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На мес нік мі ніст ра пра цы і 

са цы яль най аба ро ны Ігар СТА-

РА ВОЙ ТАЎ рас тлу ма чыў, па якіх 

пры чы нах ра бот нік мо жа зволь ніц-

ца да за вяр шэн ня тэр мі ну дзе ян ня 

тэр мі но ва га да га во ра, кант рак та.

«Ка лі за клю ча ец ца тэр мі но вы 

пра цоў ны да га вор і ба кі пер ша па-

чат ко ва ага вор ва юць аль бо тэр мін 

дзе ян ня да ку мен та, аль бо ра бо ту, 

якую су пра цоў нік па ві нен вы ка-

наць (гэ та так са ма бу дзе тэр мі но-

вы да га вор), для ска са ван ня да га-

во ра ў гэ тым пе ры я дзе не аб ход ная 

аб грун та ва ная пры чы на», — рас-

ка заў Ігар Ста ра вой таў.

У та кім вы пад ку дзей ні чае цал-

кам люст ра ны па ды ход: ні адзін 

з ба коў не мо жа не аб грун та ва на 

зволь ніць або зволь ніц ца. У най-

маль ні ка, які за клю чыў кант ракт 

аль бо тэр мі но вы пра цоў ны да га-

вор, ры ча гом з'яў ля ец ца іс тот нае 

змя нен не ўмоў пра цы. Ка лі гэ та ад-

бы ва ец ца, у ра бот ні ка ёсць пра ва: 

ён аль бо зга джа ец ца пра ца ваць у 

ін шых умо вах, аль бо зваль ня ец ца. 

Пры гэ тым у най маль ні ка па він на 

быць аб' ек тыў ная пры чы на для 

зме ны іс тот ных умоў, ён не мо жа 

прос та пры ду маць яе.

Тое ж са мае для ра бот ні ка: ар-

ты кул 41 Пра цоў на га ко дэк са ка жа 

пра тое, што мож на спы ніць ад но-

сі ны пры тэр мі но вым пра цоў ным 

да га во ры, у тым лі ку па кант рак це, 

ка лі ў ра бот ні ка ёсць на гэ та аб' ек-

тыў ныя пры чы ны. Ся род та кіх пры-

чын у тым лі ку на ды ход пен сій на га 

ўзрос ту для ра бот ні ка, яго хва ро ба 

і ін шае. Та кім чы нам, у ра бот ні ка 

ёсць маг чы масць зволь ніц ца не 

толь кі па па гад нен ні ба коў, але і 

па сва ёй іні цы я ты ве.

Праф са ю зы 
за клі ка юць 
звяр тац ца да іх, 
ка лі ра бо та да вец 
па ру шае за кон

Да рэ чы, праф са ю зы ня рэд-

ка су ты ка юц ца з не вы ка нан нем 

прын цы пу люст ра ных ад но сін. 

Па сло вах на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня юры дыч най ра бо ты 

і пра ва во га за бес пя чэн ня апа ра-

та Са ве та ФПБ Ма ры ны ЛА ЗАР, 

да іх ма са ва па сту па лі зва ро ты 

гра ма дзян. У пры ват нас ці, яны 

да ты чы лі ся 41-га ар ты ку ла, ка лі 

най маль нік не ха цеў зваль няць 

ра бот ні ка, у яко га бы лі аб грун-

та ва ныя пры чы ны, ці па ру ша лі ся 

нор мы за ка на даў ства аль бо кант-

рак та з ра бот ні кам.

«Мы ў рам ках сва іх паў на-

моц тваў ажыц цяў ля ем гра мад скі 

кант роль, вы да ём рэ ка мен да цыі, 

і най маль ні кі, як пра ві ла, гэ та вы-

кон ва юць. Ка лі не, та ды пра ва вая 

ін спек цыя ідзе з гэ тым ра бот ні кам 

у суд і там прад стаў ляе яго ін та рэ-

сы», — ад зна чае Ма ры на Ла зар. 

