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З гэ тым ліс том мы звяр ну-
лі ся ў ка мі тэт па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро не 
Мінск ага абл вы кан ка ма. На 
днях рэ дак цыя атры ма ла ад-
каз за под пі сам на мес ні ка 
стар шы ні ка мі тэ та А.Л. По-
ма за вай.

З да дзе на га ад ка зу вы-
ні кае, што згод на з Пра цоў-
ным ко дэк сам на шай кра і-
ны ве лі чы ня мі ні маль най 
за ра бот най пла ты ўклю ча-
на ў сіс тэ му дзяр жаў ных га-
ран тый. А ка лі дак лад ней, 
то мі ні маль ная за ра бот ная 
пла та (ме сяч ная і па га дзін-
ная) — гэ та дзяр жаў ны мі-
ні маль ны са цы яль ны стан-

дарт у га лі не апла ты пра цы 
пры вы ка нан ні ўста ноў ле най 
(ме сяч най або па га дзін най) 
нор мы пра цы.

Згод на з па ста но вай Са ве-
та Мі ніст раў ад 27.12.2016 го-
да №1080 «Аб уста наў лен ні 
па ме ру ме сяч най мі ні маль-
най за ра бот най пла ты» мі-
ні маль ная ме сяч ная за ра-
бот ная пла та ўста ноў ле на ў 
па ме ры 265 руб лёў.

Ра зам з тым Пад атко вым 
ко дэк сам і За ко нам Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь аб пен сій ным 
за бес пя чэн ні вы зна ча ны 
аба вяз ко выя ўтры ман ні з 
атры ма ных да хо даў фі зіч-
ных асоб. У тым лі ку гэ та 

да ты чыц ца і на лі ча най за-
ра бот най пла ты (і мі ні маль-
най за ра бот най пла ты): з яе 
ўтрым лі ва ец ца па да ход ны 
па да так (13%) і стра ха выя 
ўнёс кі ў Фонд са цы яль-
най аба ро ны на сель ніц тва 
(1%).

Та кім чы нам, па ва жа ная 
Але на Аляк санд раў на, з на-
лі ча ных 265 руб лёў яшчэ па-
він ны быць утры ма ны не аб-
ход ныя па да ткі.

* * *
Што даты чыц ца дру го га 

пы тан ня на шай чы тач кі, то, 
як па ве дам ля ец ца ў ліс це 
з ка мі тэ та па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро-
не Мінскага абл вы кан ка ма, 
бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні-
му му (БПМ) як са цы яль ны 
нар ма тыў пры зна ча ец ца 
для ана лі зу і праг на за ван ня 
ўзроў ню жыц ця на сель ніц-
тва, ака зан ня дзяр жаў най 
са цы яль най да па мо гі ма ла-
за бяс пе ча ным гра ма дзя нам 
(сем' ям) і аб грун та ван ня мі ні-
маль ных дзяр жаў ных са цы-
яль на-пра цоў ных га ран тый.

Ён раз ліч ва ец ца для на-
ступ ных асноў ных са цы яль-
на-дэ ма гра фіч ных груп на-
сель ніц тва: пра ца здоль нае 
на сель ніц тва; пен сі я не ры; 

сту дэн ты; дзе ці ва ўзрос це 
да 3 га доў; ад 3 да 6 га доў; 
ад 6 да 18 га доў; у ся рэд нім 
на ду шу на сель ніц тва.

З 1 жніў ня 2017 го да БПМ 
быў уста ноў ле ны ў па ме ры 
197,57 бе ла рус ка га руб ля ў 
ся рэд нім на ду шу на сель ніц-
тва.

Пра жыт ко вы мі ні мум 
скла да ец ца з мі ні маль ных 
на бо раў пра дук таў хар ча-
ван ня для асноў ных са цы-
яль на-дэ ма гра фіч ных груп 
на сель ніц тва і не хар чо вых 
та ва раў і па слуг. Пры чым 
кошт не хар чо вых та ва раў і 
па слуг па ві нен скла даць 77% 
ад кош ту мі ні маль на га на бо-
ру пра дук таў хар ча ван ня.

