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— Кан сты ту цыя Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь га ран туе пра ва кож на га на 
атры ман не ква лі фі ка ва най юры дыч-
най да па мо гі, — на га да ла су раз моў-
цам стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў-
стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве 
Лі лія МА РОЗ. — Сэн сам іс на ван ня 
ад ва ка ту ры як ін сты ту ту пра фе сій-
най аба ро ны і прад стаў ніц тва з'яў ля-
ец ца ака зан не юры дыч най да па мо гі 
ўсім, хто мае ў ёй па трэ бу. Бяс спрэч-
на, на яў насць у дзяр жа ве асоб, якія 
здоль ныя пра віль на і ква лі фі ка ва на 
ака заць та кую да па мо гу, з'яў ля ец ца 
за ло гам дэ ма кра тыч на га раз віц ця 
гра мад ства.

За кон «Аб ад ва ка ту ры і ад ва кац-
кай дзей нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь» быў пры ня ты як раз з мэ тай 
ака зан ня больш эфек тыў най пра-
ва вой да па мо гі. У ім за ма ца ва ны 
но выя кі рун кі дзей нас ці ад ва ка таў, 
якія ця пер ма юць пра ва вы сту паць 
пры мі ры це ля мі, ме ды я та ра мі і тра-
цей скі мі суд дзя мі. Іс тот ныя зме ны 
ад бы лі ся ў сіс тэ ме ор га наў ад ва кац-
ка га са ма кі ра ван ня, у пра вах і аба-
вяз ках ад ва ка таў.

— За кон увёў ад ва кац кую ма на-
по лію на прад стаў лен не ін та рэ саў 
клі ен таў у су дзе, што ў юры дыч най 
гра мад скас ці, асаб лі ва ся род ад ва-
ка таў, вы клі ка ла ў цэ лым па зі тыў-
ную рэ ак цыю, — кан ста та ва ла стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па за ка на даў стве 
Люд мі ла МІ ХАЛЬ КО ВА. — Ад нак 
ад ра зу пас ля пры няц ця за ко на і пад-
час яго дзе ян ня вы каз ва лі ся і до сыць 
кры тыч ныя за ўва гі, якія ты чац ца 
ўзмац нен ня кант ро лю дзяр жа вы 
над ад ва кац кай су пол кай, бяс плат-

най юры дыч най да па мо гі, ад сут нас ці 
цэ лас най сіс тэ мы пад рых тоў кі і пе-
ра пад рых тоў кі пра фе сій ных кад раў 
ад ва ка ту ры.

Ар га ні за та ры «круг ла га ста-
ла» за ся ро дзі лі ўва гу ас тат ніх яго 
ўдзель ні каў на тым, што ў ад па вед-
нас ці з рэг ла мен там, усе вы ка за ныя 
на па ся джэн ні ідэі мо гуць увай сці ў 
бу ду чы за ко на пра ект, бо пра вод зяць 
яго ра зам і дэ пу та ты Па ла ты прад-
стаў ні коў, і чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

— У цэ лым за кон «ад быў ся» — як 
для боль шас ці ад ва ка таў, так і для 
гра ма дзян, — пры знаў стар шы ня 
Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі ад ва ка таў 
Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ. — Да ста ноў чых 
на він за ко на трэ ба ад нес ці, перш за 
ўсё, ма на по лію ад ва ка таў на прад-
стаў ніц тва ў су дах, утва рэн не но вых 
фор маў ад ва кац кай дзей нас ці і да-
ступ насць юры дыч най да па мо гі. Ра-
зам з тым, ёсць но ва ўвя дзен ні, якія 
мож на ад нес ці як да ста ноў чых, так 
і да ад моў ных.

Ся род не ад на знач ных нор маў 
стар шы ня Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі 
на зваў са ма стой насць ад ва ка таў у 
вы зна чэн ні ма тэ ры яль на-тэх ніч на га 
раз віц ця ка ле гій.

