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Ва ен ная служ ба па дзя ля ец ца 

на ва ен ную служ бу па пры зы ве і 

па кант рак це. Ар ты ку лам 2 За ко на 

«Аб ста ту се ва ен на слу жа чых» вы-

зна ча на, што ўсе, хто на ву ча ец ца 

ў ва ен ных на ву чаль ных уста но вах, 

ма юць ста тус ва ен на слу жа чых, 

якія пра хо дзяць ва ен ную служ бу 

па кант рак це. Та кім чы нам, ва ен-

ная служ ба па пры зы ве і ва ен ная 

служ ба па кант рак це за ліч ва юц ца 

ў стаж пра цы ў бюд жэт ных ар га-

ні за цы ях.

Ка лі на пад ста ве звес так пра-

цоў най кніж кі не маг чы ма вы-

зна чыць ста тус ар га ні за цыі для 

за лі ку ста жу пра цы ў ёй у стаж 

пра цы ў бюд жэт ных ар га ні за цы-

ях, то за лік ста жу ажыц цяў ля ец ца 

на пад ста ве звес так, атры ма ных 

ад гэ тых ар га ні за цый, дзярж ор га-

наў, у пад па рад ка ван ні якіх зна-

хо дзіц ца (зна хо дзі ла ся) ар га ні за-

цыя, або мяс цо вых вы ка наў чых і 

рас па рад чых ор га наў па мес цы яе 

раз мя шчэн ня. На пад ста ве вы кла-

дзе на га лі чым, што для атры ман ня 

ін фар ма цыі аб ста ту се ін шых ар-

га ні за цый, якія вас ці ка вяць, не-

аб ход на звяр нуц ца ў Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў.

— Больш за 14 га-

доў ста жу пра цы вы-

ха ва цель кай у дзі ця-

чым сад ку не ўліч ва-

ец ца пры ўста наў лен ні над баў кі 

толь кі з пры чы ны, што са док 

на ле жаў МА Зу. Гэ та спра вяд лі-

ва? Ці гэ та не дзі ця чы са док? 

І я бы ла не вы ха валь ні кам? 

10 % над баў кі ці 30 % — ёсць 

роз ні ца?

Тац ця на Лук' ян чы ка ва, 

на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня апла ты пра цы 

ў бюд жэт най сфе ры:

— У ад па вед нас ці з пунк там 

14 Ін струк цыі аб па ме рах і па рад-

ку ажыц цяў лен ня сты му лю ю чых 

(акра мя прэ міі) і кам пен са валь ных 

вы плат, пра ду гле джа ных за ка на-

даў чы мі ак та мі і па ста но ва мі Саў-

мі на, за цвер джа най па ста но вай 

Мінп ра цы і са ца ба ро ны ад 3 кра-

са ві ка 2019 го да № 13, пе ры я ды 

ра бо ты ва ўста но вах да школь най 

аду ка цыі, якія зна хо дзяц ца ў ве-

дам стве ка мер цый ных ар га ні за-

цый (ААТ, РУП і ін шых), у за лік 

ста жу пра цы ў бюд жэт ных ар га ні-

за цы ях не ідуць.

Ад на ча со ва тлу ма чым, што 

Ука зам Прэ зі дэн та ад 18 сту дзе-

ня 2019 го да № 27 вы зна ча на, 

што пры ўвя дзен ні но вай сіс тэ-

мы апла ты пра цы не да пус ка ец ца 

зні жэн не па ме раў на лі ча най за ра-

бот най пла ты (без прэ міі) ра бот ні-

каў бюд жэт ных ар га ні за цый, якія 

дзей ні ча лі на мо мант увя дзен ня 

но вых умоў апла ты пра цы, у тым 

лі ку з улі кам вы лі ча най над баў кі 

за стаж пра цы ў бюд жэт ных ар-

га ні за цы ях.

