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ДАВАЙЦЕ ПАДЛІЧЫМ! 28 лістапада 2019 г.

Ці заў сё ды мы ра цы я наль на 

рас па ра джа ем ся сва і мі срод ка мі? 

Бо як бы вае — атры ма еш аванс, 

зар пла ту, а праз ней кі час ужо амаль 

пус та ў ка шаль ку, дак лад на 

і не зга да еш, ку ды коль кі па тра ціў. 

Без умоў на, ёсць пунк ты рас хо даў, 

якія аба вяз ко выя і паў та ра юц ца 

з ме ся ца ў ме сяц. А вось ка лі раз мо ва 

за хо дзіць пра не ча ка ны баль ніч ны, 

зла ма ны тэ ле ві зар ці абед з ка ле гам, 

то тут як раз і ўзні ка юць тра ты, 

на якія не раз ліч ва лі. Та му вя дзен не 

бюд жэ ту — гэ та наш ары ен цір 

у пы тан нях фі нан саў сям'і.

Іс ну юць роз ныя ва ры ян ты вя дзен ня ся мей-

на га бюд жэ ту. Ад нак не блы тай це спо са бы 

за хоў ван ня срод каў («кан вер ты», «збанкі», 

«50/20/30») і фік са ван ня вы дат каў (руч ны 

ці з да па мо гай пра грам на кам п'ю та ры ці 

тэ ле фо не). Зру зу ме ла, кож ны з іх мае свае 

асаб лі вас ці, пе ра ва гі і не да хо пы. Пач нём з 

са ма га прос та га — руч но га спо са бу ўлі ку. 

Для яго спат рэ біц ца сшы так і руч ка: прос та 

за піс ва ем, што атры ма лі і ку ды па тра ці лі, а ў 

кан цы ме ся ца пад во дзім вы ні кі і ана лі зу ем. 

Асноў ная за ўва га — усе пад лі кі трэ ба так са-

ма ра біць уруч ную, без пры вяз кі да кам п'ю-

та ра і ін тэр нэ ту.

Ве даю тых, хто ад дае пе ра ва гу ма біль ным 

ці кам п'ю тар ным улі ко вым пра гра мам. Са ма 

бы ла пры хіль ні цай та ко га ва ры ян та, па куль 

не «па чыс ці ла» па мяць у тэ ле фо не. Вы бар 

спе цы яль ных пра грам над звы чай вя лі кі, але 

не заў сё ды бяс плат ная вер сія ад па вя дае 

на шым па тра ба ван ням: ка мусь ці не ха пае 

маг чы мас ці вес ці раз лі кі ў роз ных ва лю тах, 

для ка гось ці не над та поў на ад люст ра ва ны 

ка тэ го рыі вы дат каў. Зруч на, што да стат ко ва 

ўста ля ваць пра гра му, і ў лю бы мо мант за на-

тоў ва еш па ступ лен не гро шай і тра ты, а по-

тым у кан цы ме ся ца гля дзіш, якім чы нам іх 

мож на ап ты мі за ваць. На прык лад, ка лі шмат 

гро шай ідзе на ін тэр нэт і ма біль ную су вязь — 

вар та даб раць но выя та рыф ныя пла ны.

