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ПРА тое, якiя ме ры 
рэа лi зу юц ца сён ня 

па ста бi лi за цыi эка на мiч най 
сi ту а цыi ў кра i не i якiя гэ та 
пры но сiць вы нi кi, «МС» 
рас пы тала стар шы ню Па ста ян най 
ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па 
эка но мi цы, бюд жэ це i фi нан сах 
Тац ця ну РУ НЕЦ.

— Мы да ру чы лi кож на му се-
на та ру вы ву чыць сi ту а цыю ў рэ-
гi ё не, i я бы ла пры ем на ўра жа на, 
ка лi на па ся джэн нi на шай про-
фiль най ка мi сii, якое прай шло ў 
фар ма це вi дэа кан фе рэн цыi, яны 
па ве да мi лi, якую вя лi кую ўва гу 
ўдзя лi лi гэ тай тэ ме ў кож ным рэ-
гi ё не, — пад крэс лi ла се на тар.

Трэ ба ска заць, што льго та мi 
i прэ фе рэн цы я мi ў пер шую чар-
гу мож на ска рыс тац ца згод на з 
Ука зам Прэ зi дэн та № 143 «Аб 
пад трым цы эка но мi кi», i га вор ка 
iдзе пра дзе вяць га лiн дзей нас-
цi, якiя па цяр пе лi ад на ступ стваў 
пан дэ мii.

— Кож ны рэ гi ён ска рыс таў-
ся гэ тым ука зам, — ад зна чы ла 
су раз моў нi ца. — Ка неш не, на 
ўзроў нi воб лас цi су ма i коль касць 
атры ма лi ся боль шыя, на ўзроў нi 
ра ён на га цэнт ра — мен шыя.

Як па ве да мi ла Тац ця на Ру нец, 
у абл вы кан ка мы i Мiн скi гар вы-
кан кам бы ло па да дзе на 2929 зва-
ро таў (на пэў на, на гэ ты час коль-
касць ужо вы рас ла. — «МС») аб 
да чы ад па вед ных iль гот i прэ фе-
рэн цый згод на з ар ты ку лам 2 гэ-
та га ўка за. Па вы нi ках iх раз гля ду 
бы лi пры ня ты ста ноў чыя ра шэн нi 
па 180 зва ро тах, агуль ная су ма 

да дзе ных iль гот i прэ фе рэн цый 
скла ла 9 мiль ё наў руб лёў.

Акра мя та го, згод на з ар ты ку-
лам 6 да ку мен та бы ло на кi ра ва на 
2850 зва ро таў на прад стаў лен не 
ад тэр мi но вак па апла це арэнд-
най пла ты за ка ры стан не не ру-
хо май ма ё мас цю.

Мяс цо вы мi Са ве та мi дэ пу та-
таў — у пры ват нас цi, аб лас но га 
ўзроў ню — пры ма лi ся ра шэн нi па 
змян шэн нi ў два ра зы ста вак адзi-
на га па да тку для iн ды вi ду аль ных 
прад пры маль нi каў i iн шых фi зiч-
ных асоб у II i III квар та лах бя гу-
ча га го да. Вы клю чэн не ў гэ тым 
спi се — толь кi Го мель скi аб лас ны 
i Мiн скi га рад скi Са ве ты дэ пу та-
таў. Мiж iн шым, ме ры, якiя бы лi 
пры ня тыя ў ста лi цы ў су вя зi з на-
ступ ства мi пан дэ мii, раз гле дзе лi 
на мi ну лай се сii. Больш пад ра-
бяз на пра гэ та ў ма тэ ры я ле «Па-
ды ход — iн ды вi ду аль ны».

Як спра вяд лi ва ўпэў не на Тац-
ця на Ру нец, раз гля даць ме ры, 
якiя дзяр жа ва пры мае па пад-
трым цы эка но мi кi, трэ ба ў комп-
лек се пры ня тых нар ма тыў ных ак-
таў, i гэ та не толь кi зга да ны 143-i 
ўказ. Га вор ка iдзе пра шэсць (!) 
да ку мен таў та ко га кштал ту.

Так, на прык лад, Указ Прэ зi-
дэн та № 141 «Аб вы пла це част кi 
пры быт ку» дае гас па дар чым та-
ва рыст вам рас тэр мi ноў ку па пе-
ра лi чэн нi ды вi дэн даў у бюд жэт па 
вы нi ках ра бо ты за 2019 год.

— Ды вi дэн ды трэ ба пе ра лi-
чыць да снеж ня, а не так, як бы-
ло ра ней, — ад ра зу па вы нi ках 
квар та ла, — тлу ма чыць су раз-
моў нi ца. — Гэ та дае маг чы масць 
за ха ваць гра шо выя срод кi ў 
рас па ра джэн нi ар га нi за цый, за-
бяс пе чыць iх фi нан са вую ўстой-
лi васць.

