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— Пла на ва лі для жан чын, якія 
зна хо дзяц ца ў вод пус ку па до гля-
дзе дзі ця ці да 3 га доў, ар га ні за-
ваць бяс плат ныя кур сы па па вы-
шэн ні ква лі фі ка цыі або атры ман ні 
но вай пра фе сіі. На якой ста дыі гэ-
тае ме ра пры ем ства?

Аляк сандр РУ МАК:
— У 2011 го дзе Мінп ра цы і са ц-

аба ро ны вы хо дзі ла з пра па но вай па 
змя нен ні і да паў нен ні за ка на даў ства 
аб за ня тас ці, у тым лі ку аб пра да-
стаў лен ні жан чы нам, якія ажыц цяў-
ля юць до гляд дзі ця ці ва ўзрос це да 
трох га доў, маг чы мас ці пра хо джан ня 
пра фе сій на га на ву чан ня па на кі ра-
ван ні ор га наў па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не. Ад нак уня сен-
не на зва ных змя нен няў і да паў нен-
няў у цэ лым пад тры ма на не бы ло. 
Та кім чы нам, ця пер пра хо джан ня 
пра фе сій на га на ву чан ня па на кі ра-
ван ні ор га наў па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не жан чы на мі, 
якія ажыц цяў ля юць до гляд дзі ця ці ва 
ўзрос це да трох га доў, за ка на даў ча 
не пра ду гле джа на, бо гэ тая ка тэ го-
рыя гра ма дзян ад но сіц ца да за ня та-
га на сель ніц тва і не мо жа быць за-
рэ гіст ра ва на ў якас ці бес пра цоў на га. 
У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам аб 
за ня тас ці, на пра фе сій нае на ву чан-
не мо гуць быць на кі ра ва ны толь кі 
гра ма дзя не, якія ва ўста ноў ле ным 
па рад ку за рэ гіст ра ва ны ў якас ці бес-
пра цоў на га.

— Ка лі бу дзе ство ра на сіс тэ ма 
льгот на га крэ ды та ван ня шлюб ных 
пар, якія па ку ту юць на бяс плод-
дзе, для пра вя дзен ня эк стра кар-
па раль на га аплад нен ня?

Аляк сандр РУ МАК:
— Пра ект Ука за Прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, які пра ду гледж вае 
пра да стаў лен не гра ма дзя нам Бе-

ла ру сі крэ ды ту на льгот ных умо вах 
для пра вя дзен ня апла ты эк стра кар-
па раль на га аплад нен ня, рас пра ца-
ва ны Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя 
і прад стаў ле ны на раз гляд ва ўра-
дзе.

— Ці пла ну ец ца ўста на віць у Бе-
ла ру сі ад мі ніст ра цый ную ад каз-
насць за ня свое ча со вую вы пла ту 
дзі ця чых да па мог? Ці па трэб на 
та кая ме ра?

Аляк сандр РУ МАК:
— Дзяр жаў ныя да па мо гі, пры зна-

ча ныя па мес цы пра цы, вы плач ва-
юц ца ў дні, уста ноў ле ныя для вы-
пла ты за ра бот най пла ты. Пры гэ-
тым вы пла та да па мог, на зна ча ных 
па мес цы пра цы, ажыц цяў ля ец ца ў 
лік на лі ча ных аба вяз ко вых стра ха-
вых уз но саў у бюд жэт дзяр жаў на га 
па за бюд жэт на га фон ду са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва.

У вы пад ку ня свое ча со вай вы пла-
ты за ра бот най пла ты ва ўста ноў-
ле ныя тэр мі ны або пры не да хо пе 
стра ха вых уз но саў фі нан са ван не вы-
пла ты да па мог ажыц цяў ля ец ца ор-
га на мі Фон ду са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва. Акра мя та го, 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» 
і Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ад 15 каст рыч ні ка 2007 № 498 
«Аб да дат ко вых ме рах па пра цы са 
зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 
асоб» пра ду гле джа на маг чы масць 
аб скар джан ня дзе ян няў най маль ні ка 
і ор га наў Фон ду пры не вы ка нан ні імі 
за ка на даў ства аб дзяр жаў ных да па-
мо гах сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя-
цей, у вы шэй ста я чыя ор га ны Фон-
ду, Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны або ў суд.

