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У лі ку пры яры тэт ных кі рун каў 

дзей нас ці ве дам ства — удас-

ка на лен не апла ты пра цы ў 

бюд жэт най сфе ры, а так са ма 

на цы я наль най сіс тэ мы ква лі-

фі ка цый, пен сій на га за бес пя-

чэн ня, са цы яль ных па слуг, 

ра бо та над пра ек там стра-

тэ гіі ак тыў на га даў га лец ця, 

вы ка нан не ме ра пры ем стваў 

па рэа лі за цыі Кан вен цыі аб 

пра вах ін ва лі даў і ін шыя. Аб 

гэ тым іш ла га вор ка на вы ні-

ко вай ка ле гіі мі ніс тэр ства.

Бу дзе спро шча ны 
па ра дак на лі чэн ня 
зар пла ты бюд жэт ні кам

Гэ та — адзін з асноў ных кі рун-

каў ра бо ты Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най 

аба ро ны ў най-

блі жэй шы час, 

цы туе Бел ТА 

мі ніст ра пра цы 

і са цы яль най 

аба ро ны Іры ну 

КАС ЦЕ ВІЧ.

— Тут ве лі зар ны пласт ра бо ты з 

пунк ту гле джан ня за ка на даў ства. 

Больш за 100 нар ма тыў ных пра-

ва вых ак таў трэ ба бу дзе ад мя ніць, 

па 70 — пра вес ці ка рэк ці роў ку, — 

ска за ла Іры на Кас це віч. — Сам 

указ (ма ец ца на ўва зе ўказ № 27 

па ўдас ка на лен ні апла ты пра цы 

ў бюд жэт най сфе ры. — Аўт.) на-

кі ра ва ны перш за ўсё на ўдас ка-

на лен не апла ты пра цы. У ім вы-

раз на пра пі са на не да пус ціць па-

ні жэн ня зар пла ты, але пры гэ тым 

спрас ціць па ра дак яе на лі чэн ня. 

З 27-раз рад най сет кі мы пе ра хо-

дзім да 18-раз рад най, з та рыф най 

стаў кі пер ша га раз ра ду — на ба-

за вую стаў ку.

Ужо да 1 са ка ві ка пла ну ец ца 

ўста на віць 18-раз рад ную сет ку і па-

мер ба за вай стаў кі (гэ ты пра ект па-

ста но вы ўжо ўне се ны ва ўрад), да 

1 мая — вы зна чыць агуль ныя ўмо-

вы апла ты пра цы ра бот ні каў бюд-

жэт ных ар га ні за цый. Яе па мер па-

ві нен быць не ні жэй за 80 % ся рэд-

няй зар пла ты па кра і не. Да рэ чы, па 

вы ні ках мі ну ла га го да гэ ты па каз-

чык па кра і не склаў 77,2 %. План ку 

ў 80 % пе ра вы сі лі Ма гі лёў ская, Ві-

цеб ская, Гро дзен ская і Брэсц кая 

воб лас ці. Пры гэ тым на мі наль ная 

на лі ча ная ся рэд ня ме сяч ная зар-

пла та ў на зва ных рэ гі ё нах да ся га-

ла 802, 811, 829 і 831 руб ля ад па-

вед на. У Го мель скай і Мін скай яна 

бы ла вы шэй шая, а ў лі да рах быў 

Мінск з па каз чы кам 1330 руб лёў.

