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(За кан чэн не. Па ча так — 
у ну ма рах ад 21, 22, 25 лю та га 

2014 го да.)
— Доб ры дзень! Вам тэ ле фа нуе 
Ста ні сла ва Ста ні сла ваў на. Я жы-
ву ў Іў еў скім ра ё не, мне 88 га доў. 
Май му сы ну 54 га ды, у яго дру гая 
гру па ін ва лід нас ці, і ён атрым лі вае 
пен сію па ін ва лід нас ці 1290 тыс. 
руб. Я атрым лі ваю 2,6 млн руб. Ча-
му так, ча му яго пен сія ні жэй шая 
за пра жыт ко вы мі ні мум? Та му што 
мая пен сія з ёй плю су ец ца?

— Ста ні сла ва Ста ні сла ваў на, пен-
сія вы ліч ва ец ца кож на му пен сі я не ру 
асоб на, не за леж на ад па ме ру пен сій 
ін шых чле наў сям'і. Па мер яе за ле-
жыць ад пра цяг лас ці ста жу і за роб ку, 
а ў ін ва лі даў — яшчэ і ад гру пы ін ва-
лід нас ці.

Пен сія ва ша га сы на ня знач на вы-
шэй шая за мі ні маль ную пен сію па ін-
ва лід нас ці для ін ва лі даў дру гой гру пы 
(1274 тыс. руб лёў). Гэ та свед чыць аб 
тым, што яго зар пла та да пры зна чэн ня 
пен сіі бы ла ніз кай. На конт вы каз ван ня 
аб тым, што пен сія ва ша га сы на ні жэй-

шая за пра жыт ко вы мі ні мум, за ўва жу, 
што бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му 
пен сі я не ра ў цэ нах снеж ня 2013 го да 
раў ня ец ца 959 270 руб лёў.

Ёсць яшчэ бюд жэт пра жы ткова га мі-
ні му му ў ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва 
(у цэ нах снеж ня 2013 го да ён скла дае 
1 128 070 руб лёў). Ён пры мя ня ец ца для 
вы ра шэн ня пы тан ня аб ака зан ні дзяр жаў-
най ад рас най са цы яль най да па мо гі, пры 
гэ тым уліч ва ец ца і су куп ны да ход сям'і.

Га лі на Мі ка ла еў на, Ка пыль скі ра ён:
— Унуч ка жы ве ў Слуц ку, яна на-
ра дзі ла дзі ця не ў шлю бе. Жы ве 
з ма май і бра там, ма ма пра цуе 
вы ха валь ні цай у дзі ця чым сад ку. 
Унуч ка атрым лі вае дзі ця чае хар-
ча ван не і да па мо гу 1,9 млн руб лёў. 
Дзі ця хва рэе. Ка лі ўнуч ка звяр ну-
ла ся ў са цы яль ную служ бу па да-
дат ко вую да па мо гу, ёй ска за лі: 
ка лі да дзім гро шы — не да дзім 
хар ча ван ня. Ці пра віль на гэ та?

— На жаль, Га лі на Мі ка ла еў на да ла 
не да стат ко ва ін фар ма цыі для ад ка зу на 
яе пы тан не (зва нок быў за рэ гіст ра ва ны 
на пя рэ дад ні. — Рэд.).

Ра зам з тым мож на пра ка мен та ваць 
на ступ нае.

Ма ла за бяс пе ча ныя сем'і, якія вы хоў-
ва юць дзя цей ва ўзрос це да 2 га доў, 
ма юць пра ва на ад на ча со вае пра да-
стаў лен не пра дук то вых на бо раў і што-
ме сяч най са цы яль най да па мо гі. Пры 
гэ тым вы зна чэн не пра ва на та кія ві ды 
ад рас най са цы яль най да па мо гі кры ху 
ад роз ні ва ец ца.

Так, пры за бес пя чэн ні пра дук та мі хар-
ча ван ня ў склад сям'і ўклю ча юц ца толь кі 
баць кі і іх не паў на лет нія дзе ці. Пры вы зна-
чэн ні пра ва на што ме сяч ную са цы яль ную 
да па мо гу ў скла дзе сям'і ўліч ва юц ца ўсе 
чле ны сям'і, якія су мес на пра жы ва юць і 
вя дуць агуль ную гас па дар ку.

