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30 каст рыч нi ка мi нiстр пра цы i 
са цы яль най аба ро ны Бе ла ру-
сi Ма ры я на Шчот кi на пра вя ла 
пра мую тэ ле фон ную лi нiю i 
ан лайн-пры ём на сай тах Мiн-
п ра цы i БЕЛ ТА. Ад ка зы на най-
больш знач ныя i ак ту аль ныя 
пы тан нi мы пуб лi ку ем.

Сiс тэ ма апла ты пра цы 
бу дзе спро шча на

— Якiя зме ны пла ну ец ца ўнес-
цi ў за ка на даў ства аб мi нi маль-
най за ра бот най пла це?

— У но вай рэ дак цыi За ко на 
вы зна ча ны тэр мi ны i да дзе ны iх 
па няц цi, сфе ра дзе ян ня За ко на; 
зме не ны па ды хо ды да вы зна чэн ня 
га дзiн най мi нi маль най за ра бот най 
пла ты. Пры рас пра цоў цы за ко на-
пра ек та вы ву ча ла ся за ка на даў ства 
кра iн СНД i Еў ра пей ска га са ю за, 
а так са ма ўлi ча ны прак ты ка пры-
мя нен ня дзей на га За ко на ў на шай 
рэс пуб лi цы i пра па но вы най маль-
нi каў i праф са юзаў па яго ўдас ка-
на лен нi. Сён ня за ко на пра ект ва 
ўста ноў ле ным па рад ку ўне се ны ва 
ўрад.

— Мi нiс тэр ствам пра цы i са цы-
яль най аба ро ны пад рых та ва ны 
пры клад ны пе ра лiк пра цоў ных i 
са цы яль ных га ран тый, рэ ка мен-
да ва ных для ўклю чэн ня ў кант-
рак ты, ка лек тыў ныя да га во ры, 
iн шыя ла каль ныя нар ма тыў ныя 
пра ва выя ак ты ар га нi за цый. Якiя 
на ва цыi пра па ну ец ца ўнес цi ў 
«са цы яль ны па кет»?

— «Са цы яль ны па кет» уяў ляе 
са бой на бор да дат ко вых вы год, iль-
гот i па слуг, якi най маль нiк, зы хо-
дзя чы з маг чы мас цяў ар га нi за цыi, 
мо жа пра да стаў ляць ра бот нi кам 
акра мя га ран тый, пра ду гле джа ных 
пра цоў ным за ка на даў ствам.

Для ака зан ня са дзей нi чан ня 
най маль нi кам у рас пра цоў цы i пры-
мя нен нi «са цы яль на га па ке та» ў 
кан крэт ных ар га нi за цы ях на мi быў 
рас пра ца ва ны пры клад ны пе ра лiк 
са цы яль ных i пра цоў ных га ран тый, 
якiя рэ ка мен ду юц ца для ўклю чэн ня 
ў пра цоў ныя да га во ры, кант рак ты, 
ка лек тыў ныя да га во ры i iн шыя ла-
каль ныя нар ма тыў ныя пра ва выя 
ак ты ар га нi за цый.

Аб' ёмы пры мя нен ня эле мен таў 
«са цы яль на га па ке та» за ле жаць, у 
пер шую чар гу, ад фi нан са вых маг-
чы мас цяў ар га нi за цыi, а так са ма 

за цi каў ле нас цi кi раў нiц тва ў пры-
цяг нен нi i ўтры ман нi вы со ка ква лi-
фi ка ва на га пер са на лу.

Без умоў на, вя лi кая ро ля пры 
фар мi ра ван нi «са цы яль на га па ке-
та» на ле жыць праф са юзам.

Ся род са цы яль ных вы плат най-
больш час та най маль нi кi вы ка рыс-
тоў ва юць ад на ра зо выя вы пла ты да 
пра фе сiй ных свя таў, юбi лей ных 
дат; ма тэ ры яль ную да па мо гу ў су-
вя зi з на ра джэн нем дзi ця цi; вы пла-
ты бы лым ра бот нi кам пас ля вы ха ду 
на пен сiю, а так са ма шмат дзет ным 
сем' ям.

Як пра вi ла, з вы со ка ква лi фi ка-
ва ны мi спе цы я лiс та мi за клю ча юц-
ца кант рак ты тэр мi нам на 5 га доў. 
Шмат якiя кам па нii пра да стаў ля юць 
iль гот ныя са на тор на-ку рорт ныя 
пу цёў кi на ля чэн не i азда раў лен не 
(дзе цям i ра бот нi кам). Ка лек тыў-
ныя да га во ры буй ных ар га нi за цый 
пра ду гледж ва юць па зы кi, бес пра-
цэнт ныя па зы кi на бу даў нiц тва (на-
быц цё) жыл ля, што фi нан су юц ца з 
пры быт ку.

