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«Змя нен ні не но сяць 

кан цэп ту аль на га ха рак та-

ру, у боль шас ці яны ка рэк -

ту юць па ня цій ны апа рат, 

да да юць шэ раг но вых па-

няц цяў, — пра ка мен та ва ла 

да ку мент на мес нік стар-

шы ні Па ста ян най ка мі сіі 

па пра цы і са цы яль ных 

пы тан нях і кі раў нік ра бо-

чай гру пы па раз гля дзе 

зга да на га за ко на пра ек та 

Люд мі ла КА НА НО ВІЧ. — 

Пры гэ тым тры но выя ар ты-

ку лы вель мі важ ныя. Адзін 

з іх да ты чыц ца дзяр жаў най 

экс пер ты зы ўмоў пра цы. Ён 

рэг ла мен туе но вы па ды ход: 

не столь кі пра вер ка, коль кі 

вы зна чэн не ад па вед нас ці 

ўмоў пра цы, якую ад но сяць 

да не бяс печ най. Яшчэ два 

вель мі важ ныя ар ты ку лы да-

ты чац ца ахо вы пра цы ра бот-

ні каў, якія пра цу юць до ма. 

Гэ та аб умоў ле на змя нен ня-

мі ў Пра цоў ным ко дэк се, дзе 

да да ец ца но вы раз дзел, які 

бу дзе рэг ла мен та ваць пра-

цу тых, хто вы кон вае ра бо ту 

дыс тан цый на».

На мес нік мі ніст ра пра-

цы і са цы яль най аба ро ны 

Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ рас-

тлу ма чыў пар ла мен та ры ям, 

што да не аб ход нас ці ўно-

сіць пэў ныя змя нен ні ў за-

кон пад штурх ну лі два асноў-

ныя да ку мен ты: Указ 2015 

го да, якім уне се ны змя нен ні 

ў Ды рэк ты ву № 1 «Аб ме-

рах па ўма ца ван ні гра мад-

скай бяс пе кі і дыс цып лі ны» 

і кар ды наль ныя змя нен ні ў 

2017 го дзе Ука за № 510, які 

да ты чыц ца кант роль най (на-

гляд най) дзей нас ці.

«У но вай рэ дак цыі Ды рэк-

ты ва № 1 у знач най сту пе ні 

па вы шае ад каз насць служ-

бо вых асоб, не па срэд на най-

маль ні каў за га ран та ван не 

бяс пе кі сва іх ра бот ні каў», — 

ска заў Ігар Ста ра вой таў.

Ак цэнт на гляд най дзей-

нас ці, згод на з за ко на пра-

ек там, змя шча ец ца ў бок 

пра фі лак ты кі. Кант роль за 

ства рэн нем бяс печ ных умоў 

пра цы ўскла да ец ца на кі раў-

ні ка ар га ні за цыі. Рас пра цоў-

шчы кі за ко на пра ек та раз ліч-

ва юць на тое, што і най маль-

нік, і са мі ра бот ні кі па він ны 

нес ці ад каз насць на сва ім 

прад пры ем стве за ства рэн-

не та кіх умоў і за вы ка нан не 

не аб ход ных па тра ба ван няў 

су пра цоў ні ка мі.

Ад на з пра па на ва ных нор-

маў дае пра ва Мі ніс тэр ству 

ахо вы зда роўя і Мі ніс тэр ству 

пра цы і са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва рас пра цоў ваць 

ты па вы пе ра лік ра бот і пра-

фе сій, якія бу дуць ад но сіц-

ца да не бяс печ ных. Ты па вы 

пе ра лік не з'яў ля ец ца вы-

чар паль ным, і най маль ні кі 

змо гуць уно сіць у яго зме ны 

з улі кам спе цы фі кі ра бо ты 

свай го прад пры ем ства.

