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ВЫПЛАТЫ ПАВЯЛІЧАЦЦА

З лiстапада ўзрастуць дапамогi па доглядзе дзiцяцi да 3 гадоў i дзiцяцi-iнвалiда

На першае дзiця ён складае
35% сярэднямесячнай заработнай платы работнiкаў рэспублiкi, на другое i наступных
дзяцей — 40%. Дапамога на
дзiця-iнвалiда прызначаецца i
выплачваецца ў памеры 45%
сярэднямесячнай заработнай
платы незалежна ад чарговасцi нараджэння дзяцей у сям'i.
Для разлiку памеру гэтага
вiду дапамогi з 1 лiстапада гэтага года па 31 студзеня наступнага года прымяняецца
паказчык сярэднямесячнай
заработнай платы за трэцi
квартал 2015 года ў памеры
Br6 млн 953 тыс. 494. Такiм
чынам, з лiстапада 2015-га
па студзень 2016-га памер
штомесячнай дапамогi па доглядзе дзiцяці ва ўзросце да

3 гадоў складае: на першае
дзiця — Br2 млн 433,7 тыс., на
другое i наступных дзяцей —
Br2 млн 781,4 тыс., на дзiця-iнвалiда ва ўзросце да 3 гадоў —
Br3 млн 129,1 тыс.
Тым, хто пражывае на тэрыторыi радыеактыўнага забруджвання ў зоне наступнага
адсялення або з правам на адсяленне, дапамога па доглядзе
дзiцяцi ва ўзросце да 3 гадоў
прызначаецца i выплачваецца
ў памеры 150% да ўстаноўленага законам.
Пастановай мiнiс тэрства
зацверджаны бюджэт пражытачнага мiнiмуму ў сярэднiм
на душу насельнiцтва (БПМ),
якi з 1 лiстапада гэтага года па
31 студзеня наступнага года

Фота БЕЛТА.

Як паведамiлi ў аддзеле народанасельнiцтва, гендарнай
i сямейнай палiтыкi Мiнiстэрства працы i сацыяльнай
абароны, у адпаведнасцi з новай рэдакцыяй закона «Аб
дзяржаўных дапамогах сем'ям, якiя выхоўваюць дзяцей»
з 1 студзеня 2013 года памер штомесячнай дапамогi па
доглядзе дзiцяцi ва ўзросце да 3 гадоў дыферэнцыруецца ў залежнасцi ад колькасцi дзяцей у сям'i.

складае Br1 млн 567 тыс. 810
у разлiку на месяц. Паколькi
памер новага БПМ нiжэй, чым
памер дзейнага з 1 жнiўня па
30 кастрычнiка гэтага года
(Br1 млн 569 тыс. 130), то ў адпаведнасцi з заканадаўствам
новы нарматыў не ўжываецца
для разлiку памераў астатнiх вiдаў дзяржаўных дапамог сем'ям, якiя выхоўваюць дзяцей.

Та кiм чы нам, ад на разо вая да па мо га пры нара джэн нi пер ша га дзi ця цi
(10 БПМ) на наступныя тры месяцы па-ранейшаму складае
Br15 млн 691,3 тыс., пры
на ра джэн нi дру го га i наступных дзяцей (14 БПМ) —
Br21 млн 967,8 тыс. Аднаразовыя выплаты жанчынам, якiя
сталi на ўлiк у дзяржаўных ар-