Та кім чы нам, у вы пад ку вя дзен ня ва-
шай унуч кай су мес най гас па дар кі з ма-
май і бра там пры раз лі ку ся рэд не ду ша-
во га да хо ду бу дуць уліч вац ца і да хо ды 
ма мы і бра та. У вы пад ку пе ра вы шэн ня 
ся рэд не ду ша во га да хо ду ве лі чы ні БПМ 
(1 128 070 руб лёў) пра ва на атры ман-
не што ме сяч най са цы яль най да па мо гі 
сям'я ва шай унуч кі мець не бу дзе.

Свят ла на БУСЬ КО
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ПАД ТРЫМ КА ПА АД РА СЕ
На мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Аляксандр РУМАК ад ка заў 
на пы тан ні на шых чы та чоў на конт дзяр жаў най ад рас най са цы яль най да па мо гі

У га лоў ным аду ка цый ным 
ве дам стве раз гле дзе лі зва-
рот на ша га чы та ча і ад ка за лі 
на ступ нае:

«У ад па вед нас ці з па ста-
но вай Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
5 ве рас ня 2011 го да № 255 
пра цяг ласць пра цоў на га ча-

су пры вы ка нан ні служ бо вых 
аба вяз каў не па він на пе ра-
вы шаць 36 га дзін на ты дзень. 
Пры гэ тым нор ма пе да га гіч-
най на груз кі на стаў ку скла-
дае 20 га дзін на ты дзень.

Пад пе да га гіч най на груз-
кай ма ец ца на ўва зе аб' ём пе-
да га гіч най дзей нас ці ў част цы 

рэа лі за цыі змес ту аду ка цый-
ных пра грам, пра грам вы ха-
ван ня, уклю ча ю чы да дат ко вы 
кант роль за ву чэб най дзей-
нас цю на ву чэн цаў і ар га ні за-
цый на-вы ха ваў чую ра бо ту.

Аду ка цый ны пра цэс ва 
ўста но ве агуль най ся рэд-
няй аду ка цыі ажыц цяў ля ец-

ца ў рэ жы ме шас ці дзён на га 
школь на га тыд ня. Пас ля ву-
чэб ных за ня ткаў або ў шос-
ты школь ны дзень на стаў нік 
мо жа пра во дзіць з на ву чэн-
ца мі куль тур на-ма са выя, 
фіз куль тур на-азда раў лен-
чыя і ін шыя вы ха ваў чыя ме-
ра пры ем ствы, пра ца ваць з 
баць ка мі і г.д. Вы шэй пе ра-
лі ча ная ра бо та аплач ва ец-
ца на стаў ні ку за кошт га дзін 
ар га ні за цый на-вы ха ваў чай 
ра бо ты.

Акра мя ўста ноў ле най пе-
да га гіч най на груз кі на стаў нік 
ажыц цяў ляе так са ма ін шыя 
функ цыі ў рам ках служ бо вай 
ін струк цыі, якія вы кон ва юц ца 
ў ме жах 36-га дзін на га ра бо-
ча га тыд ня».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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У 
мі ну лую се ра ду на га рад ской пло шчы Ле пе ля ад быў ся 
мі тынг-рэ кві ем з удзе лам прад стаў ні коў Па ста ян на га 
ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы, удзель ні каў між на род на га 

пра ек та «Мар ское бра тэр ства — не па руш нае!», прад стаў-
ні коў ва ен на-па тры я тыч на га клу ба «Подз віг» і ўлад го ра да 
Ге лен джы ка Крас на дар ска га краю, ве тэ ран скіх ар га ні за цый, 
улад ра ё на, жы ха роў гэ та га азёр на га го ра да.

Ця пер у Бе ла ру сі і Ра сіі ад бы ва ец ца ак цыя па мя ці «Мар-
скія кры лы Ай чы ны», пры све ча ная подз ві гу бе ла ру саў і рус кіх 
у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ак цыю пра вод зяць ак ты віс-
ты між на род на га па тры я тыч на га ру ху «Мар ское бра тэр ства 
— не па руш нае!» з мэ тай вяр тан ня на ра дзі му ім ёнаў лёт чы-
каў-бе ла ру саў, якія за гі ну лі ў біт вах за Чор нае мо ра.