Так са ма ў ка лек тыў ным да га во ры 

мож на да дат ко ва пра пі саць пры-

чы ны, якія ста нуць пад ста вай для 

спы нен ня кант рак та па іні цы я ты ве 

ра бот ні ка.

Што та кое 
дыс тан цый ная 
ра бо та і чым яна 
ад роз ні ва ец ца 
ад на до мнай?

Пра цоў ны ко дэкс да поў не ны 

асоб ным раз дзе лам 251, які да ты-

чыц ца асаб лі вас цяў рэ гу ля ван ня 

пра цы ра бот ні каў, якія пра цу юць 

дыс тан цый на.

Як тлу ма чыць на сва ім сай це 

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны, дыс тан цый най ра бо тай 

бу дзе лі чыц ца тая, якую ра бот нік 

вы кон вае па-за мес цам зна хо-

джан ня най маль ні ка з вы ка ры стан-

нем для вы ка нан ня гэ тай ра бо ты 

і ажыц цяў лен ня ўза е ма дзе ян ня 

з най маль ні кам ін фар ма цый на-

ка му ні ка цый ных тэх на ло гій.

На ра бот ні каў, якія ажыц цяў ля-

юць дыс тан цый ную ра бо ту, бу дуць 

рас паў сюдж вац ца агуль ныя нор мы 

Пра цоў на га ко дэк са, у тым лі ку ў 

част цы пра цяг лас ці ра бо ча га ча су 

і ча су ад па чын ку, вод пус каў і г. д. 

Та кім чы нам, асо бам, якія пра цу-

юць на дыс тан цыі і якія за клю чы лі 

пра цоў ны да га вор, бу дуць да вац ца 

ўсе са цы яль на-пра цоў ныя га ран-

тыі, пра ду гле джа ныя пра цоў ным 

за ка на даў ствам. Ня гле дзя чы на 

тое, што ў штат ным рас кла дзе па-

він на ад люст роў вац ца на яў насць 

та ко га ра бот ні ка, асаб лі вас цю гэ-

тых пра цоў ных ад но сін ста не тое, 

што най маль ні ку не трэ ба бу дзе 

аб ста лёў ваць ра бо чае мес ца не-

па срэд на ў офі се або ін шым па-

мяш кан ні. У су вя зі з гэ тым у пра-

цоў ным да га во ры аба вяз ко ва па-

він на быць па зна ча на, што ра бо та 

з'яў ля ец ца дыс тан цый най.

У ад роз нен не ад ра бот ні каў-на-

до мні каў, якія вы кон ва юць ра бо ту 

па мес цы свай го жы хар ства або ў 

ін шых па мяш кан нях па іх вы ба ры 

па-за па мяш кан ня мі най маль ні ка, 

ра бот нік, які ажыц цяў ляе дыс тан-

цый ную ра бо ту, змо жа вы кон ваць 

яе з вы ка ры стан нем ін фар ма цый-

на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій у 

лю бым мес цы, дзе бу дзе зруч на 

яму са мо му.

Дыс тан цый ная 
ра бо та бу дзе 
па чы нац ца 
з аса біс тай су стрэ чы

Но вым за ко нам пра ду гледж ва-

ец ца, што за клю чэн не пра цоў на га 

да га во ра з ра бот ні кам, які бу дзе 

вы кон ваць дыс тан цый ную ра бо ту, 

па він на ажыц цяў ляц ца толь кі пры 

аса біс тай пры сут нас ці ра бот ні ка.

У Ра сіі, па сло вах Іга ра Ста ра-

вой та ва, так са ма ёсць нор мы рэ-

гу ля ван ня дыс тан цый най ра бо ты. 

