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Па палічках

Пенсіі, дапамогі,
лісткі непрацаздольнасці...
Усё гэта выплачваецца са сродкаў ФСАН

Практычна ўсе мы ў розныя перыяды свайго жыцця і ў залежнасці ад абставін аказваемся як
плацельшчыкамі ўзносаў у Фонд
са цы яль най аба ро ны на сельніцтва (ФСАН) — калі працуем,
так і атрымальнікамі сродкаў з
яго — калі становімся непрацаздольнымі. Ад выплаты ўзносаў
у ФСАН залежаць правы мільёнаў людзей на будучую пенсію і
шэраг дзяржаўных дапамог.
Аб паступленнях сродкаў у фонд
і яго выдатках расказвае кіраўнік Фонду сацыяльнай абароны
насельніцтва Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны Наталля
Паўлючэнка.

Як фарміруецца бюджэт
фонду
Асноў ную кры ні цу бюд жэ ту —
больш за 90 % — складаюць абавязковыя страхавыя ўзносы ад работадаўцаў. Пры гэтым памер страхавых узносаў у фонд раўняецца 35 %. З іх 34 %
вы плач вае ра бо та даў ца (з гэ тых
34 працэнтаў 28 % ідуць на пенсійнае
страхаванне за работнікаў і 6 % —
на сацыяльнае страхаванне). І 1 %
утрымліваецца з зарплаты работнікаў — на пенсійнае страхаванне.

Больш за 77 % выдаткаў ФСАН
накіравана на выплату пенсій.
Гэта 10,5 млрд рублёў, з якіх
10,2 млрд рублёў накіравана на
выплату працоўных пенсій.
Некаторыя фізічныя асобы самастойна выплачваюць страхавыя ўзносы са свайго даходу (калі ён не ніжэй
за мінімальную зарплату), адзначыла
Наталля Паўлючэнка. Гэта датычыцца індывідуальных прадпрымальнікаў,
натарыусаў, адвакатаў, самазанятых
і некаторых іншых катэгорый. Памер
страхавых узносаў для гэтай катэгорыі
плацельшчыкаў складае 35 % (29 %
на пенсійнае страхаванне і 6 % — на
сацыяльнае).
На ўліку ў ФСАН на пачатак бягучага года стаяла амаль 585 тысяч

...і аб выдатках

плацельшчыкаў. З іх 250 тысяч складалі работадаўцы, юрыдычныя асобы,
330 тысяч — індывідуальныя прадпрымальнікі, а таксама 2259 адвакатаў,
859 натарыусаў і больш за тысячу іншых фізічных асоб.

Аб даходах ФСАН...
Паступленні ў бюджэт Фонду сацы яль най аба ро ны на сель ніц тва
ў 2018 годзе, паводле папярэдніх
звестак, склалі 13,9 млрд рублёў і павялічыліся ў параўнанні з мінулым годам на 17,4 %.
Ад ра бо та даў цаў па ст у пі ла
12,7 млрд рублёў. Рост у адносінах
да мінулага года склаў 17,4 %. Каля
115,5 млн рублёў — гэта ўзносы на
прафесійнае пенсійнае страхаванне.
Ад ІП, адвакатаў, натарыусаў і іншых катэгорый фізічных асоб, якія
самастойна аплачваюць унёскі, паступіла 124,4 млн рублёў, або менш
за 1 % ад агульнай сумы. Таксама
ў да хо ды ФСАН па сту пі лі не падатковыя паступленні ў памеры каля
207,8 млн рублёў.
Таксама ў даходную частку бюджэту ўваходзіць трансферт з рэспубліканскага бюджэту на кампенсацыю
нестрахавых выдаткаў, г. зн. расходаў, фі нан са ван не якіх пра ду гледжана з рэспубліканскага бюджэту.
Маюцца на ўвазе, напрыклад, сацыяльныя пенсіі асобам, якія не выпрацавалі страхавы стаж, і, адпаведна,
іх выплаты не абумоўлены дзяржаўным са цыяльным стра хаваннем, а
такса ма не ка то рыя да па мо гі, якія
вы плач ва юц ца з рэс пуб лі кан ска га
бюджэту. За мінулы год трансферт з
рэспубліканскага бюджэту на кампенсацыю нестрахавых выдаткаў склаў
810,5 млн рублёў.

