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ЦЫТАТА ДНЯ

«Сабраныя сродкі так
званага транспартнага
падатку цяпер
паступаюць у дарожны
фонд, адкуль яны
размяркоўваюцца
на будаўніцтва,
эксплуатацыю і рамонт
дарог. На сённяшні
дзень 50 % «дарожнага
збору» накіроўваецца
на рэспубліканскія дарогі,
50 % — на мясцовыя.
Прэзідэнт гаворыць
пра тое, каб давесці да
ладу мясцовыя дарогі.
У залежнасці ад таго, як
будзе ажыццяўляцца гэты
збор, цалкам магчыма,
што дастаткова будзе
25 % — у рэспубліканскі
бюджэт, а 75 % пакідаць
на мясцовыя дарогі».

КОРАТКА
• Вядомыя факеланосцы эстафеты агню II Еўрапейскiх гульняў праня суць «По лы мя мi ру»
па месцах сваёй малой
радзiмы.
• Пасольства Польшчы ў
Беларусі 21 студзеня адкрыла кнігу спачуванняў у сувязі з трагічнай смерцю мэра
Гданьска Паўла Адамовіча.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Аксана НЯХАЙЧЫК,
дэпутат
Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь:

Як толькі ўсталёўваюцца трывалыя маразы, у Чачэрску
заліваюць хакейную каробку, пачынае працаваць пункт пракату
канькоў. Гараджане з задавальненнем прыходзяць сюды
адпачываць. Выбраліся пакатацца ў выхадны дзень і Калодзіны.
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БОЛЬШ,
ЧЫМ ДАПАМОГА

Глыбінка

Заробкі
па новых правілах
Сістэма аплаты працы бюджэтнікаў
стане прасцейшай
Гэта прадугледжана Указам Прэзідэнта ад 18 студзеня 2019 года № 27 «Аб аплаце працы работнікаў бюджэтных арганізацый». Сістэму ўжо праз год чакаюць комплексныя змены. Як будуць налічваць заробкі па новых
правілах, растлумачылі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

• Ратавальнікі выцягнулі ця жар ную ла сі ху,
якая правалілася пад лёд
на возеры Гомля ў Полацкім раёне.
• Беларусь уводзіць часовае ліцэнзаванне экспарту асобных відаў лесаматэрыялаў за межы мытнай
тэ ры то рыі Еў ра зій ска га
эканамічнага саюза.

Алена Васілеўна паказвае прыклад сваім дзецям і сама разам
з імі вучыцца майстэрству катання. На гэтым здымку разам
з матуляй усе дзеці Калодзіных — старэйшая дачка Вікторыя,
сярэдні сын Максім і малодшы Ілья.

Пакуль дзейнічае 27-разрадная Адзіная тарыфная сетка работнікаў. Указ скароціць колькасць разрадаў да 18, розніца паміж
каэфіцыентамі складзе не менш за 6 %. Новую тарыфную сетку
ўрад зацвердзіць да 1 сакавіка 2019 года, а дзейнічаць яна пачне
з 1 студзеня 2020-га.
Зменіцца велічыня, з якой вылічваюць аклады.
— Замест тарыфнай стаўкі першага разраду ўводзіцца базавая
стаўка, памер якой плануюць наблізіць да бюджэту пражытковага
мінімуму, што дазволіць замацаваць тарыфную частку заработнай
платы, — каментуюць у міністэрстве. — Памер базавай стаўкі будзе вызначацца ўрадам, як правіла, з 1 студзеня з улікам прагнозу
асноўных параметраў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.
Базавую стаўку, якая будзе дзейнічаць з пачатку 2020 года,
зацвердзяць да 1 сакавіка 2019-га.
Спросціцца структура заробку бюджэтнікаў. Ён будзе складацца з акладу, стымуляцыйных (надбаўкі, прэміі) і кампенсацыйных
(даплаты) выплат. Памер гэтых выплат будзе вызначацца ад акладу ці базавай стаўкі. Розныя каэфіцыенты і павышэнні са складу
заробку выключаць. А колькасць надбавак і даплат
максімальна скароцяць.

СТАР. 3

У Чавусах створана сістэма
па падтрымцы людзей і чалавечых сувязяў
Клопат аб людзях паважнага ўзросту набывае ў нашым грамадстве асаблівае значэнне. Гэта выразна бачна ў глыбінцы, дзе колькасць занятых у эканоміцы няўмольна скарачаецца штогод. Разам
з тым, тыя, хто параўнальна нядаўна выйшаў на пенсію, застаюцца
актыўнымі, яны прагнуць чалавечых стасункаў і дзейнасці. І калі
больш маладыя гатовы іх падтрымаць, то старасць у гэтых мясцінах атрымлівае адтэрміноўку, а жыхары набываюць больш цікавых і радасных дзён у сваім жыцці. Прычым усе — ад малога да
старога.

Ад нараджэння да сталага веку
Так, падобна на тое, атрымліваецца ў Чавусах. І вялікая заслуга ў гэтым
раённага Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Ён размяшчаецца ў будынку былога штаба даўно расфарміраванай воінскай часці. Зараз у Чавускім раёне пражывае 18 тысяч чалавек, траціну з іх складаюць
пенсіянеры і інваліды. Цэнтр сацыяльнага абслугоўвання працуе не толькі з
апошнімі, але таксама з сем'ямі, якія выхоўваюць дзяцей, з тымі, хто аказаўся ў складанай жыццёвай сітуацыі, церпіць ад гвалту, вызваліўся з месцаў
пазбаўлення волі, не мае жылля, работы і дакументаў.
— Можна сказаць, што Цэнтр абслугоўвае ўсе катэгорыі насельніцтва, — расказала загадчыца аддзялення першаснага прыёму, аналізу, інфармавання
і прагназавання Наталля МАНЫШАВА. — Малазабяспечаныя звяртаюцца па матэрыяльную дапамогу,
шматдзетныя атрымліваюць у нас пасведчанні, маладыя бацькі афармляюць сямейны капітал. Мы дапамагаем з рамонтам печаў і электраправодкі сем'ям, якія
выхоўваюць дзяцей, адзінокім людзям
сталага ўзросту і інвалідам.
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