На на ша пы тан не аб тым, 
ці ёсць дак лад ны пе ра лік пра-
дук таў і ін шых та ва раў, якія 
ўва хо дзяць у пра жыт ко вы мі-
ні мум, спе цы я ліс ты ка мі тэ та 
па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не Мінскага 
абл вы кан ка ма ад ка за лі, што 
гэ та не ўва хо дзіць у сфе ру іх 
кам пе тэн цыі.

Ра зам з тым яны ад зна чы-
лі, што мі ні маль ныя на бо ры 
пра дук таў хар ча ван ня для 
асноў ных са цы яль на-дэ ма-
гра фіч ных груп на сель ніц тва 
вы зна ча ны па ста но вай Са ве-

та Мі ніст раў ад 

04.09.2014 го-

да №865 «Аб 

за цвяр джэн ні пра жыт ко ва га 

мі ні му му для асноў ных са цы-

яль на-дэ ма гра фіч ных груп 

на сель ніц тва і Па ла жэн ня 

аб па рад ку раз лі ку бюд жэ-

ту пра жыт ко ва га мі ні му му па 
асноў ных са цы яль на-дэ ма-
гра фіч ных гру пах і ў ся рэд-
нім на ду шу на сель ніц тва». 
На жаль, пе ра лік гэ тых пра-
дук таў хар ча ван ня зай мае 
шмат мес ца і га зе та не мае 
маг чы мас ці пе ра дру ка ваць 
яго на сва іх ста рон ках. Ра ім 
вам азна ё міц ца з ім са ма-
стой на.

* * *
Акра мя та го, у Мін скім 

абл вы кан ка ме да дат ко ва 
пра ін фар ма ва лі, што кож на-
му, хто мае ў гэ тым па трэ бу, 
мо жа быць пра да стаў ле на 
дзяр жаў ная ад рас ная са цы-
яль ная да па мо га (да лей — 
ДАСД) у вы гля дзе што ме-
сяч най і (або) ад на ра зо вай 
са цы яль ных да па мог.

ДАСД у вы гля дзе што ме-
сяч най са цы яль най да па мо-
гі пра да стаў ля ец ца сем' ям і 
гра ма дзя нам пры ўмо ве, што 
іх ся рэд не ду ша вы да ход па 
аб' ек тыў ных пры чы нах 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 (да лей — кры-
тэ рый па трэб нас ці).

Ад на ра зо вая са цы яль ная 
да па мо га пра да стаў ля ец ца 
сем' ям (гра ма дзя нам), якія 
апы ну лі ся ў цяж кай жыц-
цё вай сі ту а цыі, аб' ек тыў на 
па ру ша ю чай нар маль ную 
жыц ця дзей насць пры ўмо-
ве, што іх ся рэд не ду ша вы 
да ход скла дае не больш за 
1,5 ве лі чы ні за кры тэ рый 
па трэб нас ці (з 01.08.2017 — 
296,35 руб ля).

Для вы зна чэн ня пра ва 
на гэ тыя ві ды ДАСД ся рэд-
не ду ша вы да ход сям'і (або 
гра ма дзя ні на) раз ліч ва ец ца 
за два нац цаць ме ся цаў, якія 
па пя рэд ні ча юць ме ся цу зва-
ро ту.

Для вы зна чэн ня пра ва на 
гэ ты від да па мо гі вы мо жа це 
звяр нуц ца ў ор га ны па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не ў ад па вед нас ці з рэ-
гіст ра цы яй па мес цы жы хар-
ства (мес цы зна хо джан ня).

Свят ла на БУСЬ КО. 
buskо@zvіаzdа.bу



Чац вёр тая і пя тая зме ны ў не ка то рых 
дзі ця чых азда раў лен чых ла ге рах 
яшчэ пра цяг ва юц ца, ад нак у цэ лым 
лет няя кам па нія ка рыс на га 
ад па чын ку ўжо на фі ні шы.

