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Згод на з на шым за ка на даў ствам 

іс ну юць на ступ ныя ві ды ўлад ка-

ван ня гэ тых дзя цей: усы наў лен не, 

апя кун ская сям'я і пры ём ная сям'я, 

дзі ця чы дом ся мей на га ты пу.

Усы наў лен не
Усы наў лен не лі чыц ца пры яры-

тэт най фор май улад ка ван ня дзі ця-

ці-сі ра ты. Гэ та асаб лі вы шлях баць-

коў ства, за сна ва ны на пры няц ці 

чу жо га дзі ця ці як свай го, род на га. 

У вы ні ку ўсы наў лен ня па між усы на-

ві це лем і ўсы ноў ле ным уз ні ка юць 

та кія ж пра вы і аба вяз кі, як па між 

кроў ны мі баць ка мі і іх дзець мі.

Дзі ця пры мае ва шае проз ві-

шча і імя па баць ку. Пры жа дан ні 

мож на па мя няць на ват да ту на-

ра джэн ня (але не больш чым на 

адзін год) і мес ца яго на ра джэн ня 

(у ме жах Бе ла ру сі). Та кое дзі ця 

мае ўсе пра вы на спад чы ну. А яго 

бы лыя род ныя ні ко лі не да ве да юц-

ца, дзе яно.

Усы наў лен не афарм ля ец ца праз 

суд. Пры гэ тым роз ні ца ва ўзрос це 

па між усы на ві це лем і дзі цем па він-

на быць не менш за шас нац цаць і 

не больш за со рак пяць га доў.

Упраў лен не (ад дзел) аду ка цыі 

па мес цы жы хар ства на пра ця гу 

пер шых трох га доў пас ля ўсы наў-

лен ня кант ра люе ўмо вы жыц ця і 

вы ха ван ня дзі ця ці ў сям'і.

Апе ка і па пя чы цель ства
Апе ка — гэ та пры няц це ў дом 

дзі ця ці на пра вах вы ха ван ца.

Апе ка ўста наў лі ва ец ца над 

дзець мі ва ўзрос це да 14 га доў, а 

па пя чы цель ства — над не паў на-

лет ні мі ва ўзрос це ад 14 да 18 га-

доў. Пад апе ку (па пя чы цель ства) 

дзя цей час та бя руць сва я кі, якія 

ма юць пе ра важ нае пра ва пе рад 

ін шы мі асо ба мі.

Апе ка мо жа быць пры зна ча ная 

на пэў ны тэр мін або без тэр мі ну. 

Афарм ля ец ца ў ад мі ніст ра цый-

ным па рад ку. Дзі ця пры гэ тым не 

мя няе проз ві шча, не лі чыц ца ва-

шым і мо жа мець зно сі ны з бы лы мі 

сва я ка мі.

Ка лі з'я вяц ца лю дзі, якія па жа-

да юць усы на віць гэ та дзі ця, яго 

за бя руць. За пра цэ сам вы ха ван ня 

со чаць ор га ны апе кі, якія пра во-

дзяць кант роль ныя аб сле да ван ні 

ўмоў жыц ця па да печ ных не ра дзей 

за два ра зы на год.

На апя ка е мае дзі ця вы плач ва-

ец ца што ме сяч ная да па мо га. Су-

мы, што атрым лі вае па да печ ны ў 

якас ці пен сій, да па мог, алі мен таў 

і ін шых бя гу чых па ступ лен няў, 

накіроўваюцца ў рас па ра джэн не 

апе ку на або па пя чы це ля і вы дат-

коў ва юц ца ім на ўтры ман не гэ та га 

па да печ на га.

Пры ём ная сям'я
Пры ём ная сям'я — фор ма вы ха-

ван ня дзі ця ці (дзя цей) у сям'і до ма 

ў пры ём на га баць кі (ма ці) — вы ха-

ва це ля. Яе яшчэ час та на зы ва юць 

«ся мей ным дзі ця чым до мам».

Звы чай на ў пры ём ную сям'ю пе-

ра да юць дзя цей, якіх не маг чы ма 

пе ра даць на ўсы наў лен не або пад 

апе ку сва я кам. Та кая сям'я за мя-

няе зна хо джан не дзі ця ці ў дзі ця-

чым до ме на хат няе вы ха ван не і 

ства ра ец ца на асно ве да га во ра 

па між пры ём ны мі баць ка мі і ор га-

на мі апе кі. Тэр мін змя шчэн ня дзі-

ця ці ў та кую сям'ю вы зна ча ец ца 

да га во рам і мо жа быць роз ны. На 

прак ты цы да га вор аб пры ём най 

сям'і за клю ча ец ца да паў на лец ця 

дзі ця ці.

