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НАДЗЁННАЕ

27 лютага 2014 г.
ДЗЕНЬ АДЧЫНЕНЫХ ДЗВЯРЭЙ:
ЧАКАЕМ ГАСЦЕЙ

 Электронны ўрад

Любы ахвотны зможа наведаць 28 лютага аддзяленні
дзённага знаходжання для інвалідаў і пажылых людзей тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Мінскага раёна, што месціцца ў Заслаўі. Менавіта тут аб 11 гадзіне пачынаецца
мерапрыемства «Дзень адчыненых дзвярэй — мы
чакаем гасцей».

СУЧАСНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ
СУПРАЦЬ БЮРАКРАТЫІ

АМАЛЬ 2 ТЫСЯЧЫ
«АБАНЕНТАЎ»
Прадпрыемства было створана
ў сакавіку 2012-га ў адпаведнасці
з Указам Прэзідэнта. Сёння НЦЭП
аказвае электронныя паслугі сістэмы абароненай электроннай пошты
для дзяржаўных органаў і арганізацый Maіlgov, элект рон на га да кументазвароту, агульнадзяржаўнай
аў таматызаванай інфармацыйнай
сіс тэ мы (ААІС) і цэнт ра Maіlgov,
які сведчыць, а таксама далей выпрацоўвае новыя паслугі. Першыя
лічбы па дзейнасці НЦЭП за мінулы
год агучыў Сяргей Руднеў, намеснік
дырэктара — начальнік упраўлення
экс плуа та цыі элект рон ных сіс тэм
Нацыянальнага цэнтра электронных
паслуг: «Агульная колькасць спажыўцоў — 1886. З іх небюджэтных
арганізацый — 811. Лідарам з'яўля-

ецца Мінск». Спецыяліст паведаміў,
што па сіс тэме абароненай электроннай пошты было перададзена
больш за 4,5 млн электронных паведамленняў, а па сістэме міжведамаснага дакументазвароту — каля
50 тысяч электронных дакументаў.
Не дзіўна, што ІТ-эксперты два гады таму ацанілі стварэнне НЦЭП як
пазітыўнае і даўно чаканае рашэнне,
якое дазволіць аб'яднаць разрозненыя
высілкі мноства дзяржарганізацый у
прадастаўленні электронных паслуг.

ЭЛЕКТРОННЫЯ ПАСЛУГІ
ДОЙДУЦЬ ДА КОЖНАГА
Сёння вельмі патрэбна актыўная
пазіцыя дзяржаўных органаў па арганізацыі прадастаўлення электронных
паслуг праз адзіны партал, пераводу
адміністрацыйных працэдур у электронны выгляд пад фактычныя патрэбы
эканомікі краіны і грамадства. На адзіным партале электронных паслуг ААІС
патрабуецца размяшчэнне наступных
катэгорый паслуг і інфармацыйнага
ўзаемадзеяння, якія адносяцца да так
званага «Электроннага ўрада»: G2G:
урад — урад; G2C: урад — насельніцтва; G2B: урад — бізнес. Для папулярызацыі адзінага партала будуць
развівацца паслугі іншых катэгорый:
B2C: бізнес—спажыўцы; B2B: бізнес—бізнес.

Акрамя таго, сёлета ў Беларусі
будзе сфарміраваны паўнавартасны
інстытут інфармацыйных пасярэднікаў, дзе электронную паслугу ААІС
змогуць заказаць тыя, хто па нейкіх
прычынах не можа зрабіць гэта з дому. Адпаведныя рашэнні прыняты на
ўзроўні Указа Прэзідэнта і пастановы
ўрада. Ролі такіх пасярэднікаў будуць
выконваць аддзяленні Белпошты і
сэрвісныя цэнтры Белтэлекама. Яны
будуць аказваць паслугі на падставе
дагавароў з НЦЭП. Будзе створана
магчымасць на падставе дакумента,
які сведчыць асобу, выканаць ад імя
грамадзяніна пэўныя дзеянні і атрымаць заказаную ім электронную паслугу. Гэта дазволіць давесці паслугі да
любых населеных пунктаў краіны.
Спецыялісты таксама сцвярджаюць, што развіццё адзінага партала
дазволіць спрасціць не толькі тэхнічнае інфармацыйнае ўзаемадзеянне,
але і юрыдычнае афармленне прадастаўлення інфармацыі. Гэта асабліва
актуальна для буйных арганізацый,
якім даводзіцца пастаянна ўзаемадзейнічаць са шматлікімі дзяржорганамі. Неабходнасць мець мноства дагавароў з міністэрствамі і ведамствамі
цяпер знікне. У спажыўца інфармацыі
будзе адзін дагавор — з Нацыянальным цэнтрам электронных паслуг.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