Най больш поў нае пры мя нен не 
«са цы яль на га па ке та» ажыц цяў-
ля ец ца ў ар га нi за цы ях, якiя ма юць 
ста бiль нае фi нан са ва-эка на мiч нае 
ста но вi шча. Па вы нi ках ана лi зу 
пры мя нен ня эле мен таў «са цы яль-
на га па ке та» ў 2012 го дзе — гэ та 
прад пры ем ствы Мi нiс тэр ства су вя-
зi i iн фар ма ты за цыi, Мi нiс тэр ства 
энер ге ты кi, Мi нiс тэр ства пра мыс-
ло вас цi, Мi нiс тэр ства ар хi тэк ту ры 
i бу даў нiц тва i iнш.

Пэў ным трэн дам ста ла i тое, што 
асоб ныя эле мен ты «са цы яль на га 
па ке та» на кi роў ва юц ца на фар-
мi ра ван не да дат ко вых пен сiй ных 
га ран тый ра бот нi кам. Гэ та мо гуць 
быць да дат ко выя кар па ра тыў ныя 

пен сii, якiя вы плач вае сам пра ца-
даў ца, аль бо доб ра ах вот нае (кар-
па ра тыў нае i iн ды вi ду аль нае) стра-
ха ван не пра ца даў цам (маг чы ма, з 
удзе лам ра бот нi ка) у стра ха вых 
ар га нi за цы ях. На прык лад, да дат-
ко выя пен сii ра бот нi кам фар мi ру-
юць на Бе ла рус кiм ме та лур гiч ным 
за вод зе, прад пры ем ствах «Ат лант» 
i «Бе ла русь ка лiй».

— У са цы яль ных ра бот нi каў 
са мая нiз кая за ра бот ная пла та. 
Чым гэ та тлу ма чыц ца i якiя маг-
чы мас цi яе па вы шэн ня?

— Так, на са мой спра ве ў ра бот-
нi каў, за ня тых у сфе ры ака зан ня 
са цы яль ных па слуг, уз ро вень за-
ра бот най пла ты не вы со кi. У ве рас нi 
2013 го да iх на лi ча ная ся рэд ня ме-
сяч ная за ра бот ная пла та скла ла 
3 млн 104,6 тыс. руб лёў.

У сфе ры ака зан ня са цы яль ных 
па слуг за ня та ка ля 33 ты сяч ча-
ла век, з iх 5,2% — ра бот нi кi, якiя 
пра цу юць на ўмо вах су мя шчаль-
нiц тва, гэ та зна чыць, ад пра цоў ва-
юць за ты дзень не 40 га дзiн, а 20, 
ад па вед на, i за ра бот ная пла та iм 
на лiч ва ец ца за 20 га дзiн. Больш 
за 10% ра бот нi каў, за ня тых у сфе-
ры ака зан ня са цы яль ных па слуг, 
су мя шча юць iн шую па са ду аль бо 
пра фе сiю i ад па вед на атрым лi ва-
юць згод на з за ка на даў ствам да-
пла ту за су мя шчэн не. Боль шасць 
са цы яль ных ра бот нi каў не ма юць 
вы шэй шай аду ка цыi, уз ро вень iх 
та ры фi ка цыi не вы со кi — 2-4 раз ра-
ды. Гэ та аб' ек тыў ныя пры чы ны.

Уз ро вень за ра бот най пла ты са-
цы яль ных ра бот нi каў кож най ар га-
нi за цыi роз ны. Сён ня на сты му ля-
ван не ра бот нi каў тэ ры та ры яль ных 
цэнт раў са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня на сель нiц тва, у тым лi ку 
са цы яль ных ра бот нi каў, акра мя 
бюд жэт ных срод каў, на кi роў ва юц-
ца гро шы, атры ма ныя ад ака зан ня 
плат ных са цы яль ных па слуг. Чым 
боль шы пры бы так ад па за бю -
д жэт най дзей нас цi ар га нi за цыi, 
тым боль шая су ма срод каў мо жа 
быць на кi ра ва на на ма тэ ры яль нае 
сты му ля ван не ра бот нi каў.

