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На пер шае дзi ця ён скла дае 
35% ся рэд ня ме сяч най за ра-
бот най пла ты ра бот нi каў рэс-
пуб лi кi, на дру гое i на ступ ных 
дзя цей — 40%. Да па мо га на 
дзi ця-iн ва лi да пры зна ча ец ца i 
вы плач ва ец ца ў па ме ры 45% 
ся рэд ня ме сяч най за ра бот най 
пла ты не за леж на ад чар го вас-
цi на ра джэн ня дзя цей у сям'i.

Для раз лi ку па ме ру гэ та га 
вi ду да па мо гi з 1 лiс та па да гэ-
та га го да па 31 сту дзе ня на-
ступ на га го да пры мя ня ец ца 
па каз чык ся рэд ня ме сяч най 
за ра бот най пла ты за трэ цi 
квар тал 2015 го да ў па ме ры 
Br6 млн 953 тыс. 494. Та кiм 
чы нам, з лiс та па да 2015-га 
па сту дзень 2016-га па мер 
што ме сяч най да па мо гi па до-
гля дзе дзi цяці ва ўзрос це да 

3 га доў скла дае: на пер шае 
дзi ця — Br2 млн 433,7 тыс., на 
дру гое i на ступ ных дзя цей — 
Br2 млн 781,4 тыс., на дзi ця-iн-
ва лi да ва ўзрос це да 3 га доў — 
Br3 млн 129,1 тыс.

Тым, хто пра жы вае на тэ-
ры то рыi ра дые ак тыў на га за-
брудж ван ня ў зо не на ступ на га 
ад ся лен ня або з пра вам на ад-
ся лен не, да па мо га па до гля дзе 
дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў 
пры зна ча ец ца i вы плач ва ец ца 
ў па ме ры 150% да ўста ноў ле-
на га за ко нам.

Па ста но вай мi нiс тэр ства 
за цвер джа ны бюд жэт пра жы-
тач на га мi нi му му ў ся рэд нiм 
на ду шу на сель нiц тва (БПМ), 
якi з 1 лiс та па да гэ та га го да па 
31 сту дзе ня на ступ на га го да 

скла дае Br1 млн 567 тыс. 810 
у раз лi ку на ме сяц. Па коль кi 
па мер но ва га БПМ нi жэй, чым 
па мер дзе йна га з 1 жнiў ня па 
30 каст рыч нi ка гэ та га го да 
(Br1 млн 569 тыс. 130), то ў ад-
па вед нас цi з за ка на даў ствам 
но вы нар ма тыў не ўжы ва ец ца 
для раз лi ку па ме раў ас тат нiх вi-
даў дзяр жаў ных да па мог сем'-
ям, якiя вы хоў ва юць дзя цей.

Та кiм чы нам, ад на ра-
зо вая да па мо га пры на-
ра джэн нi пер ша га дзi ця цi 
(10 БПМ) на на ступ ныя тры ме-
ся цы па-ра ней ша му скла дае 
Br15 млн 691,3 тыс., пры 
на ра джэн нi дру го га i на-
ступ ных дзя цей (14 БПМ) —
Br21 млн 967,8 тыс. Ад на ра зо-
выя выплаты жан чы нам, якiя 
ста лi на ўлiк у дзяр жаў ных ар-

га нi за цы ях ахо вы зда роўя да 
12-тыд нё ва га тэр мi ну ця жар-
нас цi, — Br1 млн 569,1 тыс. 
(100% БПМ).

Што ме сяч ная да па мо-
га на дзя цей, ста рэй шых за 
3 га ды, з асоб ных ка тэ го рый 
сем' яў, якiя вы зна ча юц ца за-
ка на даў ствам, на дзi ця-iн ва-
лi да (70% БПМ) раў ня ец ца 
Br1 млн 98,4 тыс., на iн шых 
дзя цей у сям'i (50% БПМ) — 
Br784,6 тыс. Што ме сяч ная 
да па мо га па до гля дзе дзi ця-
цi-iн ва лi да ва ўзрос це да 18 
га доў (100% БПМ) скла дае 
Br1 млн 569,1 тыс.; што ме-
сяч ная да па мо га на дзi ця ва 
ўзрос це да 18 га доў, iн фi цы-
ра ва на га ВIЧ (70% БПМ), — 
Br1 млн 98,4 тыс.