У пры ём ных сем' ях мо жа вы хоў-

вац ца ад ад на го да вась мі дзя цей, 

уклю ча ю чы род ных дзя цей. Пры-

ём ным баць кам пла ціц ца за ро бак 

і за ліч ва ец ца пра цоў ны стаж. У ад-

но сі нах да дзі ця ці пры ём ныя баць кі 

з'яў ля юц ца яму апе ку на мі.

На дзі ця вы плач ва ец ца што ме-

сяч ная да па мо га, да юц ца льго ты 

па транс парт ным аб слу гоў ван ні. 

Пас ля та го як яму мі не 18 га доў, 

вы лу ча ец ца жыл лё, ка лі яго ня ма. 

Але ор га ны апе кі па ста ян на кант-

ра лю юць вы ха ван не і рас хо да ван-

не срод каў.

Ёсць і яшчэ адзін шлях — 
па тра нат нае вы ха ван не

Па тра нат нае вы ха ван не пра ду-

гледж вае ўдзел гра ма дзян у вы-

ха ван ні дзя цей-сі рот і дзя цей, якія 

за ста лі ся без апе кі баць коў. Яно 

па ды хо дзіць тым, хто хо ча паў-

дзель ні чаць у жыц ці дзі ця ці, што 

рас це без сям'і, стаць сяб рам ма-

ло му, якое жы ве ў дзі ця чым до ме 

або ін тэр на це.

У гэ тым вы пад ку мож на:

 на вед ваць дзі ця ва ўста но ве;

 пры маць дзі ця ў сва ёй сям'і ў 

вы хад ныя і дні ка ні кул;

  даць маг чы масць дзі ця ці 

хоць на ка рот кі пе ры яд па жыць 

у кла пат лі вай сям'і, па дзя ліц ца з 

ім сва ім жыц цё вым во пы там (на-

ву чыць га та ваць, ра біць па куп кі, 

да па маг чы ў вы ба ры бу ду чай пра-

фе сіі);

 пры няць дзі ця, якое ча со ва 

мае па трэ бу ў сям'і. Та ко му дзі ця ці 

з роз ных пры чын аль бо не маг чы-

ма, аль бо па куль не ўда ец ца знай-

сці сям'ю на больш доў гі тэр мін. Як 

пра ві ла, га вор ка ідзе пра дзя цей 

пад лет ка ва га, маг чы ма, юнац ка-

га ўзрос ту, аль бо аб дзе цях, якія 

ма юць асаб лі вас ці псі ха фі зіч на-

га раз віц ця, ці аб тых, хто ча со ва 

зна хо дзіц ца ў дзі ця чых ін тэр на тных 

уста но вах.

Аба вяз кі па тра нат на га вы ха ван-

ня вы кон ва юц ца на бяз вы плат най 

асно ве. А апе ка, па пя чы цель ства 

над та кі мі дзець мі за хоў ва юц ца за 

кі раў ні ка мі дзі ця чых ін тэр на тных 

уста ноў, уста ноў пра фе сій на-тэх-

ніч най, ся рэд няй спе цы яль най, вы-

шэй шай аду ка цыі (ка лі дзі ця там 

ву чыц ца).

Кант роль за ўмо ва мі вы ха ван-

ня і ўтры ман ня та кіх дзя цей ажыц-

цяў ля ец ца ор га на мі апе кі і па пя-

чы цель ства.

І хоць збо ку мо жа здац ца, што 

гэ та доб ры ва ры янт да па маг чы 

кан крэт на му дзі ця ці, ка лі з ней кіх 

пры чын да рос лы ча ла век ці сям'я 

не мо жа ці не хо ча даць яму боль-

ша га, трэ ба ад зна чыць і пад вод-

ныя ка мя ні па тра нат на га вы ха ван-

ня, якія мо гуць пра явіц ца з ця гам 

ча су.