«За ко на пра ект вы клю-

чае з аба вяз каў най маль ні-

ка пра вя дзен не паш пар ты-

за цыі са ні тар на-тэх ніч на га 

ста ну ўмоў пра цы, але да-

дае шэ раг но вых функ-

цый, — рас ка заў на чаль нік 

упраў лен ня ахо вы і дзяр-

жаў най экс пер ты зы ўмоў 

пра цы Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Іван 

КАР ЧЭЎ СКІ. — У пры ват-

нас ці, да дае ў яго аба вяз кі

прадастаўленне па за пы це 

ўпаў на ва жа ных кант роль-

ных і на гляд ных ор га наў не-

аб ход най ін фар ма цыі, якая 

да ты чыц ца за ха ван ня за ка-

на даў ства па ахо ве пра цы». 

Цяпер та кую ін фар ма цыю 

най маль нік аба вя за ны да-

ваць па за пы це су да.

Аў та ры за ко на пра ек та 

пра пі са лі нор му, якая дзей-

ні чае, але не заў сё ды вы кон-

ва ец ца: пра вя дзен не па пя-

рэд ніх ме ды цын скіх агля даў 

вы ключ на за кошт срод каў 

най маль ні ка. «На прак ты цы 

зда ра ец ца, што бу ду чы ра-

бот нік аплач вае ме ды цын скі 

агляд, а най маль нік гэ тыя 

вы дат кі по тым не кам пен суе. 

Ад нак па пя рэд ні ме ды цын скі 

агляд — гэ та аба ро на най-

маль ні ка ад пры ёму на ра бо-

ту ча ла ве ка, які по тым мо жа 

па гор шыць сваё зда роўе або 

стаць пры чы най не га тыў ных 

на ступ стваў», — пад крэс ліў 

Іван Кар чэў скі.

Пра ект за ко на кан крэ ты-

зуе ад каз насць за стан аб-

ста ля ван ня, збу да ван няў і бу-

дын каў, якія вы ка рыс тоў ва-

юц ца роз ны мі ар га ні за цы я мі. 

На прык лад, сён ня бу даў ні чая 

ар га ні за цыя, якая аран дуе на 

дзень-два бу даў ні чую выш ку 

для пра вя дзен ня ра монт ных 

ра бот, па він на спа чат ку пра-

вес ці яе тэх ніч ны агляд, які 

доў жыц ца ка ля ме ся ца. 

У пра ек це за ко на ўтрым лі ва -

ец ца нор ма пра тое, што пры 

экс плу а та цыі аб ста ля ван ня, 

збу да ван няў і бу дын каў за іх 

стан ня се ад каз насць улас-

нік, ка лі ін шае не ўста ля ва на 

ад па вед ным да га во рам.

Яшчэ ад на зме на да ты-

чыц ца рас сле да ван ня ня-

шчас ных вы пад каў на вы-

твор час ці і пра фе сій ных за-

хвор ван няў. За ко на пра ект 

уста наў лі вае да су до вы па ра-

дак раз гля ду скар гаў ра бот-

ні ка ў вы пад ку яго ня зго ды з 

вы ні ка мі рас сле да ван ня або 

ў вы пад ку ад мо вы най маль-

ні ка ў пра вя дзен ні рас сле да-

ван ня ня шчас на га вы пад ку 

на вы твор час ці. Дзе ю чая рэ-

дак цыя За ко на пра ду гледж-

вае толь кі су до вы раз бор 

та кіх пы тан няў. Та кім чы нам 

у ра бот ні ка з'я віц ца вы бар: 

звяр тац ца або ў ін спек цыю 

пра цы, або ў суд.

За ко на пра ект пла ну ец ца 

раз гле дзець у пер шым чы-

тан ні на вяс но вай се сіі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ПРА ВА НА БЯС ПЕ КУ 
НА РА БО ЧЫМ МЕС ЦЫ

У Па ла це прад стаў ні коў ад бы ла ся прэ зен та цыя змя нен няў
 у За кон «Аб ахо ве пра цы»

ДА ПЛА ТЫ 
МА МАМ 

І ПА ЖЫ ЛЫМ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так, да пла та да пен сіі бе ла ру сам, якім споў ні ла ся 

75 га доў, бу дзе раў няц ца 40,67 руб ля. Тыя ж, хто да сяг-

 нуў 80 га доў, атры ма юць да пла ту ў 54,23 руб ля. Гэ тыя 

гро шы, па сло вах прад стаў ні коў Мі ніс тэр ства пра цы і 

са цы яль най аба ро ны, — так зва ны бо нус за доў га жы-

хар ства.