Што ме сяч ная да па мо га 
сем' ям на дзя цей ва ўзрос це 
ад 3 да 18 га доў у пе ры яд вы-
ха ван ня дзi ця цi ва ўзрос це да 
3 га доў скла дае Br784,6 ты сяч. 
(50% БПМ).

Кан стан цiн ЛЮТ КЕ ВIЧ
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«Ка лі бе ла ру сы 
пры яз джа юць у В'ет нам, 
мы су стра ка ем іх на ват 
не як ту рыс таў, а як бліз кіх 
сяб роў і та ва ры шаў», — 
за явіў Нгу ен Ку ок Хынг, 
на мес нік на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня 
па ту рыз ме Мі ніс тэр ства 
куль ту ры, спор ту 
і ту рыз му Са цы я ліс тыч най 
Рэс пуб лі кі В'ет нам пад час 
ту рыс тыч на га роўд-шоу, 
ар га ні за ва на га ў Мін ску.

З 1 лі пе ня гэ та га го да ў ад на-
ба ко вым па рад ку В'ет нам увёў 
бяз ві за вы рэ жым для бе ла ру саў. 
Ён рас паў сюдж ва ец ца на ўсіх 
асоб, якія ма юць бе ла рус кае гра-
ма дзян ства, і бу дзе дзей ні чаць 
на пра ця гу го да — да 30 чэр ве ня 
2016-га. Па вод ле слоў прад стаў-
ні ка в'ет нам ска га мі ніс тэр ства, у 
ся рэд нім кра і ну на вед вае ўся го 
не каль кі ты сяч жы ха роў Бе ла ру-
сі ў год. Але з мо ман ту, ка лі быў 
уве дзе ны бяз ві за вы рэ жым, у па-
раў на нні з мі ну лым го дам, коль-
касць на вед валь ні каў па вя лі чы-
ла ся на 30%.

Сён ня асноў ны ту рыс тыч ны 
па ток у В'ет нам ідзе з су сед ніх 
кра ін — Кі тая, Юж най Ка рэі і Япо-
ніі. Гэ та больш за тры міль ё ны 
на вед валь ні каў. Ра сія зай мае 7-е 
мес ца — ка ля 365 000. Пры тым 

ах вот ных ад па чыць ці ка віць не 
толь кі маг чы масць ба віць час ка-
ля мо ра, але і эка-, ме ды цын скі, 
гаст ра на міч ны, гіс та рыч ны і куль-
тур ны ту рызм.

Ад па чы нак у В'ет на ме лі чыц-
ца да во лі тан ным у па раў на нні з 
су свет ны мі кош та мі. Але для бе-
ла ру саў ра ней ад ной з га лоў ных 
пе ра шкод бы ло атры ман не ві зы, 
якая ця пер ад ме не на, а так са ма 
ад сут насць пра мо га пе ра лё ту. 
Што ты чыц ца апош ня га, то пе-
ра мо вы ўжо ідуць і ў хут кім ча се 
му сяць даць вы нік. Па куль мож-
на здзейс ніць 9-га дзін ны пе ра лёт 
праз Маск ву.

— В'ет нам — не толь кі пры го-
жая кра і на, — ка жа Нгу ен Ку ок 
Хынг, рас па вя да ю чы пра плю сы 
ад па чын ку ў В'ет на ме, — яе га-
лоў нае ба гац це — на род, доб ры 
і вет лі вы. Мы заўж ды з асаб лі вай 
цеп лы нёй ві та ем ту рыс таў з пост-
са вец кіх кра ін і ста вім ся да іх па-
брац ку.

