пат аб лю дзях па важ на га ўзрос ту на бы вае ў на шым гра мад-

стве асаб лі вае зна чэн не. Гэ та вы раз на бач на ў глы бін цы, дзе коль-

касць за ня тых у эка но мі цы ня ўмоль на ска ра ча ец ца што год. Ра зам 

з тым, тыя, хто па раў наль на ня даў на вый шаў на пен сію, за ста юц ца 

ак тыў ны мі, яны пра гнуць ча ла ве чых стасункаў і дзей нас ці. І ка лі 

больш ма ла дыя га то вы іх пад тры маць, то ста расць у гэ тых мяс ці-

нах атрым лі вае ад тэр мі ноў ку, а жы ха ры на бы ва юць больш ці ка-

вых і ра дас ных дзён у сва ім жыц ці. Пры чым усе — ад ма ло га да 

ста ро га.

Ад на ра джэн ня да ста ла га ве ку
Так, па доб на на тое, атрым лі ва ец ца ў Ча ву сах. І вя лі кая за слу га ў гэ тым 

ра ён на га Цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. Ён раз мя шча-

ец ца ў бу дын ку бы ло га шта ба даў но рас фар мі ра ва най во ін скай час ці. За-

раз у Ча вус кім ра ё не пра жы вае 18 ты сяч ча ла век, тра ці ну з іх скла да юць 

пен сі я не ры і ін ва лі ды. Цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван ня пра цуе не толь кі з 

апош ні мі, але так са ма з сем' я мі, якія вы хоў ва юць дзя цей, з ты мі, хто ака заў-

ся ў скла да най жыц цё вай сі ту а цыі, цер піць ад гвал ту, вы зва ліў ся з мес цаў 

па збаў лен ня во лі, не мае жыл ля, ра бо ты і да ку мен таў.

— Мож на ска заць, што Цэнтр аб слу гоў вае ўсе ка-

тэ го рыі на сель ніц тва, — рас ка за ла за гад чы ца ад дзя-

лен ня пер ша сна га пры ёму, ана лі зу, ін фар ма ван ня 

і праг на за ван ня На тал ля МА НЫ ША ВА. — Ма ла за-

бяс пе ча ныя звяр та юц ца па ма тэ ры яль ную да па мо гу, 

шмат дзет ныя атрым лі ва юць у нас па свед чан ні, ма ла-

дыя баць кі афарм ля юць ся мей ны ка пі тал. Мы да па ма-

га ем з ра мон там пе чаў і элект ра пра вод кі сем' ям, якія 

вы хоў ва юць дзя цей, адзі но кім лю дзям 

ста ла га ўзрос ту і ін ва лі дам.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці

За роб кі 
па но вых пра ві лах

Сіс тэ ма апла ты пра цы бюд жэт ні каў 
ста не пра сцей шай

Гэ та пра ду гле джа на Ука зам Прэ зі дэн та ад 18 сту дзе-

ня 2019 го да № 27 «Аб апла це пра цы ра бот ні каў бюд жэт-

ных ар га ні за цый». Сіс тэ му ўжо праз год ча ка юць комп-

лекс ныя зме ны. Як бу дуць на ліч ваць за роб кі па но вых 

пра ві лах, рас тлу ма чы лі ў Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль-

най аба ро ны.

Па куль дзей ні чае 27-раз рад ная Адзі ная та рыф ная сет ка ра-

бот ні каў. Указ ска ро ціць коль касць раз ра даў да 18, роз ні ца па між 

ка э фі цы ен та мі скла дзе не менш за 6 %. Но вую та рыф ную сет ку 

ўрад за цвер дзіць да 1 са ка ві ка 2019 го да, а дзей ні чаць яна пач не 

з 1 сту дзе ня 2020-га.

Зме ніц ца ве лі чы ня, з якой вы ліч ва юць акла ды.

— За мест та рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду ўво дзіц ца ба за вая 

стаў ка, па мер якой пла ну юць на блі зіць да бюд жэ ту пра жыт ко ва га 

мі ні му му, што да зво ліць за ма ца ваць та рыф ную част ку за ра бот най 

пла ты, — ка мен ту юць у мі ніс тэр стве. — Па мер ба за вай стаў кі бу-

дзе вы зна чац ца ўра дам, як пра ві ла, з 1 сту дзе ня з улі кам пра гно зу 

асноў ных па ра мет раў са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны.

Ба за вую стаў ку, якая бу дзе дзей ні чаць з па чат ку 2020 го да, 

за цвер дзяць да 1 са ка ві ка 2019-га.

Спрос ціц ца струк ту ра за роб ку бюд жэт ні каў. Ён бу дзе скла дац-

ца з акла ду, сты му ля цый ных (над баў кі, прэ міі) і кам пен са цый ных 

(да пла ты) вы плат. Па мер гэ тых вы плат бу дзе вы зна чац ца ад акла-

ду ці ба за вай стаў кі. Роз ныя ка э фі цы ен ты і па вы шэн ні са скла ду 

за роб ку вы клю чаць. А коль касць над ба вак і да плат 

мак сі маль на ска ро цяць. СТАР. 4СТАР. 3

Як толь кі ўста лёў ва юц ца тры ва лыя ма ра зы, у Ча чэр ску 

за лі ва юць ха кей ную ка роб ку, па чы нае пра ца ваць пункт пра ка ту 

кань коў. Га ра джа не з за да валь нен нем пры хо дзяць сю ды 

ад па чы ваць. Вы бра лі ся па ка тац ца ў вы хад ны дзень і Ка ло дзі ны. 

Але на Ва сі леў на па каз вае прык лад сва ім дзе цям і са ма ра зам 

з імі ву чыц ца май стэр ству ка тан ня. На гэ тым здым ку ра зам 

з ма ту ляй усе дзе ці Ка ло дзі ных — ста рэй шая дач ка Вік то рыя, 

ся рэд ні сын Мак сім і ма лод шы Ілья.
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СЯ МЕЙ НЫ КА ТОКСЯ МЕЙ НЫ КА ТОК

БОЛЬШ, 
ЧЫМ ДА ПА МО ГА

У Ча ву сах створана сіс тэ ма 
па пад трым цы лю дзей і ча ла ве чых су вя зяў

Глы бін каГлы бін ка