Пе ра па ха ван не астан каў ма лод ша га сяр жан та Мі ка лая 
Мі хай ла ві ча Пшон кі ад бы ло ся на мо гіл ках вёс кі Сла ба да Ле-
пель ска га ра ё на з во ін скай га на ро вай вар тай, па пра ва слаў-
ным аб ра дзе. Ся род ста рэй шых жы ха роў вёс кі зна хо дзіў ся 
і стры еч ны брат лёт чы ка-ге роя.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

ЛЁТ ЧЫК-ГЕ РОЙ ВЯР НУЎ СЯ НА РА ДЗІ МУ
Дэ ле га цыя Крас на дар ска га краю пе рад ала на ра дзі му астан кі лёт чы ка-ге роя, 
ура джэн ца Ле пель ска га ра ё на Мі ка лая Пшон кі, які за гі нуў на Чар на мор скім 
уз бя рэж жы Ку ба ні ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ПамяцьПамяць  ��

Пы таль нікПы таль нік  ��РА БО ТА НА СТАЎ НІ КА — 
36 ГА ДЗІН НА ТЫ ДЗЕНЬ?
Пра чы таў ста тыс тыч ныя звест кі па ся-
рэд ніх за роб ках за 2013 год, і мя не здзі віў 
па мер за роб каў у аду ка цыі. Тым больш 
што на груз ка на пе да го гаў па вя лі чы ла-
ся на дзве га дзі ны за ты дзень, а гэ та, 
між ін шым, цэ лы да дат ко вы 8-га дзін ны 
ра бо чы дзень. Та му ў мя не ўзнік ла не-
каль кі пы тан няў. Як нар мі ру ец ца ра бо чы 
дзень на стаў ні ка і якая яго пра цяг ласць? 
Не ка то рыя на стаў ні кі ма юць па не каль кі 
га дзін звыш нар ма тыў на га ча су... Як ім 
аплач ва ец ца звыш уроч ная ра бо та? Трэ ба 
мець на ўва зе так са ма, што на на стаў ні ка 

ўскла дзе на і шмат роз ных ін шых аба вяз-
каў: на вед ван не вуч няў на да му, удзел у 
куль тур на-ма са вых, спар тыў ных ме ра-
пры ем ствах. Ро біц ца гэ та пас ля ўро каў 
і ў вы хад ныя дні. Як гэ ты час на стаў ні ку 
ўліч ва ец ца і як ён па ві нен аплач вац ца? 
А ці не па ру шац ца пры гэ тым кан сты ту-
цый нае пра ва пе да го гаў на ад па чы нак 
і пра цоў нае за ка на даў ства? Што ду ма-
юць па гэ тых пы тан нях у Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі?

Ры чард Ві толь да віч МАК РЫЦ КІ, 
г.п. Івя нец.

ШТО МУ СЯЦЬ РА БІЦЬ 
ДВОР НІ КІ?

Про сім рас ка заць на ста рон ках га зе ты аб асноў ных 
аба вяз ках ра бо чых па комп лекс ным пры бі ран ні і 
ўтры ман ні до ма ўла дан няў. Нам за гад ва юць вы кон-
ваць роз ныя ра бо ты, якія, на наш по гляд, да аба вяз-
каў двор ні каў ма юць вель мі ўскос нае да чы нен не. 
На прык лад, гру зіць буй на га ба рыт ныя ад хо ды на 
ма шы ны...

С., Ма ла дзеч на.

— Пе ра лік аба вяз каў гэ тых ра бо чых зме шча ны ў раз-
дзе ле 3 па ста но вы Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі №12 ад 20 мая 2013 го да. Ён пра ду гледж вае 
як па ра дак пад тры ман ня і ад наў лен ня па трэб на га са ні-
тар на га ды тэх ніч на га ста ну жы лых да моў, ін шых ка пі-
таль ных бу дын каў ды пры да мо вай тэ ры то рыі, так і пе-
ры я дыч насць вы ка нан ня гэ тых ра бот. Га лі но выя нор мы 
ча су, аб слу гоў ван ня і нор мы вы дат ка ван ня ма тэ ры я лаў 
на тэх ніч нае аб слу гоў ван не жыл лё ва га фон ду за цвер-
джа ны па ста но вай №29 Мі ніс тэр ства ЖКГ ад 5 лі пе ня 
2007 го да, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў ЖЭС №32 ЖРЭА 
За вод ска га ра ё на Мін ска.

