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Яго но вую рэ дак цыю 
прад ста віў 
чле нам Са ве та 
Рэс пуб лі кі мі ністр 
жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Аляк сандр 
ЦЕ РА ХАЎ.

У да ку мен це за ма-
цоў ва ец ца струк ту ра дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду, 
якая сён ня ўяў ляе са бой арэнд нае жыл лё, жыл лё 
са цы яль на га ка ры стан ня, ін тэр на ты і спе цы яль ны 
жыл лё вы фонд (гэ та да мы-ін тэр на ты для ве тэ ра наў, 
са ста рэ лых і ін ва лі даў, дзі ця чыя ін тэр на тныя ўста но-
вы, ма неў ра ны жыл фонд).

— Пры гэ тым у да чы нен ні да арэнд на га жыл ля, якое 
ак тыў на раз ві ва ец ца, пра ду гледж ва ец ца дзе ю чы ме-
ха нізм яго вы дзя лен ня, — рас тлу ма чыў мі ністр.

На роў ні з за бес пя чэн нем арэнд ным жыл лём за ко-
на пра ек там пра ду гледж ва ец ца за ха ван не са цыяль -
ных га ран тый не аба ро не най гру пе на сель ніц тва. На-
ва цы яй з'яў ля ец ца за ма ца ван не нор маў аб вы дзя-
лен ні са цы яль на га жыл ля не менш за ад на па ка ё вую 
ква тэ ру (на сён няш ні дзень гэ та мо гуць быць па коі). 
Са цы яль на не аба ро не ным ка тэ го ры ям гра ма дзян па 
іх за яве так са ма да ец ца маг чы масць пе ра во ду арэнд-
на га жыл ля ў склад са цы яль на га, ка лі ёсць пад ста вы 
не спа га няць пла ту за пра жы ван не. Гэ та да ты чыц ца 
адзі но кіх не пра цу ю чых пен сі я не раў, ін ва лі даў, ве-
тэ ра наў ба я вых дзе ян няў, сем' яў, што вы хоў ва юць 
дзя цей-ін ва лі даў, ма ла за бяс пе ча ных шмат дзет ных 
сем' яў і ін шых.

Пра ва на ўклю чэн не арэнд на га фон ду ў склад са-
цы яль на га да ец ца так са ма дзе цям-сі ро там і дзе цям, 
якія за ста лі ся без апе кі баць коў да да сяг нен ня імі 
паў на лец ця. Гэ тым пра вам, да рэ чы, мож на бу дзе 
ска рыс тац ца толь кі адзін раз.

АД ЛІ ЧЭН НІ НА КАП РА МОНТ 
АБА РО НЯЦЬ...

З улі кам пра ду гле джа на га за ка на даў ствам мэ та-
ва га вы ка ры стан ня гро шай без ад ня сен ня пла ты за 
ка пі таль ны ра монт у за ко на пра ект уклю ча ны нор мы, 
згод на з які мі спаг нан не ў бяс спрэч ным па рад ку на 
срод кі, раз ме шча ныя на спец ра хун ку рай вы кан ка-
маў, не да пус ка ец ца.

— Гэ та аб умоў ле на тым, што па сва ёй сут нас ці пла-
та за ка пі таль ны ра монт — гэ та срод кі пла цель шчы каў 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, якія іх унес лі, а не 
гро шы ар га ні за цый або вы кан ка маў, — рас тлу ма чыў 
Аляк сандр Це ра хаў.

Акра мя та го, у за ко на пра ек це ад люст ра ва ны нор-
мы Ука за № 535, які за ма ца ваў но вую струк ту ру пла-
ты за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі, з улі кам нор маў 
гра ма дзян ска га за ка на даў ства, што пра ду гледж вае 
агуль ны прын цып удзе лу гра ма дзян і ар га ні за цый ва 
ўтры ман ні ма ё мас ці су раз мер на сва ёй до лі ў пра ве 
ўлас нас ці.