Ця пер пы тан не аб уста наў лен ні 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці най-
маль ні ка за ня свое ча со вую вы пла ту 

да па мог пра пра цоў ва ец ца 
Мі ніс тэр ствам пра цы і са-
цы яль най аба ро ны.

— Ці вы зва ле ны ўжо 
ад пры зы ву на ва ен-
ную служ бу, служ бу ў 
рэ зер ве баць кі, якія вы-
хоў ва юць тра іх і больш 
дзя цей?

Кан суль тант ад дзе ла 
на ро да на сель ніц тва, 
ген дар най і ся мей най 
па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Свят ла на 
БЕ ЛАШ:

— За ко на пра ект, які 
пра ду гледж вае вы зва-

лен не ад пры зы ву на ва ен ную служ-
бу баць коў, якія вы хоў ва юць тра іх і 
больш дзя цей, рас пра ца ва ны Мі ніс-
тэр ствам аба ро ны і раз гле джа ны ў 
пер шым чы тан ні.

— Пла на ва ла ся пра да ста віць 
па слу гі ня нькі ня поў ным сем' ям, 
якія вы хоў ва юць дзі ця-ін ва лі да, 
і сем' ям, якія вы хоў ва юць два іх 
і больш дзя цей-ін ва лі даў, — да 
да сяг нен ня дзець мі-ін ва лі да мі 
ўзрос ту 4 га доў, а так са ма сем' ям 
пры на ра джэн ні двай нят і больш 
дзя цей — да да сяг нен ня дзець мі 
трох га до ва га ўзрос ту. Ка лі пач-
нуць аказ ваць гэ тую па слу гу?

Свят ла на БЕ ЛАШ:
— Сё ле та ў пер шым паў год дзі 

за цвер джа на нар ма тыў на-пра ва-
вая ба за, якая рэ гу люе па ра дак 
пра да стаў лен ня па слуг нянь кі. Каб 
атры маць гэ тую па слу гу, не аб ход на 
звяр нуц ца ў тэ ры та ры яль ны цэнтр 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва па мес цы жы хар ства.

— Згод на з но вы мі пра ві ла мі 
пры зна чэн ня баль ніч ных, у якім 
па ме ры бу дуць вы плач вац ца дэ-
крэт ныя ма ла дой жан чы не, якая 
прый шла на пра цу ад ра зу пас ля 

за кан чэн ня ўста но вы аду ка цыі і 
не пла ці ла ра ней уз но сы ў Фонд 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц-
тва?

Га лоў ны ін спек тар-урач ад дзе ла 
са цы яль на га стра ха ван ня Фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
Мінп ра цы і са ца ба ро ны  
Свят ла на МА ЦУ ЛЕ ВА:

— Жан чы нам, якія пра цу юць на 
асно ве пра цоў ных да га во раў (кант-
рак таў), член ства (удзе лу) у юры дыч-
ных асо бах лю бых ар га ні за цый на-
пра ва вых фор маў за якіх, а так са ма 
які мі ў вы пад ках, уста ноў ле ных за ка-
на даў ствам, аба вяз ко выя стра ха выя 
ўзно сы на са цы яль нае стра ха ван не 
вы плач ва лі ся менш чым за 6 ме ся-
цаў да ўзнік нен ня пра ва на да па мо гу 
па ця жар нас ці і ро дах, гэ тая да па-
мо га пры зна ча ец ца ў мі ні маль ным 
па ме ры.

Мі ні маль ны па мер да па мо гі па 
ця жар нас ці і ро дах у ме сяц уста наў-
лі ва ец ца ў па ме ры 50% ад най боль-
шай ве лі чы ні бюд жэ ту пра жы тач на-
га мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу на-
сель ніц тва, за цвер джа на га Са ве там 
Мі ніст раў Бе ла ру сі за два апош нія 
квар та лы ад нос на кож на га ме ся ца 
вод пус ку па ця жар нас ці і ро дах.

