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ШТО Ў 
ПРЫ ЯРЫ ТЭЦЕ?

Як заў сё ды, бюд жэт 
са цы яль на на кі ра ва ны. 
Кры ху больш за па ло ву — 
52 % — пой дзе на аду ка-
цыю, ахо ву зда роўя, куль-
ту ру, спорт, ту рызм.

— Ха це ла ся больш ува-
гі звяр нуць на ахо ву зда-
роўя, бо срод каў для га-
лі ны не ха пае, — ад зна чыў 
стар шы ня Гро дзен ска га 
гар вы кан ка ма Ме чы-
слаў ГОЙ. — У су вя зі з гэ-
тым бы ло пры ня та ра шэн-
не аб вы дзя лен ні да дат ко-
вых фі нан са вых срод каў. 
У пер шую чар гу за кошт 
гэ та га бу дзе на бы та аб-
ста ля ван не для па лі клі нік 
і баль ніц. Мно гія ма юць у 
гэ тым знач ную па трэ бу.

Так са ма срод кі пой-
дуць на бу даў ніц тва но вых 
аб' ек таў ахо вы зда роўя. 
У мік ра ра ё не Аль шан-
ка «за пус цяць» яшчэ ад-
ну ам бу ла то рыю і ку пяць 
аб ста ля ван не. Пач нуц ца 
ра бо ты па пра ек та ван ні 
дру гой па лі ку па лі клі ні кі. 
Но вы мік ра ра ён па куль 
вост ра ад чу вае не да хоп 
са цы яль най інф ра струк-
ту ры.

Уся го на ахо ву зда роўя 
го ра да бу дзе вы дат ка ва-
на 95 міль ё наў руб лёў. 
А са мыя знач ныя срод кі 
пой дуць на аду ка цыю — 
150 міль ё наў руб лёў. Гэ та 
асноў ныя сфе ры бюд жэт-
на га фі нан са ван ня. Да рэ-
чы, на 2019 год рас хо ды 
па ім па вя лі чац ца на 13 і 
20 міль ё наў руб лёў ад па-
вед на.

СПРО БА 
КА А ПЕ РА ЦЫІ

Бюд жэт фар мі ру ец ца з 
не каль кіх кры ніц. Асноў-
ны пры бы так — 47 % — дае 
па да ход ны па да так гра-
ма дзян. Яны пла цяць 13 % 
сва ёй за ра бот най пла ты. 

Ад чу валь ную част ку бюд-
жэ ту фар мі руе так са ма па-
да так на пры бы так з юры-
дыч ных асоб. Яшчэ ад на 
важ ная кры ні ца да ход на-
га ар ты ку ла — па да так на 
зям лю і не ру хо масць.

— У 2018 го дзе шэ ра гу 
прад пры ем стваў мы зні-
зі лі гэ ты па каз чык, не ка-
то рым — з па ні жаль ным 
ка э фі цы ен там, што дасць 
ім маг чы масць да лей 
раз ві вац ца, — пад крэс ліў 
стар шы ня га рад ско га 
Са ве та дэ пу та таў Ба рыс 
ФЁ ДА РАЎ.

У да ход ную скар бон ку 
па сту па юць ад лі чэн ні ад 
про да жу дзяр жаў най ма-
ё мас ці і зя мель ных участ-
каў. Ле тась за кошт гэ та га 
атры ма ла ся знач на па поў-
ніць бюд жэт, бо на зі раў ся 
доб ры по пыт на зя мель-
ныя ўчаст кі.

— Атры ма ныя ад іх про-
да жу срод кі на кі роў ва юц ца 
на ства рэн не інф ра струк-
ту ры ў ра ё нах ін ды ві ду-
аль най за бу до вы, — па ве-
да міў Ба рыс Фё да раў. — 
На прык лад, у 2018 го дзе 
доб ра ўпа рад ка ва на шэсць 
ву ліц у ін ды ві ду аль ным 
сек та ры. На 2019 год пла-
ну ем з гэ тых жа кры ніц і 
да дат ко вых бюд жэт ных 
срод каў увес ці яшчэ як мі-
ні мум два нац цаць ву ліц. 
Ду маю, што атры ма ец ца 
зра біць і больш. Бу дзем 
пад клю чаць і гра ма дзян, 
каб лю дзі ўдзель ні ча лі ў 
бу даў ніц тве да рог з вы-
ка ры стан нем сва іх срод-
каў. І та кія пры кла ды ўжо 
ёсць.

