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Што та кое са цы яль ныя стан дар ты 
і для ча го яны па трэб ныя

Най важ ней шым на прам кам 
са цы яль най па лі ты кі ў на шай 
кра і не з'яў ля ец ца сіс тэ ма 
дзяр жаў ных мі ні маль ных 
са цы яль ных стан дар таў. 
Яна пра ду гледж вае 
мэ та на кі ра ва ную дзей насць 
дзяр жа вы ў пы тан нях 
га ран та ва на га і спра вяд лі ва га 
за да валь нен ня ма тэ ры яль ных 
і ду хоў ных па трэб гра ма дзян. 
Па прось бе ка рэс пан дэн та «МС» 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі па пра цы і са цы яль ных пы тан нях Люд мі ла 
КА НА НО ВІЧ пад ра бяз на рас ка за ла пра тое, як пра цуе 
ад па вед ны за кон, што спры яе раз віц цю сіс тэ мы гэ тых 
стан дар таў і ча му ў кан цэп ту аль ных но ва ўвя дзен нях 
па куль ня ма не аб ход нас ці.

«Га лоў ная за да ча сіс тэ мы — гэ та па вы шэн не якас ці жыц-
ця і даб ра бы ту на сель ніц тва, — ка жа дэ пу тат. — Пры гэ тым 
асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца най больш ураз лі вым ка тэ го-
ры ям — дзе цям, ве тэ ра нам, пен сі я не рам, ін ва лі дам, шмат-
дзет ным сем' ям. Мі ні маль ныя стан дар ты — гэ та тая план ка, 
ад нос на якой не да пу шчаль на зні жаць аб' ём і якасць па слуг 
на сель ніц тву».

Пра ва вая ас но ва для рэа лі за цыі са цы яль ных стан дар-
таў — гэ та За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб дзяр жаў ных мі-
ні маль ных са цы яль ных стан дар тах», пры ня ты ў 1999 го дзе. 
Да рэ чы, ака зан не бяс плат ных і агуль на да ступ ных са цы яль-
ных па слуг га ран ту ец ца дзяр жа вай за кошт фі нан са ван ня 
з рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў, а так са ма дзяр-
жаў ных па за бюд жэт ных стра ха вых фон даў.

Што ўва хо дзіць у гэ тую сіс тэ му? Апла та пра цы, пен сій нае 
за бес пя чэн не, аду ка цыя, ахо ва зда роўя, куль ту ра, жыл лё-
ва-ка му наль нае аб слу гоў ван не, са цы яль ная пад трым ка і 
са цы яль нае аб слу гоў ван не.

«Час не ста іць на мес цы, на ша кра і на ды на міч на раз ві ва-
ец ца, і з улі кам прак ты кі пры мя нен ня за ка на даў ства ў га лі не 
дзяр жаў ных мі ні маль ных са цы яль ных стан дар таў у за кон 
уно сі лі ся зме ны ў 2003 і 2007 га дах, — на га да ла Люд мі ла 
Ка на но віч. — Так са ма ўра дам на шай кра і ны што год пры ма-
юц ца па ста но вы, які мі ўма цоў ва ец ца і ўдас ка наль ва ец ца 
гэ та сіс тэ ма».

Узяць, на прык лад, па ста но ву ўра да ад 25 жніў ня 2017 
го да № 654: у пры ват нас ці, у сфе ры куль ту ры ска рэк та ва ны 
нар ма тыў за бяс пе ча нас ці аг ра га рад коў клу ба мі і біб лі я тэ ка-
мі. Гэ та аб умоў ле на ап ты мі за цы яй уста ноў куль ту ры ў сель-
скай мяс цо вас ці, іх рэ ар га ні за цы яй (у тым лі ку ства рэн нем 
ар га ні за цый куль ту ры зме ша на га ты пу). Што вель мі важ на, 
усё ад бы ва ла ся з улі кам кан крэт най са цы яль на-эка на міч-
най і дэ ма гра фіч най сі ту а цыі рэ гі ё наў, да да ла дэ пу тат.