Па вод ле слоў прад стаў ні ка 
В'ет на ма, ту рыс тыч ная за ці каў ле-
насць мае двух ба ко вы ха рак тар. 
Ён лі чыць, што Бе ла русь — «цу-
доў ная, пры го жая кра і на з гас цін-
ным, доб ра зыч лі вым, ра зум ным 
на ро дам», якая ў сваю чар гу мо жа 
стаць доб рым мес цам ад па чын ку 
для в'ет нам цаў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by

Бе ла русь за ня ла ў рэй тын гу Dоіng Busіnеss-2016 
(«Вя дзен не біз не су-2016») 44-ю па зі цыю ся род 
189 дзяр жаў, па якіх пра во дзіц ца гэ та да сле да ван-
не, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Згод на з ана ла гіч най спра ва зда чай, апуб лі ка ва най 
у каст рыч ні ку мі ну ла га го да, кра і на зай ма ла 57-е мес-
ца. Ра зам з тым пас ля тра ды цый на га пе ра гля ду вы ні каў 
па пя рэд ня га спра ва здач на га пе ры я ду, звя за на га з аб-
наў лен нем да ных, за сна ва ным на прад стаў лен ні кра і на-
мі — удзель ні ца мі да сле да ван ня да дат ко вых ма тэ ры я лаў і 
ка мен та ры яў, а так са ма ў су вя зі са змя нен нем ме та да ло гіі 
ацэн кі па каз чы каў фар маль на лі чыц ца, што Бе ла русь 
зай ма ла ў спра ва зда чы Dоіng Busіnеss-2015 не 57-е, а 
43-е мес ца.

У гла баль ным рэй тын гу Сін га пур за ха ваў сваю па зі цыю 
лі да ра. У дзя сят цы кра ін з най больш спры яль ны мі ўмо ва-
мі для прад пры маль ніц кай дзей нас ці за Сін га пу рам ідуць 
Но вая Зе лан дыя, Да нія, Рэс пуб лі ка Ка рэя, Ган конг (Кі тай), 
Вя лі ка бры та нія, ЗША, Шве цыя, Нар ве гія і Фін лян дыя.

Ся род кра ін пост са вец кай пра сто ры са мае вы со кае 
мес ца (16) зай мае Эс то нія. Сле дам за ёй ідуць Літ ва (20), 
Лат вія (22) і Гру зія (24). Да лей — Ар ме нія (35), Ка зах стан 
(41), Ра сія (51), Мал до ва (52), Азер бай джан (63), Кыр-
гыз стан (67), Укра і на (83), Уз бе кі стан (87), Та джы кі стан 
(132).

У Мі нэ ка но мі кі пад крэс лі лі, што ў спра ва зда чы «Вя-
дзен не біз не су-2016» для Бе ла ру сі за фік са ва ны дзве ста-
ноў чыя рэ фор мы: ска ра чэн не агуль на га тэр мі ну дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці, пра воў на яе 
і здзе лак з ёй, з маг чы мас цю ажыц цяў лен ня рэ гіст ра-
цый ных дзе ян няў у тэр мі но вым па рад ку — на пра ця гу 
ад на го ра бо ча га дня (па каз чык «Рэ гіст ра цыя ўлас нас ці»), 
а так са ма ўвя дзен не для суб' ек таў гас па да ран ня элект-
рон най дзяр жаў най рэ гіст ра цыі (па каз чык «Рэ гіст ра цыя 
прад пры ем стваў»). Спра шчэн не пра віл ува хо джан ня ў 
біз нес да ло маг чы масць па леп шыць рэй тын га выя па зі-
цыі кра і ны па па каз чы ку «Рэ гіст ра цыя прад пры ем стваў» 
ад ра зу на 27 пунк таў.

