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КА ЛІ Ў СЯМ'І 
ДА ШКОЛЬ НІК...

На сён няш ні дзень баць кі аплач ва юць толь-

кі хар ча ван не ў дзі ця чым сад ку. Усё ас тат-

няе — пра ца вы ха валь ні каў, аб слу го ва га 

пер са на лу, ва да, свят ло, цяп ло — аплач-

ва ец ца з бюд жэ ту кра і ны. Але ёсць баць кі, 

якія ма юць пра ва пла ціць менш або на огул 

не аплач ваць хар ча ван не свай го дзі ця ці.

Сям'я цал кам вы зва ля ец ца 
ад апла ты...

Вы зва ле ны ад апла ты за хар ча ван не ў дзі-

ця чым сад ку баць кі (або за кон ныя прад стаў ні кі) 

дзя цей-ін ва лі даў, дзя цей, хво рых на ан ка ла гіч-

ныя за хвор ван ні, хво рых на ту бер ку лёз, ін фі цы-

ра ва ных ві ру сам іму на дэ фі цы ту ча ла ве ка.

Апла та зні жа ец ца на 50 %...
— ка лі ў сям'і ёсць трое дзя цей або больш 

(і ім ня ма 18 га доў);

— ка лі сям'я пра жы вае на зем лях, за бру джа-

ных ра ды я цы яй;

— ка лі сям'я з'яў ля ец ца апя кун скай або пры-

ём най, а так са ма ка лі гэ та дзе ці — з ся мей ных 

дзі ця чых да моў.

Апла та зні жа ец ца на 30 %...
— ка лі двое дзя цей у сям'і хо дзяць у дзі ця-

чы сад. І не мае зна чэн ня, у адзін і той жа ці 

роз ныя;

— ка лі ад но з дзя цей на вед вае дзі ця чы сад, а 

дру гое на ву ча ец ца ў шко ле, але клас мес ціц ца 

ў да школь най уста но ве.

Як афор міць іль го ту?
Ль го та на апла ту хар ча ван ня не бу дзе на ліч-

вац ца вам аў та ма тыч на. Не аб ход на на пі саць за-

яву на імя кі раў ні ка дзі ця ча га сад ка і прад ста віць 

да ку мен ты, якія па цвяр джа юць гэ тую льго ту.

Ра шэн не аб вы зва лен ні ад пла ты за хар ча-

ван не дзя цей аль бо яе зні жэн ні пры ма ец ца на 

пра ця гу пя ці дзён з дня па да чы за явы.

Бяс плат ным 
хар ча ван нем 
за бяс печ ва юц ца:

на ву чэн цы ўста ноў агуль-

най ся рэд няй аду ка цыі:

— з ма ла за бяс пе ча ных сем'-

яў і з сем' яў, якія ма юць трое 

і больш дзя цей, дзя цей-ін ва лі-

даў, якія на ву ча юц ца ў па чат-

ко вых шко лах, ба за вых шко лах, 

ся рэд ніх шко лах, гім на зі ях, лі цэ-

ях, ву чэб на-пе да га гіч ных комп-

лек сах (двух- або трох ра зо вым 

хар ча ван нем у за леж нас ці ад 

пра цяг лас ці зна хо джан ня ва 

ўста но ве аду ка цыі);

— якія пра жы ва юць у ін тэр-

на тах уста ноў агуль най ся рэд-

няй аду ка цыі (ча ты рох ра зо вым 

хар ча ван нем);

— на ву чэн цы спе цы яль ных 

агуль на аду ка цый ных школ 

(спе цы яль ных агуль на аду-

ка цый ных школ-ін тэр на таў), 

да па мож ных школ (да па мож-

ных школ-ін тэр на таў), цэнт раў 

ка рэк цый на-раз віц цё ва га на-

ву чан ня і рэ абі лі та цыі (двух-, 

трох- ці ча ты рох ра зо вым хар-

ча ван нем у за леж нас ці ад пра-

цяг лас ці зна хо джан ня ва ўста-

но ве аду ка цыі).

