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Яна да дае, што раз ві ва юц ца тыя па слу гі, якія за па тра-

ба ва ны. Важ на, каб дзей насць бы ла рэн та бель най. З ці ка-

ва га — ня даў на ў Ня свіж скім ра ё не ад крыў ся ва ку ум на-ро-

лі ка вы ма саж для ка рэк цыі фі гу ры.

Кан крэт ным пры кла дам ра бо ты з на сель ніц твам па дзя-

лі ла ся ды рэк тар Са лі гор ска га ра ён на га кам бі на та бы-

та во га аб слу гоў ван ня Ма рыя ЖЫ ЛІЧ:

— У нас ад кры ты на ступ ныя пад раз дзя лен ні: ча ты ры 

май стэр ні па ра мон це абут ку і ча ты ры — па па шы ве адзен-

ня, тры цы руль ні, ча ты ры фо та атэлье, адзін пункт пра ка ту, 

пяць са ло наў ры ту аль ных па слуг, праль ні і су час ная хім-

чыст ка. Апош няя аказ вае шмат па слуг: афар боў ка, чыст ка 

дуб лё нак, ску ры, за мшы, ве лю ру, пу ха-пер' е вых вы ра баў. 

Пра цу ем над вы ву чэн нем но вых тэх на ло гій і іх ука ра нен-

нем.

Са 157 бы та вых па слуг, якія ёсць у рэ ест ры, са лі гор скі 

кам бі нат аказ вае 41. Што год ста ра юц ца па шы раць гэ ты 

пе ра лік. Ле тась, на прык лад, аб ста ля ва лі дзі ця чую за лу 

цы руль ні, асво і лі пер ма нен тны ма кі яж, пра па на ва лі па шыў 

па сцель най бя ліз ны для дзя цей. На бу ду чы ню хо чуць ад на-

віць у До ме бы ту лам бард (ра ней ён пры но сіў ня дрэн ную 

вы руч ку) і ад крыць учас так па па шы ве вы ра баў з фут ра.

— Прак тыч на ўся сет ка аб' ек таў бы та во га аб слу гоў ван ня 

ў сель скай мяс цо вас ці за ха ва на, — ад зна чае Ма рыя Жы-

ліч. — Ха чу ска заць, што на ша му прад пры ем ству яна бы ла 

пе ра да дзе на ў раз бу ра ным ста не. Мы ад наў ля лі яе прак-

тыч на з ну ля за ўлас ныя срод кі. Па бу да ва лі пяць комп лекс-

ных пры ём ных пунк таў, шэсць — ка пі таль на ад ра ман та ва лі. 

На сён ня ўся сет ка пры ве дзе на ў нар маль ны вы гляд.

За сту дзень — май у кра і не бы ло ад кры та 911 но вых 

аб' ек таў, якія аказ ва юць бы та выя па слу гі, 43 пра цэн ты з 

якіх — у ра ён ных цэнт рах і сель скай мяс цо-

вас ці. Больш за ўсё аб' ек таў на вёс цы з'я ві-

ла ся ў Гро дзен скай і Мін скай аб лас цях. Каб 

за бяс пе чыць са цы яль ны стан дарт у ад да ле-

ных пунк тах, ёсць вы яз ное аб слу гоў ван не па 

гра фі ку ці за яў цы.

На чаль нік упраў лен ня са цы яль най 

сфе ры і па слуг Мі ніс тэр ства ан ты ма на-

поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ва ляр' ян 

БЯС ПА ЛЫ спа дзя ец ца, што ў га лі ну прый дзе 

пра ца ваць больш пры ват ні каў. Ён на га даў, 

што за ка на даў ствам бы лі ўве дзе ны пэў ныя 

па слаб лен ні. Так, Дэ крэт № 7 пра ду гледж вае 

кар ды наль нае змя нен не ме ха ніз ма ўза е ма-

дзе ян ня дзяр жаў ных ор га наў і біз не су. Да-

ку мент мі ні мі зуе ўмя шан не служ бо вых асоб 

у ра бо ту суб' ек таў гас па да ран ня, уз мац няе 

ме ха ніз мы са ма рэ гу ля ван ня біз не су. Уве-

дзе ны па ве дам ляль ны па ра дак здзяйс нен ня 

рас паў сю джа ных ві даў эка на міч най дзей нас ці, у лі ку якіх і 

ака зан не бы та вых па слуг.