З гэ та га вы ні кае, што 
жы ха ры ву ліц ка а пе ру юц-
ца з дзяр жаў ны мі ор га на-
мі, каб вы ра шыць праб ле-
му доб ра ўпа рад ка ван ня. 
Во пыт па ка заў, што гра-
ма дзя не больш бе раж лі ва 
ста вяц ца да тых аб' ек таў, 
якія зроб ле ны ў тым лі ку і 
за іх гро шы.

ЗНАЙ СЦІ ФЛАГ МАН
Вы ні кі го да па ка за лі, 

што го рад доб ра спра-
ца ваў па экс пар це та-
ва раў і па слуг. Мно гія 
прад пры ем ствы тры ма-
юць «нос па вет ры» і шу-
ка юць рын кі збы ту дзе 
гэ та толь кі маг чы ма. На-
прык лад, прад пры ем ства 
«Ма лоч ны свет» ад праў-
ляе пра дук цыю ў Іар да-
нію, зна хо дзяц ца за каз-
чы кі гро дзен скіх та ва раў 
у Ка та ры і ін шых да лё кіх 
кра і нах. Гэ та пер шыя 
кро кі ў ды вер сі фі ка цыі 
рын ку, які бу дзе знач-
на пе ра крой вац ца. Так, 
згод на з рэс пуб лі кан скай 
пра гра май, бе ла рус кія 
прад пры ем ствы па він ны 
змен шыць экс парт та ва-
раў у Ра сію да 30 % (за-
раз у гро дзен цаў ён скла-
дае да 80 %).

Яшчэ на 30 % трэ ба за-
бяс пе чыць экс парт у ЕС і 
на 30 % — у ін шыя даль-
нія краі  ны. Да та кіх су-
ад но сін трэ ба імк нуц ца і 
прад пры ем ствам го ра-
да. Ак цэнт у гэ тым кі раў-
ніц тва аб лас но га цэнт ра 
ро біць на раз віц ці СЭЗ. 
Ра бо та прад пры ем стваў 
сва бод най эка на міч най 
зо ны мо жа за бяс пе чыць 
і па ступ лен не пра мых за-
меж ных ін вес ты цый. А гэ-
та праб лем нае для го ра да 
пы тан не.

— Зы хо дзя чы з во-
пы ту ра бо ты 2018 го да, 
экс парт па слуг і та ва раў 
мож на спраг на за ваць. 
Мы вый шлі на но выя 
рын кі збы ту, но выя ві ды 
пра дук цыі — з гэ тым не 
бу дзе праб лем, — упэў-
не ны кі раў нік гар вы кан-
ка ма. — Ця жэй з пра мы мі 
за меж ны мі ін вес ты цы я мі. 
На пра ця гу апош ніх двух 
га доў мы не змаг лі знай-
сці буй но га ін вес та ра, які 
па цяг не за са бой ін шыя 
кі рун кі. На прык лад, у 
Смар го ні та кім прад пры-
ем ствам стаў за вод «Кра-
нас пан» і гру па кам па ній 
«Са друж насць», якія 
ства ры лі клас тар і вя дуць 
за са бой ін шыя вы твор-
час ці.

Стар шы ня гар вы кан-
ка ма спа дзя ец ца, што та-
кі флаг ман сё ле та бу дзе 
зной дзе ны і пра ект пач не 
рэа лі за вац ца.

БО НУ СЫ 
ДЛЯ РА БОТ НІ КАЎ

Дэ пу та ты звяр ну лі ўва-
гу на праб ле му кад раў. Не 
сак рэт, што мно гія спе-
цыя  ліс ты едуць на за роб кі 
ў ін шыя кра і ны, у тым лі-
ку — у су сед нюю Поль шчу. 
Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 
бу даў ні чай га лі ны. Та му 
за пла на ва на па ве лі чэн не 
ся рэд няй за ра бот най пла-
ты са 102 да 112 пра цэн таў. 
Та кі рост да зво ліць за тры-
маць пра цоў ныя рэ сур сы, 
па леп шыць бюд жэт сем'-
яў. А га лоў нае — не шу каць 
леп шай до лі за мя жой, а 
пра ца ваць у сва ім го ра дзе 
і доб ра за раб ляць. Та кую 
за да чу, па сло вах Ме чы-
сла ва Гоя, ста вяць пе рад 
са бой га рад скія ўла ды на 
2019 год.