Гэ ты раз дзел рэг ла мен туе пра цу двор ні каў у роз ны 
час го да, асноў ныя ві ды ра бот па знеш нім доб ра ўпа рад-
ка ван ні тэ ры то рыі, аб слу гоў ван ні смец цеп ра во ду (пры яго 
на яў нас ці), а так са ма па пад тры ман ні на леж на га са ні тар-
на га ста ну ў да па мож ных па мяш кан нях.

На прык лад, узім ку двор ні кі му сяць пры бі раць кан тэй-
нер ную пля цоў ку, све жы снег і на ледзь як мі ні мум раз на 
су ткі. А вось ка лі з-за га ла лё ду на тра ту а ры ці на пра ез-
дзе ўтва ры ла ся коў зан ка, то пя сок трэ ба сы паць ужо па 
ме ры не аб ход нас ці.

У цёп лы час го да пры бі раць пры да мо вую тэ ры то рыю 
трэ ба раз на два-тры дні — гэ ты ін тэр вал ча су за ле жыць 
ад ха рак та ру яе па крыц ця.

У пры ват нас ці, пункт 3.2.6 пра ду гледж вае руч ную па-
груз ку буй на га ба рыт на га смец ця на аў та транс парт. Пра-
во дзіц ца яна згод на з за цвер джа ным гра фі кам. Мес цы 
агуль на га ка ры стан ня му сяць пры бі рац ца не ра дзей за 
два ра зы на ты дзень. А вось зні шчэн не шкод ных на ся-
ко мых і гры зу ноў ад бы ва ец ца пры не аб ход нас ці. Мыць і 
дэз ын фі цы ра ваць лес віч ную клет ку, ліфт і смец цеп ра вод 
не аб ход на два ра зы на ме сяц. Не па срэд на ў сам пад' ём-
нік трэ ба на ве дац ца з ануч кай для пры бор кі раз на пяць 
дзён...

А на огул — чыс та не там, дзе ін тэн сіў на пры бі ра юць, а 
там, дзе не рас кід ва юць смец це. Та му на леж ны стан два-
ра, ліф та, лес віч най клет кі ды смец цеп ра во да за ле жыць 
не столь кі ад пра цы двор ні ка, коль кі ад са міх жыль цоў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЗА ВОД ВЫ ЛІ ЧАЛЬ НАЙ 
ТЭХ НІ КІ ПОЙ ДЗЕ 
З МА ЛА ТКА

Дзяр жаў ны ка мі тэт 
па ма ё мас ці аб' яў ляе аб 
пра вя дзен ні 27 са ка ві ка 
аў кцы ё ну па про да жы 
ма ё мас ці ак цы я нер на-
га та ва рыст ва «Мін скае 
вы твор чае аб' яд нан не 
вы лі чаль най тэх ні кі», 
па ве да мі лі рэ дак цыі ў 
прэс-служ бе ка мі тэ та.

Су мес ным пра даў цом 
вы стаў ле най не ру хо мас-
ці з'яў ля ец ца Мі ніс тэр ства 
пра мыс ло вас ці і ак цы я не-
ры гэ та га та ва рыст ва. На 
тар гах бу ду чым па куп ні кам 
пра па ну ец ца 13 асоб ных 
ло таў. Тут ёсць аў та ном-
ныя ка пі таль ныя па бу до вы 
і іза ля ва ныя шмат функ-
цы я наль ныя па мяш кан ні 
(част ка з якіх — ра зам са 
спе цы яль ным тэх ніч ным 
аб ста ля ван нем).

Да лей шае пры зна-
чэн не вы ка ры стан ня не-
ру хо май ма ё мас ці, якая 
ад чу жа ец ца, па куп ні ку 
не аб ход на бу дзе ўзгад-
ніць з Мін скім га рад скім 
вы ка наў чым ка мі тэ там.

Сяр гей КУР КАЧ.
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