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БЕ ЛА РУСЬ ПА МЯ ТАЕ

ВАЖ НА ВАЖ НА 
ЗАСВОІЦЬ ЗАСВОІЦЬ 

УРО КІ УРО КІ 
ВАЙ НЫВАЙ НЫ

І пе ра даць гэ тыя ве ды 
на ступ ным па ка лен ням

СТАР ШЫ НІ Са ве та Рэс пуб лі кі і Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч 
і Ула дзі мір Анд рэй чан ка пры ня лі ўдзел у ак цыі 

«Бе ла русь па мя тае. Па мя та ем кож на га», у рам ках 
якой ус кла лі квет кі да ме ма ры яль на га комп лек су 
«Ма сю коў шчы на».

Ме ма ры ял быў па бу да ва ны на мес цы, дзе ў га ды вай-
ны зна хо дзіў ся ла гер смер ці шта лаг-352. Ня мец ка-фа-
шысц кія аку пан ты ар га ні за ва лі яго ў лі пе ні 1941 го да. Тут 
у брац кіх ма гі лах па ха ва на ка ля 80 ты сяч ча ла век. Ужо 
пас ля за кан чэн ня вай ны бы лі вы яў ле ны ім ёны больш як 
дзевяці ты сяч за гі ну лых вяз няў канц ла ге ра.

— Гэ та руб цы на сэр цы, якія за ста нуц ца на заўж ды. 
Тыя ах вя ры, якія вы нес наш на род, яны са праў ды не-
за мен ныя, і гэ та за кра ну ла прак тыч на кож ную сям'ю», — 
пры во дзіць сло вы Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча прэс-служ ба
Са ве та Рэс пуб лі кі.

Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та пе-
ра ка на ны: важ на за ха ваць па мяць аб ах вя рах Вя лі кай
Ай чын най вай ны, аб подз ві гах, якія здзяйс ня лі са вец кія 
сал да ты дзе ля та го, каб ад ста яць і аба ра ніць Ра дзі му. 
Га лоў нае — пе ра даць гэ тую па мяць на ступ ным па ка-
лен ням.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі так са ма рас ка заў жур на-
ліс там, што ў вай не ўдзель ні чаў і яго баць ка: «Ён пры маў 
удзел у вы зва лен ні Вар ша вы і ўзяц ці Бер лі на. Дзя ліў ся 
сва і мі ўспа мі на мі».

У сваю чар гу Ула дзі мір Анд рэй чан ка да даў, што важ на 
заў сё ды па мя таць пра ўро кі вай ны, за хоў ваць гіс та рыч-
ную праў ду.

— Гіс то рыя вай ны не па він на пе ра піс вац ца, — пад-
крэс ліў ён.

У ме ра пры ем стве так са ма пры ня лі ўдзел на мес нік 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Мар' я на Шчот кі на і чле ны 
Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі.

Фота БелТА.

ГА ЛОЎ НЫЯГА ЛОЎ НЫЯ
РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІ бюд жэт: да хо ды і вы дат кі за мі ну лы год, рост пен сій і да па мог, 

га ран тыі доб ра сум лен ным ра бот ні кам і пра грэ сіў ны аў дыт, зра зу ме лы для 
ін вес та ра. Гэ тыя і не ка то рыя ін шыя тэ мы бы лі ў цэнт ры ўва гі се на та раў на апош няй 
у гэ тым се зо не се сіі пар ла мен та, які за вяр шыў сваю ра бо ту ў мі ну лую пят ні цу.

Аб асноў ных ар ты ку лах рас хо даў і 
да хо даў рас ка заў мі ністр фі нан саў 
Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ.

Да хо даў больш, чым 
пла на ва лі

Га лоў ны фі нан сіст кра і ны прад ста-
віў пра ект за ко на «Аб за цвяр джэн ні 
спра ва зда чы аб вы ка нан ні рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту за 2018 год». Ён 
па ве да міў, што пер ша па чат ко ва за-
ко нам аб рэс пуб лі кан скім бюд жэ це 
да хо ды бы лі за цвер джа ны ў су ме 
20,5 міль яр да, вы дат кі — 19,8 міль-
яр да руб лёў. Пра фі цыт па ві нен быў 
склас ці 0,7 міль яр да руб лёў.