Пы тан нi ўдас ка на лен ня апла ты 
пра цы са цы яль ных ра бот нi каў бу-
дуць раз гля дац ца ў комп лек се з яе 
рэ фар ма ван нем у цэ лым. Вя до ма, 
вель мi важ ная за да ча — за бес-
пя чэн не рос ту за ра бот най пла ты 
ва ўсёй бюд жэт най сфе ры i для 
са цы яль ных ра бот нi каў у тым лi-
ку. У пер шую чар гу гэ та звя за на з 

рос там та рыф най стаў кi пер ша га 
раз ра ду.

— Дзей ная сiс тэ ма апла ты 
пра цы бюд жэт нi каў — гру васт-
кая i скла да ная ва ўжы ван нi з-за 
мност ва роз ных вi даў па вы шэн-
няў, над ба вак, да плат, а так са ма 
пры мя нен ня ка рэк цi ру ю чых ка-
э фi цы ен таў. Цi бу дуць зроб ле ны 
за ха ды па яе спра шчэн нi?

— Так, мы ба чым гэ тую праб-
ле му. Сён ня пра пра цоў ва юц ца па-
ды хо ды па спра шчэн нi iс ну ю чай 
сiс тэ мы апла ты пра цы i ўклю чэн ні 
шэ ра гу вы плат у та рыф ны склад нiк 
за ра бот най пла ты. Акра мя та го, мы 
лi чым мэ та згод ным ажыц ця вiць пе-
ра ход ад цэнт ра лi за ва на га да спа-
лу чэн ня цэнт ра лi за ва на га i га лi но-
ва га рэ гу ля ван ня апла ты пра цы ў 
бюд жэт най сфе ры. Пры гэ тым на 
га лi но вы ўзро вень мяр ку ец ца пе-
ра даць функ цыi па рэ гу ля ван нi вы-
плат сты муль на га i кам пен са валь-
на га ха рак та ру, звя за ных з га лi но-
вы мi асаб лi вас ця мi i спе цы фi кай.

— Пры ска са ван нi кант рак та 
ў су вя зi з за кан чэн нем тэр мi ну 
дзе ян ня цi аба вя за ны най маль-
нiк азна ё мiць ра бот нi ка з за га-
дам аб зваль нен нi, ка лi ра бот нiк 
у дзень за кан чэн ня кант рак та 
зна хо дзiц ца на баль нiч ным? Што 
бу дзе слу жыць па цвяр джэн нем 
азна ям лен ня ра бот нi ка з гэ тым 
за га дам?

— У вы пад ку зна хо джан ня ра-
бот нi ка на баль нiч ным, азна ё мiць 
яго з за га дам аб зваль нен нi па за-
кан чэн нi тэр мi ну дзе ян ня кант рак та 
маг чы ма шля хам на кi ра ван ня на 
яго хат нi ад рас лiс та з па ве дам-
лен нем.

На конт пен сiй: 
дзяр жа вай да ец ца 
маг чы масць вы ба ру

— Якое ва ша стаў лен не да 
па вы шэн ня пен сiй на га ўзрос ту 
ў Бе ла ру сi? Ка лi на гэ ты крок 
вы ра шыць пай сцi Ра сiя, то за ёй 
ру шыць услед i Бе ла русь?

— У Бе ла ру сi за хоў ва ец ца нiз-
кi пен сiй ны ўзрост — 55 га доў для 
жан чын i 60 га доў для муж чын. Та кi 
ж уз рос та вы кры тэ рый дзей нi чае 
i ў Ра сii, Уз бе кi ста не. Са праў ды, 
ва ўмо вах ста рэн ня на сель нiц тва 
пен сiй ны ўзрост па вы ша юць у мно-
гiх кра i нах, у тым лi ку i боль шасць 
дзяр жаў на пост са вец кай пра сто-

ры. Сён ня мы пай шлi па шля ху сты-
му ля ван ня больш поз ня га зва ро ту 
па пен сiю i, да рэ чы, у Стра тэ гii доў-
га тэр мi но ва га раз вiц ця пен сiй най 
сiс тэ мы ў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi 
пра ду гледж ва ец ца ўвя дзен не ана-
ла гiч на га па ды хо ду.

Што да ты чыц ца па вы шэн ня пен-
сiй на га ўзрос ту, то, на маю дум ку, 
у рам ках Са юз най дзяр жа вы на шы 
кро кi з Ра сi яй у гэ тым на прам ку па-
вiн ны быць сiн хрон ны мi.