— Ёсць доб рая ды на-
мі ка за апош нія два ме-
ся цы. І мы за раз па він ны 
ўтрым лі ваць план ку ў ты-
ся чу руб лёў. Мяр кую, што 
ся рэд няя зар пла та бу дзе 
ў па ме ры 1100 руб лёў на 
2019 год, — пад крэс ліў кі-
раў нік го ра да.

Да во лі  ра ды каль-
ны бо нус для ра бот ні каў 
вы нес на аб мер ка ван не 
член Са вета Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду, 
ге не раль ны ды рэк тар 
Гро дзен ска га мя са кам-
бі на та Ана толь ГРЫ-
ШУК. Ён пра па на ваў даць 
маг чы масць прад пры ем-
ствам па га шаць пра цэн ты 
за жыл лё вы крэ дыт сва іх 
ра бот ні каў. Што і ка заць, 
ме ры да во лі сме лыя і не 
кож нае прад пры ем ства 
мо жа са бе гэ та да зво ліць. 
Та му іні цы я ты ва бу дзе раз-
гля дац ца паз ней і пры ня та 
як рэ ка мен да цыя. Ра зам з 
тым Ана толь Гры шук упэў-
не ны, што та кая ме ра — 
ад на з са мых дзейс ных па 
за ма ца ван ні ра бот ні ка на 
вы твор час ці.

На се сіі пра гу чаў зва рот 
да дэ пу та таў-кі раў ні коў аб 
удзе ле на прын цы пах ка-
а пе ра цыі ў бу даў ніц тве 
арэнд ных ква тэр. Уво гу ле, 
бу даў ніц тва жыл ля бу дзе 
ак ты ві за ва на. У пер шую 
чар гу ква тэ ры атры ма-
юць шмат дзет ныя і тыя, 
хто мае па трэ бу, а та кіх у 
го ра дзе больш за 1200 ча-
ла век.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Да па мо га 
ў пра ца ўлад ка ван ні

На Го мель шчы не ка мі сіі па ка ар ды на цыі ра бо ты 
па са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва на кі ра ва лі 
на пра ца ўлад ка ван не больш за 200 ча ла век.

Аб гэ тым Бел ТА па ве да міў пер шы на мес нік стар шы ні 
ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 
Го мель ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр СЕ МІ ЁНАЎ. Па-
вод ле яго слоў, у воб лас ці функ цы я ну юць 25 па ста ян на 
дзе ю чых ка мі сій па са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва: 
21 — пры ра ён ных вы кан ка мах, ча ты ры — пры ад мі ніст ра-
цы ях ра ё наў Го ме ля.

— За час ра бо ты ка мі сій з чэр ве ня 2018 го да бы лі на кі ра-
ва ны на пра ца ўлад ка ван не звыш 200 ча ла век. На прык лад, у 
Хой ніц кім ра ё не — 40 жы ха роў, у Доб руш скім — 27, у На раў-
лян скім — 20, у Кар мян скім — 16, — удак лад ніў су раз моў нік.

Уся го ж па да па мо гу, у тым лі ку пра ва вую, кан суль та-
цый ную, ме та дыч ную, у ка мі сіі ле тась звяр ну ла ся больш 
за 600 жы ха роў рэ гі ё на. Тэ ма ты ка пад ня тых гра ма дзя на мі 
пы тан няў бы ла раз на стай най.

— Мно гія ці ка ві лі ся дзе ю чым за ка на даў ствам, ін шыя — 
ал га рыт мам уклю чэн ня ў ба зу не за ня тых у эка но мі цы гра-
ма дзян, пра сі лі рас тлу ма чыць і ас пек ты, якія да ты чац ца 
апла ты па слуг ЖКГ, — ад зна чыў пер шы на мес нік стар шы ні 
ка мі тэ та.

Лю дзі, якія звяр ну лі ся ў ка мі сіі, вы ву ча юць і банк ва-
кан сій. Да рэ чы, у рэ гі я наль ным бан ку на ліч ва ец ца ка ля 
10,5 ты ся чы пра па ноў.

— За па тра ба ва ныя кі роў цы аў та ма бі ля, роз на га ро ду спе-
цы я ліс ты ў бу даў ні чай га лі не (му ля ры, бе тон шчы кі, элект ра-
га за звар шчы кі), сель ска гас па дар чай (апе ра та ры ма шын на га 
да ен ня, жы вё ла во ды, трак та рыс ты-ма шы ніс ты сель ска гас па-
дар чай вы твор час ці), у сфе ры па слуг (швач кі) і ганд лі (пра-
даў цы), так са ма ёсць па трэ ба ў ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс тах 
ме ды цын скай га лі ны, — рас ка заў Аляк сандр Се мі ёнаў.