З ад на го бо ку, яны па доб ныя на 

тыя, што пры ня ты ў Бе ла ру сі, але 

ёсць ню ан сы. На прык лад, ня ма 

па тра ба ван ня аса біс тай су стрэ чы 

най маль ні ка і ра бот ні ка пры пад пі-

сан ні пра цоў на га да га во ра. У Ра сіі, 

ка лі ка жуць аб дыс тан цый най ра-

бо це, больш ду ма юць пра ад лег-

лас ці. Бо, на прык лад, па між Маск-

вой і Ула дзі вас то кам ве лі зар ная 

ад лег ласць. «Мы ж, ка лі га во рым 

аб дыс тан цый най ра бо це, вя дзём 

га вор ку пра тое, што спра бу ем рэ-

гу ля ваць но вую ма біль ную фор му 

пра цы. Ра бот нік мо жа зна хо дзіц-

ца ад най маль ні ка зу сім не да лё ка, 

пры гэ тым ён пра цуе ў пэў най фор-

ме ад но сін, у ма біль ным рэ жы ме, 

ка лі ў яго ня ма пэў на га ра бо ча га 

мес ца. Гэ та га лоў ная ідэа ло гія, 

якая бы ла за кла дзе на ў на шай 

част цы «Дыс тан цый ная ра бо та». 

Га лоў нае, што ча ла век атрым лі-

вае пра ва ў ма біль ным рэ жы ме, не 

пры вяз ва ю чы ся да ней ка га мес ца, 

вы кон ваць ра бо ту і быць су пра цоў-

ні кам ар га ні за цыі», — ад зна чыў 

на мес нік мі ніст ра.

Пры гэ тым нор ма аб не аб ход-

нас ці най маль ні ку і бу ду ча му ра-

бот ні ку су стрэц ца пры пад пі сан ні 

пра цоў на га да га во ра пад вяр га ла-

ся кры ты цы. Але, як ад зна чыў на 

круг лым ста ле на мес нік стар шы ні 

Па ста ян най ка мі сіі па пра цы і 

са цы яль ных пы тан нях Па ла ты 

прад стаў ні коў Ві таль ШЫ ЛАЎ, 

най маль нік па ві нен уба чыць та го 

ра бот ні ка, за яко га ён бу дзе пла-

ціць уз но сы ў Фонд са цы яль най 

аба ро ны на сель ніц тва, яко му бу-

дзе за бяс печ ваць са цы яль нае 

стра ха ван не, аплач ваць ад па чы-

нак. Пас ля гэ та га яны мо гуць не 

су стра кац ца. «Маг чы ма, у бу ду чы-

ні мы прый дзем і да элект рон най 

пра цоў най кніж кі, бу дзем за клю-

чаць смарт-кант рак ты», — да даў 

дэ пу тат.

Мінп ра цы 
і праф са ю зы 
бу дуць аба ра няць 
дыс тан цый ных 
ра бот ні каў

— Ёсць ад на сур' ёз ная праб-

ле ма, — за ўва жыў Ігар Ста ра вой-

таў. — Па коль кі та кі ра бот нік не 

пры вя за ны да офі са, ён не аба-

ро не ны ад та го, што най маль нік 

мо жа звяз вац ца з ім прак тыч на 

круг ла су тач на. У ад роз нен не ад 

ра бот ні ка, які прый шоў з ра бо-

ты да до му і мо жа за няц ца сва і мі 

спра ва мі, дыс тан цый ны ра бот нік 

зна хо дзіц ца па ста ян на ў кан так-

це, та му час ця ком у та кіх лю дзей 

уз ні ка юць пэў ныя стрэ са выя сі туа -

цыі і за хвор ван ні. Мы з да па мо-

гай праф са юзаў бу дзем са чыць 

за гэ тай праб ле май, ма ні то рыць, 

на коль кі яна для нас ста не ак ту-

аль най.

Ка лі та кія праб ле мы бу дуць уз-

ні каць, то, па вод ле слоў на мес ні-

ка мі ніст ра, трэ ба бу дзе па ду маць 

над уста ноў кай ней кіх па тра ба ван-

няў. На прык лад, каб най маль нік 

у пэў ны час су так не вы хо дзіў на 

су вязь, не ад праў ляў пош ту, каб 

ра бот нік быў воль ны ад сва іх аба-

вяз каў.

Якія яшчэ на ва цыі 
ча ка юць нас?