Што да выдаткаў ФСАН, то больш
за 77 % іх накіравана на выплату
пенсій (гэта 10,5 млрд рублёў, з якіх
10,2 млрд рублёў накіравана на выплату працоўных пенсій).
Больш за 21 % выдаткаў ідзе на выплату дапамог (або 2,9 млрд рублёў).
Каля 44 % усіх выдаткаў на дапамогі,
або 1,3 млрд рублёў, складаюць выдаткі на дапамогі па доглядзе дзіцяці
да трох гадоў.
На дапамогі па часовай непрацаздольнасці ідзе 23 % усіх выдаткаў на
дапамогі, або больш 656 млн рублёў.
За год аплачваецца каля 3,4 млн лісткоў непрацаздольнасці.
Астатнія пункты выдаткаў — гэта
аднаразовыя дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці, дапамогі на дзяцей
старэйшых за тры гады і некаторыя
іншыя. Таксама расходы датычацца
мерапрыемстваў па забеспячэнні занятасці, санаторна-курортнага лячэння і іншых.
У цэлым, па словах Наталлі Паўлючэнкі, паводле папярэдніх вынікаў за
мінулы год, бюджэт фонду выкананы з
прафіцытам у суме 314,9 млн рублёў.
Міжбюджэтны трансферт для збалансаванасці бюджэту фонду на выплату
працоўных пенсій і дапамог летась не
прыцягваўся.
Святлана БУСЬКО.

 ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»
Летась толькі Мінск змог цалкам
забяспечыць выплату пенсій і дапамог сродкамі, якія паступаюць у
ФСАН. Забяспечанасць імі ў сталіцы склала крыху больш за 151 %.
Усе астатнія рэгіёны краіны былі датацыйнымі. Найменшая забяспечанасць ФСАН уласнымі сродкамі была
ў Магілёўскай вобласці — 67,1 %,
потым ідзе Віцебская вобласць —
69,2 %, далей Брэсцкая — 73,1 %.
Амаль забяспечана ўласнымі сродкамі для выплаты пенсій і дапамог
Мінская вобласць — 98,6 %. Калі
разглядаць у разрэзе раёнаў, то забяспечанымі з'яўляюцца толькі 25 раёнаў, з якіх восем раёнаў Мінска.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Мільён брытанцаў выйшлі на марш у Лондане
за новы рэферэндум па брэксіце
Брытанцы выйшлі на вуліцы Лондана, патрабуючы
правесці новы рэферэндум
па пытанні аб выхадзе Вялікабрытаніі з Еўрасаюза. Па
словах арганізатараў, колькасць удзель нікаў маршу
дайшла да мільёна, што перасягнула ўсе чаканні, паведаміла Thе Guаrdіаn. Такім чынам, пратэст стаў адным з
самых масавых у гісторыі каралеўства. У акцыі ўзяў удзел
і мэр Лондан Садзік Хан. Ён адзначыў у сваім «Твітэры»,
што, незалежна ад таго, як галасавалі брытанцы ў 2016
годзе, яны не аддавалі свае галасы за дрэнную здзелку
з ЕС або за выхад з Еўрасаюза зусім без здзелкі. Хан
заўважыў, што нерашучасць прэм'ер-міністра ўжо павярнулася супраць брытанцаў: аб'ём інвестыцый у краіну
зніжаецца і «амаль кожны тыдзень» той ці іншы буйны
вытворца заяўляе аб згортванні вытворчасці ў Вялікабрытаніі. Як вядома, анлайн-петыцыя да парламента з
патрабаваннем адмяніць брэксіт набрала больш за
4 мільёны подпісаў.