«З ад на го бо ку, гэ та цу доў на: у 
ад ва ка таў з'я ві ла ся рэ аль ная маг-
чы масць доб ра за раб ляць. Акра мя 
та го, за ка на даў ца зра біў усё для 
та го, каб мак сі маль на змен шыць 
лю быя пе рад умо вы для фі нан са вых 
па ру шэн няў. З ін ша га бо ку, не ўсе 
ад ва ка ты зра зу ме лі, што пра да стаў-
ле ныя маг чы мас ці на кла да юць на іх 
і аба вяз кі. На прык лад, вы ра ша ю чы 
пы тан не з унёс ка мі на ўтры ман не тэ-
ры та ры яль ных ка ле гій і ў фонд раз-

віц ця ад ва ка ту ры, не аб ход на ду маць 
пра тое, што ў асно ву па стаў ле на 
да ступ насць юры дыч най да па мо гі, і 
яна па він на быць ака за на ўсім гра-
ма дзя нам Бе ла ру сі, а не толь кі жы-
ха рам аб лас ных цэнт раў і ста лі цы», 
— па тлу ма чыў Вік тар Чай чыц.

Ён пра па на ваў пе ра клас ці за да чу 
вы зна чэн ня ўнёс каў на са ве ты ад-
ва ка таў, у якія вы бі раць най больш 
аў та ры тэт ных і пра грэ сіў ных пра фе-
сі я на лаў, якія жа да юць пра ца ваць на 
ка рысць усёй ад ва ка ту ры.

Да лё ка не ад на знач най стар шы-
ня Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі на зваў 
так са ма нор му па ар га ні за цыі ста-
жы роў кі і пры ёму ў ад ва ка ту ру па 
за яў ках юры дыч ных кан суль та цый. 
«Упэў не ны, што ад ва ка ту ра праз 
улас ныя са ве ты па він на са ма стой-

на пад бі раць кад ры, на ву чаць, па-
вы шаць іх ква лі фі ка цыю і вы ра шаць, 
у якіх вы пад ках пла ціць ста жо рам, 
а ў якіх, на ад ва рот, браць пла ту за 
на ву чан не, як гэ та ро біц ца ва ўсім 
све це».

— Аплач ваць ста жы роў ку ў ста лі-
цы не мэ та згод на, але трэ ба пла ціць 
у 3-4 ра зы больш тым, хто пай шоў 
бы пра ца ваць, на прык лад, у Бра гі не, 
дзе ў нас ця пер ня ма не толь кі ні вод-
на га ста жо ра, але і ўлас на ад ва ка та, 
— лі чыць Вік тар Чай чыц.

Ся род ста ноў чых но ва ўвя дзен-
няў быў на зва ны ін сты тут па моч ні-
каў ад ва ка та. Але на прак ты цы вы-
свет лі ла ся, што юры дыч ныя ВНУ не 
ма юць пра ва на кі роў ваць ма ла дых 
спе цы я ліс таў па раз мер ка ван ні на 
гэ тую па са ду, бо ў ква лі фі ка цый ным 
да вед ні ку ня ма та кой спе цы яль нас-
ці. Уні вер сі тэт ужо быў па пя рэ джа ны 
Ка мі тэ там дзяр жаў на га кант ро лю, 
што раз мер ка ван не на па са ду па-
моч ні ка ад ва ка та з'яў ля ец ца па-
ру шэн нем і бу дзе ка рац ца вя лі кі мі 
штра фа мі.

Ёсць шмат пы тан няў, якія ма-
юць важ нае зна чэн не не толь кі для 
ра бо ты ад ва ка таў, але для ўсіх ар-
га ні за цый і ве дам стваў, і са мае га-
лоў нае — для гра ма дзян, якім так-
са ма не аб ход на ве даць, на што яны 
мо гуць раз ліч ваць пры зва ро це па 
ква лі фі ка ва ную юры дыч ную да па мо-
гу, і што ра біць, ка лі гэ тая да па мо га 
аказ ва ец ца ня якас на. Пы тан ні ад ва-
кац кай тай ны, ака зан ня юры дыч най 
да па мо гі за кошт ка ле гіі, атры ман не 
ад ка заў на за пы ты ад ва ка таў трэ-
ба пра пі саць мак сі маль на дак лад-
на, лі чаць у Рэс пуб лі кан скай ка ле гіі 
ад ва ка таў.

— Ад но з га лоў ных пы тан няў: 
«Хто па ві нен вы ра шаць усе спрэч-
ныя пы тан ні ў паў ся дзён най ад ва-
кац кай дзей нас ці?» На наш по гляд, 
гэ та па він ны ра біць ор га ны ад ва кац-

ка га са ма кі ра ван ня, — ска заў Вік тар 
Чай чыц. — Не дак лад на пра пі са ныя 
ў за ко не паў на моц твы Рэс пуб лі кан-
скай ка ле гіі не да зва ля юць ёй якас на 
кі ра ваць тэ ры та ры яль ны мі струк ту-
ра мі.