Удзель ні ка мі сё лет няй азда раў лен чай 
кам па ніі ста нуць уво гу ле больш чым 360 ты-
сяч дзя цей. Што год ка ля 30 пра цэн таў школь-
ні каў пры ма юць удзел у ар га ні за ва ным азда-
раў лен ні. На ўма ца ван не ма тэ ры яль на-тэх-
ніч най ба зы сё ле та бы ло вы дат ка ва на ў тры 
ра зы больш срод каў, чым ле тась.

Кан суль тант 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 Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ла ры са ЕМЯЛЬ ЯН ЧЫК пад крэс лі вае, што 
ак цэнт у сё лет няй азда раў лен чай кам па ніі 
зроб ле ны на аду ка цый най, са цы яль на знач-
най дзей нас ці, вы рас ла коль касць про філь-
ных змен і атра даў — у пер шую чар гу для 
пад лет каў 14—18 га доў. Ка лі ў 2012 го дзе 
толь кі 10 ты сяч дзя цей на ве да лі ла ге ры з 
пэў ным про фі лем дзей нас ці, то сён ня іх ужо 
ў ча ты ры ра зы больш.

Па пу ляр нас цю ка рыс та юц ца па ла тач ныя 
ла ге ры, лінг віс тыч ныя, «Юны эко лаг», «Юны 
ар хе о лаг» ды ін шыя. У апош нія га ды ак тыў-
на раз горт ва юц ца лет нія ла ге ры пра цы і ад-
па чын ку, дзе па бы ва лі ўжо ка ля 15 ты сяч 
дзя цей. Да рэ чы, у пра цоў ных ла ге рах дзе-
цям уда ец ца за ра біць ад 100 да 200 руб лёў. 
У ла ге ры з круг ла су тач ным зна хо джан нем 
усё больш пры яз джае (у су пра ва джэн ні баць-
коў) дзя цей з асаб лі вас ця мі раз віц ця — уся го 
ка ля 3 ты сяч. У апла це пу цё вак для баць коў 
у та кіх сі ту а цы ях удзель ні ча юць мяс цо выя 
бюд жэ ты. 86 дзя цей на ве да лі ра зам з баць-
ка мі пан сі я нат «Зор ны» ў Ра даш ко ві чах, дзе 
ство ра на без бар' ер нае ася род дзе, а так са ма 
са на то рый «Пра лес ка», дзе ўпер шы ню маг-
лі ад па чы ваць дзе ці з та кім за хвор ван нем, 
як ге ма фі лія, што да гэ туль бы ло про ці па-
ка зан нем.

Ак тыў на раз ві ва юц ца ў рэ гі ё нах і спар-
тыў на-азда раў лен чыя ла ге ры, дзе па бы-
ва ла за гэ та ле та ка ля 70 ты сяч ча ла век. 
Азда раў лен не атры ма ла ка ля 9 ты сяч сі рот. 
А 2,5 ты ся чы дзя цей з рэ гі ё наў, па цяр пе лых 
ад ава рыі на ЧА ЭС, атры ма лі пу цёў кі бяс-
плат на. У круг ла су тач ных ла ге рах ся рэд ні 
кошт пу цёў кі па кра і не склаў 380 руб лёў, 
у дзён ных — 90. Па ло ва кош ту ў круг ла су-

тач ных ла ге рах аплач ва ец ца з дзяр жаў на га 
бюд жэ ту.

На ла гер «Па тры ёт», які дзей ні чае вось 
ужо не каль кі га доў на ба зе азда раў лен ча га 
цэнт ра для ма ла дых ін ва лі даў, на кі роў ва юц-
ца срод кі з мяс цо ва га бюд жэ ту. Ла гер па тра-
буе асаб лі ва га пе да га гіч на га су пра ва джэн ня. 
Тут рас пра цоў ва ец ца ра зам з прад стаў ні ка-
мі вай ско вых час цей змяс тоў ная пра гра ма. 
Азда раў лен чы цэнтр «Зор ны» пры мае не 
толь кі дзя цей з па ру шэн ня мі апор на-ру халь-
на га апа ра ту, але з ня даў ня га ча су і з цук ро-
вым дыя бе там, сар дэч на-са су дзіс тай па та-
ло гі яй. Та кіх дзя цей не толь кі пры цяг ва юць 
да ці ка вых за ня ткаў, але і за бяс печ ва юць ім 
ад па вед нае ме ды цын скае су пра ва джэн не. 
Аду ка цый на-азда раў лен чы цэнтр «Лі дар» 
сё ле та пра вёў зме ны для леп шых атра даў, 
якія ня суць вар ту на пло шчы Пе ра мо гі каля 
Веч на га агню ў ста лі цы, а ў хут кім ча се сю ды 
за ві тае гру па школь ні каў Віль нюс кай гім на зіі 
імя Ф. Ска ры ны.