Ад улі ку пя рой дзем да спо са баў раз мер-

ка ван ня гро шай у бюд жэ це. Ад на мая зна-

ё мая прак ты куе ме тад «кан вер таў». «Та кі 

спо саб раз мер ка ван ня мне най больш ім-

па нуе. Бо як бы вае? То за бу дзеш улі чыць 

ней кую дроб ную па куп ку, то зу сім кла січ ны 

вы па дак — «за глю чыў» тэ ле фон, і ўся ін фар-

ма цыя знік ла... Кам п'ю тар ная ж пра гра ма, 

якую на той час я знай шла для вя дзен ня да-

маш няй бух гал тэ рыі, не бы ла раз лі ча на на 

сям'ю з дзець мі. Та му «кан вер ты» ака за лі ся 

са май жыц ця здоль най сіс тэ май, — дзе ліц-

ца Вік то рыя. — У мя не іх шэсць: «по быт», 

«транс парт», «ад па чы нак», «аба вяз ко выя 

пла ця жы», у се зон — «на рых тоў кі» і не так 

даў но з'я віў ся яшчэ адзін — «форс-ма жор», 

у яго мы ад кла да ем гро шы на ней кія не прад-

ба ча ныя тра ты, дзе, на прык лад, на быц цё ле-

каў, па ход у цы руль ню і гэ так да лей. Што да 

тых жа ка му наль ных і ін шых пла ця жоў, тут 

я гля джу, якія трэ ба апла ціць на яў ны мі, а на 

якія па кі нуць гро шы на карт цы. Але ўсё фік-

сую яшчэ і ў спе цы яль ным блак но це. Та му ў 

кан цы ме ся ца маю на гляд ную кар ці ну, ку ды 

і якія гро шы ідуць».

Спо саб раз мер ка ван ня бюд жэ ту па «збан-

ках» з'яў ля ец ца ва ры я цы яй ме та ду «кан вер-

таў». Гро шы рас кла да е це ў шэсць збан коў. 

У пер шы — 55 % за роб ку на паў ся дзён ныя 

вы дат кі і апла ту роз ных пла ця жоў. Дру гі — 

для ад па чын ку, і ту ды мож на па клас ці толь кі 

10 %. Ка лі гэ тая су ма бу дзе па тра ча на, то 

да вя дзец ца шу каць бяс плат ныя маг чы мас ці 

для ад па чын ку. Трэ ці зба нок ад во дзім пад 

збе ра жэн ні, і ў яго ад клад ва ем зноў жа 10 %. 

Чац вёр ты — вы дат кі на аду ка цыю (кур сы, 

кні гі — най леп шая ін вес ты цыя ў ся бе), ту ды 

так са ма ідзе 10 %. Зба нок пад пя тым ну ма рам 

бу дзе рэ зер во вым фон дам, дзе на за па шва ем 

гро шы што ме сяц для ней кай вя лі кай па куп-

кі, на прык лад аў то, но вай мэб лі ці ноў тбу ка. 

І на іх ад кла даць 10 % за роб ле ных гро шай. 

Нарэш це, шос ты зба нок — у яго кла дзём 

5 % — на па да рун кі і даб ра чын насць. Зга дзі-

це ся, за да ча на быць прэ зент на не вя лі кую 

су му дае доб ры штур шок фан та зіі.

Ёсць яшчэ ва ры янт, ка лі гро шы раз мяр коў-

ва юц ца ў пра цэн тах у су ад но сі нах 50/20/30: 

і ка лі па ло ва за роб ку ідзе на пла ця жы, ежу, 

пра езд і ін шыя важ ныя вы дат кі, то зу сім не-

ча ка най з'яў ля ец ца ліч ба 30 % у да чы нен ні 

да та кой ка тэ го рыі, як «ад па чы нак» (у гэ тай 

кан цэп цыі яна на зы ва ец ца «стыль жыц ця» 

і мае на ўва зе ўкла дан ні ў ся бе), а 20 % — 

на за бес пя чэн не са бе фі нан са вай не за леж-

нас ці ў перс пек ты ве. Ва ры янт ці ка вы, але, на 

маю дум ку, не зу сім прак тыч ны для сям'і.