Пры гэ тым маг чы мае зні жэн-

не па ме ру над баў кі за стаж пра-

цы ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях у 

па раў на нні з па ме рам па вы шэн-

ня та рыф ных ста вак (та рыф ных 

акла даў) за пра цу па спе цы яль-

нас ці (у га лі не), вы лі ча ным ў ад-

па вед нас ці з дзе ю чы мі ўмо ва мі 

апла ты пра цы, па він на быць кам-

пен са ва на ін шы мі сты му лю ю чы мі 

(кам пен са валь ны мі) вы пла та мі, 

якія бу дуць уста наў лі вац ца кі раў-

ні ка мі бюд жэт ных ар га ні за цый на 

пад ста ве нар ма тыў ных пра ва вых 

ак таў ад па вед ных рэс пуб лі кан скіх 

ор га наў дзярж кі ра ван ня. Та кім чы-

нам, зні жэн ня за ра бот най пла ты ў 

ра бот ні каў у су вя зі з вы клю чэн нем 

пе ры я даў ра бо ты ва ўста но вах да-

школь най аду ка цыі ве да мас най 

пры на леж нас ці не ад бу дзец ца.

— Ці за ста нец ца 

прэ мія ў 18 %, якую 

атрым лі ва юць ця пер 

на стаў ні кі? Ка лі не, то 

як жа яе раў на знач на за ме няць? 

Як бу дуць аплач вац ца клас нае 

кі раў ніц тва, пра вер ка сшыт каў? 

Вы ўпэў не ныя, што сты му лю ю-

чых і кам пен са валь ных вы плат 

бу дзе ха паць, каб на стаў нік не 

стра ціў у зар пла це? Маё мер-

ка ван не — сіс тэ ма апла ты пра-

цы бы ла цал кам зра зу ме лая. 

А па но вай — су цэль ныя пы тан-

ні, ад ка заў на якія не ве да юць 

па куль ні ад мі ніст ра цыя, ні бух-

гал тэ рыя. Па на шых пад лі ках, 

за роб кі іс тот на зні зяц ца.

Тац ця на Лук' ян чы ка ва:

— У ад па вед нас ці з Ука зам ад 

18 сту дзе ня 2019 го да № 27 на вы-

пла ту прэ мій на кі роў ва юц ца срод кі, 

якія пра ду гледж ва юц ца ў ад па вед-

ных бюд жэ тах, у па ме ры 5 % ад 

су мы акла даў ра бот ні каў. Па ме ры, 

па ра дак і ўмо вы вы пла ты прэ мій 

вы зна ча юц ца згод на з па ла жэн ня-

мі, якія за цвяр джа юц ца кі раў ні ка мі 

бюд жэт ных ар га ні за цый.

Умо вы апла ты пра цы ра бот ні-

каў у сфе ры аду ка цыі, у тым лі ку 

сты му лю ю чыя і кам пен са валь ныя 

вы пла ты, вы зна ча ны па ста но вай 

Мі на ду ка цыі ад 3 чэр ве ня 2019 го-

да № 71. Гэ тай па ста но вай пра-

ду гле джа ны над баў ка за вы со кія 

да сяг нен ні ў пра цы ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый сфе ры 

аду ка цыі і над баў ка за скла да-

насць і на пру жа насць пра цы ра-

бот ні кам бюд жэт ных ар га ні за цый 

сфе ры аду ка цыі. Па ме ры і па ра дак 

вы пла ты на зва ных над ба вак вы-

зна ча юц ца кі раў ні ка мі бюд жэт ных 

ар га ні за цый сфе ры аду ка цыі.

Як да 1 сту дзе ня 2020 го да, так і 

з 1 сту дзе ня 2020 го да га дзі ны ар-

га ні за цый на-вы ха ваў чай ра бо ты і 

да дат ко ва га кант ро лю ву чэб най 

дзей нас ці ўклю ча юц ца ў пе да га-

гіч ную на груз ку, у ад па вед нас ці з 

якой вы зна ча ец ца аклад з улі кам 

пе да га гіч най на груз кі (па ста но ва 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі ад 30 са ка-

ві ка 2007 го да № 25).

Па тлу ма чэн ні па пы тан нях 

но вых умоў апла ты пра цы пе да-

га гіч ных ра бот ні каў з 1 сту дзе ня 

2020 го да вы мо жа це звяр нуц ца ў 

ад дзел аду ка цыі, спор ту і ту рыз-

му рай вы кан ка ма, га лоў нае ўпраў-

лен не аду ка цыі абл вы кан ка ма, Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі.

Пры ўвя дзен ні но вай сіс тэ мы 

апла ты пра цы не да пус ка ец ца зні-

жэн не па ме раў на лі ча най за ра бот-

най пла ты (без прэ міі) ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый, якія дзей-

ні ча лі на мо мант увя дзен ня но вых 

умоў апла ты пра цы. Гэ тая нор ма 

з'яў ля ец ца аба вяз ко вай пры фар-

мі ра ван ні з 1 сту дзе ня 2020 го да 

па ме ру апла ты пра цы ра бот ні каў. 