Дак лад чык на га даў, што бюд жэт 
2018 го да фар мі ра ваў ся, зы хо дзя чы 
з кан сер ва тыў на га сцэ на рыя раз віц-
ця эка но мі кі. Вы ка нан не ж бюд жэ ту 
па фак це ажыц цяў ля ла ся ва ўмо вах 
спры яль най знеш не эка на міч най кан'-
юнк ту ры і па ляп шэн ня най важ ней шых 
па ра мет раў са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця кра і ны ў па раў на нні з пра гно-
зам. У вы ні ку да хо ды рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту за 2018 год скла лі 24,4 міль яр-
да руб лёў, што на 3,9 міль яр да пе ра вы-
шае пер ша па чат ко ва за цвер джа ныя.

— Ста ноў чы ўплыў на па ступ лен не 
ў бюд жэт ака за ла па ве лі чэн не цэн на 
асноў ныя сы ра він ныя та ва ры, а так са ма 
агуль нае па ве лі чэн не знеш не ганд лё ва га 
аба ро ту, — ад зна чыў мі ністр фі нан саў.

Што фар мі руе бюд жэт?
Як і ў па пя рэд нія га ды, асноў ная 

до ля пры па дае на па да ткі — больш за 
2/3 ад пры быт ко вай част кі. Ка ля 12 % — 
не пад атко выя да хо ды. Так са ма ка ля 
12 % — гэ та транс фер ты з бюд жэ таў 
ін шых уз роў няў, у пры ват нас ці, для 
агуль на га вы раў ноў ван ня са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў і го ра да 
Мін ска ўжы ва ец ца ад моў ны транс ферт 
на су му 800 міль ё наў руб лёў.

Асно ву пад атко вых да хо даў фар-
мі ру юць па да ткі.

— Усе гэ тыя кры ні цы са знач ным 
пе ра вы шэн нем пер ша па чат ко ва га 
пла на бы лі вы ка на ны, — пад крэс ліў 
Мак сім Ер ма ло віч.

Не пад атко выя па ступ лен ні фар мі-
ру юць да хо ды, атры ма ныя ад вы ка-
ры стан ня ма ё мас ці, якая зна хо дзіц ца 
ў дзярж улас нас ці.

Ку ды ідуць гро шы
Рас хо ды рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 

за 2018 год скла лі 19,7 міль яр да руб-
лёў, пры гэ тым, як ад зна чыў мі ністр 
фі нан саў, усе за яў ле ныя ў ор га ны 
каз на чэй ства да ку мен ты для апла ты 
рас хо даў бы лі цал кам вы ка на ны.

Асноў ныя тра ты пры па да юць на 
ўтры ман не бюд жэт най сфе ры — гэ та 
больш за па ло ву ўсіх вы дат каў рэс-
пуб лі кан ска га бюд жэ ту. Яшчэ кры ху 
больш за 20 % пе рад аец ца ў бюд жэ ты 
аб лас цей для за ха ван ня бюд жэт най 
зба лан са ва нас ці рэ гі ё наў. 16 % ідзе 
на на цы я наль ную эка но мі ку.

Не за ста ла ся без ува гі тэ ма рос ту 
за роб ку бюд жэт ні каў. У 2018 го дзе іх 
да хо ды пры рас та лі апе рад жаль ны мі 
тэм па мі ў па раў на нні з рос там за ра-
бот най пла ты ў эка но мі цы:

— У бюд жэт ным сек та ры гэ ты рост 
склаў 14 %, у той час як у на цы я наль-
най эка но мі цы зар пла ты пры рас та лі 
на 11,6 % у на мі наль ным вы ра жэн ні, —
удак лад ніў Мак сім Ер ма ло віч.

Су ад но сі ны за ра бот най пла ты 
скла лі за год у цэ лым 77,2 % у бюд-

жэт ным сек та ры ад ся рэд няй за ра-
бот най пла ты па эка но мі цы.

Да рэ чы, па пра гно зах Мін фі на, 
сё ле та да хо ды бюд жэт ні каў так са ма 
не да цяг нуць да ўзроў ню 80 % ад 
ся рэд ня га за роб ку ў эка но мі цы. Фі-
нан са вае ве дам ства пла нуе да сяг нуць 
гэ тай план кі толь кі ў 4-м квар та ле
і пад трым лі ваць па каз чык на пра ця гу 
ўся го на ступ на га го да.