— Ка лі ка заць пра ся мей ны бюд жэт, то 

ён мае чатыры функ цыі: улік, ана ліз улі ча на-

га, пла на ван не на асно ве ўлі ку і ана лі зу ды 

кант роль за тым, як усё вы кон ва ец ца. Пла на-

ван не бу дзе пра віль ным у тым вы пад ку, ка лі 

ма юць ад люст ра ван не ўсе функ цыі. Спо са-

бы для гэ та га іс ну юць са мыя роз ныя, вар та 

спра ба ваць і шу каць той, у якім вам бу дзе 

кам форт на, — мяр куе фі нан са вы кан суль-

тант Свят ла на МУРАШКА. — На пы тан не, 

на коль кі важ на пла на ваць і раз мяр коў ваць 

ся мей ны бюд жэт, ад каз у кож на га свой. Бо 

нех та за раб ляе да стат ко ва, каб ні ў чым са-

бе не ад маў ляць, і гэ та ад на сі ту а цыя. А ін-

шая — ка лі лю дзі ма юць, на прык лад, ней кія 

крэ дыт ныя аба вя за цель ствы аль бо ў іх ёсць 

мэ та на збі раць на жыл лё, ву чо бу дзе цям: 

та ды без пла на ван ня бу дзе скла да на. Усё 

ін ды ві ду аль на, ад нак чым ра ней лю дзі па-

чы на юць уваж лі ва ста віц ца да сва іх гро шай, 

тым ляг чэй ім бу дзе ў ней кія па ва рот ныя пе-

ры я ды жыц ця (ка лі за хва рэ лі аль бо хо ча це 

змя ніць ра бо ту і г. д.). Бо ча ла век, які мае 

фі нан са вую «па душ ку» бяс пе кі, заў сё ды бу-

дзе ад чу ваць ся бе больш упэў не на.

Але на ДРАП КО.

Са цы яль ная Са цы яль ная 
кан суль та цыякан суль та цыя

Дзе лім 
вод пуск 
на част кі
Спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най 

аба ро ны ад каз ва юць 

на ва шы пы тан ні.

Ка лі ў служ бу 

за ня тас ці звяр-

та ец ца ча ла век з 

ін ва лід нас цю па 

да па мо гу ў праца-

ўлад ка ванні, ці аба вяз ко ва 

пры гэ тым прад ста віць ін ды-

ві ду аль ную пра гра му рэ абі лі-

та цыі ін ва ліда?

— Так. Рэ гіст ра цыя гра ма дзян 

у якас ці бес пра цоў ных з'яў ля ец-

ца ад мі ніст ра цый най пра цэ ду-

рай. У ад па вед нас ці з Пе ра лі кам 

ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, якія 

ажыц цяў ля юц ца дзяр жаў ны мі 

ор га на мі і ін шы мі ар га ні за цы я-

мі па за явах гра ма дзян (за цвер-

джа ным Ука зам Прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь ад 26 кра са ві ка 

2010 го да № 200), пры зва ро це 

для рэ гіст ра цыі ў якас ці бес пра-

цоў на га ча ла век з ін ва лід нас цю 

па ві нен прад ста віць сваю ін ды-

ві ду аль ную пра гра му рэ абі лі та-

цыі.

Без прад стаў лен ня гэ та га 

да ку мен та най маль нік, згод на 

з ар ты ку лам 26 Пра цоў на га ко-

дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, не 

мае пра ва пры няць ін ва лі да на 

ра бо ту і за клю чыць з ім пра цоў-

ны да га вор.

*  *  *
Ці мож на вод-

пуск, які да ец ца 

ра бот ні ку-ін ва лі ду, 

па дзя ліць на дзве 

част кі?

— Згод на з част кай пер шай ар-

ты ку ла 174 Пра цоў на га ко дэкса, 

па да моў ле нас ці па між ра бот ні кам 

і най маль ні кам пра цоў ны вод пуск 

мо жа быць па дзе ле ны на дзве 

част кі, ка лі ін шае не пра ду гле-

джа на ка лек тыў ным да га во рам, 

па гад нен нем. Пры гэ тым ад на 

част ка па він на быць не мен шая 

за 14 ка лян дар ных дзён.