— Для стар ту да стат ко ва па даць адзі нае па ве дам лен не, 

і на на ступ ны дзень мож на зай мац ца за яў ле най дзей нас цю. 

Па ін фар ма цыі абл вы кан ка маў і Мін гар вы кан ка ма па ста-

не на 1 чэр ве ня ў рам ках рэа лі за цыі нор маў Дэ крэ та № 7 

па да дзе на 1891 па ве дам лен не аб па чат ку ака зан ня бы та-

вых па слуг. Гэ тым прын цы пам ска рыс та лі ся 160 суб' ек таў 

гас па да ран ня, — кан ста туе Ва ляр' ян Бяс па лы.

Указ № 345, які дзей ні чае да кан ца 2022 го да, дае маг-

чы масць уста наў лі ваць на асоб ных тэ ры то ры ях асаб лі вы 

рэ жым па дат ка аб кла дан ня. Ін ды ві ду аль ным прад пры маль-

ні кам да ец ца пра ва пла ціць па да так на пры бы так у па ме ры 

шас ці пра цэн таў ці адзі ны па да так у па ме ры ад ной ба за-

вай ве лі чы ні. Спі сы на се ле ных пунк таў, дзе пры мя ня юц ца 

спро шча ныя ўмо вы, за цвер джа ны ра шэн ня мі аб лас ных 

Са ве таў дэ пу та таў. У іх уклю ча на ка ля 15 ты сяч сель скіх 

на се ле ных пунк таў па кра і не, якія ахоп лі ва юць больш за 

міль ён ча ла век (ці 20 пра цэн таў вяс ко ва га на сель ніц тва), а 

так са ма 66 ма лых га рад скіх па се лі шчаў. На гэ тай тэ ры то рыі 

пра ду гле джа на так са ма вы зва лен не ад па да тку на да баў-

ле ную вар тасць, на не ру хо масць, ад зя мель на га па да тку 

і арэнд най пла ты за зя мель ны ўчас так, які зна хо дзіц ца ў 

дзяр жаў най улас нас ці.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— У вы пад ку зва ро ту па 

ДАСД у вы гля дзе што ме сяч-

най са цы яль най да па мо гі сям'і 

з не паў на лет ні мі дзець мі, у якой 

баць ка доў гі час не пра ца ваў, ці 

бу дуць у ся рэд не ду ша вым да-

хо дзе ўліч вац ца ўмоў ныя алі-

мен ты за гэ ты час (фак тыч ныя 

пры быт кі баць кі ма юц ца толь кі 

за два ме ся цы)?

Ма рыя Гар ба цэ віч:

— Па ра дак улі ку алі мен таў у ся-

рэд не ду ша вым да хо дзе сям'і пры 

вы зна чэн ні яе пра ва на ДАСД у 

вы гля дзе што ме сяч най (ад на ра зо-

вай) са цы яль най да па мо гі, за бес-

пя чэн ня пра дук та мі хар ча ван ня 

дзя цей пер шых двух га доў жыц ця 

вы зна ча ны п. 14 Па ла жэн ня аб па-

рад ку ўлі ку да хо даў і раз лі ку ся-

рэд не ду ша во га да хо ду сям'і (гра-

ма дзя ні на) для ака зан ня ДАСД, за-

цвер джа на га па ста но вай Саў мі на 

ад 28 са ка ві ка 2012 г. № 274.

У зга да най сі ту а цыі ўмоў ныя 

алі мен ты не бу дуць уліч вац ца. 

Пры гэ тым ра ён най ка мі сі яй па 

ака зан ні ДАСД мо жа быць пры ня-

та ра шэн не аб ака зан ні сям'і што-

ме сяч най са цы яль най да па мо гі на 

ня поў ны пе ры яд з рас пра цоў кай 

пла на па па ляп шэн ні ма тэ ры яль-

на га ста но ві шча сям'і.