Мі ні маль ная пен сія па ўзрос це скла дзе 54 руб лі 

(25 % БПМ). Акра мя та го, асо бам, якія атрым лі ва юць 
та кую пен сію, яшчэ да плач ва юць 20 % ад ся рэд няй зар-
пла ты па кра і не.

ЯК ЗМЕ НЯЦ ЦА ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ ДА ПА МО ГІ
Ад на ра зо вая да па мо га жан чы нам, якія ста лі на ўлік у 

дзяр жаў ных ар га ні за цы ях ахо вы зда роўя да 12-тыд нё ва-
га тэр мі ну ця жар нас ці, бу дзе раў няц ца 216 руб лям.

З 1 лю та га пад ні муц ца і ад на ра зо выя да па мо гі 
пры на ра джэн ні дзя цей. Так, за пер шын ца ма ці атры-
мае 2169 руб лёў, за дру го га і на ступ ных дзя цей — 
3036,6 руб ля.

Так са ма па вя ліч ва ец ца па мер да па мо гі па до гля дзе 

дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў. З 1 лю та га яна скла дзе:

на пер шае дзі ця — 362,46 руб ля;

на дру гое і на ступ ных — 414,24 руб ля;

на дзі ця-ін ва лі да — 466,02 руб ля.

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны на га да лі, 

што ў ад па вед нас ці з За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

29 снеж ня 2012 го да «Аб дзяр жаў ных да па мо гах сем' ям, 

якія вы хоў ва юць дзя цей» па ме ры да па мо гі па до гля дзе 

дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў пе ра раз ліч ва юц ца ў су вя зі 

з рос там ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты два ра зы 

на год: з 1 лю та га і 1 жніў ня.

Па мер гэ тай да па мо гі скла дае 35 % ад ся рэд ня ме-

сяч най за ра бот най пла ты ра бот ні каў у рэс пуб лі цы —

на пер шае дзі ця, 40 % — на дру гое і на ступ ных

і 45 % — на дзі ця-ін ва лі да не за леж на ад чар го вас ці яго 

на ра джэн ня.

Па да ных На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, на-

мі наль ная на лі ча ная ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та 

ў кра і не ў ІV квар та ле 2018 го да скла ла 1035,6 руб ля і 

па вя лі чы ла ся ў па раў на нні з ІІ квар та лам на 10,2 %.

Што ме сяч ная да па мо га сем' ям на дзя цей ва ўзрос це 

ад 3 да 18 га доў у пе ры яд вы ха ван ня дзі ця ці ва ўзрос це 

да 3 га доў ця пер скла дзе 108,45 руб ля, ці 50 % БПМ.

Да па мо гі сем' ям, якія да гля да юць дзя цей-ін ва лі даў да 

18 га доў, вы рас туць так са ма. Іх па мер скла дзе:

— ка лі ў дзі ця ці І і ІІ сту пень стра ты зда роўя, — 

216 руб лёў;

— ка лі ў дзі ця ці ІІІ і ІV сту пень стра ты зда роўя, да 

спаў нен ня яму 3 га доў, — 216 руб лёў;

— ка лі ў дзі ця ці ІІІ і ІV сту пень стра ты зда роўя і пры 

гэ тым яму споў ні ла ся 3 га ды, — 260 руб лёў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Згод на са ста тыс ты кай ця гам апош ніх га доў коль касць ня шчас ных 

вы пад каў на вы твор час ці зні жа ец ца. Тым не менш, па апе ра тыў ных да ных 

Дэ парт амен та дзяр жаў най ін спек цыі пра цы, у 2018 го дзе ў кра і не 

на вы твор час ці за гі ну ла 149 ра бот ні каў, з якіх 24 ча ла ве кі ў мо мант атры ман ня 

траў мы зна хо дзі лі ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. Гэ та свед чыць 

пра тое, што тэ ма ахо вы пра цы за ста ец ца ак ту аль най. Да та го ж апош няя 

ка рэк ці роў ка ад па вед на га за ко на пра во дзі ла ся шэсць га доў та му. Ця пер 

пра па ну ец ца змя ніць 34 ар ты ку лы з 44. За ко на пра ект па сту піў у ніж нюю 