За ка на даў ствам не ўста наў-

лі ва юц ца аб ме жа ван ні для якіх-

не будзь ка тэ го рый ра бот ні каў, 

у тым лі ку для лю дзей з ін ва лід-

нас цю, па па дзе ле вод пус ку на 

част кі. Та кім чы нам, пра цоў ны 

вод пуск ра бот ні ка, які мае ін ва-

лід насць, мо жа быць па дзе ле ны 

на част кі ў па рад ку, уста ноў ле-

ным част кай пер шай ар ты ку ла 

174 Пра цоў на га ко дэк са.

*  *  *
Ці мо жа быць 

па доў жа ны са цыя-

ль ны вод пуск без 

за ха ван ня за ра бот-

най пла ты, ка лі ў 

яго пе ры яд ра бот нік за хва рэў 

і яму быў вы да дзе ны ліс ток не-

пра ца здоль нас ці?

— Не, не мо жа. Пад аў жа-

ец ца або пе ра но сіц ца ў су вя зі 

з на ды хо дам ча со вай не пра-

ца здоль нас ці ра бот ні ка толь кі 

пра цоў ны вод пуск (ар ты кул 171 

Пра цоўнага ко дэк са).

Але пас ля за крыц ця ліст ка не-

пра ца здоль нас ці ра бот ні ку мо жа 

быць да дзе ны чар го вы са цы яль-

ны вод пуск ва ўста ноў ле ным за-

ка на даў ствам па рад ку.

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.







Што ў ка шаль куШто ў ка шаль ку

«ПА ДУШ КА» 
БЯС ПЕ КІ

Як тра ціць гро шы з ро зу мам?

«Мой муж — фін. На ле та ён па ехаў з на шай 10-га до вай 

дач кой ад па чыць да ся бе на ра дзі му. Па ча ла ся шко ла, 

а яны так і не вяр ну лі ся. Ён ка жа, што Па лі на пры вык ла, 

збі ра ец ца ву чыц ца ў Фін лян дыі, вяртацца не хо ча. 

Па га ва рыць з ёй ён мне не дае. Ці мож на пры му сіць 

яго вяр нуц ца ў Бе ла русь ра зам з дач кой? Я ж не па га джа ла ся 

на тое, каб яна там за ста ла ся жыць».

На дзея М., Мінск

— Бе ла русь з'яў ля ец ца ўдзель ні кам Кан-

вен цыі аб гра ма дзян скіх ас пек тах між на род-

на га вы кра дан ня дзя цей ад 25 каст рыч ні ка 

1980 го да. Гэ ты да ку мент скі ра ва ны на за-

бес пя чэн не не ад клад на га вяр тан ня не паў-

на лет ня га ў кра і ну па ста ян на га пра жы ван-

ня, ка лі ён быў вы ве зе ны ад ным з баць коў у 

ін ша зем ную дзяр жа ву з па ру шэн нем пра воў 

апе кі або до сту пу дру го га з баць коў, — тлу-

ма чыць Ма ры на ЖАНДА РА ВА, на чаль нік 

ад дзе ла вы ка нан ня між на род ных да га-

во раў упраў лен ня між на род на га су пра-

цоў ніц тва Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру-

сі. — Той з баць коў, хто пе ра мя шчае ма ло га за мя жу без зго ды дру гой 

«па ло вы», па ру шае пра ва дзі ця ці на ста сун кі з абод ву ма баць ка мі, 

якое за ма ца ва на ў Кан вен цыі аб пра вах дзя цей. Ка лі да мо віц ца па між 

са бой мір на не атрым лі ва ец ца, перш за ўсё дзе ля ін та рэ саў дзі ця ці, 

па чы на юць дзей ні чаць ме ха ніз мы Кан вен цыі.

