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У НОВЫ ГОД —
З ГАЛІНОВЫМІ
НАДБАЎКАМІ

КАЛІ ХАТА
ГАСЦЯМІ БАГАТА

Фестывалі

Заробкі некаторых катэгорый работнікаў у сферах адукацыі і аховы здароўя
павялічаны з 1 студзеня. Гэта прадугледжана пастановай Савета Міністраў ад
19 студзеня 2019 года № 36 «Аб павышэнні заработнай платы асобным катэгорыям работнікаў».

У Іванаўскім раёне прайшоў ХІ міжрэгіянальны фестываль
«Фальклор без межаў»

Згаданай пастановай прадугледжана ўстанаўленне галіновых надбавак педагагічным
работнікам (уключаючы асоб з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу). На гэтыя мэты будзе накіроўвацца 5 % планавага фонду
аплаты працы гэтых работнікаў. Памеры, парадак і ўмовы ўстанаўлення надбавак вызначаюцца Міністэрствам адукацыі па ўзгадненні
з Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны і
Міністэрствам фінансаў. Таксама прадугледжана павелічэнне дзеючых памераў павышэння
тарыфных акладаў памочнікаў выхавальнікаў
(з 20 % да 25 %).
У сферы аховы здароўя павялічаны памер
даплат урачам-спецыялістам (у тым ліку тым,
якія з'яўляюцца кіраўнікамі) — з 20 да 24 %
акладу; медыцынскім работнікам, якія маюць
сярэднюю спецыяльную медыцынскую адукацыю, — з 13 да 16 % акладу; фармацэўтычным
работнікам, якія маюць сярэднюю спецыяльную фармацэўтычную адукацыю, устаноўлена
даплата ў памеры 1 % акладу (дадаткова да
ўстаноўленага з 1 верасня 2018 года павышэння
тарыфных акладаў на 40 працэнтаў).
Надзея НІКАЛАЕВА.

Гала-канцэрт фестывалю
назвалі па-дамашняму —
«На свята хата гасцямі
багата». І заклалі ў гэтую
назву асноўную ідэю аб
тым, што фальклорная
спадчына перадавалася
менавіта на святы, калі
ў доме збіраліся госці — сваякі, аднавяскоўцы, прыезджая радня.
Так і пабудавалі чарговы
«Фальклор без межаў»,
запрасіўшы на імпрэзу
самадзейных артыстаў з Польшчы,
Расіі, Украіны, ну і, вядома, землякоў. Было многа сустрэч, музыкі,
танцаў, усмешак.
Сабралася каля трохсот чалавек. Напрыклад, фальклорны калектыў «Куранты» з польскага Бельска-Падляскага ўжо
стаў улюбёнцам тутэйшай публікі, ён прыязджае ў Іванава не першы раз. Вельмі
цёпла сустрэлі гледачы бранскі фальклорна-эстрадны калек тыў «Дзебраначка»,

а таксама «Вербычаньку» з украінскага
Любяшова.
Гэтым разам фэст вызначыўся вялікім
удзелам моладзі, былі калектывы з Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, а таксама Горацкай
сельскагаспадарчай акадэміі. Па традыцыі на свята завіталі творчыя калектывы
з розных абласцей Беларусі, ну і, вядома,
іванаўцы паказалі найлепшае са свайго.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Заробкі па новых правілах
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Асобныя выплаты будуць устанаўлівацца
цэнтралізавана. Гэта:
— надбаўка за стаж работы ў бюджэтных
арганізацыях (да 5 гадоў — 10 % ад базавай
стаўкі, ад 5 да 10 гадоў — 15 %, ад 10 да
15 — 20 %, ад 15 і вышэй — 30 %). Парадак і ўмовы яе выплаты будзе вызначаць
Мінпрацы і сацабароны;
— прэмія, на выплату якой будуць накіроўвацца сродкі, прадугледжаныя ў бюджэце, у памеры 5 % ад сумы акладаў работнікаў;
— аднаразовая выплата на аздараўленне, як правіла, пры выхадзе ў працоўны водпуск з разліку 0,5 акладу работніка (калі
іншы памер не ўстаноўлены заканадаўчымі
актамі ці ўрадам);
— матэрыяльная дапамога ў сувязі з непрадбачанымі матэрыяльнымі цяжкасця-