...І ЗА ХА ВА ЮЦЬ СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ 
СКІ РА ВА НАСЦЬ

За ко на пра ект пра ду гледж вае маг чы масць атры-
ман ня раў на цэн на га жыл ля дзярж жыл фон ду на 
ўмо вах ра ней за клю ча ных да га во раў най му, ка лі, 
на прык лад, гра ма дзя нін атры маў ін ва лід насць, звя-
за ную з па ру шэн нем апор на-ру халь на га апа ра та, і па 
тэх ніч ных пры чы нах не маг чы ма пры ста са ваць яго 
жыл лё пад без бар' ер нае ася род дзе.

Ра монт жы лых па мяш кан няў дзяр жаў на га жыл-
лё ва га фон ду пра ду гледж ва ец ца за кошт срод каў 
улас ні ка ма ё мас ці з ад на ча со вым па дзе лам зо ны 
ад каз нас ці ба коў (най ма даў ца і гра ма дзя ні на). Пра-
ду гледж ва ец ца за ха ван не па трэ бы ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў гра ма дзян, якія жы вуць у да мах-ін-
тэр на тах і не па леп шы лі іх за пе ры яд зна хо джан ня 
там. А так са ма пер ша чар го вае вы дзя лен не ін тэр на таў 
бы лым вы ха ван цам дзі ця чых ін тэр на тных уста ноў.

— Пра па на ва ныя нор мы да зво ляць за ха ваць са-
цы яль ную скі ра ва насць пры рэа лі за цыі жыл лё вых 

пра воў гра ма дзян, якія ма юць па трэ бу ў асаб лі вай 
ува зе і пад трым цы з бо ку дзяр жа вы, — пад крэс ліў 
мі ністр. — Гэ тыя, а так са ма шэ раг ін шых не менш 
важ ных пра па ноў, якія па сту пі лі ад дэ пу та таў Па ла ты 
прад стаў ні коў у пра цэ се да пра цоў кі за ко на пра ек та, 
бы лі пра ана лі за ва ныя дзярж ор га на мі і ўклю ча ны ў 
сён няш няе чы тан не.

ПРА ГА ЛА СА ВАЦЬ ПА «ВАЙ БЕ РЫ»?
На ступ ны не ма ла важ ны блок — кі ра ван не агуль-

най ма ё мас цю су мес ных до ма ўла дан няў. За ко на пра-
ек там пра ду гледж ва ец ца ўдас ка на лен не нор маў, якія 
рэ гу лю юць дзей насць упаў на ва жа най асо бы па кі ра-
ван ні агуль най ма ё мас цю су мес на га до ма ўла дан ня, 
вы раз на вы зна чае яго за да чы. Упаў на ва жа ная асо ба 
па чы нае вы кон ваць свае аба вяз кі з да ты пры няц ця 
мяс цо вым вы ка наў чым і рас па рад чым ор га нам ра-
шэн ня аб яе пры зна чэн ні.

Удас ка на ле ны так са ма па ра дак пры няц ця ра шэн-
няў з улі кам кво ру му, уста наў лен ня ды фе рэн цы ра-
ва на га па ды хо ду па пры няц ці ра шэн ня ор га на мі кі-
ра ван ня та ва рыст ва ўлас ні каў і ар га ні за цый за бу доў-
шчы каў у за леж нас ці ад знач нас ці ра шэн няў.

Так са ма да ец ца маг чы масць да тэр мі но ва га га-
ла са ван ня і га ла са ван ня з вы ка ры стан нем ін фар ма-
цый ных тэх на ло гій.

Па сло вах мі ніст ра, гэ та да зво ліць аха піць і ўцяг-
нуць у пра цэс кі ра ван ня агуль най ма ё мас цю мак-
сі маль ную коль касць улас ні каў, у тым лі ку тых, хто 
ад сут ні чае з ней кіх пры чын у го ра дзе ці кра і не.

Уста ноў ле ны адзі ныя па тра ба ван ні для кан ды-
да таў у стар шы ні праў лен ня та ва рыст ваў улас ні каў, 
ар га ні за цый-за бу доў шчы каў з аба вяз ко вым атры-
ман нем сер ты фі ка та аб пра хо джан ні пра фе сій най 
атэс та цыі. Пра ва на вы зна чэн не па рад ку пра хо джан-
ня атэс та цыі да дзе на Са ве ту Мі ніст раў.