На га да ем, што но вы за кон рэ гу-

люе па ра дак ча со ва га пе ра во ду са 

зго ды ра бот ні ка на ін шую ра бо ту, у 

тым лі ку да ін ша га най маль ні ка. Ён 

за ма цоў вае да дат ко выя са цы яль-

на-пра цоў ныя га ран тыі, у тым лі ку 

дае баць ку па яго жа дан ні ад па чы-

нак (да 14 ка лян дар ных дзён) пры 

на ра джэн ні ў сям'і дзі ця ці; зды мае 

за ба ро ну на на кі ра ван не ў служ бо-

вую ка ман дзі роў ку жан чын, якія 

ма юць дзя цей ва ўзрос це да трох 

га доў. Ся род ін шых на ва цый — 

маг чы масць пра ца ваць па су мя-

шчаль ніц тве поў ны ра бо чы дзень 

або зме ну ў пе ры яд пра цоў на га 

вод пус ку. Па мер вы хад ной да па-

мо гі па вя лі ча ны да ад ной ся рэд ня-

ме сяч най за ра бот най пла ты, ка лі 

зваль нен не ра бот ні ка ад бы ло ся з 

пры чы ны ўста наў лен ня ня поў на-

га ра бо ча га ча су (менш за па ло-

ву нор мы). Так са ма за ма ца ва ны 

нор мы, якія пра ду гледж ва юць, 

што ма тэ ры яль ная ад каз насць 

су пра цоў ні каў, якія пра цу юць па 

кант рак це, на ды хо дзіць у тых жа 

вы пад ках і пры тых жа ўмо вах, што 

і ў ра бот ні каў, з які мі за клю ча ны 

пра цоў ныя да га во ры, г. зн. толь кі 

за на ўмыс нае пры чы нен не ма ё-

мас най шко ды.

Свят ла на БУСЬ КО.

Пра ца ваць дыс тан цый на — 
не зна чыць быць на су вя зі круг лыя су ткі
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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

У КРА І НЕ СТВА РА ЕЦ ЦА 
АВІЯ ЦЫЙ НАЯ ІН СПЕК ЦЫЯ

У ад па вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 04.09.2019 

№ 328 «Аб ства рэн ні ўста но вы» 

арганізуецца дзяр жаў ная ўста но ва 

«Авія цый ная ін спек цыя» з мэ тай рэа лі-

за цыі між на род ных аба вя за цель стваў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не бяс пе кі 

па лё таў і авія цый най бяс пе кі, пры ня-

тых у ад па вед нас ці з між на род ны мі 

да га во ра мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Авія цый ная ін спек цыя бу дзе пад па рад коў-

вац ца не па срэд на Дэ парт амен ту па авія цыі Мі-

ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый, з'яў ляц-

ца яго ін спек тар скім ор га нам і ажыц цяў ляць 

шэ раг функ цый спе цы яль на ўпаў на ва жа на га 

ор га на ў га лі не гра ма дзян скай авія цыі ў рам-

ках між на род ных аба вя за цель стваў дзяр жа вы 

па вы ка нан ні па тра ба ван няў ІКАО.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БЕ ЛА РУСЬ ПА МЯ ТАЕ
Вось ма га ве рас ня споў нілася 78 га доў 

са дня, ка лі са мкну ла ся ко ла ва ро жай 

бла ка ды ва кол Ле нін гра да. 900 дзён і 

на чэй пра вя лі га ра джан не ў акру жэн ні, 

за гэ ты час з трох міль ё наў ча ла век у 

жы вых зас та ла ся толь кі трэць.

Гра мад скія аб' яд нан ні «Бе ла рус кі Са юз 

бла кад ні каў Ле нін гра да» і «Не паў на лет нія ах-

вя ры бла кад на га Ле нін гра да» пры пад трым-

цы Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны пра вя лі ў гэ ты дзень 

га рад скую ак цыю па мя ці і смут ку «Ні хто не 

за бы ты, ні што не за бы та». У пра гра ме — ус-

кла дан не кве так да Стэ лы «Мінск — го рад-

ге рой» і кан цэрт-рэ кві ем, які прой дзе ў кан-

фе рэнц-за ле Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

НА ЛЯ ЧЭН НЕ ЗБІ РА ЛІ СЯМ' ЁЙ
Усё скра ла жан чы на, якая да гля да ла 

цяж ка хво рую.