Так, мо жа зда рыц ца, што дзі ця 

ста не спа дзя вац ца, што па тра нат-

ны вы ха валь нік яго ў рэш це рэшт 

усы на віць, пры ме ў сям'ю на заў-

сё ды. Час та ў гэ тым вы пад ку дзі-

ця мо жа су ма ваць, трап ля ю чы ў 

сям'ю, на ват у мо ман ты агуль най 

ве ся лос ці. Так яно бу дзе пе ра жы-

ваць хут кую перс пек ты ву вяр тан ня 

ў дзі ця чы дом, рас ста ван ня з вет-

лі вай і вя сё лай сям' ёй.

Ну і, вя до ма, дзі ця ці мо жа быць 

ба лю ча вяр тац ца на зад у дзі ця-

чы дом пас ля доб ра пра ве дзе ных 

«ся мей ных ва ка цый» або «ся-

мей ных вы хад ных», і яно бу дзе 

цяж ка пе ра жы ваць рас ста ван не. 

Так што тут так са ма трэ ба ўзва-

жыць усе «за» і «су праць» та кой, 

на пер шы по гляд, вель мі доб рай 

спра вы.

Бы вае, сям'я па дум вае аб усы наў лен-

ні, але ба іц ца маг чы мых цяж кас цяў, 

што мо гуць аб ры нуц ца, як толь кі пры-

ме на ся бе ўсю паў на ту ад каз нас ці за 

вы ха ван не і ма тэ ры яль нае ўтры ман-

не дзі ця ці. Але вар та мець на ўва зе, 

што сям'я, якая ўсы на ві ла дзі ця, мае 

роў ныя пра вы з сям' ёй, што вы хоў вае 

крэў ных дзя цей. Гэ та зна чыць у тым 

лі ку, што яна мае пра ва на ўсе дзяр-

жаў ныя да па мо гі сем' ям, якія вы хоў-

ва юць дзя цей.

— На пэў на, са май шы ро ка рас паў сю-

джа най вы пла тай, якой ка рыс та ец ца ка ля 

70 % сем' яў, што ўсы на ві лі дзя цей, з'яў ля-

ец ца вы пла та на ўтры ман не ўсы ноў ле на га 

дзі ця ці, — ка жа ды рэк тар На цы я наль на га 

цэнт ра ўсы наў лен ня Воль га ГЛІН СКАЯ. — 

У на шай кра і не атры ман не та кой вы пла ты 

га ран ту ец ца дзяр жа вай да да сяг нен ня дзі-

цем шас нац ца ці га до ва га ўзрос ту.

А які мі яшчэ да па мо га мі мож на ска рыс-

тац ца пас ля ўсы наў лен ня або ўда ча рэн ня 

дзі ця ці?

Ка лі вы ўсы на ві лі дзі ця 
ва ўзрос це да трох ме ся цаў

У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 7 За ко на 

«Аб дзяр жаў ных да па мо гах сем' ям, якія 

вы хоў ва юць дзя цей», жан чы нам, што ўсы-

на ві лі дзя цей ва ўзрос це да трох ме ся цаў, 

пры зна ча ец ца да па мо га па ця жар нас ці 

і ро дах. Да па мо-

га па ця жар нас-
ці і ро дах пры-
зна ча ец ца на 
70 ка лян дар ных 

дзён з дня ўсы-

наў лен ня.

Ка лі вы ўсы на ві лі дзі ця 
ва ўзрос це да шасці ме ся цаў

Згод на з ар ты ку лам 11 За ко на «Аб дзяр-

жаў ных да па мо гах сем' ям, якія вы хоў ва юць 

дзя цей», пра ва на да па мо гу ў су вя зі з на ра-

джэн нем дзі ця ці ма юць ма ці ці баць ка дзі ця-

ці, а так са ма асо ба, якая ўсы на ві ла дзі ця ва 

ўзрос це да 6 ме ся цаў. Гэ та да па мо га пры зна-

ча ец ца і вы плач ва ец ца на кож нае дзі ця ад на-

ра зо ва пры на ра джэн ні аль бо ўсы наў лен ні.

Вы пла ты пры зна ча юц ца ў вы пад ку, ка лі 

дзі ця на мо мант усы наў лен ня не да сяг ну ла 

шас ці ме сяч на га ўзрос ту. Ка лі пры ўсы наў-

лен ні ра шэн нем су да дзі ця ці зме не на да та 

на ра джэн ня, але на мо мант усы наў лен ня 

яму бы ло больш за шэсць ме ся цаў, та кая 

да па мо га не на зна ча ец ца.