— Цi маг чы ма яшчэ ад но па-
вы шэн не пра цоў ных пен сiй да 
кан ца го да?

— Пе ра раз лiк бу дзе пра ве дзе ны 
з 1 лiс та па да. У вы нi ку пе ра раз лi ку 
з лiс та па да пра цоў ныя пен сii па вя-
лi чац ца ў ся рэд нiм на 5,3%. Ся рэд-
няя пен сiя па ўзрос це скла дзе ка ля 
2 млн 295 тыс. руб лёў. Фi нан са ван-
не рас хо даў на па вы шэн не пен сiй 
бу дзе ажыц цяў ляц ца са срод каў 
Фон ду са цы яль най аба ро ны на-
сель нiц тва.

Ад на ча со ва з пе ра раз лi кам пра-
цоў ных пен сiй у лiс та па дзе бу дуць 
пе ра раз лi ча ны мi нi маль ныя i са цы-
яль ныя пен сii, над баў кi, па вы шэн нi i 
да пла ты да пен сiй у су вя зi з па ве лi-
чэн нем бюд жэ ту пра жыт ко ва га мi-
нi му му ў ся рэд нiм на ду шу на сель-
нiц тва ў цэ нах ве рас ня 2013 го да

— Цi ёсць звест кi аб тым, коль-
кi ча ла век ска рыс та лi ся маг чы-
мас цю ад кла дзе най пен сii? Цi 
пла ну ец ца пе ра гля даць яе па ра-
мет ры, каб зра бiць больш пры-
ваб най для гра ма дзян?

— Нор ма аб прэ мi яль ным па-
ве лi чэн нi па ме ру пен сii за ад кла-
дзе ны вы хад на пен сiю дзей нi чае 
ў рэс пуб лi цы яшчэ з ве рас ня 1998 
го да. З каст рыч нi ка 2012 го да па-
ве лi чэн не за працяглую пра цу без 
пен сii ста ла больш істотным. Ужо 
больш за 5 ты сяч пен сi я не раў ска-
рыс та лi ся та кiм ва ры ян там па ве лi-
чэн ня ўлас най пен сii. Але аб коль-
кас цi ра бот нi каў, якiя пра цяг ва юць 
пра ца ваць без атры ман ня пен сii, 
ста но вiц ца вя до ма та ды, ка лi яны 
звяр та юц ца па яе пры зна чэн не.

У гэ тым пы тан нi пер ша рад нае 
зна чэн не мае не коль кас ны склад-
нiк. Дзяр жа вай да дзе на маг чы-
масць вы ба ру, а як рас па ра дзiц ца 
гэ тай маг чы мас цю — вы ра шаць 
са мо му ча ла ве ку.

Пад рых та ва ла 
Свят ла на БУСЬ КО.

(Заканчэнне бу дзе.)
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КРО КI ПА ПА ВЫ ШЭН НI ПЕН СIЙ НА ГА ЎЗРОС ТУ 
БУ ДУЦЬ СIН ХРОН НЫ МI З РА СI ЯЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
З 1 лiс та па да 2013 го да па 31 сту дзе ня 2014 го да но вы 

бюд жэт пра жыт ко ва га мi нi му му ў ся рэд нiм на ду шу на-
сель нiц тва (БПМ), згод на з па ста но вай Са ве та Мi нiст раў, 
скла дзе 1 047 530 руб лёў. Но вы БПМ па вы сiў ся на 2,1 %, 
та кiм чы нам, на та кую ж ве лi чы ню ўзрас туць па ме ры не ка-
то рых вi даў дзяр жаў ных да па мог сем' ям, якiя вы хоў ва юць 
дзя цей.

А ме на вi та, ад на ра зо вая да па мо га пры на ра джэн-
нi пер ша га дзi ця цi (10 БПМ ) з лiс та па да бу дзе раў няц ца 
10 475 300 руб лёў, пры на ра джэн нi дру го га i на ступ ных дзя-
цей (14 БПМ) — 14 665 400 руб лёў.

Ад на ра зо вая да па мо га жан чы нам, якiя ста лi на ўлiк у дзяр-
жаў ных ар га нi за цы ях ахо вы зда роўя да 12-тыд нё ва га тэр мi ну 
ця жар нас цi, скла дзе 1 047 500 руб лёў (100 % БПМ).