мі, на выплату якой будуць накіроўвацца
сродкі ў памеры 0,3 сярэднямесячнай сумы
акладаў работнікаў. Канкрэтныя памеры,
парадак і ўмовы выплаты матдапамогі, а
таксама прэмій, грошай на аздараўленне
будуць зацвярджаць кіраўнікі бюджэтных
арганізацый;
— надбаўкі і даплаты, прадугледжаныя
заканадаўчымі актамі і пастановамі Саўміна
(напрыклад, надбаўка за работу на ўмовах
кантрактнай формы найму, даплаты за навуковую ступень і званне, за работу звышурочна, у святы, выхадныя, за работу са
шкоднымі (небяспечнымі) умовамі працы).
Надбаўка за работу на ўмовах кантрактнай
формы найму будзе ўстанаўлівацца ў адпаведнасці з Дэкрэтам Прэзідэнта ад 26 ліпеня
1999 года № 29, а іншыя выплаты — указамі кіраўніка краіны, пастановамі Саўміна і
Мінпрацы і сацабароны.

ПАДСТРЭЛІЎ
ЗУБРА

Запрашальнік

ЛЯДОВАЯ СІМФОНІЯ
Ў БАТАНІЧНЫМ САДЗЕ
Цэнтральны батанічны сад Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
запрашае 23—26 студзеня наведаць
пяты фестываль-конкурс лядовых
і снежных скульптур «Свет крышталяў у батанічным садзе».
Наведвальнікі змогуць убачыць і ацаніць
майстэрства найлепшых скульптараў, стануць сведкамі таго, як крышталі лёду ператвараюцца ў творы снежна-лядовага мастацтва, якое патрабуе ад майстроў вялікага
цярпення, мужнасці і гатоўнасці працаваць
пры любым надвор'і.
У мерапрыемстве прымуць удзел дзевяць
камандаў прафесійных скульптараў і столькі ж студэнцкіх камандаў профільных факультэтаў
дзяржаўных устаноў адукацыі.
Урачыстае адкрыццё пятага фестывалю-конкурсу адбудзецца 26
студзеня ў 14.30. У гэты дзень ледзяныя скульптуры прадставяць
публіцы, таксама будуць падведзеныя вынікі творчых спаборніцтваў. Наведвальнікі таксама
змогуць прагаласаваць за ўпадабаную скульптуру ў намінацыі
«Прыз глядацкіх сімпатый».
Гасцей свята чакае гала-канцэрт з удзелам гурта «Без білета»,

Таксама пашырацца правы кіраўнікоў
дзяржаўных органаў і бюджэтных арганізацый па вызначэнні надбавак і даплат работнікам.
— Яны будуць устанаўлівацца дадаткова
да цэнтралізаваных выплат з улікам галіновай спецыфікі і вынікаў працы ў межах
сродкаў, выдаткаваных з бюджэту на аплату працы работнікаў, а таксама сродкаў,
атрыманых ад ажыццяўлення дзейнасці,
што прыносіць даходы, і з іншых крыніц, не
забароненых заканадаўствам, — адзначаюць у ведамстве.
Пры ўвядзенні новай сістэмы аплаты працы не дапускаецца зніжэнне заробкаў (без
прэміі).
Указ істотна скароціць колькасць нарматыўных прававых актаў, што рэгулююць
аплату працы ў бюджэтнай сферы.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

забаўляльная віктарына, конкурсы з розыгрышам прызоў і музычнае піратэхнічнае
шоу. На тэрыторыі саду працуюць гандлёвыя кропкі, зімовыя атракцыёны. Бонус для
наведвальнікаў — пачастунак гарачай гарбатай ад батанічнага саду — на свежым паветры гэта будзе асаблівым задавальненнем.
На перыяд правядзення фестывалю рэжым працы батанічнага саду падоў жаць:
у выхадныя дні касы цэнтральнага ўвахода
будуць працаваць да 18.30, экспазіцыйная
аранжарэя — да 19.00, па буднях — да 18.00
і 18.30 адпаведна.
Надзея НІКАЛАЕВА.