Ка лі ўсы ноў ле нае ва мі дзі ця 
ма лод шае за тры га ды

Згод на з ар ты ку лам 185 Пра цоў на га ко-

дэк са Бе ла ру сі пры ўсы наў лен ні дзі ця ці ва 

ўзрос це да трох га доў усы на ві це лю ці ін ша му 

чле ну сям'і, які фак тыч на ажыц цяў ляе до гляд 

за ўсы ноў ле ным дзі цем, да ец ца вод пуск па 

до гля дзе дзі ця ці да да сяг нен ня ім уз рос ту 

трох га доў з за ха ван нем пра ва на атры ман-

не што ме сяч най дзяр жаў най да па мо гі.

З 1 сту дзе ня 2015 го да ўста ноў ле на што-

ме сяч ная да па мо га сем' ям на дзя цей ва 

ўзрос це ад трох да 18 га доў у пе ры яд вы-

ха ван ня дзі ця ці ва ўзрос це да трох га доў — 

у па ме ры 50 % най боль шай ве лі чы ні бюд жэ-

ту пра жыт ко ва га мі ні му му ў ся рэд нім на ду-

шу на сель ніц тва за два апош нія квар та лы.

Да та на ра джэн ня дзі ця ці ва ўзрос це да 

трох га доў (да 1 сту дзе ня 2015 го да або пас-

ля гэ тай да ты), а так са ма за ня тасць аль бо 

не за ня тасць баць коў на пра ва атры ман ня 

гэ тай да па мо гі не ўплы ва юць.

Ка лі ўсы ноў ле нае ва мі дзі ця 
ма лод шае за 16 га доў

Згод на з Ука зам Прэ зі дэн та № 330 ад 

30.06.2014 го да «Аб дзяр жаў най пад трым цы 

сем' яў, якія ўсы на ві лі (уда ча ры лі) дзя цей» уста-

ноў ле ны што ме сяч ныя гра шо выя вы пла ты на 

дзя цей, усы ноў ле ных асо ба мі, якія па ста ян на 

пра жы ва юць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

Та кія вы пла ты ажыц цяў ля юц ца са зго ды 

ўсы на ві це ляў з дня ўступ лен ня ў сі лу ра шэн-

ня аб усы наў лен ні дзі ця ці і да да сяг нен ня 

ім уз рос ту 16 га доў, на пад ста ве ра шэн ня 

мяс цо ва га вы кан ка ма. Для пры зна чэн ня вы-

плат трэ ба звяр нуц ца ў мяс цо вы вы ка наў чы 

і рас па рад чы ор ган (ад дзел аду ка цыі, спор ту 

і ту рыз му па мес цы жы хар ства).

Та кія вы пла ты ро бяц ца вы ключ на па за-

яве ўсы на ві це ляў. Пры гэ тым Воль га Глін ская 

рэ ка мен дуе не за цяг ваць з па да чай за явы і 

звяр тац ца па пры зна чэн не вы пла ты ад ра зу 

пас ля атры ман ня ра шэн ня су да аб усы наў-

лен ні, но ва га па свед чан ня аб на ра джэн ні 

і рэ гіст ра цыі дзі ця ці па мес цы жы хар ства. 

У гэ тым вы пад ку вы пла та бу дзе пры зна ча ная 

з мо ман ту ўступ лен ня ў сі лу ра шэн ня су да аб 

усы наў лен ні. Ка лі за ява бу дзе па да дзе на на-

шмат паз ней, вы пла ты пры зна чаць з мо ман ту 

па да чы та кой за явы. Так са ма вар та мець на 

ўва зе, што па ка за ная вы пла та пры зна ча ец ца 

не за леж на ад ін шых вы плат, на якія ма юць 

пра ва сем'і, што вы хоў ва юць дзя цей.

Так са ма асо бы, якія ўсы на ві лі дзі ця ва 

ўзрос це ад трох да 16 га доў, ма юць пра ва 

на ка рот ка ча со вы вод пуск без за ха ван ня 

за ра бот най пла ты тэр мі нам да 90 ка лян дар-

ных дзён на пра ця гу шасці ме ся цаў з дня 

ўступ лен ня ў за кон ную сі лу ра шэн ня су да 

аб усы наў лен ні. У вы пад ку вы ка ры стан ня 

ўсы на ві це лем ка рот ка ча со ва га вод пус ку 

без за ха ван ня зар пла ты пра цяг лас цю не 

менш за 30 ка лян дар ных дзён — што ме-

сяч ныя гра шо выя вы пла ты за пер шы ме сяц, 

што пры па дае на та кі ад па чы нак, вы плач-

ва юц ца ў па двой ным па ме ры пры па да чы 

ўсы на ві це лем у мяс цо вы вы кан кам ко піі 

за га да аб ад па чын ку.