— Рэа лі за цыя па ла жэн няў за ко на пра ек та пры ва-
шым ад аб рэ нні да зво ліць на пла на мер най асно ве 
ўдас ка на ліць сфе ру жыл лё вых пра ва ад но сін, у тым 
лі ку пы тан ні да лей ша га раз віц ця фон ду арэнд на га 
жыл ля, — пад крэс ліў Аляк сандр Це ра хаў.

РА БО ТА ПРА ЦЯГ НЕЦ ЦА
Аляк сандр ПА ПКОЎ, 

стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні:

— Дзе ю чы Жыл лё-
вы ко дэкс быў пры ня-
ты ў 2012 го дзе. На той 
мо мант ён цал кам рэ гу ля ваў ад но сі ны ў жыл лё вай 
сфе ры, але жыц цё не ста іць на мес цы, час уно сіць 
свае ка рэк ты вы. За апош нія га ды Прэ зі дэнт кра і ны 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў шэ раг ука заў па пы тан-
нях пра ва во га рэ гу ля ван ня жыл лё вых ад но сін: №№ 
563, 535 і 240. Ня даў на вы да дзе на Ды рэк ты ва № 7 
«Аб удас ка на лен ні і раз віц ці жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі кра і ны». Як ба чы це, ра шэн ні па пы тан нях 
удас ка на лен ня за ка на даў ства ў га лі не жыл лё вых ад-
но сін пры ма лі ся на са мым вы со кім уз роў ні.

Як ад зна чыў су дак лад чык, аб ноў ле ны Жыл лё вы 
ко дэкс — гэ та адзі ны да ку мент, які сіс тэ ма ты зуе, аб'-
яд ноў вае нар ма тыў ныя ак ты, пры ня тыя за апош нія 
га ды ў сфе ры жыл лё вых ад но сін.

Ён звяр нуў ува гу ка лег на тое, што сфе ра жыл лё-
вых ад но сін скла да ная і ад чу валь ная, у ёй за хоў ва-
ец ца ма са пы тан няў і вы ра ша юц ца яны не так хут ка, 
як ха це ла ся б. Гэ та да ты чыц ца ка пі таль на га ра мон ту, 
ма дэр ні за цыі бу дын каў ста ро га жы ло га фон ду, ака-
зан ня якас ных жыл лё вых па слуг на сель ніц тву не за-
леж на ад мес ца пра жы ван ня, па ляп шэн не жыл лё вых 
умоў тых, хто мае ў гэ тым па трэ бу, да лей шае раз-
віц цё рын ку арэнд на га жыл ля, па ве лі чэн не аб' ёмаў 
і вы ка ры стан не элект ра энер гіі ў жыл лё вым фон дзе ў 
су вя зі з увя дзен нем Бе ла рус кай АЭС.

— Вя до ма, у га лі не шмат па зі тыў ных на ва цый, 
але шмат яшчэ і ня вы ра ша ных пы тан няў. Сён ня мы 
па він ны ба чыць шля хі іх вы ра шэн ня, перс пек ты ву, 

та му ра бо та па ўдас ка на лен ні нар-
ма тыў на га рэ гу ля ван ня зга да най 
сфе ры па він на быць пра цяг ну тая. 
Па ста ян ная ка мі сія па рэ гі я наль-
най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі-
ра ван ні пра па нуе да дат ко ва ўнес-
ці ў пра та кол рэ ка мен да цыі Са ве ту 
Мі ніст раў пра цяг нуць ра бо ту па 
рас пра цоў цы ра шэн няў ак ту аль-
ных праб лем у сфе ры жыл лё вых 
ад но сін з мэ тай удас ка на лен ня 
нар ма тыў на-пра ва во га рэ гу ля-
ван ня ў гэ тай сфе ры, — рэ зю ма ваў 
Аляк сандр Па пкоў.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі па га-
дзі лі ся з пра па на ва ны мі но ва ўвя-
дзен ня мі.

НА ВА ЦЫІ ЖЫЛ ЛЁ ВА ГА КО ДЭК СА

Сут насць змен прад ста ві ла 
на ня даў нім па ся джэн ні се сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі мі ністр 
пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Іры на КАС ЦЕ ВІЧ.