Ён звяр нуў ува гу, што пры не аб ход нас ці бес пра цоў-
ныя мо гуць прай сці пра фе сій нае на ву чан не і па вы шэн не 
ква лі фі ка цыі па на кі ра ван ні ор га наў па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не. Так, у 2018 го дзе но вы мі для ся бе і 
за па тра ба ва ны мі на рын ку пра цы пра фе сі я мі ава ло да ла 
больш за 1,3 ты ся чы жы ха роў рэ гі ё на.

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ

У кан цы мі ну ла га го да дэ пу та ты га рад ско га Са ве та 
ра зам з кі раў ніц твам вы кан ка ма аб мяр коў ва лі 
і пры ма лі бюд жэт аб лас но га цэнт ра на 2019 год. 
Гэ та га лоў ны да ку мент, які за цвяр джа ец ца на се сіі 
і пра ду гледж вае фі нан са ван не па ўсіх кі рун ках. Як 
і ра ней, асноў ныя срод кі бу дуць вы дат ка ва ны на 
са цы яль ную сфе ру. Ра зам з тым не ўсе атры ма юць 
па сва іх па трэ бах. Для гэ та га не аб ход на «пад цяг ваць» 
эка но мі ку го ра да, ства раць но выя ра бо чыя мес цы 
і за ах воч ваць ра бот ні каў. Вы ка наў чыя ўла ды і дэ пу та ты 
збі ра юц ца знай сці та кі ла ка ма тыў, які бу дзе ўда ла 
пра ца ваць у су час ных умо вах.

Ла ка ма тыў для эка но мі кі 
і бо ну сы для ра бот ні каў

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ 

ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
УП «Проектный институт Брестгипрозем»

Наименование объекта

Начальная 
цена продажи, 

руб. без НДС

Размер 
задатка, 

руб.

ЛОТ № 1. Автомобиль легковой специальный 
Renault Duster, государственный номер 0491 IC-1, 
год выпуска – 2014 г.

3 057,98 305,80

ЛОТ № 2. Автомобиль легковой специальный 
Renault Duster, государственный номер 0492 IC-1, 
год выпуска – 2014 г.

3 057,98 305,80

ЛОТ № 3. Автомобиль легковой специальный 
Renault Duster, государственный номер 0493 IC-1, 
год выпуска – 2014 г.

3 057,98 305,80

Организатор 
торгов

РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Условия продажи без условий

Номер р/с
для перечисления 

задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10 BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 7 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325 Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционных торгах 
и иную информацию можно узнать по телефонам: 

8 (0162) 20-92-13; 21-88-81, 8 029 626 72 52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Последний день приема заявлений – 6 февраля 2019 г. до 17.00

Са ма за ня тыя атры ма лі пра ва 
ра біць стра ха выя ўнёс кі ў ФСАН

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на мі ну лым 
тыд ні пад пі саў Указ № 500 «Аб дзяр жаў ным са цы яль ным 
стра ха ван ні».

Аб гэ тым па ве да мляе Бел ТА са спа сыл кай на прэс-служ бу 
бе ла рус ка га лі да ра. Да ку мен там да дзе на пра ва са ма за ня-
тым фі зіч ным асо бам, якія ажыц цяў ля юць не прад пры маль-
ніц кую дзей насць, удзель ні чаць у дзяр жаў ным са цы яль ным 
стра ха ван ні. Змя ня ец ца так са ма па ра дак вы пла ты ўз но саў 
у дзяр жаў ны па за бюд жэт ны фонд са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва для ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, на-
та ры у саў і ад ва ка таў.

За раз унёс кі бу дуць вы плач вац ца імі толь кі за пе ры яд 
фак тыч на га ажыц цяў лен ня сва ёй дзей нас ці з атры ман нем 
да хо ду. Указ рэ гу люе так са ма пы тан ні за бес пя чэн ня пра воў 
і га ран тый у га лі не дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха ван ня 
асоб, якія пра цу юць у за меж ных ар га ні за цы ях на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі, і гра ма дзян, якія апраў да ныя су дом і кры мі наль ны 
пе ра след су праць якіх спы не ны. Акра мя та го, да ку мен там 
ска рэк та ва ны асоб ныя нор мы за ка на даў чых ак таў з улі кам 
пра ва пры мя няль най прак ты кі, а так са ма ў мэ тах пры вя-
дзен ня іх у ад па вед насць са зме на мі ў за ка на даў стве.