Ка лі ўсы ноў ле нае ва мі дзі ця бы ло бія ла-

гіч ным сі ра той, гэ та зна чыць, яго адзі ны або 

абод ва баць кі па мер лі, у та кім вы пад ку яно 

ме ла пра ва на пен сію з пры чы ны стра ты кар-

мі це ля ці ўжо атрым лі ва ла та кую пен сію.

Пас ля ўсы наў лен ня пра ва на атры ман не 

пен сіі па стра це кар мі це ля ў дзі ця ці за хоў ва-

ец ца. Па пы тан ні пе ра афарм лен ня (афарм-

лен ня) та кой пен сіі вам не аб ход на звяр нуц ца 

ў ор ган па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не вы кан ка ма.

Пра ва на ся мей ны ка пі тал
Згод на з Ука зам Прэ зі дэн та № 572 ад 

09.02.2015 го да пры ўсы наў лен ні трэ ця га і 

на ступ ных дзя цей, да та на ра джэн ня якіх не 

ра ней чым 1 сту дзе ня 2015 го да, сям'і вы-

дзя ля юц ца без на яў ныя гра шо выя срод кі ў 

па ме ры 10 ты сяч до ла раў ЗША — ся мей ны 

ка пі тал. Май це на ўва зе, што сям'я мо жа 

рэа лі за ваць пра ва на пры зна чэн не ся мей-

на га ка пі та лу адзін раз.

МА МА ПА ВІН НА БЫЦЬ У КОЖ НА ГА!

У на шай кра і не на ліч ва ец ца 283 жан чы ны, якія ма юць пра фе сію 
«ма ці-вы ха валь ні ца» і пра цу юць у дзі ця чых да мах ся мей на га ты-
пу. Гэ та жан чы ны, якія, акра мя вы ха ван ня род ных дзя цей, до раць 
раў на знач ныя ўва гу і кло пат дзе цям, што стра ці лі апе ку ўлас ных 
баць коў. Кож ная з іх вы пус кае ў да рос лае жыц цё дзя сят кі дзя цей 
(ад на ча со ва ў до ме ся мей на га ты пу мо гуць вы хоў вац ца да дзе ся ці 
дзя цей, і ка лі яны па кі да юць яго сце ны, пад кры ло ма мы-вы ха валь-

ні цы трап ля юць но выя).

Як нам па ве да мі ла га лоў-
ны спе цы я ліст упраў лен ня са-
цы яль най, вы ха ваў чай і ідэа-
ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Але на СІ МА КО ВА, 
у Бе ла ру сі з 2010 го да амаль 
удвая змен шы ла ся коль касць 
дзя цей, баць кі якіх па збаў ле-
ныя баць коў скіх пра воў. Так, 
ка лі ў 2010 го дзе гэ тая ліч ба 
скла да ла 2683 дзі ця ці, то па 
вы ні ках 2017 го да — ка ля 1400.

Матэрыялы падрыхтавала 

Свят ла на БУСЬ КО.

Як дзяр жа ва пад трым лі вае сем'і, Як дзяр жа ва пад трым лі вае сем'і, 
што ўсы на ві лі дзя цейшто ўсы на ві лі дзя цей

На пя рэ дад ні свят ка ван ня Дня ма ці мы ха це лі б ус пом ніць жан-

чын, якія, на ват ка лі і не на ра дзі лі са мі, усё роў на з'яў ля юц ца 

ма ма мі. Раз мо ва пой дзе пра тых, хто га дуе чу жых дзя цей і лю-

біць іх, як род ных. Кож нае малое мае па трэ бу ў сям'і і лю бо ві, 

але ў сі лу роз ных аб ста він не ка то рыя не ма юць гэ та га. У На-

цы я наль ным цэнт ры ўсы наў лен ня «Звяз дзе» рас ка за лі аб тым, 

якім чы нам дзет до маў скае дзі ця мо жа тра піць на вы ха ван не ў 

сям'ю і чым адзін спо саб ад роз ні ва ец ца ад ін ша га.