Бяс плат нае 
ад на ра зо вае 
хар ча ван не 
вы дзя ля ец ца:

— вуч ням 1—4 кла саў па-

чат ко вых школ, ба за вых школ, 

ся рэд ніх школ, гім на зій, лі цэ яў, 

ву чэб на-пе да га гіч ных комп-

лек саў (акра мя вуч няў пер-

шых кла саў, якія на ву ча юц ца 

на ба зе ўста ноў да школь най 

аду ка цыі), а так са ма на ву чэн-

цам 5—11 кла саў на зва ных 

уста ноў аду ка цыі, якія пра жы-

ва юць у сель скіх на се ле ных 

пунк тах;

— школь ні кам з сем' яў, у 

якіх адзін з баць коў з'яў ля ец ца 

ін ва лі дам І або ІІ гру пы;

— на ву чэн цам з сем' яў вай-

скоў цаў, якія ста лі ін ва лі да мі 

з пры чы ны ра нен ня, 

кан ту зіі, ка лец тва або 

за хвор ван ня, атры ма-

ных пры аба ро не Ай чы-

ны або вы ка нан ні аба-

вяз каў во ін скай служ бы 

ў дзяр жа вах, дзе вя лі ся 

ба я выя дзе ян ні;

— на ву чэн цам з сем'-

яў асоб на чаль ніц ка га і 

ра да во га са ста ву ор га-

наў унут ра ных спраў, 

якія ста лі ін ва лі да мі з пры чы-

ны ра нен ня, кан ту зіі, ка лец тва 

або за хвор ван ня, атры ма ных 

пры вы ка нан ні служ бо вых аба-

вяз каў у ра ё нах ба я вых дзе-

ян няў;

— вуч ням з сем' яў ра бот ні-

каў, якія аб слу гоў ва лі дзе ю чыя 

во ін скія кан тын ген ты ў Аф га ні-

ста не або ў ін шых дзяр жа вах 

і ста лі ін ва лі да мі з пры чы ны 

ра нен ня, кан ту зіі, ка лец тва 

або за хвор ван ня, атры ма ных 

у пе ры яд вя дзен ня ба я вых 

дзе ян няў;

— школь ні кам з сем' яў ва-

ен на слу жа чых, асоб на чаль-

ніц ка га і ра да во га са ста ву 

ор га наў унут ра ных спраў, якія 

па мер лі ў вы ні ку ра нен ня, кан-

ту зіі, ка лец тва або за хвор ван-

ня, атры ма ных у пе ры яд ба я-

вых дзе ян няў;

— дзе цям з асаб лі вас ця-

мі псі ха фі зіч на га раз віц ця, 

якія ву чац ца ў спе цы яль ных 

кла сах, кла сах ін тэ гра ва на га 

(су мес на га) на ву чан ня і вы ха-

ван ня;

— вуч ням спе цы я лі за ва ных 

па спор це кла саў;

— дзе цям, якія зна хо дзяц-

ца ў са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы.

* * *

На ву чэн цы ўста ноў пра фе-

сій на-тэх ніч най аду ка цыі, якія 

на ву ча юц ца больш за 1 год, 

за бяс печ ва юц ца ад на ра зо вым 

га ра чым хар ча ван нем, а на-

ву чэн цы з ма ла за бяс пе ча ных 

сем' яў, а так са ма ін ша га род-

нія на ву чэн цы ўста ноў, раз ме-

шча ных у сель скіх на се ле ных 

пунк тах і ра бо чых па сёл ках, — 

трох ра зо вым га ра чым хар ча-

ван нем у на ву чаль ныя дні.

ЛЬГО ТЫ ПРЫ АПЛА ЦЕ 
ПАД РУЧ НІ КАЎ

Гэ тыя льго ты рэ гу лю юц ца ар ты ку лам 39 

Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб аду ка цыі 

і ар ты ку лам 3 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«Аб дзяр жаў ных са цы яль ных іль го тах, 

пра вах і га ран ты ях для асоб ных ка тэ го-

рый гра ма дзян».