Як адзначылі ў Камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага аблвыканкама, грамадзяне змогуць
азнаёміцца з паслугамі, якія тут прапаноўваюцца. Для гасцей плануюцца таксама экскурсія па аддзяленнях цэнтра,
майстар-класы.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

У КІНАТЭАТР — НОЧЧУ
НАВІНЫ

Пераход на электронны
дакументазварот абсалютна ўсіх
дзяржаўных органаў і іншых
дзяржаўных арганізацый павінен
завершыцца ў 2015 годзе, што
павысіць хуткасць прыняцця
кіраўніцкіх рашэнняў.
Пра гэта заявіў учора Андрэй
Ільін, дырэктар Нацыянальнага
цэнтра электронных паслуг.

З сённяшняга дня ў краіне павышаюцца цэны на высокатлустыя віды малака, кефіру, смятаны, тварагу, а
таксама на малочныя прадукты са смакавымі дабаўкамі і напаўняльнікамі.



ПАДЗЕІ
выдаткі на аплату працы. Высокая тут доля выдаткаў і на
электраэнергію — 20,2% (больш за 1 тысячу), на амартызацыю — каля 15% (766,5 рубля), на капітальны і бягучы рамонты асноўных сродкаў, аварыйна-аднаўленчыя
работы — 10% (500 рублёў). Падлічана, што сабекошт
кубаметра сцёкаў складае 3984 рублі, а структура выдаткаў практычна тая ж, як і па водазабеспячэнні.
Усе гэтыя прапановы разглядаліся на пасяджэнні рабочай групы па вывучэнні праблемных пытанняў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы, якую ўзначальвае старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Аляксандр
ЯКАБСОН. Кіраўнік групы выказаў думку, што прапановы Мінжылкамунгаса неабходна старанна прааналізаваць на міжведамасным узроўні, бо ёсць меркаванні
«за» і «супраць».
«Міністэрства ЖКГ прапануе знайсці кампраміснае
рашэнне па многіх прынцыповых пазіцыях, якія ўплываюць на кошт выдаткаў, у мэтах іх зніжэння, — адзначыў
на пасяджэнні віцэ-прэм'ер Анатоль КАЛІНІН. — Фактычна гэта новая эканамічная мадэль, якую яшчэ неабходна дапрацоўваць. Таму прымаць канчатковыя рашэнні
ў сферы ЖКГ трэба з улікам таго, як яны адаб'юцца не
толькі на сабекошце, але і на якасці паслуг».
Сяргей КУРКАЧ.

ЧАМУ «ЗАЦІХЛА» СТАЛІЧНАЯ ПАДЗЕМКА?
Учо ра ўдзень пры клад на ў
14.40 быў спы не ны рух на
абедз вюх лі ні ях ста ліч на га
метро. Пасажыраў папрасілі
пакінуць станцыі і да месца
прызначэння дабірацца наземным транспартам.
Па інфармацыі кіраўніцтва Мінскага метрапалітэна, рух спынілі па
распараджэнні ўпраўлення ўнутраных спраў па ахове метрапалітэна.
Пазней з'явіліся тлумачэнні ад галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў
Мінгарвыканкама.
— Паступіла інфармацыя, што на
некаторых станцыях метро могуць
знаходзіцца падазроныя прадметы.
У мэтах аператыўнага абследавання

тэрыторыі было прынята рашэнне аб
закрыцці станцый для правядзення
прафілактычных работ, — паведаміў
у адной з сацыяльных сетак прэссакратар ГУУС Мінгарвыканкама
Аляксандр Ластоўскі.
Пасажыры з метро досыць хутка запоўнілі прыпынкі наземнага
транспарту. У аў тобусы, што ехалі
па праспекце Незалежнасці, было
не ўціснуцца. Дзяржпрадпрыемства
«Мінсктранс» аператыўна выдзеліла дадатковы транспарт. Тым часам
людзі ў сацыяльных сетках актыўна
«посцілі» фота шматлікіх грамадзян,
што стаялі ў чаканні транспарту і абмяркоўвалі, калі ж нарэшце дазволяць карыстацца метро.