У Дзятлаўскім раёне следчыя
распачалі крымінальную справу
па факце незаконнага палявання
на зубра.
Па інфармацыі афіцыйнага прадстаўніка ўпраўлення Следчага камітэта па Гродзенскай вобласці Сяргея
ШАРШАНЕВІЧА, паляўнічы, 48-гадовы
жыхар Мінска, здабыў чырванакніжную
жывёлу на сельскагаспадарчым полі непадалёк ад вёскі Чырвоны Бор прыкладна а пятай гадзіне раніцы. Мужчына —
кіраўнік прыватнай фірмы, яго паляўнічы
стаж складае амаль 30 гадоў. Для палявання ў Дзятлаўскім раёне выкарыстаў
зарэгістраваную зброю. Першапачаткова планаваў здабыць аленя і аформіў
для гэтага дазвольныя дакументы.
Апроч жывёлы канфіскаваныя паляўнічы карабін Tіkkа M595 з прыцэлам начнога бачання, некалькі стрэляных гільзаў і патрон. Туша зубра накіравана на
ветэрынарную экспертызу. Акрамя таго,
плануецца прызначыць судова-балістычную экспертызу наконт канфіскаваных
карабіна, патрона і гільзаў. Дзятлаўскі
раённы аддзел Следчага камітэта распачаў крымінальную справу па факце незаконнага палявання, якое прывяло да
прычынення шкоды ў асабліва буйным
памеры. Дакладны яе памер устанаўліваецца. Следчыя прымуць прадугледжаныя
законам меры для кампенсацыі шкоды.
Канчатковая прававая ацэнка таму, што
адбылося, будзе зроблена пасля завяршэння расследавання.
Сяргей РАСОЛЬКА.
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ПРАМАЯ ЛІНІЯ

Усё, што вы хацелі
спытаць
пра жыллёвае
заканадаўства
Якія падвохі могуць чакаць пры
куплі кватэры ў растэрміноўку?
Ці падлягае падаткаабкладанню
па до ра ная ква тэ ра? Ці мож на
аспрэчыць дагавор дарэння? Як
падзяліць асабовыя рахункі? Пры
якіх умовах можна выселіць уласніка з кватэры?
Гэтыя і іншыя пытанні вы зможаце
задаць на прамой тэлефоннай лініі гасцям нашай рэдакцыі — адвакатам спецыялізаванай юрыдычнай кансультацыі № 3 па прававым забеспячэнні
здзелак з нерухомасцю Мінскай гарадской калегіі адвакатаў Святлане
КАСЦЕВІЧ і Сняжане БАХОРЫНАЙ.
Прамая лінія пройдзе 23 студзеня з 11 да 13 гадзін. Наш тэлефон
8 (017) 287-18-71.
Папярэднія пытанні можаце задаваць сёння і заўтра з раніцы па тэлефоне 8 (017) 287-18-29 у працоўны
час. Або можаце даслаць пытанні (з
пазнакай «Прамая лінія») на электронны адрас іnfo@zvіazda.by ці па пошце:
вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 220013,
г. Мінск.

Надвор'е

МАРОЗ
І СОНЦА
У чацвер і пятніцу ўначы
ажно да мінус 21 градуса
На працягу ўсяго працоўнага тыдня
ўплыў на надвор'е будзе аказваць
вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў халоднай паветранай масе. Таму будзе
марозна і пераважна без ападкаў, паведамілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі,
кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага
асяроддзя Мінпрыроды.
Аднак у аўторак малаактыўны франтальны раздзел прынясе ў многія раёны
невялікі снег. На асобных участках дарог
захаваецца галалёдзіца. Максімальная
тэмпература паветра ў асноўным складзе
2—7 марозу, а па поўначы краіны будзе
халадней: там ад мінус 8 да мінус 13 градусаў.
І ў сераду чакаецца без істотных ападкаў, толькі раніцай і днём месцамі па поўдні краіны пройдзе кароткачасовы снег. На
асобных участках дарог галалёдзіца. Уначы будзе ад мінус 6 да мінус 13 градусаў,
пры праясненнях тэмпература панізіцца
да 14—18 марозу. Днём чакаецца ад мінус 3 да мінус 10 градусаў ніжэй за нуль.
З чацвярга ў нашу краіну прыйдзе час
сапраўднага арктычнага холаду. У гэтыя
дні будзе пераважна без ападкаў, толькі
месцамі па Гомельскай вобласці пройдзе
кароткачасовы снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература ўначы
складзе 8—15 градусаў ніжэй нуля, пры
праясненнях паветра астудзіцца ад мінус
16 да мінус 21 градуса. Удзень будзе не
больш чым ад мінус 4 да мінус 10 градусаў, а месцамі і 11—12 марозу.
Будзе пераважна без ападкаў і ў пятніцу, толькі па паўднёвым захадзе краіны
пройдзе кароткачасовы снег. На асобных
участках дарог галалёдзіца. Уначы чакаецца ад мінус 10 да мінус 17 градусаў, пры
праясненнях 18—21 марозу, у паўднёвазаходніх раёнах — 7—9 градусаў ніжэй
за нуль. Нават днём будзе рыпець пад
нагамі — чакаецца 5—12 марозу.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у выхадныя дні ўмовы надвор'я будуць вызначаць атмасферныя
франты, якія абумовяць часам добры снег
і прыкметнае паслабленне марозу.
Сяргей КУРКАЧ.