Ад па вед на, з улі кам да дзе ных кі-

раў ні ку бюд жэт най ар га ні за цыі 

пра воў па ўста ля ван ні па ме раў 

сты му лю ю чых і кам пен са валь ных 

вы плат ён не мо жа да пус ціць зні-

жэн ня з 1 сту дзе ня 2020 го да па-

ме ру зар пла ты (без прэ міі) ра бот-

ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый.

— Я 5,7 го да пра-

пра ца ва ла ў ГА «Бе-

ла рус кі рэс пуб лі кан-

скі са юз мо ла дзі» (не 

дзярж ар га ні за цыя, але па апла-

це пра цы пры раў на ва ная да 

ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні-

за цый). Ця пер пра цую ў дзярж-

ар га ні за цыі. У су вя зі са зме на мі 

ў апла це пра цы ці за ліч ва ец ца і 

мой стаж пра цы ў БРСМ?

Тац ця на Гар ба чо ва, 

кан суль тант упраў лен ня 

апла ты пра цы 

ў бюд жэт най сфе ры:

— Ра бот ні кам бюд жэт ных ар га-

ні за цый вы плач ва ец ца сты му лю-

ю чая вы пла та — над баў ка за стаж 

пра цы ў бюд жэт ных ар га ні за цы ях. 

Па ра дак ажыц цяў лен ня вы пла ты 

гэ тай над баў кі вы зна ча ны ў ад па-

вед най ін струк цыі, за цвер джа най 

па ста но вай Мінп ра цы і са ца ба ро ны 

ад 3 кра са ві ка 2019 го да № 13.

Для мэт вы лі чэн ня над баў кі за 

стаж пра цы ў бюд жэт ных ар га ні-

за цы ях у стаж пра цы за ліч ва юц ца 

пе ры я ды пра цы ў бюд жэт ных ар га-

ні за цы ях Бе ла ру сі не за леж на ад іх 

ве да мас най пад па рад ка ва нас ці і ў 

ар га ні за цы ях Бе ла ру сі, якія атрым-

лі ва юць суб сі дыі, ка лі іх ра бот ні кі 

пры раў на ва ны па апла це пра цы 

да ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні-

за цый.

Па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

ад 5 сту дзе ня 2011 го да № 14 за-

цвер джа ны пе ра лік ты паў ар га ні-

за цый, якія атрым лі ва юць суб сі-

дыі, ра бот ні кі якіх пры раў на ва ны 

па апла це пра цы да ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый.

Пе ры я ды пра цы ў ін шых ар га-

ні за цы ях, у тым лі ку гра мад скіх, 

у стаж пра цы ў бюд жэт ных ар га ні-

за цы ях не за ліч ва юц ца. Ад на ча со-

ва тлу ма чым, што ў ад па вед нас ці 

з пунк там 12 Ука за № 27 зні жэн-

не па ме раў на лі ча най за ра бот най 

пла ты ра бот ні каў бюд жэт ных ар-

га ні за цый (без прэ міі), якія дзей-

ні ча лі на мо мант увя дзен ня но вых 

умоў апла ты пра цы, не да пус ка ец-

ца, у тым лі ку з улі кам вы лі ча най 

над баў кі за стаж пра цы ў бюд жэт-

ных ар га ні за цы ях.

Пры гэ тым маг чы мае зні жэн не 

па ме ру над баў кі за стаж пра цы ў 

бюд жэт ных ар га ні за цы ях па він на 

быць кам пен са ва на ін шы мі сты-

му лю ю чы мі (кам пен са валь ны мі) 

вы пла та мі, якія бу дуць уста наў лі-

вац ца кі раў ні ка мі бюд жэт ных ар-

га ні за цый.

— Згод на з Ука зам 

№ 27 ра бот ні кам бюд-

жэт ных ар га ні за цый 

аказ ва ец ца ма тэ ры-

яль ная да па мо га і да ец ца ад на ра-

зо вая вы пла та на азда раў лен не. 

Ці бу дуць уста наў лі вац ца та кія 

вы пла ты ўнут ра ным і знеш нім 

су мя шчаль ні кам ар га ні за цыі?