— На шай сям'і пры зна ча на 

што ме сяч ная са цы яль ная да па-

мо га на два ме ся цы і скла дзе ны 

план па па ляп шэн ні ма тэ ры яль-

на га ста но ві шча. Пад ка жы це, ці 

зма гу я паў тор на звяр нуц ца па 

што ме сяч ную са цы яль ную да па-

мо гу, ка лі план не бу дзе з якіх-

не будзь пры чын вы ка на ны?

Аляк сандр Ру мак:

— Ра шэн не аб пе ры я дзе ака-

зан ня што ме сяч най са цы яль най 

да па мо гі пры ма ец ца ра ён най ка-

мі сі яй з улі кам пры ма е мых сям' ёй 

мер па па ляп шэн ні ма тэ ры яль на га 

ста но ві шча. Пры гэ тым пры не аб-

ход нас ці ка мі сі яй рас пра цоў ва юц-

ца ме ра пры ем ствы па па ляп шэн ні 

ма тэ ры яль на га ста но ві шча і вы-

зна ча юц ца тэр мі ны іх вы ка нан ня. 

У вы пад ку не вы ка нан ня та кіх ме-

ра пры ем стваў з суб' ек тыў ных пры-

чын пры паў тор ным зва ро це сям'я 

страч вае пра ва на атры ман не што-

ме сяч най са цы яль най да па мо гі.

— У нас у сям'і на ра дзі лі ся 

двай ня ты. У баль ні цы нам ска-

за лі, што мы мо жам звяр нуц ца 

па дзяр жаў ную пад трым ку на 

пра дук ты хар ча ван ня для двой-

ні. Пад ка жы це, які мі пра дук та мі 

хар ча ван ня бу дуць за бяс печ вац-

ца дзе ці? Ці змо жам мы атрым-

лі ваць ім парт ныя су ме сі?

Ма рыя Гар ба цэ віч:

— Сем' ям пры на ра джэн ні і вы-

ха ван ні двай нят і больш дзя цей 

ДАСД у вы гля дзе за бес пя чэн ня 

пра дук та мі хар ча ван ня дзя цей пер-

шых двух га доў жыц ця аказ ва ец ца 

без ад нос на ўзроў ню да хо ду. Пры 

гэ тым яна аказ ва ец ца ў на ту раль-

най фор ме на кож ныя шэсць ме ся-

цаў да да сяг нен ня дзі цем уз рос ту 

двух га доў. Вы да юц ца толь кі пра-

дук ты ай чын най вы твор час ці.

Та кая да па мо га аказ ва ец ца на 

пад ста ве рэ ка мен да цый док та ра-

пе ды ят ра па ра цы ё не хар ча ван ня 

дзі ця ці ў ад па вед нас ці з яго ста-

нам зда роўя і з улі кам пры клад-

ных ме сяч ных на бо раў пра дук таў 

хар ча ван ня для дзя цей ран ня га 

ўзрос ту, за цвер джа ных па ста но-

вай Мінп ра цы і са ца ба ро ны і Мі-

ніс тэр ствам ахо вы зда роўя.

— Ці мае пра ва сям'я звяр-

тац ца па дзі ця чае хар ча ван не 

па мес цы фак тыч на га пра жы-

ван ня без афарм лен ня ча со вай 

пра піс кі?

Га лі на Ла за рэн ка:

— Па ра дак зва ро ту па ДАСД у 

вы гля дзе за бес пя чэн ня пра дук та-

мі хар ча ван ня ўста ноў ле ны п. 31 

Па ла жэн ня аб па рад ку ака зан ня 

дзяр жаў най ад рас най са цы яль най 

да па мо гі, за цвер джа на га Ука зам 

Прэ зі дэн та ад 19 сту дзе ня 2012 го-

да № 41. Згод на з гэ тым пун кам, 

за ява па да ец ца ад ным з баць коў 

у ор ган 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 або мес цы зна хо джан ня. Пры 

гэ тым асноў най умо вай ака зан ня 

сям'і та ко га ві ду да па мо гі па мес цы 

яе рэ гіст ра цыі з'яў ля ец ца фак тыч-

нае пра жы ван не дзі ця ці па мес цы 

жы хар ства (мес цы зна хо джан ня) 

баць коў.

Ад па вед на, зва рот па на зва-

ны від да па мо гі маг чы мы толь кі 

па мес цы па ста ян най або ча со вай 

рэ гіст ра цыі.