БЕЛАРУСЬ — 44-я
ПА ВЯДЗЕННІ БІЗНЕСУ
Беларусь заняла ў рэйтынгу Dоіng Busіnеss-2016
(«Вядзенне бізнесу-2016») 44-ю пазіцыю сярод
189 дзяржаў, па якіх праводзіцца гэта даследаванне, паведамляе БЕЛТА.
Згодна з аналагічнай справаздачай, апублікаванай
у кастрычніку мінулага года, краіна займала 57-е месца. Разам з тым пасля традыцыйнага перагляду вынікаў
папярэдняга справаздачнага перыяду, звязанага з абнаўленнем даных, заснаваным на прадстаўленні краінамі — удзельніцамі даследавання дадатковых матэрыялаў і
каментарыяў, а таксама ў сувязі са змяненнем метадалогіі
ацэнкі паказчыкаў фармальна лічыцца, што Беларусь
займала ў справаздачы Dоіng Busіnеss-2015 не 57-е, а
43-е месца.
У глабальным рэйтынгу Сінгапур захаваў сваю пазіцыю
лідара. У дзясятцы краін з найбольш спрыяльнымі ўмовамі для прадпрымальніцкай дзейнасці за Сінгапурам ідуць
Новая Зеландыя, Данія, Рэспубліка Карэя, Ганконг (Кітай),
Вялікабрытанія, ЗША, Швецыя, Нарвегія і Фінляндыя.
Сярод краін постсавецкай прасторы самае высокае
месца (16) займае Эстонія. Следам за ёй ідуць Літва (20),
Латвія (22) і Грузія (24). Далей — Арменія (35), Казахстан
(41), Расія (51), Малдова (52), Азербайджан (63), Кыргызстан (67), Украіна (83), Узбекістан (87), Таджыкістан
(132).
У Мінэканомікі падкрэслілі, што ў справаздачы «Вядзенне бізнесу-2016» для Беларусі зафіксаваны дзве станоўчыя рэформы: скарачэнне агульнага тэрміну дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе
і здзелак з ёй, з магчымасцю ажыццяўлення рэгістрацыйных дзеянняў у тэрміновым парадку — на працягу
аднаго рабочага дня (паказчык «Рэгістрацыя ўласнасці»),
а таксама ўвядзенне для суб'ектаў гаспадарання электроннай дзяржаўнай рэгістрацыі (паказчык «Рэгістрацыя
прадпрыемстваў»). Спрашчэнне правіл уваходжання ў
бізнес дало магчымасць палепшыць рэйтынгавыя пазіцыі краіны па паказчыку «Рэгістрацыя прадпрыемстваў»
адразу на 27 пунктаў.
Сукупны рэйтынг спрыяльнасці ўмоў вядзення бізнесу
засноўваецца на паказчыку аддаленасці ад перадавога
рубяжа (ПР). Ён паказвае, наколькі прававы рэжым, які
рэгулюе дзейнасць суб'ектаў гаспадарання той ці іншай
краіны, набліжаны да перадавых практык у сферы рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Чым вышэйшы
бал, атрыманы па паказчыку аддаленасці ад перадавога
рубяжа (складае ад 0 да 100), тым больш спрыяльнае
прадпрымальніцкае асяроддзе і больш трывалыя прававыя інстыту ты ў краіне. У даследаванні «Вядзенне
бізнесу-2016» паказчык аддаленасці ад перадавога рубяжа для Беларусі склаў 72,33 бала (палепшаны да папярэдняга справаздачнага перыяду на 0,54 бала). «Гэта
дае магчымасць гаварыць аб тым, што разрыў паміж
дасягненнямі краіны і перадавым рубяжом, разлічаным
на падставе найлепшых паказчыкаў па ўсіх краінах і за
ўсе гады, складае 27,67 бала», — растлумачылі ў Мінэканомікі.
«У цэлым вынікі даследавання «Вядзенне бізнесу2016» паказалі, што, нягледзячы на існуючыя дасягненні
ў стварэнні спрыяльных умоў для развіцця бізнесу, рэзерв
у гэтым напрамку для Беларусі застаецца значным. Урад
краіны мае намер і далей праводзіць рэформы ва ўсіх
сферах прадпрымальніцкай дзейнасці, улічваючы рэкамендацыі Сусветнага банка і станоўчы вопыт замежных
краін, з мэтай развіцця прыватнага сектара эканомікі і
паляпшэння ўмоў для вядзення бізнесу», — запэўнілі ў
Мінэканомікі.