— За пе ры яд свай го іс на-
ван ня (з па чат ку 2000-х га доў) 
дзе ю чая сіс тэ ма зве да ла мност-
ва кроп ка вых змен, якія, з ад-
на го бо ку, бы лі на кі ра ва ны на 
ра шэн не кан крэт ных бя гу чых 
за дач, але, з дру го га, — пры вя лі 
да яе раз ба лан сі роў кі. У вы ні-
ку ма ем сіс тэ му апла ты пра цы, 
у якой скла да на ра за брац ца 
не толь кі са мім ра бот ні кам, 
але на ват бух гал тар скім служ-
бам, — ад зна чы ла яна.

З улі кам гэ та га бы ла па стаў-
ле на за да ча па комп лекс ным 
пе ра гля дзе сіс тэ мы апла ты 
пра цы ў бюд жэт най сфе ры і 
вы зна чэн ні паў на моц тваў і за-
дач, што ра ша юц ца на ўзроў ні 
ўра да, Мінп ра цы і са ца ба ро ны, 
ін шых мі ніс тэр стваў бюд жэт най 
сфе ры. Асноў ныя па ды хо ды 
па комп лекс най зме не сіс тэ-
мы апла ты пра цы бюд жэт ні каў 
ад люст ра ва ны ва Ука зе № 27 
ад 18 сту дзе ня 2019 го да «Аб 
апла це пра цы ра бот ні каў бюд-
жэт ных ар га ні за цый».

Ад ным з асноў ных па ла жэн-
няў да ку мен та з'яў ля ец ца спра-
шчэн не струк ту ры за ра бот най 
пла ты ў су вя зі з на яў нас цю ў 
іс ну ю чых умо вах апла ты пра цы 
мност ва ві даў па вы шэн няў, над-
ба вак і да плат, якія вы лі ча юц ца з 
роз ных баз. З 1 сту дзе ня 2020 го-
да зар пла та бюд жэт ні каў бу дзе 
скла дац ца з акла ду, сты му лю -
ючых і кам пен су ю чых вы плат.

— У ад па вед нас ці з нор ма мі 
Ука за № 27 пры ўвя дзен ні но вай 
сіс тэ мы апла ты пра цы нор ма аб 
да дат ко вых ме рах сты му ля ван-
ня, якую па ві нен пра ду гледж-
ваць кант ракт у част цы па вы-
шэн ня та рыф най стаў кі, пад ля-
гае ка рэк ці роў цы. Па гэ тай пры-
чы не ўно сяц ца зме ны ў Дэ крэт 
Прэ зі дэн та ад 26 лі пе ня 1999 г. 
№ 29 «Аб да дат ко вых ме рах па 
ўдас ка на лен ні пра цоў ных ад-
но сін, ума ца ван ні пра цоў най і 
вы ка наль ніц кай дыс цып лі ны». 
У да чы нен ні да ра бот ні каў бюд-
жэт ных ар га ні за цый най мен не 
«па вы шэн не та рыф най стаў кі» 
пад ля гае за ме не на «над баў ку», 
па коль кі гэ тая вы пла та з'яў ля-
ец ца сты му лю ю чай, — рас тлу-
ма чы ла мі ністр.

Вар та ад зна чыць, што ра ней-
шы па мер над баў кі — не больш 
за 50 % ад акла ду ра бот ні ка — 
за ста ец ца ня змен ным.

Ці за кра не гэ та ра бот ні каў 
не бюд жэт най га лі ны? Як рас-
тлу ма чы ла Іры на Кас це віч, для 
за ха ван ня іс ну ю чай сіс тэ мы 
апла ты пра цы ў ар га ні за цы ях 
рэ аль на га сек та ра эка но мі кі 
для ра бот ні каў нор ма аб да-
дат ко вых ме рах сты му ля ван ня 
ў част цы па вы шэн ня та рыф най 
стаў кі ці та рыф на га акла ду за-
ста ец ца без змен.

Па сло вах мі ніст ра, рэа лі за-
цыя дэ крэ та не паў плы вае на 
ве лі чы ню да хо даў і рас хо даў 
рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых 
бюд жэ таў, па коль кі зме ны но-
сяць вы ключ на рэ дак цый ны 
ха рак тар.