Су куп ны рэй тынг спры яль нас ці ўмоў вя дзен ня біз не су 
за сноў ва ец ца на па каз чы ку ад да ле нас ці ад пе ра да во га 
ру бя жа (ПР). Ён па каз вае, на коль кі пра ва вы рэ жым, які 
рэ гу люе дзей насць суб' ек таў гас па да ран ня той ці ін шай 
кра і ны, на блі жа ны да пе ра да вых прак тык у сфе ры рэ гу-
ля ван ня прад пры маль ніц кай дзей нас ці. Чым вы шэй шы 
бал, атры ма ны па па каз чы ку ад да ле нас ці ад пе ра да во га 
ру бя жа (скла дае ад 0 да 100), тым больш спры яль нае 
прад пры маль ніц кае ася род дзе і больш тры ва лыя пра-
ва выя ін сты ту ты ў кра і не. У да сле да ван ні «Вя дзен не 
біз не су-2016» па каз чык ад да ле нас ці ад пе ра да во га ру-
бя жа для Бе ла ру сі склаў 72,33 ба ла (па леп ша ны да па-
пя рэд ня га спра ва здач на га пе ры я ду на 0,54 ба ла). «Гэ та 
дае маг чы масць га ва рыць аб тым, што раз рыў па між 
да сяг нен ня мі кра і ны і пе ра да вым ру бя жом, раз лі ча ным 
на пад ста ве най леп шых па каз чы каў па ўсіх кра і нах і за 
ўсе га ды, скла дае 27,67 ба ла», — рас тлу ма чы лі ў Мі н-
эка но мі кі.

«У цэ лым вы ні кі да сле да ван ня «Вя дзен не біз не су-
2016» па ка за лі, што, ня гле дзя чы на іс ну ю чыя да сяг нен ні 
ў ства рэн ні спры яль ных умоў для раз віц ця біз не су, рэ зерв 
у гэ тым на прам ку для Бе ла ру сі за ста ец ца знач ным. Урад 
кра і ны мае на мер і да лей пра во дзіць рэ фор мы ва ўсіх 
сфе рах прад пры маль ніц кай дзей нас ці, уліч ва ю чы рэ ка-
мен да цыі Су свет на га бан ка і ста ноў чы во пыт за меж ных 
кра ін, з мэ тай раз віц ця пры ват на га сек та ра эка но мі кі і 
па ляп шэн ня ўмоў для вя дзен ня біз не су», — за пэў ні лі ў 
Мі нэ ка но мі кі.

Спра ва зда ча «Вя дзен не біз не су» пра во дзіць ана ліз пра-
ва вых норм, што пры мя ня юц ца ад нос на пры ват ных прад-
пры ем стваў па 11 га лі нах іх жыц цё ва га цык лу. У бя гу чым го-
дзе дзе сяць з гэ тых га лін бы лі ўклю ча ны ў су куп ны рэй тынг 
спры яль нас ці ўмоў вя дзен ня біз не су. У іх лік ува хо дзяць: 
ства рэн не прад пры ем стваў, атры ман не да зво лаў на бу даў-
ніц тва, пад клю чэн не да элект ра за бес пя чэн ня, рэ гіст ра цыя 
ўлас нас ці, атры ман не крэ ды таў, аба ро на пра воў мі на ры тар-
ных ін вес та раў, па дат ка аб кла дан не, між на род ны ган даль, 
за бес пя чэн не вы ка нан ня кант рак таў і вы ра шэн не не пла це-
жаз доль нас ці прад пры ем стваў. Да сле да ван не «Вя дзен не 
біз не су» так са ма вы мя рае рэ гу ля ван не рын ку пра цы — па-
каз чык, які ў гэ тым го дзе не ўва хо дзіць у рэй тынг.

З чэр ве ня 2014-га па чэр вень 2015 го да да сле да ван не 
«Вя дзен не біз не су-2016», якое ахоп лі вае 189 кра ін, за-
фік са ва ла 231 рэ фор му ў сфе ры рэ гу ля ван ня біз не су. З 
лі ку рэа лі за ва ных рэ форм, на кі ра ва ных на спра шчэн не і 
зні жэн не кош ту вы ка нан ня пра ва вых норм, так са ма як і 
ў мі ну лым спра ва здач ным пе ры я дзе, най боль шая коль-
касць рэ форм за фік са ва на ў сфе ры спра шчэн ня пра цэ дур 
ства рэн ня прад пры ем стваў. На ступ ны мі па па пу ляр нас ці 
ста лі рэ фор мы ў сфе ры па дат ка аб кла дан ня, пад клю чэн ня 
да элект ра за бес пя чэн ня і рэ гіст ра цыі ўлас нас ці.