— Ці пла ну ец ца ў Бе ла ру сі ад-
крыц цё пры тул каў для не паў на-
лет ніх ма ці з дзі цем?

Свят ла на БЕ ЛАШ:
— Ра шэн не аб ад крыц ці пры тул-

каў для не паў на лет ніх ма ці з дзі цем 
пры ма юць мяс цо выя вы ка наў чыя і 
рас па рад чыя ор га ны. У Мін ску та кі 
пры ту лак ад кры ты.

— У Бе ла ру сі шмат ка жуць аб 
пад трым цы шмат дзет ных сем' яў, 
ня ма ла ро біц ца ў гэ тым кі рун ку. 
Па ша ну і па ва гу аказ ва юць шмат-
дзет ным ма ці. Але ці не прый шоў 
час па вы шаць ста тус баць кі шмат-
дзет на га ся мей ства? У пер шую 
чар гу, даў шы яму тыя ж пра цоў-

ныя льго ты, што і шмат дзет ным 
ма мам. Якія ме ры пла нуе мі ніс-
тэр ства ў гэ тым кі рун ку?

Аляк сандр РУ МАК:
— Без умоў на, у ма ці пер ша снае 

пра ва на атры ман не пра цоў ных і 
са цы яль ных іль гот па пры ро дзе ма-
ця рын ства — вы нош ван ня дзя цей, 
на ра джэн ня дзі ця ці, карм лен ня. Ра-
зам з тым, за ка на даў ства аб пра цы 
(у пры ват нас ці, арт. 271 Пра цоў на-
га ко дэк са) пра ду гледж вае рас паў-
сюдж ван не га ран тый у част цы не-
да пу шчэн ня ска са ван ня пра цоў на га 
да га во ра па іні цы я ты ве най маль ні ка, 
акра мя вы пад каў лік ві да цыі ар га ні-
за цыі, спы нен ня дзей нас ці ІП, а так-
са ма па пад ста вах, пра ду гле джа ных 
пп. 4, 5, 7, 8 і 9 ар ты ку ла 42 Пра-
цоў на га ко дэк са і пунк та мі 1 — 3 
ар ты ку ла 47 ПК РБ, баць кам, якія 
пра цу юць і якія зна хо дзяц ца ў вод-
пус ку па до гля дзе дзі ця ці за мест 
ма ці. Акра мя та го, Ука зам Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі ад 4.12.2000 го да 
№ 180 пра ду гле джа на пад аў жэн-
не (за клю чэн не но ва га) кант рак та 
баць ку, які зна хо дзіц ца ў ад па чын ку 
па до гля дзе дзі ця ці да 3 га доў (да 
за кан чэн ня на зва на га вод пус ку), 
аль бо баць ку, які да тэр мі но ва па-
чаў пра ца ваць аль бо які вый шаў з 
та ко га вод пус ку — да да сяг нен ня 
дзі цем уз рос ту 5 га доў.

Ар ты ку лам 265 ПК РБ пра ду гле-
джа на пра ва баць ку на пра да стаў-
лен не ад на го воль на га ад пра цы дня 
ў ты дзень (ме сяц).

— Ці ста іць яшчэ на па рад ку 
дня пы тан не аб увя дзен ні ма ця-
рын ска га ка пі та лу ў Бе ла ру сі?