З яе пунк ту гле джан ня гэ-
та так са ма з'яў ля ец ца ме рай па 
пад трым цы эка но мi кi. Да рэ чы, 
ска рыс тац ца маг чы мас ця мi ўка-
за № 141 мо гуць усе гас па дар чыя 
та ва рыст вы.

Да лей мож на вес цi га вор ку 
пра рэа лi за цыю Ука за Прэ зi дэн-
та № 159 «Аб пе ра раз лi ку кош ту 
ак ты ваў i аба вя за цель стваў».

— Указ да ты чыц ца кур са вых 
роз нiц i амар ты за цыi. Ка неш не, 
мно гiя прад пры ем ствы ка жуць, 
што ўказ, па сут нас цi, ад клаў час 
апла ты кур са вых роз нiц. Але, 
тым не менш, у ця пе раш нi час 
ён так са ма да па мог, — упэў не на 
Тац ця на Ру нец.

Указ Прэ зi дэн та № 172 
«Аб пра ця гу тэр мi ну дзе ян ня 
да ку мен таў» так са ма апа срод-
ка ва на мож на ад нес цi да мер 
пад трым кi.

На рэш це, Указ № 178 «Аб ча-
со вых ме рах па дзяр жаў най пад-
трым цы най маль нi каў i асоб ных 
ка тэ го рый гра ма дзян» да ты чыц-
ца суб сi дый за кошт срод каў фон-
ду са цы яль най аба ро ны на сель-
нiц тва для ажыц цяў лен ня да плат 
ра бот нi кам, якiя не пра цу юць у 

пе ры яд з 1 да 31 лi пе ня цi пра цу-
юць па iнi цы я ты ве най маль нi ка 
ў рэ жы ме ня поў най за ня тас цi, да 
ве лi чы нi мi нi маль на га за роб ку. 
Цi ж гэ та не пад трым ка?!

Трэ ба ска заць, што кан суль-
та цыi па пы тан нях пры мя нен ня 
гэ та га ўка за атры ма лi больш за 
420 най маль нi каў, 44 ар га нi за-
цыi ўжо па да лi за явы на атры ман-
не гэ тай пад трым кi ад дзяр жа вы. 
Па 14 з iх вы кан ка мы пры ня лi 
ра шэн нi: дзе вя цi ў най блi жэй шы 
час пе ра лi чаць за про ша ныя су-
мы, каб ар га нi за цыi апе ра тыў на 
за бяс пе чы лi вы пла ту да плат сва-
iм ра бот нi кам. Пя цi ар га нi за цы ям 
ад моў ле на ў суб сi ды ях па аб' ек-
тыў ных пры чы нах.

Акра мя та го, згод на з ар ты ку-
лам 2 гэ та га да ку мен та больш за 
пяць ты сяч гра ма дзян ужо атры-
ма лi да дат ко вую ма тэ ры яль ную 
пад трым ку праз дзяр жаў ную ад-
рас ную са цы яль ную да па мо гу.

I за вяр шае спiс нар ма тыў-
ных да ку мен таў, на кi ра ва ных на 
аба ро ну эка но мi кi ад на ступ стваў 
пан дэ мii, Указ Прэ зi дэн та № 179 
«Аб апла це пра цы».

— Гэ та да пла ты ра бот нi кам 
бюд жэт ных ар га нi за цый, у якiх 
быў стра ча ны пры бы так ад па-
за бюд жэт най дзей нас цi. Гэ та так-
са ма пад трым ка, — тлу ма чыць 
стар шы ня про фiль най ка мi сii 
Са ве та Рэс пуб лi кi.

На дум ку су раз моў нi цы, пад-
вес цi пра меж ка вы вы нiк ця пер 
мож на па рэа лi за цыi ўка за № 143, 
ас тат нiя но сяць больш доў га тэр-
мi но вы ха рак тар.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ТЭ МА эка но мi кi на се сii Мiнск ага 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў гу ча ла, 

так бы мо вiць, на поў ны го лас i ў роз ных 
вы мя рэн нях. Бы лi раз гле джа ны 
зме ны ў бюд жэт i iн вес ты цый ную 
пра гра му ста лi цы на 2020 год. Дэ пу та ты 
так са ма пра ана лi за ва лi ход рэа лi за цыi 
ра шэн ня Мiн гар са ве та дэ пу та таў 
аб па дат ка аб кла дан нi, аб мер ка ва лi iн шыя 
пы тан нi. Iш ла раз мо ва i пра вы ка нан не 
вя до ма га Ука за № 143 «Аб пад трым цы 
эка но мi кi». Гэ ты да ку мент пра ду гледж вае 
ме ры да па мо гi суб' ек там гас па да ран ня 
асоб ных га лiн эка но мi кi, якiя най больш 
па цяр пе лi ад пан дэ мii.