Ся род са мых ба лю чых праб лем 
ад ва ка ту ры бы лі на зва ны ад ка зы на 
за пы ты. Ад ва ка ты ма юць пра ва за-
пыт ваць ін фар ма цыю, але да лё ка не 
ўсе ве дам ствы лі чаць не аб ход ным ім 
ад каз ваць. На прык лад, Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя ка жа: «А дзе на пі са-
на, што ваш за кон больш важ ны, 
чым за кон аб ахо ве зда роўя?» З-за 
ад сут нас ці ўзгод не нас ці па між пра-
ва вы мі ак та мі ад ва ка ты не ма юць 
маг чы мас ці якас на пад рых та ваць 
іс ка выя за явы, пры клас ці ўсе не аб-
ход ныя да ку мен ты, што пры му шае 
по тым ад кла даць су до вы раз бор.

«А мы не мо жам гэ тыя да ку мен ты 
са браць, бо, ка лі, на прык лад, муж з 
жон кай дзе ляць ма ё масць і жон ка 
ве дае, што муж упо тай кі ад яе ку-
піў аў та ма біль, то на наш за пыт ДАІ 
спа сы ла ец ца на «тай ну аса біс та га 
жыц ця» і ад маў ляе ў пра да стаў лен-
ні ін фар ма цыі. Мы пра па ну ем рэа лі-
зоў ваць ме ха нізм, які б па пя рэдж ваў 
зло ўжы ван ні, але да зва ляў бы нам 
якас на вы кон ваць сваю ра бо ту», — 
слуш на за ўва жа юць ад ва ка ты.
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ПРА ВА НА АБА РО НУ
Но вы за кон аб ад ва ка ту ры аб мер ка ва лі абедз ве па ла ты На цы я наль на га схо ду

За кон «Аб ад ва ка ту ры і ад ва кац кай дзей нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь» быў пры ня ты ў снеж ні 2011 го да. Па сту пе ні на ступ стваў яго 
пры зна юць рэ фар місц кім, а між на род ныя экс пер ты на зы ва юць гэ ты 
за кон ад ным з пра грэ сіў ных на пра сто ры СНД. Ра зам з тым, пас ля 
яго пры няц ця дыс ку сіі і спрэч кі ва кол бе ла рус кай ад ва ка ту ры не 
сціх лі. Праз 2 га ды пар ла мен та рыі пра вя лі ма ні то рынг па ла жэн няў 
за ко на і са бра лі за «круг лым ста лом» ву чо ных, прад стаў ні коў ад ва-
кац кай су пол кі, Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, Ге не раль най пра ку ра ту ры, 
След ча га ка мі тэ та і Мі ніс тэр ства юс ты цыі, каб ра зам вы пра ца ваць 
кан крэт ныя пра па но вы па вы ра шэн ні праб лем у гэ тай сфе ры.

Пы тан ні ад ва кац кай 
тай ны, ака зан ня 
юры дыч най да па мо гі 
за кошт ка ле гіі, 
атры ман не ад ка заў 
на за пы ты ад ва ка таў 
трэ ба пра пі саць 
мак сі маль на 
дак лад на, лі чаць 
у Рэс пуб лі кан скай 
ка ле гіі ад ва ка таў.

Звяр та юц ца да вас вы ха валь ні кі 
дзі ця чых сад коў На ва груд ка. Вось 
ужо дру гі год за пар пад час лет ніх 
ка ні кул нас пры му ша юць у за гад ным 
па рад ку ехаць пра ца ваць вы ха валь-
ні ка мі ў дзі ця чы азда раў лен чы лет-
нік «Сві цязь» у На ва груд скім ра ё не.

Ха це ла ся б да ве дац ца, ці мае пра-
ва за гад чы ца дзі ця ча га са да на кі роў-
ваць нас ту ды пра ца ваць? Ча му ні хто 
не ўліч вае, што на пра ця гу ўся го го да 
мы і так пра цу ем вы ха валь ні ка мі? І 
ча му за ад пра ца ва ную поў ную зме ну 
нам вы плач ва ец ца толь кі ся рэд няя 
за ра бот ная пла та?

З па ва гай, пе да го гі дзі ця чых 
сад коў, г. На ва гру дак.