Кан суль тант ад дзе ла 
на ро да на сель ніц тва, ген дар най 
і ся мей най па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Свят ла на КО ВАЛЬ:

— Гэ тае пы тан не пра пра ца ва-
на НДІ пра цы Мі ніс тэр ства пра цы і 
са цы яль най аба ро ны ў рам ках вы-
ка нан ня На цы я наль най пра гра мы 
дэ ма гра фіч най бяс пе кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на 2011-2015 га ды. Па 
вы ні ках на ву ко ва-да след чай ра бо-
ты зроб ле ны вы вад аб тым, што 
ўвя дзен не да дат ко вых мер эка на-
міч най пад трым кі сям'і ў рам ках 
ся мей на га ка пі та лу мэ та згод на з 
2016 го да. Пры рас пра цоў цы пра-
ек та На цы я наль най пра гра мы дэ-
ма гра фіч най бяс пе кі да 2020 го да 
гэ тае пы тан не бу дзе раз гля дац ца 
з улі кам фі нан са вых маг чы мас цяў 
дзяр жа вы.

Пад рых та ва ла 
Свят ла на БУСЬ КО.

Сё ле та з 1 сту дзе ня ўсту піў у сі лу За кон «Аб дзяр жаў ных да па мо гах 
сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей», у ад па вед нас ці з якім пе ра гле джа ны 
па ды хо ды да пры зна чэн ня і вы пла ты да па мог як асноў на га звя на 
дзярж пад трым кі сям'і ў пе ры яд до гля ду дзя цей. У пры ват нас ці, 
раз лік да па мо гі па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да трох га доў увя за ны 
з ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла тай ра бот ні каў у рэс пуб лі цы, што 
да зво лі ла па вя лі чыць яго прак тыч на ў два ра зы. Пры гэ тым да па мо га 
на дру го га і на ступ ных дзя цей і на дзі ця-ін ва лі да ўста ноў ле на ў 
па вы ша ным па ме ры. Сіс тэ май дзяр жаў ных да па мог ахоп ле на 350,6 
тыс. дзя цей — прак тыч на кож нае пя тае дзі ця ў кра і не. Да па мо га мі 
па до гля дзе дзі ця ці да трох га доў за бяс печ ва юц ца 320,8 тыс. дзя цей 
(97,3% ад коль кас ці дзя цей гэ та га ўзрос ту).

...Той нi чо га ўсё роў на не атры мае. Не ве даю, 
як у вас, а ў мя не ня ма шчас ця на роз ныя 
аза ртныя гуль нi. У тым лi ку ла та рэi. А ёсць 
жа тыя, хто жыць без iх не мо жа — кож ны ты-
дзень па не каль кi бi ле таў куп ляе. Ча сам вый-
грае. Па 5 ты сяч. Але ж вы дат коў вае больш 
гро шай. З ад на го бо ку, усе ла та рэi ў на шай 
кра i не дзяр жаў ныя, а та му гро шы быц цам 
бы пой дуць на якую-не будзь доб рую спра ву. 
З iн ша га — ча ла век, яко га ўвесь час «па да-
гра ва юць» но вы мi i но вы мi пры за мi i вя лi кi мi 
су ма мi, спус кае гро шы на ве цер. Пы тан не 
скла да нае — доб ра цi дрэн на, каб бы лi ла та-
рэi. Але яны ёсць i збi ра юц ца раз вi вац ца.

Ла та рэi праз са цы яль ныя сет кi?
Ма ла нам бы ло па пя ро вых лах... пра бач це, ла-

тат ро наў, дык ця пер яшчэ i элект рон ныя зро бяць. 
Пры нам сi, пла ну юць гэ та зра бiць. Па куль што ўнi тар-
нае прад пры ем ства «Бе ла рус кiя ла та рэi» па чы нае 
пра да ваць ла та рэй ныя бi ле ты без на яў ным шля хам 
праз сiс тэ му «Раз лiк» (АРIП). А ў 2014 го дзе пла-
ну ец ца ўка ра нен не тэр мi на лаў па про да жы ла та-
рэй ных бi ле таў. Кi раў нiк «Бе ла рус кiх ла та рэй» 
Юрый БОН ДА РАЎ ад зна чае, што та кi вiд гуль нi, 
як элект рон ныя ла та рэi, сён ня iмк лi ва раз вi ва ец ца, 
на бi ра ю чы па пу ляр насць ва ўсiм све це. Гэ ты фар мат 
да зва ляе па збег нуць за трат най пра цэ ду ры па вы ра-
бе па пя ро вых квiт коў, прак тыч на iм гнен на вы зна чае 
пе ра мож цаў ро зыг ры шу, што зруч на як гуль цам, так 
i ар га нi за та рам ла та рэi. Важ на, што ў бе ла рус кай 
элект рон най ла та рэi па тэн цый на змо гуць удзель нi-
чаць не толь кi гра ма дзя не на шай кра i ны, але i за-