Сэнс да па мо гі 
для па крыц ця вы дат каў 
на на быц цё пад гуз каў — 
да па маг чы ін ва лі ду, 
а не яго сва я кам

— Па са цы яль ную да па мо гу 

для па крыц ця вы дат каў на на-

быц цё пад гуз каў мо гуць звяр-

тац ца чле ны сям'і ін ва лі да І гру-

пы. Якія да ку мен ты мо гуць быць 

прад стаў ле ны чле нам сям'і для 

па цвяр джэн ня сва іх паў на моц-

тваў у да чы нен ні да ін ва лі да І 

гру пы?

Га лі на Ла за рэн ка:

— Да ку мен та мі, якія па цвяр джа-

юць сва яц тва ў ад но сі нах, мо гуць 

быць па свед чан не аб на ра джэн ні, 

па свед чан не аб за клю чэн ні шлю-

бу, па свед чан не аб усы наў лен ні 

(уда ча рэн ні) ці ко пія (вы піс ка з) ра-

шэн ня су да аб усы наў лен ні (уда ча-

рэн ні) і іншыя.

— Я звяр ну ла ся па што ме-

сяч ную са цы яль ную да па мо гу 

і па да ла да вед ку аб зар пла це, 

атры ма най за год. Праз не каль-

кі дзён я атры ма ла з упраў лен-

ня са цы яль най аба ро ны апа-

вя шчэн не, што прад стаў ле ныя 

мной звест кі аб за ра бот най пла-

це бу дуць пра ве ра ны. Ці пра ва-

мер на гэ та?

Аляк сандр Ру мак:

— У ад па вед нас ці з п. 37 Па ла-

жэн ня аб па рад ку ака зан ня дзяр-

жаў най ад рас най са цы яль най 

да па мо гі, за цвер джа на га Ука зам 

Прэ зі дэн та ад 19 сту дзе ня 2012 го-

да № 41, ор ган па пра цы, за ня тас ці 

і са цы яль най аба ро не мае пра ва 

пра ве рыць звест кі, на зва ныя ў за-

яве аб ака зан ні ДАСД, і так са ма 

раз ме шча ныя ў прад стаў ле ных 

за яў ні кам да ку мен тах.

Пры пра вя дзен ні та кой пра вер кі 

за яў ні ку на пра ця гу трох ра бо чых 

дзён з дня пры ёму за явы па ве дам-

ля ец ца аб не аб ход нас ці зда да най 

пра вер кі. Так са ма яму па ве дам ля-

ец ца, што ра шэн не ка мі сіі бу дзе 

пры мац ца на пра ця гу пяці ра бо чых 

дзён пас ля атры ман ня апош ня га 

ад ка зу на за пыт, звя за ны з пра-

вер кай звес так.

— У маі гэ та га го да май му 

баць ку ўста на ві лі І гру пу ін ва-

лід нас ці і вы да лі ме ды цын скае 

за клю чэн не, што ён мае па трэ бу 

ў пад гуз ках. Але пад гуз кі мы на-

бы ва ем даў но. Пад ка жы це, за які 

пе ры яд мы мо жам прад стаў ляць 

чэ кі, якія па цвяр джа юць на быц-

цё пад гуз каў, для іх апла ты?

Ма рыя Гар ба цэ віч:

— Па коль кі са цы яль ная да па-

мо га для па крыц ця вы дат каў на 

на быц цё пад гуз каў аказ ва ец ца 

на пад ста ве ін ды ві ду аль най пра-

гра мы рэ абі лі та цыі ін ва лі да або 

за клю чэн ня ўра чэб на-кан суль-

та цый най ка мі сіі, то для яе пры-

зна чэн ня гра ма дзя нам не аб ход на 

прад стаў ляць да ку мен ты, якія па-

цвяр джа юць вы дат кі на на быц цё 

пад гуз каў, з да ты вы да чы та кіх 

ме ды цын скіх да ку мен таў аб па-

трэб нас ці ў пад гуз ках.

— Ча му з за явай на атры ман-

не да па мо гі на пад гуз кі мо гуць 

звяр тац ца сва я кі ін ва лі да І гру-

пы, а ў вы пад ку смер ці ін ва лі да 

І гру пы да па мо га ім не вы плач-

ва ец ца?