На пытанне карэспандэнта «Звязды» аб тым, колькі станцый удалося праверыць на наяўнасць падазро ных прад ме таў за пры бліз на
тры гадзіны пасля спынення метро,
Аляксандр Ластоўскі адказаў, што
пакуль такой інфармацыі няма. Але
каля 17.43 ГУУС Мінгарвыканкама
праінфармавала, што метро аднавіла сваю работу.
Ганна ГАРУСТОВІЧ.
P.S. Як неўзабаве паведаміла
БЕЛТА са спасылкай на інфармацыю, агучаную ў эфіры тэлеканала
АНТ, работу метро паралізаваў тэлефонны тэрарыст, якога ўжо затрымалі



Гэта прадугледжана пастановай Мініс тэрства эканомікі №10 ад 14 лютага, якое афіцыйна апублікавана на
Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Згодна з дакументам, малакаперапрацоўчым арганізацыям дазваляецца павялічыць адпускныя цэны на высокатлус тыя віды
малака, кефіру, смятаны, тварагу, а таксама на гэтыя ж
малочныя прадукты са смакавымі дабаўкамі і напаўняльнікамі на 5 працэнтаў. Пры гэтым для павышэння зацікаўленасці вытворцаў у павелічэнні выпуску нізкатлус тых відаў
малочных прадук таў, а таксама малочных прадук таў без
смакавых дабавак і напаўняльнікаў Мінэканомікі дало дазвол павялічыць на 7 працэнтаў гранічныя максімальныя
адпускныя цэны на малако каровіна пастэрызаванае і кефір тлус тасцю да 3,5 працэнта, смятану тлус тасцю да 25
працэнтаў, тварог тлустасцю да 9 працэнтаў без смакавых
дабавак і напаўняльнікаў.
Сама пастанова прынята з улікам прапаноў Міністэрства
сельскай гаспадаркі і харчавання ў мэтах кампенсацыі падаражання малочнай сыравіны.
Сяргей РАСОЛЬКА.

СТУДЭНТ, ЯКІ ЗАСТРЭЛІЎСЯ Ў ЦІРЫ,
МЕЎ ПСІХІЧНАЕ РАССТРОЙСТВА
Цэнтральны раённы аддзел Следчага камітэта завяршыў праверку па факце смерці другакурсніка
Інстыту та прадпрымальніцтва і парламентарызму.
Малады чалавек выстраліў сабе ў галаву на вачах
інструк тара аднаго са сталічных ціраў увечары 17
снежня.

ФАКТЫ

 Спыненне

Першыя начныя кінапрагляды адбыліся яшчэ летась. «Паслуга адразу мела вялікі поспех, — адзначыла вядучы метадыст магілёўскага «Кінавідэапраката» Дар'я Лісічык. — Квіткі, продаж якіх пачынаецца за два тыдні да мерапрыемства,
цалкам разыходзяцца ў першыя ж дні».
У рамках праекта «Ноч вялікага кіно» ў кінатэатры «Чырвоная зорка» адбудзецца адразу некалькі прэм'ер гэтага
года: пеплум «300 спартанцаў: Росквіт імперыі», баявік «Прага хуткасці» і камедыя «Лёгкі на ўспамін». Кінагледачоў чакаюць забаўляльныя гульні, фотасесіі, а падчас перапынку
паміж сеансамі адбудзецца розыгрыш іPad Mіnі і паездкі на
дваіх у Рыгу.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