меж нi кi. Тым больш што «Бе ла рус кiя ла та рэi» на ват 
ства ры лi спе цы яль ны да да так для са цы яль най сет кi 
Facebook. Пла ну ец ца, што тое са мае бу дзе зроб ле на 
для се так «ВКон так те» i «Одноклассники».

Каб быць аб' ек тыў ны мi, трэ ба ад зна чыць, што 
сiс тэ ма аб вя шчэн ня, якая за пра цуе пас ля «элект-
ра нi за цыi» ла та рэй, да зво лiць вы ра шыць праб ле му 
з ня па мят лi вас цю гуль цоў. Ча сам ула даль нiк ла та-
рэй на га бi ле та прос та за бы вае пра ве рыць вы нiк сва-
ёй гуль нi. Ся род не за бран ных пры зоў ёсць i вель мi 
буй ныя — 1 мiль ярд бе ла рус кiх руб лёў i ква тэ ра ў 
Мiн ску. У вы нi ку гра шо вую су му, якая так i не да ча-
ка ла ся свай го ўла даль нi ка, пе ра лi чы лi ў бюд жэт.

Гар вард скi ўнi вер сi тэт бу да ваў ся 
за кошт ла та рэй ных гро шай

Мо жа, i са праў ды ёсць ка рысць ад ла та рэй, бо 
на мi наль на iх мэ та мi, як пра вi ла, з'яў ля ец ца фi нан-
са ван не важ ных для гра мад ства пра ек таў, ад зна чыў 
кi раў нiк «Бе ла рус кiх ла та рэй». Ся род за сна валь нi каў 
ла та рэй, з якi мi пра цуе прад пры ем ства, прак тыч на 
ўсе мi нiс тэр ствы Бе ла ру сi. На прык лад, Мi нiс тэр ства 
куль ту ры з'яў ля ец ца за сна валь нi кам ла та рэi «Скарб-
нi ца», мэ та якой — атры ман не да дат ко вых срод каў 
на пра вя дзен не ме ра пры ем стваў па ахо ве гiс та рыч-
ных, куль тур ных каш тоў нас цяў; МНС — ла та рэi «За 
бяс пе ку» (для атры ман ня да дат ко вых срод каў на ме-
ра пры ем ствы па лiк вi да цыi над звы чай ных сi ту а цый 
пры род на га i тэх на ген на га ха рак та ру), Мi нiс тэр ства 
пра цы i са цы яль най аба ро ны — ла та рэi «Мi ла сэр-
насць» (да дат ко выя срод кi на за куп ку спар тыў на га 
iн вен та ра, фi нан са ван ня рэс пуб лi кан ска га рэ абi лi-
та цый на га цэнт ра для дзя цей-iн ва лi даў i на iн шыя 