Жан на Грын ке віч, 

кан суль тант упраў лен ня 

апла ты пра цы 

ў бюд жэт най сфе ры:

— Ар ты кул 349 Пра цоў на га ко-

дэк са змя шчае нор мы, аба вяз ко выя 

для вы ка нан ня з бо ку най маль ні ка 

ў да чы нен ні да да ван ня га ран тый і 

кам пен са цый тым ра бот ні кам, якія 

пра цу юць па су мя шчаль ніц тве. 

У пры ват нас ці, га ран тыі і кам пен-

са цыі, пра ду гле джа ныя Пра цоў ным 

ко дэк сам, ін шы мі ак та мі за ка на даў-

ства, ка лек тыў ны мі да га во ра мі, ін-

шы мі ла каль ны мі пра ва вы мі ак та мі, 

да юц ца су мя шчаль ні кам у поў ным 

аб' ёме, за вы клю чэн нем га ран тый і 

кам пен са цый, звя за ных з атры ман-

нем аду ка цыі, якія да юц ца толь кі па 

асноў ным мес цы ра бо ты.

— Мая зар пла та за 

сне жань у ка ле джы 

скла дае 850 руб лёў 

на ру кі і ўклю чае ў 

ся бе 1,3 стаў кі, стаж 27 га доў, 

аса біс тую над баў ку 120 руб лёў 

і прэ мію 20 %. Згод на з но вы-

мі пра ві ла мі прэ мія не боль шая 

за 5 %, з над баў ка мі на огул не 

яс на. У нас у ка ле джы ад мі ніст-

ра цыя — гэ та толь кі ды рэк тар, 

ён ні з кім не ра іц ца з гэ тай на-

го ды. Атрым лі ва ец ца, ка лі не бу-

дзе над баў кі і прэ мія ўся го 5 %, 

то я ад ра зу стра чу як мі ні мум 

200 руб лёў?

Тац ця на Лук' ян чы ка ва:

— Не. Зме на сіс тэ мы апла ты 

пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных ар-

га ні за цый не за кра не па ме раў іх 

зар пла ты на мо мант увя дзен ня но-

вых умоў апла ты пра цы. Ука зам 

Прэ зі дэн та ад 18 сту дзе ня 2019 

го да № 27 вы зна ча на, што пры 

ўвя дзен ні но вай сіс тэ мы апла ты 

пра цы не да пус ка ец ца зні жэн не 

па ме раў на лі ча най за ра бот най 

пла ты (без прэ міі) ра бот ні каў бюд-

жэт ных ар га ні за цый, якія дзей ні ча-

лі на мо мант увя дзен ня но вых умоў 

апла ты пра цы. З улі кам да дзе ных 

кі раў ні ку бюд жэт най ар га ні за цыі 

пра воў па ўста наў лен ні па ме раў 

сты му лю ю чых і кам пен са валь ных 

вы плат ён не мо жа да пус ціць зні-

жэн ня па ме раў зар пла ты (без прэ-

міі) ра бот ні каў.

— Як бу дзе сты му-

ля вац ца ра бо та гра-

мад скіх ін спек та раў 

па ахо ве пра цы і ня-

вы зва ле ных стар шынь праф-

са юз ных ка мі тэ таў? Ра ней гэ-

та бы ло пра пі са на ў Па ла жэн ні 

аб над баў ках. Па но вай сіс тэ ме 

апла ты пра цы ў Па ла жэн ні аб 

ма тэ ры яль ным сты му ля ван ні 

ня ма пунк таў, якія пра ду гледж-

ва юць над баў кі за та кую гра-

мад скую ра бо ту.

Тац ця на Гар ба чо ва:

— За ка на даў ствам і да, і пас-

ля 1 сту дзе ня 2020 го да пы тан ні 

сты му ля ван ня гра мад скіх ін спек-

та раў па ахо ве пра цы і ня вы зва-

ле ных стар шынь праф са юз ных 

ка мі тэ таў бюд жэт ных ар га ні за цый 

не рэ гу лю юц ца. Най маль нік мо жа 

сты му ля ваць ра бот ні ка шля хам 

уста наў лен ня над ба вак, па мер якіх 

ён вы зна чае са ма стой на ў ад па-

вед нас ці з за ка на даў ствам.