па ла ту пар ла мен та на пры кан цы мі ну ла га го да.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

З на ву ко вай дак лад нас цю
У На цы я наль най ака дэ міі на вук ад бы ла ся ўра чыс-

тая цы ры мо нія ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў кон кур су 

на са мае яр кае і па пу ляр нае прад стаў лен не дзей нас ці 

бе ла рус кіх ву чо ных у срод ках ма са вай ін фар ма цыі за 

2018 год. Ся род лаў рэ а таў і наш ка ле га, рэ дак тар ад-

дзе ла га зе ты «Звяз да» Мі ха іл Ка ва лёў. Ён уда сто іў ся 

прэ міі ў на мі на цыі «Най леп шая пуб лі ка цыя» за цыкл 

ак ту аль ных ін тэр в'ю і ар ты ку лаў, якія да ты чы лі ся да сяг-

нен няў на шых на ву коў цаў у сфе рах ма шы на бу да ван ня, 

бес пі лот най авія цыі, су вя зі, ме ды цы ны і ін шых.

Да рэ чы, кон курс пра во дзіў ся дзя вя ты раз. На суд 

спе цы яль най ка мі сіі па сту пі ла 138 пуб лі ка цый дзя сят каў 

аў та раў дру ка ва ных і элект рон ных СМІ, ін тэр нэт-рэ сур-

саў. Пе ра мож цы бы лі на зва ны так са ма ў на мі на цы ях: 

«Най леп шы сю жэт (пра гра ма) на ра дыё і тэ ле ба чан ні», 

«Най леп шая пуб лі ка цыя ў на ву ко ва-па пу ляр ным вы-

дан ні» і «Най леп шае прад стаў лен не да сяг нен няў НАН 

у сет цы Ін тэр нэт».
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Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Банк Маск ва — 

Мінск» пе рай ме на ва на ў ААТ «Банк Даб ра быт». 

Пра гэ та ўчо ра па ве да міў стар шы ня праў лен ня бан ка 

Ігар Лі хаг руд.

Ён так са ма ўдак лад ніў, што гэ тае ра шэн не пра ду-

гле джа на па ста но вай праў лен ня На цы я наль на га бан ка 

Бе ла ру сі № 41. Па ста но ва ўсту пае ў сі лу 28 сту дзе ня 

гэ та га го да. «Банк Маск ва — Мінск» з'яў ля ец ца знач-

ным гуль цом на бан каў скім рын ку кра і ны з пунк ту гле-

джан ня аб слу гоў ван ня кар па ра тыў на га біз не су. У бан ку 

аб слу гоў ва ец ца больш за 10 ты сяч юры дыч ных асоб. 

Банк так са ма па ста ян на ўва хо дзіць у топ-3 асноў ных 

удзель ні каў тар гоў на ва лют на-фон да вай бір жы. Га лоў-

ным улас ні кам гэ тай фі нан са вай уста но вы з'яў ля ец ца 

На цы я наль ны банк.

Пе рай ме на ван не бан ка мо жа быць звя за на з пла на мі 

па яго пры ва ты за цыі. Ра ней На цы я наль ны банк вы каз ваў 

на мер пра даць «Банк Маск ва — Мінск» у 2019 го дзе. На 

на быц цё ак ты ву прэ тэн ду юць ту рэц кія і кі тай скія бан кі.

Пас ля пра вя дзен ня рэ брэн дын гу ця пер гэ та пер шы ў све це 

банк з бе ла рус кім сло вам у наз ве. Но вае імя і па зі цы я на ван-

не на кі ра ва ны на па шы рэн не аў ды то рыі бан ка і вы сту па юць 

част кай яго пе рад про даж най пад рых тоў кі. Су час ны брэнд 

звер ну ты да на цы я наль най тэ ма ты кі. Ла га тып ад сы лае да 

бе ла рус кай сім во лі кі і спа лу чае зна кі «ба гац це» і «энер гія», 

а сло ва «даб ра быт» азна чае ма тэ ры яль ны да ста так.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па дзеяПа дзея

Быў «Маск ва — Мінск», стаў «Даб ра быт»
З'я віў ся пер шы банк з бе ла рус кім сло вам у наз ве