ганiзацыях аховы здароўя да
12-тыднёвага тэрмiну цяжарнасцi, — Br1 млн 569,1 тыс.
(100% БПМ).
Што ме сяч ная да па мога на дзяцей, старэйшых за
3 гады, з асобных катэгорый
сем'яў, якiя вызначаюцца заканадаўствам, на дзiця-iнвалiда (70% БПМ) раўняецца
Br1 млн 98,4 тыс., на iншых
дзяцей у сям'i (50% БПМ) —
Br784,6 тыс. Штомесячная
дапамога па доглядзе дзiцяцi-iнвалiда ва ўзросце да 18
гадоў (100% БПМ) складае
Br1 млн 569,1 тыс.; штомесячная дапамога на дзiця ва
ўзросце да 18 гадоў, iнфiцыраванага ВIЧ (70% БПМ), —
Br1 млн 98,4 тыс.
Што ме сяч ная да па мо га
сем'ям на дзяцей ва ўзросце
ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзiцяцi ва ўзросце да
3 гадоў складае Br784,6 тысяч.
(50% БПМ).
Канстанцiн ЛЮТКЕВIЧ



УВАГА,
ПРАМАЯ ЛІНІЯ!
Паляўнічыя і рыбаловы,
рыхтуйце пытанні!
Як за ка заць праз інтэр нэт пу цёў ку на па ляванне? Ці можна замест
агнястрэльнай зброі выкарыстоўваць лук і арбалет?
Ці патрэбна радаслоўная
са ба ку, яко га бя руць на
паляванне?
Атрымаць адказы на гэтыя
пытанні і задаць свае можна
будзе падчас «прамой лініі» ў рэдакцыі «Звязды»
са старшынёй Беларускага таварыства паляўнічых
і рыбаловаў Юрыем Іванавічам ШУМСКІМ.
Яна пройдзе
ў рэдакцыі «Звязды»
заўтра,
30 кастрычніка,
з 11 да 12 гадзін.
Тэлефануйце ў гэты час
на нумар (017) 287 18 71.
Папярэдне свае пытанні
можна пакінуць па нумары
(017) 287 18 38
або даслаць іх на e-maіl
pryroda@zvіazda.by.

 Мы і свет

ЦІ БЫЛІ ВЫ
Ў В'ЕТНАМЕ?
«Калі беларусы
прыязджаюць у В'етнам,
мы сустракаем іх нават
не як турыстаў, а як блізкіх
сяброў і таварышаў», —
заявіў Нгуен Куок Хынг,
намеснік начальніка
галоўнага ўпраўлення
па турызме Міністэрства
культуры, спорту
і турызму Сацыялістычнай
Рэспублікі В'етнам падчас
турыстычнага роўд-шоу,
арганізаванага ў Мінску.
З 1 ліпеня гэтага года ў аднабаковым парадку В'етнам увёў
бязвізавы рэжым для беларусаў.
Ён рас паўсюдж ва ец ца на ўсіх
асоб, якія маюць беларускае грамадзянства, і будзе дзейнічаць
на працягу года — да 30 чэрвеня
2016-га. Паводле слоў прадстаўніка в'етнамскага міністэрства, у
сярэднім краіну наведвае ўсяго
некалькі тысяч жыхароў Беларусі ў год. Але з моманту, калі быў
уведзены бязвізавы рэжым, у параўнанні з мінулым годам, колькасць наведвальнікаў павялічылася на 30%.
Сён ня асноў ны ту рыс тыч ны
паток у В'етнам ідзе з суседніх
краін — Кітая, Южнай Карэі і Японіі. Гэта больш за тры мільёны
наведвальнікаў. Расія займае 7-е
месца — каля 365 000. Прытым