мэ ты). Аказ ва ец ца, бу даў нiц тва мно гiх важ ных аб' ек-
таў фi нан са ва ла ся ме на вi та за кошт ла та рэй. Юрый 
Бон да раў пры вёў прык лад: «За гэ тыя гро шы быў 
па бу да ва ны Гар вард скi ўнi вер сi тэт. Што ты чыц ца 
ай чын най прак ты кi, то ёсць iн фар ма цыя, што Па лац 
спор ту ў Мiн ску быў па бу да ва ны за гро шы, атры ма-
ныя ад пра вя дзен ня «Спорт ла то» да Алiм пi я ды-80». 
Да рэ чы, Юрый Бон да раў па ве да мiў, што ка ля 20% 
су мы срод каў, вы ру ча ных ад пра вя дзен ня ла та рэй, 
на кi роў ва ец ца на важ ней шыя са цы яль ныя пра гра мы 
ў рэс пуб лi кан скi i мяс цо выя бюд жэ ты (ад наў лен не 
пом нi каў, пры род ных за па вед нi каў, фi нан са ван не 
спор ту, ака зан не фi нан са вай да па мо гi ўста но вам 
для iн ва лi даў вай ны i пра цы, шко лам-iн тэр на там 
i г.д.). Да 50% на кi роў ва ец ца на вы пла ту вый гры-
шаў, част ка срод каў вы ка рыс тоў ва ец ца на па крыц-
цё вы дат каў па ар га нi за цыi i пра вя дзен нi ла та рэй. 
«Прад пры ем ства з'яў ля ец ца са цы яль на ад каз ным 
пра ца даў цам, за бяс печ ва ю чы пра цоў ны мi мес ца мi 
ка ля 800 ча ла век», — сцвяр джае ды рэк тар «Бе ла-
рус кiх ла та рэй».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

Да вед ка «Звяз ды»
Рэс пуб лi кан скае ўнi тар нае прад пры ем ства «Бе-

ла рус кiя ла та рэi» за сна ва на ў ве рас нi 1999 го да. 
За сна валь нiк — Кi раў нiц тва спра ва мi Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Асноў ны вiд дзей нас цi прад-
пры ем ства — ар га нi за цыя i пра вя дзен не рэс пуб-
лi кан скiх i мяс цо вых ла та рэй. З'яў ля ец ца ар га нi-
за та рам ла та рэй «Ва ша ла то», «Пя цё рач ка», а 
так са ма роз ных ты раж ных, iм гнен ных ла та рэй i 
спе цы яль ных ро зыг ры шаў.

СЕМ’І З ДЗЕЦЬ МІ: ДЗЯРЖПАДТРЫМКА СЕМ’І З ДЗЕЦЬ МІ: ДЗЯРЖПАДТРЫМКА 
МАЦЯРЫНСКАГА «КАПІТАЛУ»МАЦЯРЫНСКАГА «КАПІТАЛУ»

АСОБ НЫЯ ГА ТУН КІ 
ХЛЕ БА 

ПА ДА РА ЖЭ ЮЦЬ
У кра і не з 29 жніў ня бу дуць 

па вя лі ча ны на 10 пра цэн таў 
гра ніч ныя мак сі маль ныя ад-
пуск ныя цэ ны па асоб ных га-
тун ках хле ба і хле ба бу лач ных 
вы ра баў.

Гэ та пра ду гле джа на па ста но-
вай Мі ніс тэр ства эка но мі кі № 59 
ад 23 жніў ня, якая ўжо афі цый на 
апуб лі ка ва на на На цы я наль ным 
пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле. 
Да ку мен там, пры ня тым з улі-
кам пра па ноў Мін сель гас хар ча, 
уста ноў ле ны гра ніч ныя мак сі-
маль ныя ад пуск ныя цэ ны на 
хлеб ір жа ны, ір жа на-пша ніч ны, 
бу лач ныя вы ра бы з пша ніч най 
му кі з коль кас цю, згод на з рэ-
цэп ту рай, цук ру і тлу шчаў у су ме 
не вы шэй за 14 пра цэн таў.

Га вор ка ідзе пра рэ гу ля ван не 
цэн вы твор цаў на тыя ві ды хле-
ба і бу лач ных вы ра баў, якія тра-
ды цый на на зы ва юц ца са цы яль-
ны мі. Яны вы пя ка юц ца па прос-
тай рэ цэп ту ры без да дат ко вай 
сы ра ві ны і ад но сяц ца да ніж няй 
цэ на вой гру пы. Па ста но вай на іх 
уста наў лі ва юц ца цэ ны ад 2 833 
да 5 457 руб лёў за кі ла грам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ХТО БI ЛЕ ТАЎ ВОЗЬ МЕ ПА ЧАК...

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