— Гэ тым ле там мы азда ро вім больш як 
6 ты сяч дзя цей, а на пра ця гу го да дзесь-

ці ка ля 16 ты сяч ча ла век, — па ве дам ляе 
ды рэк тар На цы я наль на га дзі ця ча га аду-
ка цый на-азда раў лен ча га цэнт ра «Зуб ра-
ня» На дзея АНУФ РЫ Е ВА. — Для дзя цей, 
якія да сяг ну лі пос пе ху ў са цы яль на знач най 
дзей нас ці, па ча ла ся апош няя, пя тая, зме на 
пра цяг лас цю 18 дзён. У ёй удзель ні ча юць 
пе ра мож цы між на род ных і рэс пуб лі кан скіх 
алім пі яд. Сё ле та ў нас з'я віў ся ла гер «Зуб-
ра няц кія да чы» — драў ля ныя до мі кі, у якіх 
ад па чы ва юць у тым лі ку дзе ці з асаб лі вас ця-
мі раз віц ця ў су пра ва джэн ні баць коў. На огул 
«Зуб ра ня» дзе ліц ца на пяць ла ге раў — «Бла-
кіт ны», «Зор ны», «Вя сёл ка вы», «Зуб ра няц-
кія да чы» і па ла тач ны ла гер «Ру жа вят роў». 
«Вя сёл ка вы», на прык лад, спе цы я лі зу ец ца 
на спар тыў ных і між на род ных пра ек тах. Па-
ла тач ны да зва ляе ар га ні за ваць вы ву чэн не 
кі тай скай і анг лій скай моў, зай мац ца да след-
чай дзей нас цю — ра зам са спе цы я ліс та мі 
БДУ дзе ці вы ву ча юць пры ро ду На ра чан ска га 
краю. Ак тыў на пра цуе ў нас і ту рысц ка-эк-
скур сій ны ад дзел — школь ні кі вы яз джа юць 
у Мір, Ня свіж, По лацк, Мінск...

«Зуб ра ня», да рэ чы, да дат ко ва пра да стаў-
ляе ме ды цын скія па слу гі. Пас ля сё лет няй 
дзяр жаў най атэс та цыі цэнтр мо жа быць пе-
ра ве дзе ны ў шэ ра гі са на тор на-ку рорт ных 
ар га ні за цый. Уся го па кра і не 12 дзі ця чых 
рэ абі лі та цый ных цэнт раў, што зай ма юц ца 
са на тор на-ку рорт ным ля чэн нем і азда раў-
лен нем дзя цей, якія пра жы ва юць на тэ ры то-
ры ях, па цяр пе лых ад ава рыі на ЧА ЭС. Круг-
лы год та кія цэнт ры пра да стаў ля юць поў ны 
комп лекс ме ды цын скіх па слуг і на ву чан не. 
Праў да, аду ка цый ны пра цэс ні дзе не на ла-
джа ны так доб ра, як у «Зуб ра ня ці».

Да рэ чы, да 8 пра цэн таў дзя цей тут — за-
меж ні кі. Сё ле та «Зуб ра ня» на ве да лі дзе ці 
з 41 кра і ны све ту, у тым лі ку з та кіх да лё кіх, як 
Ін дыя і ЗША. Тра ды цый на доб рыя су вя зі пад-
трым лі ва юц ца з Віль ню сам і Ры гай. Вось толь кі 
што за вяр шы ла ся зме на для япон скіх дзя цей, 
якія па цяр пе лі ад пры род ных бед стваў.