«Умо вы і па ра дак уста наў лен ня дзяр жаў ных мі ні маль-
ных стан дар таў рэ гу лю юц ца Пра цоў ным і Жыл лё вым ко-
дэк са мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, змя нен ні і да паў нен ні ў якія 
ўжо раз гле джа ны пар ла мен та ры я мі ў пер шым чы тан ні, і ця-
пер ідзе вя лі кая на пру жа ная ра бо та па пад рых тоў цы гэ тых 
да ку мен таў да дру го га чы тан ня, а гэ та ра бо та ў про філь-
ных ка мі сі ях, пра вя дзен не круг лых ста лоў, аб мер ка ван не 
з на шы мі вы бар шчы ка мі ў акру гах маг чы мых змя нен няў і 
да паў нен няў. І вель мі пры ем на ад зна чыць, што на шы гра-
ма дзя не ў гэ тым пы тан ні зай ма юць ак тыў ную па зі цыю», — 
пад крэс лі ла Люд мі ла Ка на но віч.

Трэ ба ра зу мець, што на за ха ван не кан сты ту цый ных пра-
воў гра ма дзян у гэ тай га лі не на кі ра ва ны не толь кі за кон аб 
мі ні маль ных са цы яль ных стан дар тах, але і мност ва ін шых 
за ка на даў чых ак таў — аб пра жыт ко вым мі ні му ме, аб пен-
сій ным за бес пя чэн ні, аб аду ка цыі і гэ так да лей.

Па сло вах дэ пу та та, на да лей шае раз віц цё сіс тэ мы дзяр-
жаў ных мі ні маль ных са цы яль ных стан дар таў, рост іх уз-
роў ню і эфек тыў нас ці на кі ра ва ны на ступ ныя ме ха ніз мы: 
раз ня во лен не прад пры маль ніц кай іні цы я ты вы, ства рэн не 
кам форт ных умоў вя дзен ня біз не су, на дзей ных эка на міч-
ных сты му лаў праз раз віц цё ін вес ты цый най пры ваб нас ці 
на шай кра і ны, удас ка на лен не дзяр жаў на-пры ват на га парт-
нёр ства і ліч ба вай эка но мі кі. Важ на пры цяг ваць да ўдзе лу 
па ўка ра нен ні гэ тай сіс тэ мы ка мер цый ныя ар га ні за цыі, ін-
ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў і гра мад скасць.

«На сён няш ні дзень па куль не ідзе га вор кі пра ней кія 
кан цэп ту аль ныя но ва ўвя дзен ні ў за кон аб мі ні маль ных 
са цы яль ных стан дар тах, па коль кі пры ня тая сіс тэ ма не стра-
ці ла сва ёй ак ту аль нас ці, а вось пы тан ні па шы рэн ня сфе ры 
іх пры мя нен ня і па вы шэн ня іх якас ці мож на рэ гу ля ваць 
пад за кон ны мі ак та мі, — упэў не на Люд мі ла Ка на но віч. — 
Што да даць? На мой по гляд, так са ма мож на раз гле дзець 
мі ні маль ныя са цы яль ныя стан дар ты ў га лі не эка ла гіч най 
бяс пе кі».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Са цы яль ныя пунк ты 
і ма біль ныя бры га ды

У кож ным ра ё не кра і ны пра цу юць 
тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня насельніцтва (іх уся го 
146). Пра тое, што іх да па мо га за па тра-
ба ва на, свед чаць ліч бы: па звест ках на 
кра са вік 2018 го да, на ўлі ку ў ТЦСА Нах 
ста я ла 1,9 міль ё на гра ма дзян.

З іх амаль 90 ты сяч аб слу гоў ва-
юц ца до ма — на 611 ча ла век больш, 
чым год та му. Бяс плат на па слу гі 
атрым лі ва юць 2,4 пра цэн та гра ма-
дзян — ма ла за бяс пе ча ныя адзі но-
кія пен сі я не ры і ін ва лі ды І і ІІ гру пы. 
За част ко вую пла ту аб слу гоў ва ец-
ца 18,2 %, за поў ную — 79,4 %. Але 
трэ ба ска заць, што ца на не вы со кая: 
адзін ві зіт сац ра бот ні ка каш туе ў 
асноў ным да двух руб лёў.

Пры тэ ры та ры яль ных цэнт рах 
дзей ні ча юць ад дзя лен ні, дзе мо-
гуць пры гля дзець і за па жы лы мі, і 
за ін ва лі да мі. Для апош ніх ад кры та 
280 рэ абі лі та цый на-пра цоў ных май-
стэр няў, больш за 1,4 ты ся чы сек цый 
па ін та рэ сах.

Каб за бяс пе чыць да ступ насць па-
слуг для сель скіх жы ха роў, па шы ра-
ец ца сет ка са цы яль ных пунк таў і фі-
лі ялаў цэнт раў — сён ня іх на ліч ва ец-
ца ка ля 1,2 ты ся чы. Вы яз джа юць на 
дом так са ма гас па дар чыя бры га ды і 
бры га ды са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня. Яны мо гуць і тра ву ў два ры па ка-
сіць, і пра дук ты пры вез ці — усё, каб 
ча ла век мог кам форт на жыць до ма, 
а не пе ра яз джаць у ін тэр нат.

Пад трым ка сем' яў 
і ўраз лі вых 
ка тэ го рый

Ма ла за бяс пе ча ныя гра ма дзя не 
мо гуць раз ліч ваць на дзяр жаў ную 
ад рас ную са цы яль ную да па мо гу. 
Яе вы плач ва юць тым, чый да ход 
з аб' ек тыў ных пры чын ні жэй шы за 
най боль шую ве лі чы ню бюд жэ ту 
пра жыт ко ва га мі ні му му ў ся рэд нім 
на ду шу на сель ніц тва (на сён ня гэ та 
амаль 230 руб лёў). У пер шым квар-
та ле 2018 го да та кую да па мо гу вы-
дзе лі лі 90,3 ты ся чы ча ла век на су му 
24,5 міль ё на руб лёў. З іх што ме сяч-
ную са цы яль ную да па мо гу на зна чы-
лі 23,7 ты ся чы ча ла век, ад на ра зо вую 
са цы яль ную да па мо гу — 12,3 ты ся чы, 
кам пен са ва лі за тра ты на на быц цё 
пад гуз каў — 39,4 ты ся чы, пра дук та мі 
хар ча ван ня за бяс пе чы лі 14,9 ты ся чы 
дзя цей. У па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам ле тась коль касць атры-
маль ні каў вы плат па вя лі чы ла ся на 
1,9 пра цэн та, а су ма ака за най да па-
мо гі — на 17,4 пра цэн та.

Больш кан крэт на пра су мы. Ся-
рэд ні па мер што ме сяч най са цы яль-
най да па мо гі склаў 43,73 руб ля на 
ча ла ве ка (за год ён вы рас на 26 пра-
цэн таў), ад на ра зо вай — 138,73, кам-
пен са цыі за трат на на быц цё пад гуз-
каў — 280 руб лёў. На бор пра дук таў 

хар ча ван ня для дзя цей да двух га-
доў каш та ваў 61,73 руб ля.

У асноў ным са цы яль ныя да па-
мо гі вы плач ва юць шмат дзет ным і 
ня поў ным сем' ям, якія вы хоў ва юць 
не паў на лет ніх дзя цей, — 61,7 % з 
лі ку атры маль ні каў. Ся род сем' яў, 
якіх за бяс печ ва юць пра дук та мі хар-
ча ван ня, так са ма лі дзі ру юць шмат-
дзет ныя — амаль 44 %.

У сіс тэ му стан дар таў ува хо дзяць 
і да па мо гі ў су вя зі з на ра джэн нем і 
вы ха ван нем дзя цей. На га да ем толь кі 
не ка то рыя з іх. Па мер што ме сяч ных 
вы плат па до гля дзе за дзі цем уста-
наў лі ва ец ца зы хо дзя чы з ся рэд ня-
ме сяч на га за роб ку ў кра і не за дру гі і 
чац вёр ты квар та лы. На пер ша га ма-
ло га да па мо га скла дае 312 руб лёў, на 
дру го га і на ступ ных — 356. Вы пла ты ў 
су вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці больш 
іс тот ныя. За пер шын ца ма ці на ле-
жыць 10 бюд жэ таў пра жыт ко  ва га 
мі ні му му (ці кры ху больш за дзве ты-
ся чы руб лёў), за на ступ ных — 14 БПМ 
(ці амаль 2,9 ты ся чы).

Аца ніць пра цу 
кож на га

Дзяр жаў ны га рант у сфе ры апла ты 
пра цы — гэ та мі ні маль ны за ро бак. Ця-
пер гэ та су ма ў 305 руб лёў — столь кі 

на ле жыць тым, хто за ня ты на поў ную 
стаў ку і доб ра сум лен на вы кон вае 
аба вяз кі. Ка лі па луч ка ра бот ні ка не 
да цяг вае да стан дар ту, най маль нік 
аба вя за ны яму да пла ціць.

Су ма не вя лі кая. Яна, вя до ма, 
пе ра вы шае бюд жэт пра жыт ко ва-
га мі ні му му, але не па кры вае мі ні-
маль нага спа жы вец кага бюд жэту 
(гэ та рас хо ды на та ва ры і па слу гі 
для за да валь нен ня асноў ных па трэб 
ча ла ве ка), які для пра ца здоль на га 
на сель ніц тва скла дае ка ля 437 руб-
лёў. З ін ша га бо ку, тыя, хто за ня ты на 
ніз ка аплат ных ра бо тах без ква лі фі-
ка цыі, мо гуць быць упэў не ныя, што 
хоць бы столь кі яны за сваю пра цу 
атры ма юць.

«Мі ні мал ку» звы чай на пе ра ліч-
ва юць на па чат ку кож на га го да. 
Яна ін дэк су ец ца з улі кам уз роў ню 
ін фля цыі. На прык лад, два га ды та-
му мі ні маль ны за ро бак раў няў ся 
240 руб лям.

Дзяр жа ва ўста наў лі вае так са ма 
та ры фы апла ты пра цы. З іх да па мо-
гай рэ гу лю юц ца за роб кі ў бюд жэт-
най сфе ры. Адзі ная та рыф ная сет ка 
ўліч вае роз ныя фак та ры і да зва ляе 

атрым лі ваць больш тым спе цы я ліс-
там, у ка го вы шэй шая ква лі фі ка цыя, 
больш аба вяз каў, вя лі кая фі зіч ная ці 
ін тэ ле кту аль ная на груз ка.

Што ча каць на пен сіі
Ка лі ка заць пра пен сіі, то ў ор-

га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не роз ныя іх ві ды 
атрым лі ва юць больш за 2,5 міль-
ё на ча ла век. На пра цоў ную пен-
сію па ўзрос це ця пер ма юць пра ва 
жан чы ны пас ля 56 га доў і муж-
чы ны пас ля 61. Агуль ны стаж ра-
бо ты для гэ та га па ві нен скла даць 
мі ні мум 20 і 25 га доў ад па вед на, 
а стра ха вы — 16 га доў і 6 ме ся цаў. 
Для ўраз лі вых ка тэ го рый план ка 
ін шая: баць кам дзя цей-ін ва лі даў, 
ма ці пя ця рых дзя цей, ін ва лі дам з 
дзя цін ства да стат ко ва пяці га доў 
стра ха во га ста жу.

Мі ні маль ны па мер пра цоў най 
пен сіі на сён ня — 191,03 руб ля. Тым, 
хто да сяг нуў 75 і 80 га доў, уста ноў-
ле ны да пла ты — 38,73 і 51,65 руб-
ля ад па вед на. Ся рэд ні па мер пен сіі 
па ўзрос це ця пер скла дае 340,53 
руб ля.

А што, ка лі па трэб ны стаж не ўда-
ло ся на пра ца ваць? У та кім вы пад ку 
па жы лых за бяс печ ва юць са цы яль-
ны мі пен сі я мі, праў да, вы плач ваць 
іх па чы на юць паз ней — жан чы нам 
пас ля 60 га доў, муж чы нам пас ля 65. 
І па мер мен шы —103 руб лі (для ін ва-
лі даў су мы вы шэй шыя).

Каб пад тры маць ураз лі выя ка-
тэ го рыі, вы плач ва юць так са ма 
пен сіі па стра це кар мі це ля, па ін-
ва лід нас ці.

Па мер пра цоў ных пен сій ка рэк-
ту ец ца мі ні мум раз на год — у су-
вя зі з рос там ся рэд ня га за роб ку па 
кра і не. Мі ні маль ныя пра цоў ныя і 
са цы яль ныя пен сіі, да баў кі і па вы-
шэн ні да іх, да пла ты па жы лым пас-
ля 75 га доў пе ра гля да юц ца ра зам са 
змя нен нем бюд жэ ту пра жыт ко ва га 
мі ні му му.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

«СТАНДАРТ» «СТАНДАРТ» 
НА КОЖНЫ ДЗЕНЬНА КОЖНЫ ДЗЕНЬ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Дзяр жаў ны га рант у 
сфе ры апла ты пра цы — 

гэ та мі ні маль ны за ро бак. 
Ця пер гэ та су ма ў 305 руб лёў.

Каб за бяс пе чыць 
да ступ насць па слуг 

для сель скіх жы ха роў, 
па шы ра ец ца сет ка 
са цы яль ных пунк таў 
і фі лі ялаў цэнт раў — сён ня іх 
на ліч ва ец ца ка ля 1,2 ты ся чы.
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