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Як па вя лі чыць стаж 
сва ёй дзяр жаў най 

служ бы
— Ця пер я су пра цоў ні ца рай вы кан ка ма, а з 

1994 па 1998 год пра ца ва ла на дзяр жаў ным за-
вод зе. Ці бу дзе гэ ты пе ры яд (пра ца на за вод зе) 
за лі ча ны мне ў стаж дзяр жаў най служ бы?

З па ва гай, Ган на, г. Жа бін ка.

На пы тан не ад каз вае Яў-
ге нія МІЦ КЕ ВІЧ, кан суль тант 
упраў лен ня пра ва во га рэ гу ля-
ван ня са цы яль най дзей нас ці 
дзяр жа вы га лоў на га ўпраў-
лен ня нар мат вор чай дзей-
нас ці ў сфе ры дзяр жаў на га 
бу даў ніц тва Мі ніс тэр ства юс-
ты цыі Бе ла ру сі:

— Маг чы масць за лі чэн ня пе-
ры я ду ва шай пра цы на за вод зе 
ў стаж дзяр жаў най служ бы за ле жыць ад па са ды, 
якую вы зай ма лі на прад пры ем стве, а так са ма ад-
па вед нас ці ўста но вы не ка то рым кры тэ ры ям. Вы ні ко-
вае ра шэн не на гэ ты конт пры ма ец ца дзяр жаў ным 
ор га нам, су пра цоў ні кам яко га вы ця пер з'яў ля е це ся 
як дзяр жаў ны слу жа чы.

Па ра дак і ўмо вы пад лі ку ста жу дзяр жаў най служ-
бы вы зна ча ны за ко нам «Аб дзяр жаў най служ бе ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь» і па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла ру сь ад 13 мая 1997 го да № 471 «Аб 
за цвяр джэн ні Па ла жэн ня аб па рад ку і ўмо вах пад лі-
ку ста жу дзяр жаў най служ бы».

Згод на з на зва ным за ко нам у стаж дзяр жаў най 
служ бы ў пэў ных ме жах коль кас ці га доў за ліч ва ец ца 
час па пя рэд няй ра бо ты ў дзяр жаў ных ар га ні за цы ях у 
якас ці кі раў ні коў, іх на мес ні каў, кі раў ні коў струк тур-
ных пад раз дзя лен няў, га лоў ных спе цы я ліс таў.

Пры гэ тым дзяр жаў най ар га ні за цы яй, ра бо та ў 
якой за ліч ва ец ца ў стаж дзяр жаў най служ бы, пры-
зна ец ца ўста но ва, якая ад па вя дае ў су куп нас ці на-
ступ ным кры тэ ры ям:

— ство ра на дзяр жаў ным ор га нам кра і ны, упаў-
на ва жа най у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам дзяр-
жаў най ар га ні за цы яй або служ бо вай асо бай гэ та га 
ор га на ці ар га ні за цыі;

— з'яў ля ец ца юры дыч най асо бай;
— ма ё масць та кой уста но вы поў нас цю зна хо-

дзіц ца ў дзяр жаў най улас нас ці і за ма цоў ва ец ца за 
ар га ні за цы яй на пра ве гас па дар ча га вя дзен ня або 
апе ра тыў на га кі ра ван ня.

Ад па вед насць ар га ні за цыі на зва ным кры тэ ры ям 
трэ ба ўста наў лі ваць у кож ным вы пад ку на пад ста-
ве звес так, якія вы зна ча юць ста тус прад пры ем ства 
(ста тут (па ла жэн не), ра шэн не аб ства рэн ні, рэ ар-
га ні за цыі, лік ві да цыі кан крэт най уста но вы, ін шыя 
да ку мен ты, якія дзей ні ча лі не па срэд на ў пе ры яд 
ажыц цяў лен ня гра ма дзя ні нам пра цоў най дзей нас ці 
ў раз гля да е май ар га ні за цыі).

За пы таць не аб ход ныя да ку мен ты мож на ў пра ва-
пе ра ем ні каў ар га ні за цый, ар хіў ных уста но вах, а так-
са ма ў мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га нах 
(у іх пра ва пе ра ем ні каў), ін шых дзяр жаў ных ор га нах, 
па ра шэн нях якіх гэ тыя ар га ні за цыі ства ра лі ся.