— Ча му ў на стаў-

н і  ка-дэ  фек  то  ла  га 

шко лы да пла та за 

пер шую ка тэ го рыю 

мен шая, чым у на стаў ні ка па-

чат ко вых кла саў? Хі ба мы 

ад но сім ся да спе цы я ліс таў, а не 

да пе да го гаў? Пра цу ем з дзець-

мі 20 га дзін у ты дзень. Пра во-

дзім 4—6 за ня ткаў у дзень, але 

на стаў ні ка мі нас не лі чаць.

Тац ця на Лук' ян чы ка ва:

— Умо ва мі апла ты пра цы ра-

бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый з 

1 сту дзе ня 2020 го да да пла ты за 

ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю ра бот-

ні кам не пра ду гле джа ны. У рам ках 

паў на моц тваў, да дзе ных пунк та мі 

8 і 9 Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь ад 18 сту дзе ня 2019 го да 

№ 27, па ста но вай Мі на ду ка цыі ад 

3 чэр ве ня 2019 го да № 71 уста ноў-

ле ны над баў кі за спе цы фі ку ра бо ты 

ў сфе ры аду ка цыі, па мер якіх ды-

фе рэн цы ра ва ны па роз ных па са дах 

пе да га гіч ных ра бот ні каў (у тым лі ку 

на стаў ні кам-дэ фек то ла гам і на стаў-

ні кам) у за леж нас ці ад ква лі фі ка-

цый най ка тэ го рыі, пры свое най ва 

ўста ноў ле ным па рад ку.

— Пра цую фель ча-

рам хут кай да па мо гі. 

Ха чу ўдак лад ніць на-

конт над баў кі за скла-

да насць і на пру жа насць пра цы. 

На коль кі пра цэс яе ру ху ў бок 

змян шэн ня або па ве лі чэн ня 

па ві нен быць ад кры ты? Я ма-

гу ве даць толь кі свой па каз чык 

ці быць у кур се ас тат ніх? Хто 

па ві нен пры сут ні чаць пры яго 

зме не? Пры якіх умо вах ён мо жа 

стаць мак сі маль ным? Я так ра-

зу мею, ва ўсіх ра бот ні каў ар га-

ні за цыі ён быць та кім не мо жа?

Жан на Грын ке віч:

— Над баў ка за скла да насць і 

на пру жа насць пра цы ўста наў лі ва-

ец ца ра бот ні кам бюд жэт ных ар га-

ні за цый, пад на ча ле ных і (або) якія 

ўва хо дзяць у сіс тэ му Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя, а так са ма ра бот ні-

кам бюд жэт ных ар га ні за цый, пад-

па рад ка ва ных мяс цо вым вы ка наў-

чым і рас па рад чым ор га нам, якія 

ад но сяц ца да воб лас ці дзей нас ці 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, у па-

ме ры да 200 % акла да ўключ на.

Пе ра лік ра бот ні каў, якім уста-

наў лі ва ец ца над баў ка за скла-

да насць і на пру жа насць пра цы, 

кан крэт ны па мер і па ра дак яе вы-

пла ты вы зна ча юц ца кі раў ні ка мі 

бюд жэт ных ар га ні за цый (п. 5 ін-

струк цыі, за цвер джа най па ста но-

вай Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ад 

13 чэр ве ня 2019 го да № 53).

У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 55 

Пра цоў на га ко дэк са (рэ дак цыя ад 

18 лі пе ня 2019 го да) най маль нік 

пры ар га ні за цыі пра цы ра бот ні каў 

аба вя за ны:

— ства раць умо вы для азна ям-

лен ня ра бот ні ка з ла каль ны мі пра-

ва вы мі ак та мі, якія за кра на юць яго 

пра вы і аба вяз кі (п. 10 арт. 55);

— афарм ляць зме ны ўмоў і 

спы нен не пра цоў на га да га во ра 

з ра бот ні кам за га дам (рас па ра-

джэн нем) і аб' яў ляць яго ра бот ні ку 

пад под піс (п. 15 ст. 55).

За ка на даў ствам не пра ду гле-

джа ны аба вя зак най маль ні ка да-

ваць ра бот ні ку ін фар ма цыю аб 

умо вах пра цоў на га да га во ра, што 

за клю ча ец ца з ін шым ра бот ні кам.

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.

Мінп ра цы — 
пра зар пла ты 
бюд жэт ні каў


