Вы ма е це пра ва звяр нуц ца з за явай аб вяр тан ні дзі ця ці, ка лі дзяр жа-

ва, ку ды пе ра вез лі дзі ця, з'яў ля ец ца ўдзель ні кам Кан вен цыі. (Бе ла русь 

да лу чы ла ся да Кан вен цыі аб гра ма дзян скіх ас пек тах між на род на га 

вы кра дан ня дзя цей у 1997 го дзе.)

Фор ма за явы аб вяр тан ні дзі ця ці зме шча на на сай це Мі ніс тэр-

ства юс ты цыі («Дзей насць» — «Між на род нае су пра цоў ніц тва» — 

«Між на род ная пра ва вая да па мо га» — «Кан вен цыя аб гра ма дзян-

скіх ас пек тах між на род на га вы кра дан ня дзя цей ад 25 каст рыч ні ка 

1980 го да»: httрs://mіnjust.gоv.bу/dіrесtіоns/іntеrnаtіоnаl_соореrаtіоn/

ісd-lеv2-4/ісd-lеv3-4).

За явы і да ку мен ты да яе па він ны су пра ва джац ца пе ра кла дам на 

афі цый ную мо ву дзяр жа вы, якая за пыт ва ец ца. Па кет да ку мен таў 

трэ ба на кі ра ваць у Мі нюст для на ступ най пе ра да чы яго кам пе тэнт-

на му ор га ну ін ша зем най дзяр жа вы, дзе зна хо дзіц ца дзі ця, аль бо 

мож на са ма стой на на кі ра ваць іх ад ра зу ў ад па вед ную ўста но ву ў 

Фін лян дыі.

Па пя рэ джу, што адзін з баць коў або асо ба ці ар га ні за цыя, якія ма юць 

пра ва апе кі ад нос на дзі ця ці, мо гуць звяр нуц ца з за явай аб вяр тан ні не-

паў на лет ня га пры ад на ча со вым вы ка нан ні на ступ ных умоў. Дзі ця ці не 

споў ні ла ся 16 га доў. Пе рад вы ва зам за мя жу яно стала пра жы ва ла ў 

кра і не — удзель ні цы Кан вен цыі і пе ра ме шча на ў ін шую дзяр жа ву, якая 

так са ма ўдзель ні чае ў Кан вен цыі. (Фін лян дыя — удзель нік Кан вен цыі, 

як і больш за 100 ін шых кра ін све ту.) На мо мант пе ра мя шчэн ня пра вы 

апе кі ад нос на дзі ця ці ажыц цяў ля лі ся эфек тыў на або маг лі б здзяйс-

няц ца, ка лі б ма ло га не вы вез лі.

Пры ма ю чы ра шэн не аб вяр тан ні, су ды ўліч ва юць та кія мо ман ты, 

як пра цяг ласць і пе ры я дыч насць, умо вы і пры чы ны зна хо джан ня дзі ця ці 

ў дзяр жа ве і пе ра езд сям'і ў гэ тую кра і ну. Пры ма юц ца да ўва гі так са ма 

на цы я наль насць ма ло га, ве дан не мо вы, ся мей ныя і са цыя ль ныя су вя зі 

дзі ця ці ў дзяр жа ве.

З дзе ся ці га доў, да рэ чы, суд ужо мо жа ўліч ваць жа дан не са мо га 

дзі ця ці на конт та го, з кім з баць коў яно хо ча за стац ца. Ра зам з ін шы мі 

аб ста ві на мі мер ка ван не ма ло га бу дзе ўліч вац ца су дом пры вы ня сен ні 

ра шэн ня.

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні юры дыч на га ха-

рак та ру, да сы лай це іх на наш паш то вы або элект рон ны ад рас 

sіdаrоk@zvіаzdа.bу. Ра зам са спе цы я ліс та мі Мі нюс та і ін шых ве-

дам стваў мы бу дзем шу каць на іх ад ка зы.

Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў ня

ВЯР НІ ЦЕ МУ ЖА З ДАЧ КОЙ!

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.