Прэзідэнт Малі адправіў у адстаўку
кіраўніка генштаба пасля гібелі 134 чалавек
Прэзідэнт Малі Ібрагім
Бубакар Кейта прыняў рашэнне адправіць у адстаўку
кіраўніка генштаба Мбембу
Мусу Кейта, паведамляецца ў заяве савета міністраў

краіны. Як вядома, па меншай меры 134 чалавекі загінулі
ў выніку нападу ў вобласці Мопці ў цэнтральным Малі.
Па наяўнай інфармацыі, узброеныя людзі атакавалі пастухоў народа фулані ў паселішчах Агасагу і Велінгара.
Сярод загінулых аказаліся дзеці, цяжарныя жанчыны
і пажылыя людзі. Шматпрофільная комплексная місія
ААН па стабілізацыі ў Малі накіравала сілы хуткага рэагавання ў населеныя пункты, на якія быў здзейснены
ўзброены напад. Некалькі дзён таму ў гэтым жа рэгіёне
звыш 20 малійскіх ваеннаслужачых загінулі ў выніку атакі
джыхадыстаў.

Гарачы чай павышае рызыку развіцця
раку стрававода на 90 працэнтаў
За над та га рачы чай
павышае рызыку развіцця раку стрававода амаль
удвая, высветлілі анколагі
з Тэгеранскага ўніверсітэта медыцынскіх навук.
Пра вынікі даследавання
яны расказалі ў часопісе Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl оf
Саnсеr. На працягу дзесяці гадоў даследчыкі назіралі
за групай з 50 тысяч чалавек на паўночным усходзе Ірана. Рызыка ўзнікнення раку павышаецца з-за таго, што
занадта гарачы чай пашкоджвае слізістую стрававода,
прыводзячы да яе запалення, лічаць аўтары маштабнага
даследавання. Таксама яны дапускаюць, што парушэнне бар'ернай функцыі прыводзіць да больш выяўленага
ўздзеяння магчымых канцэрагенаў. «Варта пачакаць,
пакуль гарачыя напоі астынуць, перш чым іх піць», — раіць
анколаг Фархад Ісламі, вядучы аўтар даследавання.

Надвор'е

ЯШЧЭ НЕ МАЙ МЕСЯЦ
У чацвер пры праясненнях —
да мінус 7 градусаў

На гэтым тыдні ў нашай краіне чакаецца кароткачасовае пахаладанне. Месцамі будзе ісці мокры снег,
прагназуецца галалёдзіца і парывісты вецер. Характэрнай асаблівасцю сакавіцкага надвор'я з'яўляецца
яго зменлівасць. Гэты год не стаў выключэннем, паведамілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання
і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Сёння ўдзень праз нашу тэрыторыю перамесціцца атмасферны фронт, услед за якім пачне распаўсюджвацца больш
халаднаватае паветра. Удзень на большай частцы тэрыторыі
краіны пройдуць кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага
снегу. Вецер прагназуецца заходні, паўночна-заходні ўмераны,
удзень месцамі парывісты. Максімальная тэмпература паветра
складзе 2—8 цяпла. У сераду ўмовы надвор'я ўначы будзе вызначаць халодная няўстойлівая паветраная маса, а ў дзённыя
гадзіны адаб'ецца ўплыў вобласці павышанага атмасфернага
ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі пройдзе кароткачасовы снег, удзень будзе пераважна без ападкаў,
на асобных участках дарог чакаецца галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні парывісты, тэмпература паветра ўначы складзе
ад нуля да мінус 6 градусаў, удзень — 1—7 цяпла.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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У чацвер у асноўным захаваецца ўплыў вобласці павышанага атмасфернага ціску. Будзе пераважна без ападкаў,
толькі ўначы па поўначы месцамі магчымы невялікі кароткачасовы снег. Тэмпература паветра ўначы складзе ад нуля да
мінус 5 градусаў, пры працяглых праясненнях — да 7 марозу.
Удзень будзе ад плюс 5 да плюс 10 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у
пятніцу ў большасці рэгіёнаў на надвор'е будзе ўплываць
павышаны атмасферны ціск. Ападкаў не чакаецца, толькі
ўначы па паўночнай частцы краіны, дзе адаб'ецца ўплыў
малаактыўнага франтальнага раздзела, месцамі пройдуць
мокры снег і дождж. Тэмпература паветра ўначы складзе ад
мінус 2 да плюс 4 градусаў, удзень — ад плюс 6 градусаў па
паўночным усходзе да 13 цяпла па паўднёвым захадзе краіны.
У найбліжэйшыя выхадныя цёплае паветра пачне паступаць
з Заходняй Еўропы, таму да нас вернецца мяккая вясна.
Сяргей КУРКАЧ.