Стар шы ня ка мi тэ та эка но мi кi Мiн-
гар вы кан ка ма Ула дзi мiр НА ВУ МО ВIЧ 
агу чыў асоб ныя лiч бы i пры кла ды з та кой 
прак ты кi га рад скiх улад. Да iх звяр ну лi ся 
па пад трым ку 1917 суб' ек таў гас па да ран ня, 
з якiх ужо больш за 1300 атры ма ла льго ты 
па па дат ках i арэнд най пла це пры блiз на на 
20 мiль ё наў руб лёў. Ула дзi мiр На ву мо вiч 
ад зна чыў, што га рад скiя ўла ды вы ра шы-
лi ўдвая знi зiць су мы па да тку на не ру хо-
масць i зя мель на га па да тку, вы зна чы лi 
вi ды дзей нас цi, якiя атры ма юць ад па вед-
ныя прэ фе рэн цыi. Прад пры ем ствы мо гуць
па да ваць удак лад не ныя дэк ла ра цыi ў ра ён -
ныя пад атко выя iн спек цыi.

Па звест ках стар шы нi, та кой пад трым-
кай ска рыс та лi ся 115 суб' ек таў на су му 
4,6 мiль ё на руб лёў. Ся род iх 40 ар га нi за-
цый рэс пуб лi кан скай фор мы ўлас нас цi, 
30 — ка му наль най i 45 — без ве да мас най 

пад па рад ка ва нас цi. Па 68 за явах да дзе-
на ад тэр мi ноў ка з на ступ най рас тэр мi-
ноў кай па па дат ках i па 42 — пад атко вы 
крэ дыт на су му звыш 3,8 мiль ё на руб лёў. 
Ця пер на раз гля дзе зна хо дзіц ца яшчэ 
ка ля 100 зва ро таў.

Вя до ма, на сён няш нi дзень гэ тыя лiч бы 
ўжо iн шыя i, зра зу ме ла, так са ма не кан чат-
ко выя. Бо ў гар вы кан ка ме, па вод ле слоў 
стар шы нi ка мi тэ та, па ста ян на ана лi зу юць 
сi ту а цыю, зва ро ты бiз нес ме наў. Не вы-
клю ча на, што пад уплы вам аб ста вiн мо-
жа быць па шы ра ны пе ра лiк эка на мiч ных 
вi даў дзей нас цi для вы дзя лен ня да па мо-
гi, — час па ка жа.

Трэ ба ска заць, што ў ад па вед най ка мi сii 
гар са ве та апе ра тыў на аб мер ка ва лi ўказ 
№ 143, пры кi ну лi пры клад ны па кет мер, 
якiя да па мо гуць змен шыць стра ты бiз не су 
ва ўмо вах пан дэ мii. Пы тан не аб пад трым-
цы прад пры ем стваў i збо ры па дат каў аб-
мяр коў ва ла ся ра зам з раз гля дам бюд жэ-
ту го ра да. Ся род мер да па мо гi — да ван не 
ад тэр мi ноў кi, рас тэр мi ноў кi i пад атко вых 

крэ ды таў, якiя цал кам вы плач ва юц ца ў 
бюд жэт ста лi цы, знi жэн не сум па дат каў 
на зям лю i не ру хо масць, па мян шэн не 
арэнд най пла ты за зя мель ныя ўчаст кi, што 
зна хо дзяц ца ў дзяр жаў най улас нас цi, якiя 
пад ля га юць вы пла це ў II i III квар та лах бя-
гу ча га го да.

Ад ра зу пас ля пры няц ця Ука за № 143 
дэ пу та ты праз СМI i iн тэр нэт па ча лi тлу ма-
чаль ную ра бо ту. Так, на сай це Мiн гар са-
ве та дэ пу тат Эду ард КУЗ НЯ ЦОЎ прос та i 
да ход лi ва рас ка заў пра тое, як мяр ку ец ца 
на ла дзiць да па мо гу па цяр пе лым ад пан-
дэ мii прад пры маль нi кам. Па ды ход iн ды-
вi ду аль ны: не бу дзе па га лоў на га да ван ня 
прэ фе рэн цый усiм. Кож ны зва рот вы ву ча-
ец ца ў спе цы яль на ство ра най ка мi сii гар-
вы кан ка ма, у якую, да рэ чы, увай шлi два 
дэ пу та ты га рад ско га Са ве та, i толь кi по тым 
пры ма ец ца ра шэн не аб мэ та згод нас цi ака-
зан ня пад трым кi кан крэт най юры дыч най 
асо бе. Прад пры маль нi кi мо гуць ска рыс-
тац ца пра вам на да па мо гу i та кiм чы нам 
па леп шыць сваё фi нан са вае ста но вi шча — 
ска жам, на два квар та лы пе ра нес цi вы пла-
ту па дат каў.