БЕ ЛА РУСЬ — 44-я 
ПА ВЯ ДЗЕН НІ БІЗ НЕ СУ

Сацыяльны клопат Сацыяльны клопат   ��

Мы і светМы і свет  ��

ЦІ БЫ ЛІ ВЫ 
Ў В'ЕТ НА МЕ?

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не стар шы ні праў лен-
ня ЗАТ «Дру гі на цы я наль ны тэ ле ка нал» Кісялю Ры го ру Ле а ні да ві чу 
ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Як па ве да мi лi ў ад дзе ле на ро да на сель нiц тва, ген дар най 
i ся мей най па лi ты кi Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най 
аба ро ны, у ад па вед нас цi з но вай рэ дак цы яй за ко на «Аб 
дзяр жаў ных да па мо гах сем' ям, якiя вы хоў ва юць дзя цей» 
з 1 сту дзе ня 2013 го да па мер што ме сяч най да па мо гi па 
до гля дзе дзi ця цi ва ўзрос це да 3 га доў ды фе рэн цы ру-
ец ца ў за леж нас цi ад коль кас цi дзя цей у сям'i.

У Гро дзен скім ту рысц ка-ін фар ма цый ным цэнт ры прэ зен та ва лі кні гу 
«Пла не та ідэй», якая да па мо жа ўдзель ні кам транс гра ніч на га су пра-
цоў ніц тва. На «Пла не це ідэй» парт нё раў у за меж жы знай шлі мно гія 
прад стаў ні кі рэ гі ё наў Гро дзен шчы ны, і ўжо ёсць пра па но вы па су мес ных 
пра ек тах. Як іх пра віль на пад рых та ваць, афор міць за яў ку на атры ман-
не гран та? Кні га «Пла не та ідэй» — вы дат ны «да рад чык» для тых, хто 
хо ча ажыц ця віць сваю іні цы я ты ву па роз ных кі рун ках транс гра ніч на га 
су пра цоў ніц тва. Да рэ чы, у рам ках пра ек та «Пла не та ідэй» ство ра ны 
сайт (і-planeta.eu), дзе кож ны ах вот ны мо жа раз мяс ціць сваю ідэю і ка-
ар ды на ты для по шу ку парт нё ра.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchik@zviazda.by
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На пла не це... ідэй
Як ажыц ця віць сваю за ду му?

ВЫ ПЛА ТЫ ПАВЯЛІЧАЦЦА
З лiс та па да ўзрас туць да па мо гi па до гля дзе дзi ця цi да 3 га доў i дзi ця цi-iн ва лi да

УВА ГА, 
ПРА МАЯ ЛІ НІЯ!
Па ляў ні чыя і ры ба ло вы, 

рых туй це пы тан ні!

Як за ка заць праз ін-
тэр нэт пу цёў ку на па ля-
ван не? Ці мож на за мест 
аг ня стрэль най зброі вы ка-
рыс тоў ваць лук і ар ба лет? 

Ці па трэб на ра да слоў ная 

са ба ку, яко га бя руць на 

па ля ван не? 

Атрымаць ад ка зы на гэ тыя 

пы тан ні і за даць свае мож на 

бу дзе пад час «пра мой лі-

ніі» ў рэ дак цыі «Звяз ды» 

са стар шы нёй Бе ла рус ка-

га та ва рыст ва па ляў ні чых 

і ры ба ло ваў Юры ем Іва на-

ві чам ШУМ СКІМ. 

Яна прой дзе 

ў рэ дак цыі «Звяз ды» 

заўтра, 

30 каст рыч ні ка, 

з 11 да 12 га дзін. 

Тэ ле фа нуй це ў гэ ты час 

на ну мар (017) 287 18 71. 

Па пя рэд не свае пы тан ні 
мож на па кі нуць па ну ма ры 

(017) 287 18 38 
або да слаць іх на e-maіl 

pryroda@zvіazda.by.
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