За пла на ва ны так са ма ак тыў-

ныя ме ры па ўдас ка на лен ні на цы-

я наль най сіс тэ мы ква лі фі ка цый, 

каб за бяс пе чыць ба ланс по пы ту з 

бо ку най маль ні каў і пра па но вы ад 

аду ка цый ных уста ноў. Пад рых та-

ва ны пра ект ад па вед най па ста но-

вы. У са ка ві ку — кра са ві ку гэ та га 

го да пла ну ец ца за цвер дзіць ві ды 

дзей нас ці, па якіх бу дуць рас пра-

цоў вац ца пра фе сій ныя стан дар-

ты — па тра ба ван ні, што прад' яў-

ляе най маль нік да ра бот ні ка. На іх 

асно ве пла ну ец ца ска рэк та ваць і 

аду ка цый ныя стан дар ты. Уся го за 

тры га ды пла ну ец ца рас пра ца ваць 

ка ля 45 пра фе сій ных стан дар таў 

па пры яры тэт ных ві дах эка на міч-

най дзей нас ці. Па кож най пра фе сіі 

та кі стан дарт бу дзе пе ра гля дац ца 

раз у тры га ды.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе-

ла ру сі Ігар Пет ры шэн ка, які пры-

сут ні чаў на ка ле гіі ве дам ства, ад-

зна чыў, што асаб лі вую ўва гу трэ ба 

ад даць апе рад жаль ным тэм пам 

рос ту зар пла ты ніз ка аплат ных 

ка тэ го рый ра бот ні каў. Ня гле дзя-

чы на дэ цэнт ра лі за цыю ў пы тан-

нях апла ты пра цы бюд жэт ні каў, 

за Мінп ра цы за ста юц ца дак лад-

ная ка ар ды на цыя і ме та да ла гіч нае 

су пра ва джэн не.

Дзяр жа ва ўзмоц ніць 
пад трым ку 
шмат дзет ных сем' яў

Пра па ну ец ца змя ніць па ды ход 

да вы ка ры стан ня ся мей на га ка пі-

та лу, пе ра гле дзець не ка то рыя ві ды 

да па мог па до гля дзе дзя цей да трох 

га доў у бок іх па ве лі чэн ня і раз гле-

дзець не ка то рыя ін шыя пы тан ні, 

якія да ты чац ца пад трым кі сем' яў. 

Дзяр жа вай вы зна ча ны пры яры тэ ты, 

і гэ та, па сло вах мі ніст ра пра цы і са-

ца ба ро ны, — шмат дзет ная сям'я.

За раз раз гля да ец ца маг чы-

масць вы ка ры стан ня ся мей на га 

ка пі та лу да тэр мі но ва, то-бок, да 

да сяг нен ня дзі цем 18 га доў (на 

аду ка цыю, па ляп шэн не жыл лё-

вых умоў, ля чэн не і ін шае). На га-

да ем, што на 1 лю та га гэ та га го-

да ў Бе ла ру сі ад кры та больш за 

64 ты ся чы дэ па зіт ных ра хун каў на 

ся мей ны ка пі тал на агуль ную су му 

641,77 млн до ла раў.

Ра зам з тым пер ша рад ным 

фак та рам, які ўплы вае на рост 

на ра джаль нас ці, Іры на Кас це віч 

на зва ла на яў насць жыл ля. Пры 

гэ тым яна спа сла ла ся на са цы я-

ла гіч ныя да сле да ван ні, пад час якіх 

у лю дзей пы та лі ся, што не аб ход на 

для па ве лі чэн ня на ра джаль нас ці. 

«На пер шае мес ца лю дзі ста вяць 

жыл лё, — за яві ла мі ністр пра цы і 

са цы яль най аба ро ны. — Ужо пры-

ня та па ста но ва ўра да, не менш за 

12 ты сяч шмат дзет ных сем' яў сё-

ле та атры ма юць ква тэ ры. На на-

ступ ны, 2020 год, узя тая та кая ж 

план ка». Да рэ чы, ле тась у на шай 

кра і не змаг лі па леп шыць жыл лё-

выя ўмо вы 8 ты сяч шмат дзет ных 

сем' яў.

Ча ка ец ца і пе ра гляд дзі ця чых 

да па мог у бок іх уз мац нен ня, але 

ў пры вяз цы да коль кас ці дзя цей. 

«З кож ным дзі цем вы дат кі сям'і 

па вя ліч ва юц ца. Та му на ша за да-

ча — па гля дзець, як пад тры маць 

шмат дзет ныя сем'і з ніз кі мі да хо-

да мі», — за яві ла Іры на Кас це віч.

Ра ней у эфі ры тэ ле ка на ла «Бе-

ла русь 1» на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра Ігар Пет ры шэн ка ў лі ку мер 

дзяр жаў най пад трым кі, на кі ра ва-

ных на па вы шэн не на ра джаль нас ці 

ў кра і не, на зваў пра па но ву ўра да 

за ліч ваць у стра ха вы стаж для пры-

зна чэн ня пра цоў ных пен сій пе ры я-

ды вод пус ку па до гля дзе дзі ця ці і 

до гля дзе дзя цей да да сяг нен ня імі 

3 га доў, але не больш за 12 га доў 

(ця пер — не больш за 9 га доў).