Пра ва ахоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 

Мінск ага ад дзе ла ўнут ра ных спраў на транс-

пар це за тры ма лі 35-га до вую жы хар ку Ня-

свіж ска га ра ё на.

Як па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 

52-га до ва га муж чы ну на пат ка ла сум ная до-

ля — яго жон ка цяж ка за хва рэ ла. Каб да-

па маг чы ёй, муж і сва я кі вы ра шы лі са браць 

гра шо выя срод кі на ля чэн не ў ста лі цы. Бліз-

кія да па ма га лі чым маг лі: хтось ці гра шы ма, 

нех та да ра гі мі юве лір ны мі вы ра ба мі. Агуль-

ная су ма са бра ных срод каў скла ла ка ля 24 

ты сяч руб лёў. З імі муж з жон кай ад пра-

ві лі ся на ля чэн не ў ста лі цу. Ад нак гро шы 

не спат рэ бі лі ся — жан чы ну вы ра та ваць не 

ўда ло ся.

Да ве даў шы ся пра тое, што зда ры ла ся, 

муж чы на доб ра вы піў, пас ля ча го апы нуў-

ся на чы гу нач ным вак за ле. Там яму вы ра-

шы лі да па маг чы не абы яка выя гра ма дзя не: 

ма ла дыя лю дзі да тэ ле фа на ва лі ся да зна ё-

май, якая ра ней да гля да ла па мер лую жон ку. 

Жан чы на ад ка за ла, што пад' е дзе і да па мо-

жа да брац ца да гас ці ні цы. Яна са праў ды 

зра бі ла гэ та, ад нак пас ля та го, як муж чы на 

за снуў у ну ма ры, скра ла з яго сум кі каш тоў-

нас ці і гро шы.

Пра чнуў шы ся ра ні цай і не знай шоў шы 

юве лір ных вы ра баў, муж чы на па ду маў, што 

яго аб ра ба ва лі на вак за ле. Па вяр тан ні ў Ві-

цебск па цяр пе лы рас ка заў сва я кам пра тое, 

што ад бы ло ся. Сям'я ад ра зу ж звяр ну ла ся 

да пра ва ахоў ні каў.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га вы-

шу ку Мінск ага ад дзе ла ўнут ра ных спраў на 

транс пар це за тры ма лі 35-га до вую зла мыс ні цу 

па мес цы жы хар ства. Част ку вы кра дзе най ма-

ё мас ці жан чы на па спе ла здаць у лам бард, а 

гро шы вы дат ка ваць на аса біс тыя па трэ бы.

ЗА СЫ ПА ЛА ТРА ІХ, 
ДВОЕ З ІХ ЗА ГІ НУ ЛІ

У Ма ла дзеч не пра вод зяць пра вер ку гі-

бе лі двух муж чын пры аб ру шэн ні грун-

ту ў тран шэі, па ве да мі лі ў След чым ка-

мі тэ це. Ня шчас ны вы па дак ад быў ся на 

тэ ры то рыі га раж на га ка а пе ра ты ва.

Трое муж чын пра во дзі лі зем ля ныя ра бо ты 

па ўлад ка ван ні ліў не вай ка на лі за цыі з улас-

най іні цы я ты вы. У ней кі мо мант ад бы ло ся 

аб валь ван не грун ту ў тран шэі, глы бі ня якой 

скла да ла больш за два мет ры, шы ры ня — 

паў та ра. У вы ні ку тры ча ла ве кі бы лі за сы па-

ны. Су пра цоў ні кі МНС, якія пры бы лі на мес ца, 

да ста лі муж чын. Пас ля пра вя дзен ня рэ ані ма-

цый ных ме ра пры ем стваў ме ды кі кан ста та ва-

лі смерць два іх — 20-га до ва га і 37-га до ва га, 

трэ ці, 43-га до вы, быў шпі та лі за ва ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