Ця пер сi ту а цыя ў дзе ла вым ася род дзi 
ста лi цы ня прос тая. Хтось цi праз пан дэ-
мiю тра пiў у не праг на за ва нае скла да нае 
ста но вi шча. Нех та, на ад ва рот, не ча ка на 
атры маў вя лi кi пры бы так — ёсць i та кiя 
пры кла ды. Та кiм бiз нес ме нам ня ма сэн-
су прэ тэн да ваць на прэ фе рэн цыi. А вось 
ка лi прад пры ем ства ня се рэ аль ныя стра-
ты, яму да па мо гуць, рас тлу ма чыў Эду ард 
Куз ня цоў.

У iн ды вi ду аль ных прад пры маль нi каў 
ёсць маг чы масць пе рай сцi на iн шыя рэ-
жы мы па дат ка аб кла дан ня i пе ра раз лi-
ку адзi на га па да тку ў су вя зi з ча со вым 
вы му ша ным пра сто ем у ра бо це цi ска-
рыс тац ца арэнд ны мi ка нi ку ла мi, ма ра то-
ры ем на па ве лi чэн не ба за вай арэнд най 
ве лi чы нi i арэнд най пла ты. Акра мя та го, 
мяс цо вым рас па рад чым i вы ка наў чым 
ор га нам да ец ца пра ва па мян шаць ма ё -
мас ныя па да ткi. Юры дыч ным асо бам
i iн ды вi ду аль ным прад пры маль нi кам — 
улас нi кам ма ё мас цi рэ ка мен да ва на да-
ваць аран да та рам ад тэр мi ноў ку па апла-
це арэнд най пла ты, а так са ма змян шаць 
яе па мер з улi кам аб' ёму iх вы руч кi. Так, 
у су вя зi са ска ра чэн нем коль кас цi на-
вед валь нi каў i па мян шэн нем да хо даў 
суб сi дыi атры ма юць мiн скiя заа парк —
285 ты сяч руб лёў — i «Кi на вi дэа пра кат» — 
1,3 мiль ё на руб лёў.

Сён няш няя эка на мiч ная i гра мад ска-
па лi тыч ная сi ту а цыя ў ста лi цы аб' ек тыў на 
за клi кае дэ пу та таў ак ты вi за ваць ра бо ту з 
вы бар шчы ка мi. У гэ тай су вя зi ха це ла ся б 
ад зна чыць прын цы по вае i зла ба дзён нае 
вы ступ лен не на се сii стар шы нi га рад ско-
га Са ве та Анд рэя БУГ РО ВА, якi шчы ра 
ка заў пра па вы шэн не аў та ры тэ ту дэ пу та та 
ў акру зе. Ён на га даў пры сут ным, што мяс-
цо вае са ма кi ра ван не з'яў ля ец ца ад ным з 
га лоў ных склад нi каў бе ла рус кай дзяр жаў-
нас цi, а ў сва ёй дзей нас цi Мiн гар са вет зы-
хо дзiць з iн та рэ саў гра ма дзян, якiя жы вуць 
на тэ ры то рыi го ра да.

Ле а нiд ЛАХ МА НЕН КА.

КАМ ПЕ ТЭНТ НА

ПАД ТРЫМ КА АКАЗ ВА ЕЦ ЦА ПАД ТРЫМ КА АКАЗ ВА ЕЦ ЦА 
НА НЕ КАЛЬ КIХ УЗ РОЎ НЯХНА НЕ КАЛЬ КIХ УЗ РОЎ НЯХ

МIНСК

ПА ДЫ ХОД — IН ДЫ ВI ДУ АЛЬ НЫПА ДЫ ХОД — IН ДЫ ВI ДУ АЛЬ НЫ

У су вя зi са ска ра чэн нем 
коль кас цi на вед валь нi каў 

i па мян шэн нем да хо даў 
суб сi дыi атры ма юць мiн скiя 
заа парк — 285 ты сяч руб лёў — 
i «Кi на вi дэа пра кат» — 
1,3 мiль ё на руб лёў.

Па вы нi ках iх 
раз гля ду бы лi 

пры ня ты ста ноў чыя 
ра шэн нi па 180 зва ро тах, 
агуль ная су ма да дзе ных 
iль гот i прэ фе рэн цый 
скла ла 9 мiль ё наў руб лёў.

 Да вед ка «МС»
Кож ны не га тыў ны факт, звя за ны з ня свое ча со вай вы пла-

тай за роб ку, зна хо дзiц ца на кант ро лi Дэ парт амен та дзяр жаў-
най iн спек цыi пра цы. За пяць ме ся цаў пры цяг ну та да ад мi-
нiст ра цый най ад каз нас цi ў вы гля дзе штра фаў 838 ар га нi за-
цый i 800 служ бо вых асоб.