Так са ма сё ле та пач нец ца ства-

рэн не ба зы шмат дзет ных сем'-

яў. Чар на вы яе ва ры янт па ві нен 

быць га то вы ўжо да жніў ня. Мэ та 

яе рас пра цоў кі — за бяс пе чыць 

шмат дзет ныя сем'і пад трым кай у 

поў ным аб' ёме па вы яў ляль ным 

прын цы пе, бо не ка то рыя з іх не 

ве да юць у поў най ме ры пра тыя 

га ран тыі, якія ім пра ду гле джа ны 

за ка на даў ствам.

Ця пер улік шмат дзет ных сем'-

яў вя дуць тэ ры та ры яль ныя цэнт ры 

са цабс лу гоў ван ня на сель ніц тва. 

У іх ёсць ін фар ма цыя аб умо вах 

пра жы ван ня дзя цей, за ня тас ці 

баць коў, аб фак тах са цы яль на га 

не даб ра бы ту і цяж кай жыц цё вай 

сі ту а цыі сям'і.

Но выя па ды хо ды 
да ра бо ты з людзь мі 
з ін ва лід нас цю

Пра ект за ко на «Аб пра вах ін ва-

лі даў і іх са цы яль най ін тэ гра цыі» 

бу дзе ўне се ны на раз гляд у Па ла-

ту прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі ўжо ў кра са ві ку. 

Пла ну ец ца, што сё ле та ён бу дзе 

раз гле джа ны ў пер шым чы тан ні.

Трэ ба ад зна чыць тры важ ныя 

іна ва цый ныя па ды хо ды, якія пла-

ну ец ца рэа лі за ваць у ра бо це з ін ва-

лі да мі. Пер шы — бу дзе ўка ра няц ца 

па слу га пер са наль на га асіс тэн та 

для ін ва лі да. Дру гі — бу дуць уста-

наў лі вац ца кво ты на ра бо чыя мес-

цы для асоб з ін ва лід нас цю, каб 

мак сі маль на ака заць ім са дзей ні-

чан не ў пра ца ўлад ка ван ні. Трэ ці 

па ды ход — ства рэн не рэ абі лі та-

цый ных цэнт раў для ін ва лі даў.

Пра ект за ко на ўжо ўзгод не ны 

з усі мі за ці каў ле ны мі ор га на мі 

дзярж кі ра ван ня, але ёсць не ка-

то рыя роз на га лос сі з гра мад скі мі 

аб' яд нан ня мі. У са ка ві ку на ўзроў ні 

Мінп ра цы пла ну ец ца чар го вая на-

ра да, каб знай сці кам пра міс ныя 

ра шэн ні. Пры гэ тым асаб лі вы ак-

цэнт бу дзе зроб ле ны на са дзей-

ні чан не за ня тас ці лю дзей з ін ва-

лід нас цю.

Што да ты чыц ца па няц ця «пер-

са наль ны асіс тэнт», то яго ўвод за-

ма цуе ўжо на яў ную прак ты ку да па-

мо гі па су пра ва джэн ні, па слуг аса-

біс та га пе ра клад чы ка мо вы жэс таў 

ці асіс тэн та для адзі но кіх і адзі но ка 

пра жы ва ючых ін ва лі даў І і ІІ груп.

Так са ма, маг чы ма, бу дзе зме-

не ны па ра дак за бес пя чэн ня ін ва-

лі даў тэх ніч ны мі срод ка мі рэ абі лі-

та цыі. «Хо чам даць пра ва на са-

ма стой ны вы бар і на быц цё та кіх 

срод каў з на ступ ным атры ман нем 

кам пен са цыі», — ска за ла Іры на 

Кас це віч.

Пра цяг ва ец ца ра бо та 
над пра ек там стра тэ гіі 
ак тыў на га даў га лец ця

Ён бу дзе ўне се ны ў Са вет Мі-

ніст раў у каст рыч ні ку. «Гэ та да ку-

мент, які па ўсіх кі рун ках вы зна-

чыць на шы кро кі ў ад но сі нах да 

па жы лых ва ўсіх сфе рах іх жыц-

ця», — ска за ла на ка ле гіі Іры на 

Кас це віч.