Справаздача «Вядзенне бізнесу» праводзіць аналіз прававых норм, што прымяняюцца адносна прыватных прадпрыемстваў па 11 галінах іх жыццёвага цыклу. У бягучым годзе дзесяць з гэтых галін былі ўключаны ў сукупны рэйтынг
спрыяльнасці ўмоў вядзення бізнесу. У іх лік уваходзяць:
стварэнне прадпрыемстваў, атрыманне дазволаў на будаўніцтва, падключэнне да электразабеспячэння, рэгістрацыя
ўласнасці, атрыманне крэдытаў, абарона правоў мінарытарных інвестараў, падаткаабкладанне, міжнародны гандаль,
забеспячэнне выканання кантрактаў і вырашэнне неплацежаздольнасці прадпрыемстваў. Даследаванне «Вядзенне
бізнесу» таксама вымярае рэгуляванне рынку працы — паказчык, які ў гэтым годзе не ўваходзіць у рэйтынг.
З чэрвеня 2014-га па чэрвень 2015 года даследаванне
«Вядзенне бізнесу-2016», якое ахоплівае 189 краін, зафіксавала 231 рэформу ў сферы рэгулявання бізнесу. З
ліку рэалізаваных рэформ, накіраваных на спрашчэнне і
зніжэнне кошту выканання прававых норм, таксама як і
ў мінулым справаздачным перыядзе, найбольшая колькасць рэформ зафіксавана ў сферы спрашчэння працэдур
стварэння прадпрыемстваў. Наступнымі па папулярнасці
сталі рэформы ў сферы падаткаабкладання, падключэння
да электразабеспячэння і рэгістрацыі ўласнасці.
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ахвотных адпачыць цікавіць не
толькі магчымасць бавіць час каля мора, але і эка-, медыцынскі,
гастранамічны, гістарычны і культурны турызм.
Адпачынак у В'етнаме лічыцца даволі танным у параўнанні з
сусветнымі коштамі. Але для беларусаў раней адной з галоўных
перашкод было атрыманне візы,
якая цяпер адменена, а таксама
ад сут насць пра мо га пе ра лё ту.
Што тычыцца апошняга, то перамовы ўжо ідуць і ў хуткім часе
мусяць даць вынік. Пакуль можна здзейсніць 9-гадзінны пералёт
праз Маскву.
— В'етнам — не толькі прыгожая краіна, — кажа Нгуен Куок
Хынг, распавядаючы пра плюсы
адпачынку ў В'етнаме, — яе галоўнае багацце — народ, добры
і ветлівы. Мы заўжды з асаблівай
цеплынёй вітаем турыстаў з постсавецкіх краін і ставімся да іх пабрацку.
Па вод ле слоў прад стаў ні ка
В'етнама, турыстычная зацікаўленасць мае двухбаковы характар.
Ён лічыць, што Беларусь — «цудоўная, прыгожая краіна з гасцінным, добразычлівым, разумным
народам», якая ў сваю чаргу можа
стаць добрым месцам адпачынку
для в'етнамцаў.
Вераніка ПУСТАВІТ.
pustavit@zviazda.by

На планеце... ідэй
Як ажыццявіць сваю задуму?
У Гродзенскім турысцка-інфармацыйным цэнтры прэзентавалі кнігу
«Планета ідэй», якая дапаможа ўдзельнікам трансгранічнага супрацоўніцтва. На «Планеце ідэй» партнёраў у замежжы знайшлі многія
прадстаўнікі рэгіёнаў Гродзеншчыны, і ўжо ёсць прапановы па сумесных
праектах. Як іх правільна падрыхтаваць, аформіць заяўку на атрыманне гранта? Кніга «Планета ідэй» — выдатны «дарадчык» для тых, хто
хоча ажыццявіць сваю ініцыятыву па розных кірунках трансгранічнага
супрацоўніцтва. Дарэчы, у рамках праекта «Планета ідэй» створаны
сайт (і-planeta.eu), дзе кожны ахвотны можа размясціць сваю ідэю і каардынаты для пошуку партнёра.
Барыс ПРАКОПЧЫК. prakopchik@zviazda.by


Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне старшыні праўлення ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» Кісялю Рыгору Леанідавічу
ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.