Мі ха іл СІЦЬ КО, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі-
сіі па эка но мі цы, бюд жэ це і 
фі нан сах, па ці ка віў ся, на коль-
кі зме ніц ца ўзро вень апла ты 
пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных 
і пры раў на ва ных да іх ар га ні-
за цый у су вя зі з ады хо дам ад 
«та рыф най стаў кі»?

— Да ку мент на кі ра ва ны вы-
ключ на на спра шчэн не сіс тэ мы 
фар мі ра ван ня апла ты пра цы, 
і ў ім ёсць нор ма не да пус ціць 
па ні жэн ня за ра бот най пла-
ты. Указ — гэ та ўдас ка на лен не 
сіс тэ мы, а пад вы шэн не — гэ та 
ін шыя кро кі, якія мы бу дзем 
ра біць для та го, каб у рам ках 
но вай сіс тэ мы пад няць за ра-
бот ную пла ту бюд жэт ні каў, — 
рас тлу ма чы ла Іры на Кас це віч.

На га да ем, што па вы шэн не 
за роб каў бюд жэт ні каў сё ле та 
анан са ваў мі ністр фі нан саў 
Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ на су-
мес ным па ся джэн ні Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це 
Рэс пуб лі кі і Са ве та Ака дэ міі кі-
ра ван ня пры Прэ зі дэн це.

— За кошт якіх срод каў або 
яко га ар ты ку ла бюд жэ ту бу-
дуць вы плач вац ца над баў кі па 
кант рак тах? — па ці ка віў ся Ры-
гор БЫ СЮК, на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 
між на род ных спра вах і на-
цы я наль най бяс пе цы.

Як пад крэс лі ла мі ністр пра-
цы і са цы яль най аба ро ны, у 
бюд жэт ных ар га ні за цы ях ад на 
кры ні ца — бюд жэт (рэс пуб лі-
кан скі ці мяс цо вы). І ме на ві та 
ад туль на кі роў ва юц ца рэ сур-
сы для вы дзя лен ня над баў кі за 
кант ракт.

Ці мож на най маль ні ку вы-
ка рыс тоў ваць на гэ тыя мэ ты 
срод кі, атры ма ныя па ін шых 
ар ты ку лах, ска жам, ад эка но-
міі элект ра энер гіі?

— Тут вы ключ на бюд жэт ныя 
рэ сур сы, але для гэ та га ў нас з 
ва мі ёсць ін шыя сты му лю ю чыя 
і кам пен су ю чыя вы пла ты, якія 
бу дуць да зва ляць кі раў ні ку па-
вы шаць за ра бот ную пла ту ра-
бот ні ку, — рас тлу ма чы ла Іры на 
Кас це віч. — Ры ча гі ёсць, трэ ба 
толь кі за раб ляць, каб ска рыс-
тац ца імі.

Ры гор ДВО РАК, член Па-
ста ян най ка мі сіі па за ка-
на даў стве і дзяр жаў ным 
бу даў ніц тве, за даў пы тан не 
аб аб' ёме срод каў, зрас хо да-
ва ных ле тась на рэа лі за цыю 
да дат ко вых га ран тый тым, хто 
пра цуе па кант рак тах, пра ду-
гле джа ных Дэ крэ там № 29, і 
ся рэд няй су ме ў раз лі ку на ад-
на го бюд жэт ні ка.

— У 2018 го дзе гэ тая ліч ба 
скла да ла больш за 430 мільё -
наў руб лёў. Па коль кі на кант-
ракт най фор ме най му ў бюд-
жэт най сфе ры пра цу е ка ля 
180 ты сяч ча ла век, то ся рэд-
няя экс перт ная ацэн ка — 40—
45 руб лёў у ме сяц, — ад ка за ла 
мі ністр.

Сіс тэ ма апла ты пра цы 
бюд жэт ні каў зме ніц ца
На ва цыі да ты чац ца струк ту ры на лі чэн ня за роб ку, 

але не ўплы ва юць на яго па мер

Матэрыялы падрыхтавала Воль га АНУФ РЫ Е ВА. 
Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.