ПАВЫШАЮЦЦА ЦЭНЫ НА МАЛАКО
І МАЛОЧНЫЯ ПРАДУКТЫ

САБЕКОШТ ВАДЫ І ВОДААДВЯДЗЕННЯ
ЗНІЗЯЦЬ НА 15%?
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Мінжылкамунгас таксама ініцыюе зніжэнне на 50% ставак падатку на здабычу і экалагічнага падатку пры рэалізацыі паслуг водазабеспячэння і водаадвядзення насельніцтву. Прыняцце паніжальнага каэфіцыента да ставак падатку на нерухомасць, зямельнага і экалагічнага падаткаў
дазволіць знізіць цэннік вады яшчэ на 120 рублёў. Прапануецца таксама зацвердзіць (тэрмінам на 1 год) абгрунтаваны нарматыў страт і няўлічаных расходаў вады з сістэмы
камунальнага водазабеспячэння, што будзе стымуляваць іх
зніжэнне. Калі паменшыць такія страты водазабеспячэння
з цяперашніх 21% да 15%, то гэта можа даць яшчэ каля 54
рублёў эканоміі ў структуры сабекошту.
Нагадаю, што сёння ўзровень кампенсацыі насельніцтвам выдаткаў на аказанне паслуг па водазабеспячэнні і водаадвядзенні складае каля 20%. Прапанаваныя
захады павысяць гэты паказчык на 4%, а сабекошт у
структуры міністэрства можа знізіцца на 15% па паслузе
водазабеспячэння і на 14,8% — па водаадвядзенні. А гэта
шлях да зніжэння бюджэтнага субсідавання.
Эксперты галіны адзначылі, што штогод арганізацыямі
ЖКГ рэалізуецца насельніцтву і іншым спажыўцам каля 500
млн кубаметраў вады, а ў сярэднім гэта складае 1,5 млн «кубоў» за суткі, дзе толькі насельніцтву — каля 1 млн за суткі.
Усяго ў сістэме міністэрства налічваецца 136 арганізацый,
якія аказваюць паслугі па водазабеспячэнні і водаадвядзенні, з якіх 18% з'яўляюцца самастойнымі, а 82% — комплекснымі арганізацыямі ЖКГ. Пры гэтым 66% вады адпускаецца
менавіта самастойнымі арганізацыямі, якія функцыянуюць у
Мінску, абласных цэнтрах і буйных гарадах краіны.
Па сістэме водазабеспячэння сабекошт 1 кубаметра вады ў сярэднім па краіне складае 5017 рублёў. У
структуры сабекошту 22,7% (1140 рублёў) займаюць

У Магілёве хапае аматараў, згодных глядзець фільмы
нават да раніцы.

Згодна з пасмяротнай псіхолага-псіхіятрычнай экспертызай, ва ўраджэнца Гомельскай вобласці на момант лёсавызначальнага выстралу было «псіхічнае расстройства,
якое суправаджаецца ідэямі і дзеяннямі, накіраванымі на
самагубства». Фактаў, якія б указвалі на тое, што студэнта
забілі, следчыя не выявілі. Таму, у адпаведнасці з Крымінальна-працэсуальным кодэксам, у завядзенні крымінальнай справы адмоўлена. Разам з тым ва ўпраўленні Следчага камітэта па Мінску паведамілі, што «ў сталічным ціры
неналежна арганізаваны кантрольна-прапускны рэжым».
Гэта і паспрыяла таму, што здарылася трагедыя. Адміністрацыя ўстановы ў бліжэйшы час павінна ліквідаваць усе
недахопы.
Надзея ПАЎЛАВА.

АДМЕНЕНЫ АЎТОБУСЫ
ДА КІЕВА
Дзяржаўнае прадпрыемства «Мінсктранс» паведаміла
аб прыпыненні руху аўтобусаў на Кіеў.
Гаворка ідзе пра маршру ты Мінск — Кіеў (Ачакаў) на
рэйсы адпраўленнем з Мінска ад АВ «Цэнтральны» ў 18.30,
ад АВ «Усходні» ў 18.50 па аўторках, чацвяргах, пятніцах,
суботах і нядзелях (з Чарнігава ў 23.50 па серадах, пятніцах,
суботах, нядзелях і панядзелках); Мінск — Кіеў на рэйсы
адпраўленнем з Мінска ад АВ «Цэнтральны» ў 23.20, ад
АВ «Усходні» ў 23.45 па пятніцах (з Чарнігава ў 16.10 — па
суботах).
Аб'яўлена, што рух аўтобусаў прыпынены з 25 лютага.
Дагэтуль была інфармацыя, што з 19 лютага рух па гэтых
маршру тах часова будзе ажыццяўляецца да тарыфнага
«Чарнігаў АВ».
Сяргей РАСОЛЬКА.