Са цы яль на ары ен та ва ны 
бюд жэт

Ка лі па гля дзець вы дат кі рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту на са цы яль ную 
сфе ру, асноў ныя пры па да юць на ахо-
ву зда роўя: за куп ка ле каў і вы ра баў 
ме ды цын ска га пры зна чэн ня скла дае 
больш за па ло ву ўсіх трат, ас тат няя 
част ка ідзе на апла ту пра цы ра бот ні-
каў ар га ні за цый, што фі нан су юц ца з 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

Рас хо ды на аду ка цыю дру гія па знач-
нас ці ся род вы дат каў на «са цы ял ку». 
У вы ні ку 870 міль ё наў руб лёў, якія тра цяц-
 ца на зга да ныя мэ ты, да зва ля юць на до-
сыць вы со кім уз роў ні фі нан са ваць вы-
шэй шую шко лу і рэа лі зоў ваць пра гра мы 
ў га лі не аду ка цыі. Шмат у чым дзя ку ю чы 
гэ та му Бе ла русь за хоў вае свае па зі цыі 
ў гру пе кра ін з вы со кім па каз чы кам па 
ўзроў ні раз віц ця ча ла ве ча га па тэн цы я лу 
ў сфе ры аду ка цыі.

На фі нан са ван не на ву кі бы ло па-
тра ча на амаль 250 міль ё наў руб лёў, 
гэ та ўся го 0,2 % ад ВУП. Да дат ко вай 
кры ні цай фі нан са ван ня на ву ко вай 
дзей нас ці ле тась ста лі срод кі іна ва-
цый ных фон даў (цэнт ра лі за ва на га 
рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых) з агуль-
ным аб' ёмам фі нан са ван ня больш 
чым 320 міль ё наў руб лёў.

Знач ныя срод кі вы дат коў ва юц-
ца на фі нан са ван не дэ ма гра фіч най 
бяс пе кі: асноў ныя ар ты ку лы рас хо даў 
пры па да юць на вы пла ту ся мей на га 
ка пі та лу. На пра ця гу мі ну ла га го да ад-
кры та 15 466 дэ па зіт ных ра хун каў для 
шмат дзет ных сем' яў. У цэ лым жа за 

ўвесь пе ры яд іс на ван ня пра ек та ад-
кры та больш за 62 ты ся чы ра хун каў 
гра ма дзян, якія мо гуць прэ тэн да ваць 
на та кую пад трым ку.

За пас бя ды не чы ніць
На на цы я наль ную эка но мі ку ле-

тась на кі ра ва на 3,5 міль яр да руб лёў. 
Асноў ныя сфе ры — гэ та суб сі дзі ра-
ван не пра цэнт ных ста вак па ін вес ты-
цый ных кі рун ках, пад трым ка аг ра-
пра мыс ло ва га комп лек су.

Рас хо ды на дзяр жаў ную ін вес ты цый-
ную пра гра му скла лі ў ра ё не 700 міль-
ё наў руб лёў: бы ло ўве дзе на ў экс плу а-
та цыю 38 аб' ек таў са цы яль най сфе ры 
(восем жы лых да моў для сем' яў, якія 
вы хоў ва юць дзя цей-сі рот і тых, якія за-
ста лі ся без апе кі баць коў, шко ла ў Баб-
руй ску, за вер ша на бу даў ніц тва цэнт-
раль най ра ён най баль ні цы ў Мё рах і 
шэ раг ін шых са цы яль ных аб' ек таў).

У цэ лым рэс пуб лі кан скі бюд жэт у 
2018 го дзе вы ка на ны з пра фі цы там, 
па мер яко га склаў 4,7 міль яр да руб-
лёў (3,8 % да ВУП, да рэ чы, гэ та са мы 
вы со кі па каз чык у рэ гі ё не на сён няш ні 
дзень).