Як па тлу ма чы лі нам у ЦК Бе ла рус-
ка га праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і 
на ву кі, у ад па вед нас ці з ар ты ку лам 33 
Пра цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, у вы пад ку вы твор чай не аб ход-
нас ці най маль нік мае пра ва пе ра вес ці 
ра бот ні ка на не аб умоў ле ную пра цоў-
ным да га во рам ра бо ту (па ін шай пра-
фе сіі, спе цы яль нас ці, ква лі фі ка цыі, па-
са дзе), а так са ма на ра бо ту да ін ша га 
най маль ні ка.

Вы твор чай не аб ход нас цю пры зна-
ец ца не аб ход насць для гэ та га най-
маль ні ка па пя рэдж ван ня ка та стро фы, 
вы твор чай ава рыі або не ад клад на га 
ўста ра нен ня іх на ступ стваў або на ступ-
стваў сты хій на га бед ства, па пя рэдж-
ван ня ня шчас ных вы пад каў, пра стою, 

зні шчэн ня, пса ван ня ма ё мас ці най-
маль ні ка або ін шай ма ё мас ці і ў ін шых 
вы ключ ных вы пад ках, а так са ма для 
за ме ны ра бот ні ка, які ад сут ні чае. Пры 
гэ тым ра бот нік не мо жа быць пе ра ве-
дзе ны на пра цу, якая су праць па ка за на 
яму па ста не зда роўя.

Ча со вы пе ра вод у су вя зі з вы твор-
чай не аб ход нас цю ажыц цяў ля ец ца без 
зго ды ра бот ні ка на тэр мін да ад на го 
ме ся ца, а для за ме ны ра бот ні ка, які 
ад сут ні чае, та кі пе ра вод не мо жа пе ра-
вы шаць адзін ме сяц на пра ця гу ка лян-
дар на га го да (з 1 сту дзе ня па 31 снеж-
ня). Па ўзгад нен ні ба коў тэр мін та ко га 
пе ра во ду мо жа быць па вя лі ча ны.

Ча со вы пе ра вод у су вя зі з вы твор чай 
не аб ход нас цю ў ін шую мяс цо васць да-
пус ка ец ца толь кі са зго ды ра бот ні ка.

Пры ча со вым пе ра вод зе ў су вя зі з 
вы твор чай не аб ход нас цю апла та пра-
цы ажыц цяў ля ец ца, зы хо дзя чы з аб'-
ёмаў вы ка на най ра бо ты, але яна не 
мо жа быць ні жэй шай за ся рэд ні за ро-
бак на ра ней шым мес цы пра цы.

Ра бо та ў азда раў лен чым лет ні ку не 
мо жа быць вы твор чай не аб ход нас цю, 
па коль кі дзей насць лет ні ка пла ну ец-
ца сіс тэ ма тыч на і ў за га дзя вы зна ча ны 
пе ры яд.

Лет ні кі аба вя за ны за бяс пе чыць пад-
бор, пры ём на ра бо ту і рас ста ноў ку кад-
раў, па вы шэн не іх ква лі фі ка цыі (пад-
пункт 4.4 пунк та 4 ар ты ку ла 285 Ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб аду ка цыі»).

Так, пе рад па чат кам азда раў лен чай 
кам па ніі кі раў нік лет ні ка, уста но вы аду-
ка цыі або ін шай ар га ні за цыі ар га ні зуе 
ра бо ту па за сва ен ні пры цяг ну ты мі пе-
да га гіч ны мі ра бот ні ка мі аду ка цый най 
пра гра мы на ву чаль ных кур саў (лек то-
ры яў, тэ ма тыч ных се мі на раў, прак ты ку-
маў, трэ нін гаў і ін шых ві даў на ву чан ня). 
(Па ла жэн не аб вы ха ваў ча-азда раў лен-
чай уста но ве аду ка цыі, за цвер джа нае 
па ста но вай Мі ніс тэр ства аду ка цыі ад 
19.07.2011 г. № 89.)