Ма юць пра ва на бяс плат нае 
ка ры стан не пад руч ні ка мі 
і ву чэб ны мі да па мож ні ка мі:

— на ву чэн цы са на тор ных школ-ін тэр на таў, 

спе цы яль ных ву чэб на-вы ха ваў чых уста ноў і 

спе цы яль ных ля чэб на-вы ха ваў чых уста ноў;

— дзе ці з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз-

віц ця;

— дзе ці-сі ро ты і дзе ці, якія за ста лі ся без апе-

кі баць коў;

— дзе ці-ін ва лі ды ва ўзрос це да 18 га доў, 

ін ва лі ды з дзя цін ства;

— дзе ці, якія асвой ва юць змест аду ка цый-

най пра гра мы да школь най аду ка цыі і хво рыя 

на ан ка ло гію ці на ту бер ку лёз;

— дзе ці з сем' яў, якія ў ад па вед нас ці з за ка-

на даў ствам атрым лі ва юць дзяр жаў ныя да па мо-

гі на дзя цей, ста рэй шых за тры га ды;

— дзе ці з сем' яў, у якіх адзін або абое баць-

коў з'яў ля юц ца ін ва лі да мі І або ІІ гру пы.

* * *
Пла та за ка ры стан не пад руч ні ка мі і на ву-

чаль ны мі да па мож ні ка мі зні жа ец ца на 50 % 

для дзя цей са шмат дзет ных сем' яў.

Асо бы, якія асвой ва юць змест аду ка цый ных 

пра грам пра фе сій на-тэх ніч най, ся рэд няй спе цы-

яль най або вы шэй шай аду ка цыі, пад час атры-

ман ня аду ка цыі за бяс печ ва юц ца пад руч ні ка мі, 

ву чэб ны мі да па мож ні ка мі ўста но ва мі аду ка цыі 

бяс плат на.

На ву чэн цы, якія атрым лі ва юць агуль-

ную ся рэд нюю і спе цы яль ную аду-

ка цыю, ма юць пра ва на бяс плат ны 

пра езд на аў та ма біль ным транс пар це 

агуль на га ка ры стан ня рэ гу ляр ных га-

рад скіх зно сін, га рад скім элект рыч-

ным транс пар це і ў мет ра па лі тэ не ад 

мес ца жы хар ства (мес ца зна хо джан-

ня) да мес ца ву чо бы і на зад у пе ры яд 

з 1 ве рас ня да 30 чэр ве ня.

Так са ма ін ша га род нім на ву чэн цам і 

сту дэн там з ма ла за бяс пе ча ных сем' яў 

аказ ва ец ца ма тэ ры яль ная да па мо га на 

пра езд у па ме ры, які не пе ра вы шае 50 % 

кош ту пра ез ду (пра яз но га да ку мен та) да 

мес ца пра жы ван ня сям'і (баць коў):

— не больш чым за дзве па езд кі (ту-

ды і на зад) у ме сяц аў та ма біль ным па-

са жыр скім транс пар там агуль на га ка ры-

стан ня рэ гу ляр ных між га род ніх зно сін, 

чы гу нач ным транс пар там агуль на га 

ка ры стан ня між рэ гі я наль ных лі ній эка-

ном-кла са;

— не больш чым за ча ты ры па езд кі 

(ту ды і на зад) у ме сяц аў та ма біль ным па-

са жыр скім транс пар там агуль на га ка ры-

стан ня рэ гу ляр ных пры га рад ных зно сін 

(акра мя так сі), чы гу нач ным транс пар там 

агуль на га ка ры стан ня рэ гі я наль ных лі ній 

эка ном-кла са.

Лі та раль на праз па ру дзён пач нец-

ца но вы на ву чаль ны год, і шко лы 

зноў на поў няц ца звон кі мі дзі ця чы-

мі га ла са мі. А па куль у кож най сям'і, 

дзе ёсць вуч ні, ідзе пад рых тоў ка да 

гэ тай хва лю ю чай па дзеі. Дзяр жа ва 

так са ма не за ста ец ца ў ба ку і імк нец-

ца да па маг чы тым сем' ям, якія ад чу-

ва юць фі нан са выя цяж кас ці. Што год 

на пя рэ дад ні но ва га на ву чаль на га го-

да асоб ным ка тэ го ры ям сем' яў, якія 

вы хоў ва юць дзя цей, аказ ва ец ца ма-

тэ ры яль ная да па мо га для пад рых-

тоў кі да шко лы. Хто ме на ві та і на што 

мо жа раз ліч ваць у та кім вы пад ку?