Два агенцтвы нерухомасці
закрываюцца 29 сакавіка
Міністэрства юстыцыі пазбавіла ліцэнзій агенцтвы
«Планета нерухомасці» і «Нью Флэт», якія неаднаразова парушалі заканадаўчыя патрабаванні да рыэлтарскай дзейнасці. Летась абедзвюм арганізацыям
выносіліся прадпісанні за парушэнні пры рэкламаванні аб'ектаў і аказанні паслуг, а работнікаў штрафавалі.
Апошняй кропляй у рабоце агенцтва «Планета нерухомасці» стала скарга грамадзяніна Е. Ён звярнуўся ў арганізацыю праз рэкламу кватэры, якая здавалася ўнаём. Мала
таго што рэклама аказалася недакладнай, дык яшчэ і па
ўказаным адрасе замест жылога будынка знаходзіўся адміністрацыйны. Акрамя таго, рыэлтарскія паслугі спажыўцу
аказвала асоба, якая не працавала ў штаце агенцтва.
Як нагадалі ў Мінюсце, рыэлтарскія паслугі мае права
аказваць толькі асоба, якая працуе ў штаце арганізацыі,
рыэлтар або агент па аперацыях з нерухомасцю.
— Падставай для закрыцця «Нью Флэт» стала неадпаведнасць дырэктара агенцтва пасадзе, якую ён займаў. Згодна з
законам узначальваць рыэлтарскую арганізацыю можа асоба,
якая мае пасведчанне аб атэстацыі рыэлтара або вышэйшую
адукацыю ці стаж работы не менш як тры гады ў якасці кіраўніка рыэлтарскай арганізацыі, яе падраздзялення ці спецыяліста
па рыэлтарскай дзейнасці. На пасадзе кіраўніка агенцтва знаходзіўся чалавек, які не адпавядаў гэтым патрабаванням.
Акрамя закрыцця агенцтваў, Мінюст прыпыніў дзейнасць
картак двух спецыялістаў па рыэлтарскай дзейнасці: гэта
Жаркевіч В. П. (да 18 сакавіка 2021 года) і Процка В. Л.
(да 18 сакавіка 2020-га). У канцы 2017-га, дарэчы, дзеянне карткі Жаркевіч, на той момант агента па аперацыях з
нерухомасцю агенцтва «Твая кватэра», ужо прыпынялі на
год за тое, што жанчына давала спажыўцам недакладную
інфармацыю пра кватэры для найму.
У Мінюсце папярэджваюць, што абодва спецыялісты
могуць ізноў аказваць рыэлтарскія паслугі толькі пасля
заканчэння тэрміну прыпынення дзейнасці іх картак. А спажыўцы, якія заключылі дагаворы з «Планетай нерухомасці»
і «Нью Флэт», павінны звяртацца для іх скасавання ў гэтыя
арганізацыі.
Ірына СІДАРОК.