У ад па вед нас ці з за га дам Рэс пуб-
лі кан ска га цэнт ра па азда раў лен ні і 
са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні на сель-
ніц тва «Аб за цвяр джэн ні пры клад ных 
штат ных нар ма ты ваў коль кас ці ра бот-
ні каў азда раў лен чых ла ге раў з круг-
ла су тач ным зна хо джан нем дзя цей» 
ад 25.04.2007 г. № 22 за цвер джа ны 
пры клад ныя штат ныя нар ма ты вы 
коль кас ці ра бот ні каў ла ге раў з круг-
ла су тач ным зна хо джан нем дзя цей. 
Акра мя та го, трэ ба мець на ўва зе, 
што ў ла ге ры пе да га гіч ныя ра бот ні кі, 
у ад роз нен не ад асноў на га мес ца пра-
цы, бу дуць пра ца ваць па ін шым пра-
цоў ным да га во ры, на ін шых па са дах, 
вы кон ваць ін шыя служ бо выя аба вяз кі і 
мець ін шыя ўмо вы апла ты пра цы. Гэ та 
азна чае іх пры ём на ра бо ту з за ха ван-
нем пра цэ ду ры, вы зна ча най за ка на-
даў ствам аб пра цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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ВЯ ЛІЗ НЫЯ СРОД КІ 
«ВЫ ЛЯ ТА ЮЦЬ У ТРУ БУ»

Мно гія кі раў ні кі суб' ек таў гас па да ран ня «за бы лі ся» аб па-
тра ба ван нях прэ зі дэнц кай Ды рэк ты вы № 3 «Эка но мія і бе-
раж лі васць — га лоў ныя фак та ры эка на міч най бяс пе кі дзяр-
жа вы», лі чыць Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай 
воб лас ці.

У сіс тэ ме жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі воб лас ці толь кі за 
мі ну лы год да пу шча ны звыш нар ма тыў ны рас ход элект ра энер гіі, 
па лі ва, стра ты цеп ла энер гіі ў сет ках на агуль ную су му больш за 
10 міль яр даў руб лёў. У ААТ «Грод на жыл буд» уто е на звыш нар-
ма тыў нае спа жы ван не па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў у па ме ры 
ка ля 600 міль ё наў руб лёў. На прад пры ем стве «Лі да буд кан струк-
цыя» цэ лы год пра ца ва лі без за цвер джа ных норм рас хо ду па ліў-
на-энер ге тыч ных рэ сур саў, якія (на су му больш за 5 міль яр даў 
руб лёў) бы лі спі са ны на са бе кошт вы раб ля е май пра дук цыі.

Ка мі тэт дзярж кант ро лю звяр тае ўва гу на тое, што ў па доб най 
сі ту а цыі не заў сё ды прын цы по вую па зі цыю зай ма юць ор га ны 
мяс цо вай ула ды, якія, згод на з па тра ба ван ня мі за ка на даў ства, 
за цвяр джа юць нор мы рас хо ду па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў, 
рас пра ца ва ныя пад ве дам ны мі ар га ні за цы я мі. На прык лад, у 
ААТ «Грод на жа ле за бе тон» нор мы за цвяр джа лі ся без на яў нас ці 
ад па вед ных раз лі каў. Ва УЖРЭП Ле нін ска га ра ё на г. Грод на, у 
ААТ «Грод на жыл буд» — па раз лі ках, у якія не ўклю ча ны ўсе не-
аб ход ныя звест кі.

Та кім чы нам, вя ліз ныя срод кі, дзя сят кі міль яр даў руб лёў, фак-
тыч на «вы ля та юць у тру бу» і, ра зам з тым, не заў сё ды за бяс печ ва-
ец ца свое ча со вая апла та за энер га нось бі ты, за якія кра і на пла ціць 
ва лю тай. За па зы ча насць ар га ні за цый воб лас ці за іх скла дае 
ўжо больш за 215 міль яр даў руб лёў. «Лі да ра мі» тут з'яў ля юц ца 
ААТ «Бел кард», два шкло за во ды, Гро дзен ская ага род нін ная фаб-
ры ка, ААТ «Смар гонь лён». Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю да ру чыў 
мяс цо вым ор га нам вы ка наў чай ула ды пры няць ме ры па за бес пя-
чэн ні апла ты ў поў ным аб' ёме за спа жы тыя ў рэ гі ё нах энер га рэ сур-
сы да 1 жніў ня. Кант роль па гэ тым пы тан ні бу дзе пра доў жа ны.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Пы таль нікПы таль нік  ��
РА БО ТА Ў ЛЕТ НІ КУ: 

ДОБ РА АХ ВОТ НАЯ ЦІ ПРЫ МУ СО ВАЯ?