Шмат дзет ныя сем'і
Як нам рас тлу ма чы лі ў Мі ніс тэр стве 

пра цы і са цы яль най аба ро ны, сем' ям, якія 

вы хоў ва юць тра іх і больш дзя цей, вы дзя-

ля ец ца ад на ра зо вая ма тэ ры яль ная да па-

мо га да на ву чаль на га го да.

Вы пла та ма тэ ры яль най да па мо гі пра-

ду гле джа на на кож на га школь ні ка, які 

на ву ча ец ца ў 1—11 кла сах агуль на аду-

ка цый ных уста ноў аду ка цыі, у па ме ры да 

30 % бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му, 

што дзей ні чае на 1 жніў ня 2018 го да (г. зн. 

да 64,10 руб.). Кан крэт ны па мер да па мо-

гі ўста наў лі ва ец ца ра шэн нем мяс цо ва га 

Са ве та дэ пу та таў у за леж нас ці ад фі нан-

са вых маг чы мас цяў рэ гі ё на.

У 2018 го дзе та кую да па мо гу пла ну ец-

ца ака заць ка ля 178 ты сячам дзя цей.

Ма ла за бяс пе ча ныя сем'і
Ма ла за бяс пе ча ным сем' ям, якія вы-

хоў ва юць не паў на лет ніх дзя цей, мо гуць 

да па маг чы пад рых та вац ца да шко лы ў 

рам ках дзяр жаў най ад рас най са цы яль-

най да па мо гі ў вы гля дзе ад на ра зо вай або 

што ме сяч най са цы яль най да па могі. Та-

кая да па мо га да ец ца на на быц цё адзен-

ня, абут ку, кан цы ляр скіх пры лад. Па мер 

вы плат вы зна ча ец ца ра ён най ка мі сі яй у 

кож ным вы пад ку ін ды ві ду аль на, зы хо дзя-

чы з да хо ду сям'і і кан крэт най жыц цё вай 

сі ту а цыі.

Май це на ўва зе, што зга да ная да па-

мо га аказ ва ец ца па за яў ным прын цы пе. 

Па пы тан нях яе вы дзя лен ня ў рам ках ака-

зан ня дзяр жаў най ад рас най са цы яль най 

да па мо гі не аб ход на звяр тац ца ў свой вы-

кан кам па мес цы жы хар ства.

* * *

Так са ма тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня (ТЦСАН) аказ-

ва юць гу ма ні тар ную і даб ра чын ную да-

па мо гу ма ла за бяс пе ча ным і ін шым ка-

тэ го ры ям сем' яў з дзець мі, якія ма юць 

у гэ тым па трэ бу, ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны 

пра во дзяц ца даб ра чын ныя ак цыі і ма ра-

фо ны па збо ры школь ных пры лад, адзен-

ня, абут ку і гра шо вых срод каў.

Акра мя та го, як ад зна ча юць у Мінп ра-

цы і са ца ба ро ны, ма тэ ры яль ную да па мо гу 

сем' ям для пад рых тоў кі дзя цей у шко лу 

мо гуць вы дзя ляць так са ма прад пры ем-

ствы і ар га ні за цыі па мес цы пра цы баць-

коў па вод ле ка лек тыў на га да га во ра ці 

ін шых ла каль ных ак таў.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

ЛЬГО ТЫ НА ХАР ЧА ВАН НЕ

ЛЬГО ТЫ ПРЫ КА РЫ СТАН НІ ТРАНС ПАР ТАМ

ЗБІ РА ЕМ 
ДЗЯ ЦЕЙ 
У ШКО ЛУ

Ці ма е це вы пра ва на да па мо гу Ці ма е це вы пра ва на да па мо гу 
ад дзяр жа вы?ад дзяр жа вы?
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Та кія льго ты ўста ноў ле ны ар ты ку лам 45 Ко дэк са 

аб аду ка цыі і па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь ад 21.02.2005 № 177 «Аб за цвяр джэн ні 

Па ла жэн ня аб ар га ні за цыі хар ча ван ня на ву чэн цаў, 

якія атрым лі ва юць агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю, 

спе цы яль ную аду ка цыю на ўзроў ні агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі».