— Асноў ным пры яры тэ там бюд жэт-
най па лі ты кі з'яў ля ла ся за ха ван не мак-
ра эка на міч най зба лан са ва нас ці, та му 
на за па шваў ся пра фі цыт бюд жэ ту, гэ та 
бы ло рэа лі за ва на ў рам ках ан ты цык ліч-
най эка на міч най па лі ты кі дзяр жа вы, — 
рас тлу ма чыў мі ністр фі нан саў.

Сё ле та Мін фін пра цяг нуў зба-
лан са ва ную бюд жэт ную па лі ты ку, 
за бяс печ ва ю чы вы ка нан не пра гноз-
ных па ра мет раў па бюд жэ це, да хо ды 
фар мі ру юц ца ў ад па вед нас ці з пла-
нам апе рад жаль ным па ступ лен нем 
да хо даў у знач ных аб' ёмах, пры гэ-
тым на за па ша ны пра фі цыт. Гэ та ста не 
фак та рам, які бу дзе ўплы ваць на рэа-
лі за цыю бюд жэт най па лі ты кі ў на ступ-
ным го дзе. І ў вы пад ку за па во лен ня 
на цы я наль най эка но мі кі за пас, што 
ўтва рыў ся, мож на бу дзе на кі ра ваць 
на пад трым ку дзяр жаў ных пра грам.

 У ТЭ МУ
Коль кі на пен сіі, а коль кі на пу цёў кі?Коль кі на пен сіі, а коль кі на пу цёў кі?
На якія мэ ты вы дат коў ва лі ся ле тась срод кі фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва
Пра ект за ко на «Аб за цвяр джэн ні спра ва зда чы аб вы ка нан ні бюд жэ ту 
дзяр жаў на га па за бюд жэт на га фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва за 
2018 год» прад ста ві ла мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ.

Да хо ды фон ду за мі ну лы год скла лі 13,9 міль яр да, вы дат кі — 13,6 міль яр да, 
пра фі цыт — 315 міль ё наў руб лёў. У па раў на нні з 2017 го дам да хо ды фон ду 
па вя лі чы лі ся на 11,8 %. Амаль 92 % усіх бюд жэ таў фон ду сфар мі ра ва ны за 
кошт уз но саў, якія скла лі 12,8 міль яр да руб лёў, што вы шэй за ле таш ні ўзро-
вень на 1,9 міль яр да руб лёў ці на 17,4 %.

Асноў ныя тра ты фон ду — гэ та пен сіі і да па мо гі. На вы пла ту пра цоў ных 
пен сій, на прык лад, бы ло на кі ра ва на 10,3 міль яр да руб лёў.

Да рэ чы, ле тась пе ра раз лік пра цоў ных пен сій ра біў ся трой чы. Акра мя та го, у 
су вя зі з па ве лі чэн нем бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу на-
сель ніц тва ча ты ры ра зы па вы ша лі ся мі ні маль ныя пра цоў ныя пен сіі, са цы яль ныя 
пен сіі, над баў кі і па вы шэн ні, а так са ма да пла ты пен сі я не рам, якія ста рэй шыя за 
75 га доў. Агуль ны рост пен сій у па раў на нні з 2017-м склаў 15 %.

На га да ем, што ся рэд ні па мер пен сіі па ўзрос це за 2018 год склаў 352 руб лі.
На вы пла ту ўсіх ві даў да па мог бы ло на кі ра ва на 2,9 міль яр да руб лёў (ці 

21,3 % вы дат каў). З фон ду на кі роў ва лі ся срод кі на ака зан не ма тэ ры яль най 
да па мо гі па жы лым і пра ца здоль ным гра ма дзя нам, якія жы вуць у ня ста чы, — 
уся го 6,3 міль ё на руб лёў. Да па мо гу атры ма ла больш за 91 ты ся чу тых, хто 
звяр нуў ся па яе.

Вы дат кі на фі нан са ван не ме ра пры ем стваў у сфе ры за ня тас ці на сель ніц т-
ва скла лі 29,7 міль ё на, на са на тор на-ку рорт нае ля чэн не і азда раў лен не 
на сель ніц тва — 39,3 міль ё на, на спе цы я лі за ва ныя спар тыў ныя ўста но вы 
праф са юзаў — 30,9 міль ё на руб лёў.

Коль кі мы тра цім і на што?Коль кі мы тра цім і на што?
Се на та ры адоб ры лі вы ка нан не рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту за 2018 год