Маг чы масць за лі ку пра цы ў пэў най ар га ні за цыі ў 
стаж дзяр жаў най служ бы раз гля да ец ца дзяр жаў ным 
ор га нам, су пра цоў ні кам яко га з'яў ля ец ца дзяр жаў ны 
слу жа чы, пры да па мо зе са ма стой на га ана лі зу і ацэн-
кі да ку мен таў і звес так, якія па цвяр джа юць ста тус 
уста но вы, дзе ра ней пра ца ваў гра ма дзя нін.

Зда ра ец ца, што пры пад лі ку ста жу дзяр жаў най 
служ бы гра ма дзя ні на ў кад ра ва га ад дзе ла дзяр жаў-
на га ор га на ўзні ка юць спрэч ныя пы тан ні на конт ста-
ту су ар га ні за цыі, дзе пра ца ваў ча ла век. Ка лі не маг-
чы ма пры няць ад на знач нае ра шэн не, спе цы я ліс ты 
кад ра вай служ бы мо гуць на кі ра ваць у Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі і Мі ніс тэр ства эка но мі кі за пыт з да дат кам 
ста тут ных і ін шых да ку мен таў, якія вы зна ча лі пра-
ва вое па ла жэн не ар га ні за цыі ў пе ры яд, ка лі там 
пра ца ваў пэў ны гра ма дзя нін, каб атры маць не аб-
ход ныя тлу ма чэн ні.

Ад на ча со ва ха чу за ўва жыць, што Мі нюст і Мін э ка-
но мі кі ад ра са ва лі ў рэс пуб лі кан скія ор га ны дзяр жаў-
на га кі ра ван ня, аб лас ныя і Мін скі га рад скі вы ка наў-
чыя ка мі тэ ты ліст «Аб не ка то рых пы тан нях пад лі ку 
ста жу дзяр жаў най служ бы» ад 12 ліс та па да 2013 
го да № 04-2-12/3233/31-11/9779. Вы кла дзе ная ў ім 
ін фар ма цыя ка рыс ная пры вы зна чэн ні ста ту су ар-
га ні за цый з мэ тай за лі ку ча су ра бо ты ў іх у стаж 
дзяр жаў най служ бы.

Са змес там на зва на га ліс та так са ма мож на азна ё-
міц ца на сай це Мі ніс тэр ства юс ты цыі www.mіnjust.gov.by 
у раз дзе ле «Дзей насць Мі ніс тэр ства», у ін фар ма цый на-
по шу ка вай сіс тэ ме «ЭТА ЛОН», да ве дач най пра ва вой 
сіс тэ ме «Кан суль тант Плюс».

Ша ноў ныя чы та чы, ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні 
юры дыч на га ха рак та ру, да сы лай це іх на наш паш-
то вы або элект рон ны ад рас sіdаrоk@zvіаzdа.bу. 
У «Пра ва вой гас цёў ні» ра зам са спе цы я ліс та мі Мін-
юс та мы бу дзем шу каць на іх ад ка зы
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НА СЛУЖ БЕ БО ГУ 
І ЛЮ ДЗЯМ

Рэ абі лі та цыя 
і пра дук ты 
для па да печ ных

У бе ла-бла кіт ным са ры нас 
су стра кае сяст ра Джу лі Клэр. 
Шэсць га доў та му яна пры-
еха ла сю ды з да лё кай Ін дыі. 
Усмеш лі вая ма наш ка рас каз-
вае, што да гэ туль слу жы ла ў 
Сі бі ры, Ар ме ніі.

— Мы не вы бі ра ем мес ца 
служ бы. Ад праў ля ем ся ту ды, ку-
ды па шлюць, — тлу ма чыць яна.

Ас тат нія мі сі я нер кі так са ма 
пры ез джыя — з Ін дыі і Поль-
шчы. «Мо лім ся, каб Бог па слаў 
нам сяст ру з Бе ла ру сі». Ча му 
та кіх да гэ туль ня ма? