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Рас ка жы це, ка лі лас ка, на якую да-

па мо гу па до гля дзе дзі ця ці да 3 га доў 

мо гуць раз ліч ваць жан чы ны — ін ды ві-

ду аль ныя прад пры маль ні кі і ра мес ні кі? 

Мо жа, у най блі жэй шы час пла ну юц ца 

ней кія за ка на даў чыя зме ны, якія іх за-

кра нуць?

Юлія Цын ке віч, г. Ві цебск.

Ад каз вае кан суль тант упраў лен ня 

на ро да на сель ніц тва, ген дар най 

і ся мей най па лі ты кі Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны 

Свят ла на КО ВАЛЬ:

— Па мер да па мо гі па до гля дзе дзі ця ці ва 

ўзрос це да 3 га доў вы зна ча ец ца ў за леж-

нас ці ад коль кас ці дзя цей, якія вы хоў ва юц ца 

ў сям'і, і за ня тас ці асо бы, што ажыц цяў ляе 

до гляд дзі ця ці.

Поў ны па мер да па мо гі ўста ля ва ны для 

сем' яў, у якіх адзін з баць коў, які ажыц цяў-

ляе до гляд дзі ця ці, страч вае ў су вя зі з гэ тым 

пры бы так або пра цуе па пра цоў ным да га во ры 

(кант рак це) на ўмо вах не больш за па ло ву ме-

сяч най нор мы пра цоў на га ча су аль бо до ма.

Дзей насць ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў і ра мес ні каў пра ду гледж вае са-

ма стой ную ар га ні за цыю сва ёй за ня тас ці і 

не рэ гу лю ец ца нор ма мі за ка на даў ства аб 

пра цы (не пра ду гледж вае нар ма ван ня ра-

бо ча га ча су, да ван ня пра цоў ных і са цы яль-

ных вод пус каў, уста наў лен ня мі ні маль на га 

ўзроў ню апла ты пра цы).

Ка лі ў пе ры яд до гля ду дзі ця ці ва ўзрос це 

да 3 га доў асо бы ажыц цяў ля юць прад пры-

маль ніц кую ці ра месн іцкую дзей насць, то 

да па мо гі ім пры зна ча юц ца і вы плач ва юц ца 

ў па ме ры 50 % ад поў на га па ме ру.

Ра зам з тым ін ды ві ду аль ныя прад пры-

маль ні кі і ра мес ні кі ма юць та кія пе ра ва гі, 

як маг чы масць са ма стой на ар га ні зоў ваць 

ра бо чае мес ца і ра бо чы час; ка рыс тац ца 

пра вам вы пла ты аба вяз ко вых стра ха вых 

унёс каў у бюд жэт Фон ду са цы яль най аба ро-

ны на сель ніц тва пры жа дан ні мець дзяр жаў-

нае са цы яль нае стра ха ван не — гэ та зна-

чыць, вы плач ваць унёс кі ў бюд жэт фон ду ў 

доб ра ах вот ным па рад ку.

Акра мя та го, у іх ёсць маг чы масць атрым-

лі ваць да па мо гу ў поў ным па ме ры ў вы пад ку 

пры пы нен ня ад па вед най дзей нас ці, у тым 

лі ку ў су вя зі з до гля дам дзі ця ці ва ўзрос це 

да 3 га доў, а так са ма не ажыц цяў лен ня прад-

пры маль ніц кай дзей нас ці ў су вя зі са зна-

хо джан нем у пра цэ се спы нен ня дзей нас ці. 

Пры гэ тым ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі і 

ра мес ні кі не аб ме жа ва ныя ў пра цяг лас ці і пе-

ры я дыч нас ці пры пы нен ня дзей нас ці ў су вя зі 

з до гля дам дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў.

Пра цэ ду ра пры пы нен ня і ад наў лен ня 

дзей нас ці ў су вя зі з до гля дам дзі ця ці ва 

ўзрос це да 3 га доў мак сі маль на спро-

шча на і за клю ча ец ца ў па да чы ад-

па вед най за явы ў пад атко выя 

ор га ны.

У вы пад ку пры пы нен ня 

дзей нас ці ў су вя зі з до гля дам 

дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў 

да па мо га ў поў ным па ме ры 

вы плач ва ец ца з пер ша га чыс-

ла ме ся ца, на ступ на га за ме ся-

цам пры пы нен ня дзей нас ці. Пры 

ад наў лен ні дзей нас ці пе ра раз лік 

да па мо гі ў па ме ры 50 % ад уста-

ноў ле на га па ме ру здзяйс ня ец ца 

з пер ша га дня ме ся ца, на ступ на га за ме ся-

цам, у якім дзей насць бы ла ад ноў ле на.

Што да ты чыц ца ўня сен ня змя нен няў у 

за ка на даў ства, у ця пе раш ні час яны не пла-

ну юц ца.

* * *

Ку ды звяр тац ца па пры зна чэн не да-

па мог на дзя цей, ка лі баць кі пра цу юць у 

не ка мер цый най ар га ні за цыі з ся рэд няй 

коль кас цю ра бот ні каў да 15 ча ла век?

Аляк сандр Іў чан ка, г. Бя ро за.

— Па ра дак пры зна чэн ня і вы пла ты дзяр-

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

дзя цей, рэ гу лю ец ца нор ма мі За ко на Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь «Аб дзяр жаў ных да па мо-

гах сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей».

Мес ца пры зна чэн ня дзяр жаў ных да па мог 

вы зна ча на ў арт. 21 за ко на. Дзяр жаў ныя 

да па мо гі жан чы нам, якія ста лі на ўлік у ар-

га ні за цы ях ахо вы зда роўя да 12-тыд нё ва га 

тэр мі ну ця жар нас ці, у су вя зі з на ра джэн-

нем дзі ця ці, па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це 

да 3 га доў, а так са ма сем' ям на дзя цей ва 

ўзрос це ад 3 да 18 га доў, у пе ры яд вы ха-

ван ня дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў і на 

дзя цей, ста рэй шых за 3 га ды, з асоб ных 

ка тэ го рый сем' яў пры зна ча юц ца ў ор га нах 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

ў вы пад ку, ка лі:

1) абод ва баць кі ў поў най сям'і ці адзін з 

іх у ня поў най сям'і, усы на ві цель (уда ча ры-

цель), апя кун (па пя чы цель) дзі ця ці:

пра цу юць у ка мер цый ных ар га ні за цы ях 

з ся рэд няй коль кас цю ра бот ні каў да 15 ча-

ла век уключ на;

пра цу юць у рэ лі гій ных ар га ні за цы ях;

з'яў ля юц ца свя та ра мі;

2) ма ці (ма ча ха) дзі ця ці ў поў най сям'і 

пра цуе ў ка мер цый най ар га ні за цыі з ся рэд-

няй коль кас цю ра бот ні каў да 15 ча ла век 

уключ на або ў рэ лі гій най ар га ні за цыі.

Ка лі ар га ні за цыя з ся рэд няй коль кас цю 

ра бот ні каў да 15 ча ла век уключ на не ка мер-

цый ная, і пры гэ тым яна не ад но сіц ца да рэ лі-

гій най ар га ні за цыі, дзяр жаў ныя да па мо гі вы-

плач ва юц ца не ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці і 

са цы яль най аба ро не, а ў са мой ар га ні за цыі.

* * *

У нас у сям'і дзі ця-ін ва лід (ста рэй шае 

за 3 га ды), мая жон ка не пра цуе, да гля дае 

яго і атрым лі вае ў ор га нах са цы яль най 

аба ро ны да па мо гу па до гля дзе дзі ця ці-

ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў. Ці мож на 

мне пры зна чыць па мес цы пра цы яшчэ 

ад ну да па мо гу на дзі ця-ін ва лі да?

Сяр гей, г. Мінск.

На чаль нік упраў лен ня 

на ро да на сель ніц тва, ген дар най 

і ся мей най па лі ты кі Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Ве ра ЛАБ КО ВІЧ:

— Ка лі ў сям'і вы хоў ва ец ца 

дзі ця-ін ва лід, па мес цы пра цы 

ад на го з баць коў вы плач ва ец-

ца да па мо га на дзя цей, ста-

рэй шых за 3 га ды, з асоб ных 

ка тэ го рый сем' яў, якая на зна-

ча ец ца што год пры вы ка нан ні 

ўмоў за ня тас ці баць кі (ай чы-

ма) у поў най сям'і ці ад на го 

з баць коў у ня поў най сям'і. 

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці-ін ва лі да ва 

ўзрос це да 18 га доў пры зна ча ец ца толь кі ў 

ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не. Пра ва на яго пры зна чэн не раз гля-

да ец ца не за леж на ад атры ман ня на дзя цей, 

у тым лі ку на дзі ця-ін ва лі да, ін шых ві даў 

дзяр жаў ных да па мог.

Та му, ка лі ў поў най сям'і ма ці атрым-

лі вае ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са-

цы яль най аба ро не да па мо гу па до гля дзе 

дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў, 

а баць ка пра цуе, па мес цы пра цы баць кі 

пры зна ча ец ца ін шы від дзяр жаў най да па-

мо гі — да па мо га на дзя цей, ста рэй шых 

за тры га ды, з асоб ных ка тэ го рый сем' яў. 

Пры гэ тым да па мо га на дзя цей, ста рэй-

шых за 3 га ды, з асоб ных ка тэ го рый сем' яў 

пры зна ча ец ца на кож нае дзі ця, ста рэй-

шае за 3 га ды: на дзі ця-ін ва лі да ў па ме ры 

70 % бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му ў 

ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва, на ін шых 

дзя цей — 50 % (пры вы ка нан ні баць кам 

умоў за ня тас ці).

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

На пы тан не ад каз вае Да р'я ГРЫЦ КЕ ВІЧ, 

га лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня 

пра ва во га рэ гу ля ван ня са цы яль най 

дзей нас ці дзяр жа вы га лоў на га ўпраў лен ня 

нар мат вор чай дзей нас ці 

ў сфе ры дзяр жаў на га бу даў ніц тва 

Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі:

— Вод пуск па до гля дзе за дзі цем ва ўзрос це 

да трох га доў за ма ца ва ны ў ар ты ку ле 185 Пра-

цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Аба вя зак 

най маль ні ка — даць гэ ты вод пуск па жа дан ні 

пра цу ю чай жан чы ны на пад ста ве яе пісь мо вай 

за явы не за леж на ад пра цоў на га ста жу. Яна мо-

жа вы ка рыс таць яго поў нас цю або па дзя ліць на 

част кі лю бой пра цяг лас ці. Так што ад мо віць у 

вяр тан ні ў дэ крэт ны ад па чы нак на ват пас ля 

вы ха ду на ра бо ту най маль нік не мае пра ва. 

Вы мо жа це вы хо дзіць на ра бо ту і вяр тац ца ў дэ-

крэт столь кі ра зоў, коль кі трэ ба, раз бі ваць яго 

на пэў ныя пе ры я ды і вы ка рыс тоў ваць част ка мі 

лю бой пра цяг лас ці, па куль дзі ця ці не споў ніц ца 

тры га ды.

Звяр таю ва шу ўва гу, што за ка на даў ствам не 

пра ду гле джа ны тэр мін, за які трэ ба па пя рэ дзіць 

най маль ні ка аб на ме ры пай сці ў вод пуск па до-

гля дзе за дзі цем да трох га доў. Гэ ты вод пуск 

прадастаўляецца з да ты, якая па зна ча на ў за яве.

Акра мя та го, у вы пад ку вы ха ду на ра бо ту ра-

ней вы зна ча на га тэр мі ну вы пла та да па мо гі па 

до гля дзе за дзі цем ва ўзрос це да трох га доў 

пра во дзіц ца да дня да сяг нен ня ма лым трох га доў 

уключ на. Гэ та вы зна ча на За ко нам Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь ад 29 снеж ня 2012 го да «Аб дзяр жаў най 

да па мо зе сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей».

Так што пры вы ха дзе ра бот ні цы на пра цу да-

па мо га не зні кае, мо жа толь кі змя ніц ца яе ве лі-

чы ня. Так, да па мо га на зна ча ец ца і вы плач ва ец ца 

ў па ме ры 50 % ад яе поў най коль кас ці, у тым лі ку 

ка лі асо ба, якая ажыц цяў ляе до гляд за дзі цем ва 

ўзрос це да трох га доў, пра цуе на ўмо вах поў на га 

ра бо ча га ча су, ня поў на га ра бо ча га ча су (больш 

за па ло ву ме сяч най нор мы ра бо ча га ча су) у ад-

на го або не каль кіх най маль ні каў.

Пры ўзнік нен ні аб ста він, якія ўплы ва юць на 

па мер на зна ча най да па мо гі, яе ве лі чы ня мя ня-

ец ца з пер ша га дня ме ся ца, які ідзе сле дам за 

ме ся цам уз нік нен ня та кіх аб ста він.

Па мер да па мо гі не пе ра гля да ец ца, ка лі аб-

ста ві ны, якія ўплы ва юць на яе ве лі чы ню, за канч-

ва юц ца ў ме ся цы іх уз нік нен ня. Гэ та вы зна ча на 

Па ла жэн нем аб па рад ку пры зна чэн ня і вы пла-

ты дзяр жаў ных да па мог сем' ям, якія вы хоў ва-

юць дзя цей, за цвер джа ным па ста но вай Са ве та 

Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 28 чэр ве ня 

2013 го да № 569 «Аб ме рах па рэа лі за цыі За ко на 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб дзяр жаў ных да па мо гах 

сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей».

Як дзяр жа ва пад трым лі вае сем'і, 
што вы хоў ва юць дзя цей
Тры пы тан ні да Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны

Пра ва вая гас цёў няПра ва вая гас цёў 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. У «Пра ва вой гас цёў ні» 

ра зам са спе цы я ліс та мі Мі нюс та і ін шых уста-

ноў мы бу дзем шу каць на іх ад ка зы.

ДЭ КРЭТ НЫ АД ПА ЧЫ НАК ЦАЛ КАМ І ЧАСТ КА МІ
Коль кі ра зоў вы хо дзіць на ра бо ту і вяр тац ца ў дэ крэт на пра ця гу трох га доў, вы зна чае жан чы на

Тры ме ся цы та му я зна хо дзі ла ся ў дэ крэ це. Ка лі ма ло му споў ні ла ся 

два га ды, вяр ну ла ся на ра бо ту. Ад нак не за ла дзі ла ся з дзі ця чым сад ком, 

та му вы ра шы ла вяр нуц ца і да быць з сы нам тэр мін па до гля дзе за дзі цем 

да трох га доў, які да зва ляе на ша за ка на даў ства. Ад нак кі раў ніц тва ска-

за ла, што я не ма гу так зра біць. Вый шла — зна чыць, пра цуй. Пра па нуе 

сы хо дзіць у ад па чы нак за свой кошт аль бо ў на ступ ны дэ крэт з дру гім 

дзі цем. Ці ма юць яны ра цыю ў та кіх па тра ба ван нях? Мая сяб роў ка, ка за-

ла, што яна так ра бі ла: вы хо дзі ла на ра бо ту і вяр та ла ся на зад у дэ крэт 

і на ват гро шы дэ крэт ныя не страч ва ла. Ці та кія маг чы мас ці за ле жаць 

ад кан крэт на га прад пры ем ства?

Воль га Ч., г. Мінск.