З 14 па 28 жніў ня на ба зе ла ге раў «Кры-
ніч ка» і «Зуб ра ня» прой дуць азда раў лен-
не 40 сі рый скіх дзя цей ва ўзрос це ад 8 да 
14 га доў у су пра ва джэн ні ча ты рох кі раў ні коў 
гру пы. Дзе ці — з лі ку сі рот, з пры тул каў, не-
ка то рых тры ма лі ра зам з баць ка мі ў па ло не. 
На ша му бо ку да вя ло ся глы бей па зна ё міц-
ца з асаб лі вас ця мі сі рый ска га мен та лі тэ ту, 
араб скай кух няй, каб ства рыць мак сі маль на 
кам форт ныя ўмо вы для іх раз мя шчэн ня. За-
пла на ва на пяць эк скур сій з пе ра клад чы ка мі, 
азна ям лен не з бе ла рус кай кух няй. Акра мя 
та го, дзя цей аб сле ду юць у Мін скай аб лас ной 
дзі ця чай клі ніч най баль ні цы і згод на са ста-
нам свай го зда роўя яны атры ма юць са на тор-
на-ку рорт нае ля чэн не. На ба зе «Зуб ра ня ці» 
ўжо дру гі год дзей ні чае ме ды цын скі цэнтр з 
баль не а ла гіч най, фі зі я тэ ра пеў тыч най, ста-
ма та ла гіч най ля чэб най да па мо гай. Цэнтр бу-
дзе пры маць сі рый скіх дзя цей як за ўлас ныя 
срод кі, так і за спон сар скія.

Бе ла рус кія дзе ці так са ма вы яз джа юць за 
ме жы — на ша кра і на мае свае са на тор на-
ку рорт ныя ар га ні за цыі ў Друс кі нін каі, Со чы, 
Ту ап сэ, Міс хо ры, ку ды на кі роў ва юц ца ў тым 
лі ку ар га ні за ва ныя гру пы за кошт бюд жэт ных 
срод каў. На між на род нае азда раў лен не на кі-
роў ва юць дзя цей-сі рот і роз ныя між на род ныя 
фон ды. Так, у Іта лію за паў го да вы еха лі на 
ад па чы нак ка ля 1800 на шых дзя цей. Не вя лі-
кія гру пы едуць так са ма ў Бал га рыю і на ват 
Япо нію.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by



Ах, ле та!Ах, ле та!  

Пы тан не — ад казПы тан не — ад каз  

Уста ноў ле ная мі ні мал ка — 
гэ та з па дат ка мі ці «чыс ты мі»?

Не толь кі вог ні шча ды лі ней ка...
У дзі ця чых ла ге рах мож на і за ро бак атры маць, і кі тай скую мо ву вы ву чыць
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У рэ дак цыю «Звяз ды» да сла ла ліст 
Але на Аляк санд раў на Сто ма з вёс кі Мі ка ла еў шчы на 
Стаўб цоў ска га ра ё на. На ша чы тач ка пі ша, 
што ўжо не пер шы год вы піс вае на шу га зе ту 
і рэ ка мен дуе яе сва ім зна ё мым. 
За ўва жыў шы, што ў «Звязду» па сту па юць 
роз ныя пы тан ні ад чы та чоў, за дае і свае, 
якія яе хва лю юць.
Вось яны: пер шае — у на шай кра і не ўста ноў ле на 
мі ні маль ная зар пла та. На сён няш ні дзень 
гэ та 265 руб лёў. Гэ та з па дат ка мі ці «чыс ты мі»? 
То-бок, на ру кі ча ла век па ві нен атры маць не менш 
за 265 руб. за поў ны ме сяц ці яшчэ мо гуць вы лі чыць 
па да ткі, і вый дзе мен шая су ма? І дру гое пы тан не: 
ха це ла ся б ве даць пе ра лік пра дук таў і дру гіх 
та ва раў, якія ўва хо дзяць у пра жыт ко вы мі ні мум.