Ма рыя Гар ба цэ віч:

— Па даць за яву аб ака зан ні 

ДАСД у вы гля дзе са цы яль най да-

па мо гі для па крыц ця вы дат каў на 

на быц цё пад гуз каў і не аб ход ныя 

да ку мен ты сва я ка мі ін ва лі да І гру-

пы ста ла маг чы ма з 1 лі пе ня 2017 

го да. Пры гэ тым на зва ная са цы-

яль ная да па мо га аказ ва ец ца ін-

ва лі ду І гру пы, а не яго за кон на му 

прад стаў ні ку або сва я ку.

У ад па вед нас ці з арт. 1090 Гра-

ма дзян ска га ко дэк са вы пла це пад-

ля га юць на зна ча ныя гра ма дзя ні ну, 

але не атры ма ныя ім пры жыц ці з 

якой-не будзь пры чы ны, су мы за-

ра бот най пла ты і пры раў на ва ныя 

да яе пла ця жы, пен сіі, да па мо гі па 

са цы яль ным стра ха ван ні, ін шыя 

да па мо гі і пла ця жы для па крыц ця 

шко ды жыц цю або зда роўю. Вы-

пла та (пла ця жы) у вы гля дзе ДАСД 

ва ўка за ным ар ты ку ле ад сут ні чае.

У су вя зі з гэ тым у вы пад ку 

смер ці гра ма дзя ні на, які меў пра-

ва на са цы яль ную да па мо гу для 

кам пен са цыі вы дат каў на на быц цё 

пад гуз каў, вы пла та та кой да па мо гі 

сва я кам не ажыц цяў ля ец ца.

— Ці мож на атры маць што ме-

сяч ную да па мо гу за 2016 год? 

З 2016 го да я з'яў ля ю ся ін ва лі-

дам ІІ гру пы, а да па мо гу атры-

ма ла толь кі ў 2017 го дзе.

Га лі на Ла за рэн ка:

— Зва рот па ДАСД но сіць за яў-

ны ха рак тар і ажыц цяў ля ец ца шля-

хам па да чы за явы ўста ноў ле най 

фор мы і да ку мен таў, не аб ход ных 

для на зна чэн ня да па мо гі. Ра шэн не 

аб ака зан ні (або аб ад мо ве ў ака-

зан ні) ДАСД пры ма ец ца ра ён най 

ка мі сі яй на пад ста ве прад стаў ле-

ных да ку мен таў ва ўста ноў ле ныя 

за ка на даў ствам тэр мі ны.

Ка лі вы не звяр та лі ся з ад па-

вед най за явай і не аб ход ны мі да ку-

мен та мі ў ор ган па пра цы, за ня тас-

ці і са цы яль най аба ро не, пад ста вы 

для ака зан ня вам ДАСД у вы гля-

дзе што ме сяч най са цы яль най да-

па мо гі за 2016 год ад сут ні ча юць.

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.

ДА ПА МО ГА — 
ПА ЗА ЯЎ НЫМ ПРЫН ЦЫ ПЕ

У сель скай мяс цо вас ці ся род аб' ек таў бы та вых па-
слуг пе ра ва жа юць цы руль ні (10,8 % ад агуль най коль-
кас ці), пунк ты пра ка ту (9,6 %), май стэр ні па ра мон це 
і па шы ве адзен ня і тэкс тыль ных вы ра баў (9,4 %), праль-
ні (8,2 %), май стэр ні па ра мон це і па шы ве абут ку і вы ра-
баў са ску ры (8,1 %).

Ка лі гля дзець па рэ гі ё нах, то кар цін ка мо жа ад роз-
ні вац ца. Так, у Мін скай воб лас ці з бы та вых па слуг най-
больш раз ві ва ец ца тэх ніч нае аб слу гоў ван не і ра монт 
транс пар ту (36,4 %). Па пу ляр ныя так са ма цы руль ні 
(10,7 %) і ра монт і вы твор часць мэб лі (7,6 %).

ХІМ ЧЫСТ КА І... МА САЖ ДЛЯ ПА ХУ ДЗЕН НЯ
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