Коль касць да моў-ін тэр на таў у 

Бе ла ру сі апош нія сем га доў за-

хоў ва ец ца на ад ным уз роў ні, што 

свед чыць аб тым, што па жы лыя 

лю дзі час цей за ста юц ца ў хат ніх 

умо вах і пры гэ тым атрым лі ва юць 

не аб ход ны ім комп лекс па слуг. 

Аб слу гоў ван не до ма на бі рае аба-

ро ты: ка лі ў 2017 го дзе яго атрым-

лі ва ла амаль 90 ты сяч ча ла век, 

то ў 2018-м — ужо больш за 

91 ты ся чу. Коль касць атры маль-

ні каў са цы яль ных па слуг рас це, 

з ад на го бо ку, у су вя зі з рос там 

коль кас ці гра ма дзян ста ла га ве ку, 

з дру го га, з-за та го, што са мі ор-

га ны са ца ба ро ны больш ак тыў на 

ідуць да лю дзей, ма ю чых па трэ бу ў 

па слу гах. Гэ та зна чыць, па сту по ва 

ад бы ва ец ца пе ра ход ад за яў на га 

да вы яў ляль на га прын цы пу.

«Мы за цвер дзі лі на цы я наль ны 

стан дарт якас ці са цы яль ных па-

слуг, ле тась пра ца ва лі над ства-

рэн нем сіс тэ мы ма ні то рын гу, сё-

ле та яго пра вя дзём. І па вы ні ках 

2019 го да ўсе 146 тэ ры та ры яль ных 

цэнт раў са цы яль на га аб слу гоў ван-

ня на сель ніц тва атры ма юць сваё 

мес ца ў рэй тын гу», — за яві ла кі-

раў нік мі ніс тэр ства.

Мінп ра цы спрос ціць 
і пе ра вя дзе 
ў элект рон ны фар мат 
ад мі ніст ра цый ныя 
пра цэ ду ры

Усе ад мі ніст ра цый ныя пра цэ-

ду ры па лі ніі Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны бу дуць пе-

ра ве дзе ныя ў элект рон ны фар мат. 

Гэ та бу дзе зроб ле на для та го, каб 

лю дзі маг лі апе ра тыў на атры маць 

па слу гу. «У перс пек ты ве — увес ці 

пра ак тыў ную пра цэ ду ру (сэр віс): 

праз тэ ле фон за рэ гіст ра ваў ся, 

праз яго ж атры маў да па мо гу і да-

ве даў ся не аб ход ную ін фар ма цыю. 

Гэ та па тра ба ван не жыц ця, мно гія 

кра і ны ўжо ідуць у гэ тым на прам-

ку», — ад зна чае Іры на Кас це віч.

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар

НО ВЫЯ ПА ДЫ ХО ДЫ І ПЕ РА ХОД У ЭЛЕКТ РОН НЫ ФАР МАТ
Над чым бу дзе пра ца ваць Мінп ра цы і са ца ба ро ны ў 2019 го дзе

Бра зі лія сцяг вае вой скі да мя жы з Ве не су э лай
Бра зі лія сцяг вае вой скі і бра ня тэх ні ку да пры гра ніч ча 