Што ме сяч ная да па мо га на дзя цей, ста рэй шых за 3 га ды, 
з асоб ных ка тэ го рый сем' яў, якiя вы зна ча юц ца за ка на даў-
ствам: на дзi ця-iн ва лi да з лiс та па да скла дзе 733 300 руб лёў 
(70% БПМ), на iн шых дзя цей у сям'i — 523 800 руб лёў (50 % 
БПМ); што ме сяч ная да па мо га па до гля дзе дзi ця цi-iн ва лi да 
ва ўзрос це да 18 га доў — 1 047 500 руб лёў (100 % БПМ); 
што ме сяч ная да па мо га на дзi ця ва ўзрос це да 18 га доў, iн-
фi цы ра ва на га ВIЧ, — 733 300 руб лёў (70 % БПМ).

Свят ла на БУСЬ КО.

З ЛIС ТА ПА ДА ПАВЫШАЮЦЦА 
ДЗI ЦЯ ЧЫЯ ДА ПА МО ГI

Аб гэ тым га во рыц ца ў па ста-
но ве Са ве та Мі ніст раў ад 25 
каст рыч ні ка 2013 г № 934, якая 
ўсту пае ў сі лу сё ле та 1 ліс та-
па да.

Згод на з да ку мен там, з пе ра-
лі ку са цы яль на знач ных та ва раў 
(ра бот, па слуг), цэ ны (та ры фы) 
на якія рэ гу лю юц ца Мі ніс тэр-
ствам эка но мі кі, вы клю ча ны не-
ка то рыя пра дук ты хар ча ван ня. 
Гэ та фарш з яла ві чы ны, сві ні ны, 
мя са ку рэй і ку ра нят-брой ле раў; 
пель ме ні з яла ві чы ны, сві ні ны, мя са 
ку рэй і ку ра нят-брой ле раў за ма ро-
жа ныя; кры вя ныя і лі вер ныя каў ба-
сы, мяс ныя хля бы, зель цы, паш тэ ты 
з яла ві чы ны, сві ні ны, мя са ку рэй і 
ку ра нят-брой ле раў, суб пра дук таў 
яла віч ных, сві ных, ку ры ных; сы ры 
з ка ро ві на га ма ла ка фер мент ныя 
цвёр дыя, паў цвёр дыя і мяк кія; ры-
ба са лё ная (ся мей ства се ляд цо вых); 
ка ва, чай; соль ку хон ная.

Уне се ны змя нен ні і ў пе ра лік са цы-
яль на знач ных та ва раў (ра бот, па слуг), 
цэ ны (та ры фы) на якія рэ гу лю юц ца 
абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан-
ка мам. З та ко га пе ра лі ку вы клю ча ны 
ба на ны, лі мо ны, апель сі ны, а так са-
ма пан чош на-шкар пэт ка выя вы ра-
бы, мы ла гас па дар чае і сін тэ тыч ныя 
мый ныя срод кі бы та во га пры зна чэн-
ня. Зме ны так са ма за кра ну лі і та ва ры 
для дзя цей, цэ ны на якія рэ гу лю юц ца 

абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы-
кан ка мам. Ця пер гэ ты пе ра лік 
стаў больш кан крэт ным, ка лі ў 
яго ўвай шлі бя ліз на для но ва-
на ро джа ных і дзя цей ясель на га 
ўзрос ту (швей ная); бя ліз на выя 
тры ка таж ныя вы ра бы для но ва-
на ро джа ных і дзя цей ясель на га 
ўзрос ту (па 60-ы па мер уключ-
на); пан чош на-шкар пэт ка выя 
вы ра бы для дзя цей; абу так для 
дзя цей ясель на га ўзрос ту; мы ла, 
зуб ная па ста; сшыт кі школь ныя; 
сос кі ма лоч ныя, пус тыш кі, бу тэ-

леч кі для карм лен ня дзя цей; са ні тар-
на-гі гі е ніч ныя вы ра бы: пя лён кі, пад-
гуз кі, пам пер сы, сур вэт кі віль гот ныя. 
Вы клю ча ны з пе ра лі ку дзі ця чыя лож кі, 
ка ляс кі, коў дры.

У лік па слуг на сель ніц тву, цэ ны на 
якія рэ гу лю юц ца, уве дзе ны па слу гі па 
пе ра воз цы па са жы раў унут ра ным вод-
ным транс пар там агуль на га ка ры стан-
ня ў рэ гу ляр ных зно сі нах.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПЕ РА ЛІК СА ЦЫ ЯЛЬ НА ЗНАЧ НЫХ ТА ВА РАЎ 
СКА РА ЦІ ЛІ НА СЕМ ПА ЗІ ЦЫЙ

Фота БЕЛТА.