з Ве не су э лай тэ ры то рыі, пра што свед чыць ві дэа ка ло ны 

БТР VBTР-MR Guаrаnі, якая ру ха ец ца да гра ні цы з су сед-

няй дзяр жа вай. Удак лад ня ец ца, што ка ло на скла да ец ца з 

су час ных ма шын італь ян скай рас пра цоў кі з улі кам па тра-

ба ван няў бра зіль скай ар міі, якія ня даў на па сту пі лі на ўзбра-

ен не гэ тай ла ці на а ме ры кан скай кра і ны. Ма шы на ва жыць 

16,7 то ны і раз лі ча на на 2 ча ла ве кі. Guаrаnі мо гуць быць 

уз бро е ныя ку ля мё та мі або гар ма тай. Бра зіль ская ар мія ця-

пер з'яў ля ец ца най буй ней шай у Паўд нё вай Аме ры цы і на ліч-

вае больш за 300 ты сяч вай скоў цаў і больш за 600 адзі нак 

тэх ні кі. Згод на з за явай ві цэ-прэ зі дэн та Бра зі ліі Ан то ніу Га-

міл та на Маў ра на, гэ тая кра і на не мае на ме ру да ваць маг чы-

масць вы ка рыс тоў ваць сваю 

тэ ры то рыю ў якас ці ка лі до ра 

для ўвар ван ня ў Ве не су э лу. Ра-

ней па доб нае раз віц цё па дзей 

не вы клю чыў дзярж сак ра тар 

ЗША Майк Пам пеа.

Му ха ма ду Бу ха ры пе ра аб ра лі прэ зі дэн там Ні ге рыі
На прэ зі дэнц кіх вы ба рах у Ні-

ге рыі, якія ад бы лі ся 23 лю та га, пе-

ра мо гу атры маў дзе ю чы кі раў нік 

дзяр жа вы Му ха ма ду Бу ха ры, па-

ве да міў Еurоnеws. На вы шэй шую 

па са ду прэ тэн да ва лі больш за 

70 кан ды да таў. Але асноў ная ба-

раць ба раз гар ну ла ся па між дву ма 

прад стаў ні ка мі му суль ман скай Поў на чы: Бу ха ры і вы лу ча-

ным На род на-дэ ма кра тыч най пар ты яй бы лым ві цэ-прэ зі-

дэн там, буй ным прад пры маль ні кам Аці ку Аб уба ка рам. Па 

звест ках вы бар чай ка мі сіі, Бу ха ры на браў 56 пра цэн таў га-

ла соў. Аб уба ка ра пад тры маў 41 пра цэнт пра га ла са ваў шых 

вы бар шчы каў. Ра зам з прэ зі дэнц кі мі ў Ні ге рыі ад бы лі ся і 

пар ла менц кія вы ба ры. За мес цы ў На цы я наль ную асамб лею 

і Се нат зма га лі ся прад стаў ні кі 91 пар тыі. Па лі цыя Ні ге рыі 

за тры ма ла 128 ча ла век. Іх па да зра юць у ганд лі га ла са мі, 

вы кра дан ні скры няў для га ла са ван ня, а так са ма рэ гіст ра цыі 

ў якас ці вы бар шчы каў пад чу жы мі ім ёна мі.

Фран цуз скія па лі цэй скія за па тра ба ва лі 
ўзмац ніць жорст касць мер су праць пра тэс таў

Па лі цэй скія праф са ю зы фран цуз ска га го ра да Бар до 

на кі ра ва лі ліст ды рэк та ру га лоў на га ўпраў лен ня На цыя-

наль най па лі цыі Эры ку Мар ва ну, у якім па ве да мі лі аб 

«кры тыч ным» ста не вар та вых па рад ку пас ля трох ме ся цаў 

пра тэс таў у кра і не, а так са ма за па тра ба ва лі па ско рыць 

пры няц це за ко на су праць агрэ сіў ных дэ ман стран таў, пе-

рад ае ТАСС. «Па ве дам ля ем вам аб ма раль най і фі зіч най 

стом ле нас ці на шых су пра цоў ні каў, якія, апроч та го, што 

ры зы ку юць сва ім зда роў ем у фі зіч ным сэн се, пад вяр га-

юц ца ціс ку з бо ку СМІ і ў са цы яль ных сет ках», — ска за на 

ў зва ро це. Аў та ры пад крэс лі ва юць, што па лі цэй скія пад-

вяр га юц ца праз мер ным на груз кам і за над та час та ста но-

вяц ца мі шэн ню для агрэ сіў ных ма ні фе стан таў, і па тра бу-

юць па ско рыць пры няц це так зва на га ан ты ху лі ган ска га 

за ко на. Яго пра ект быў ухва ле ны ў На цы я наль ным схо дзе 

кра і ны і ця пер ча кае раз гля ду ў дру гім чы тан ні ў Се на це 

12 са ка ві ка. Са бра ныя ў ім зме ны па він ны зра біць больш 

жорст кім па ка ран не для ўдзель ні каў не за рэ гіст ра ва ных 

ма ні фес та цый і бес па рад каў.
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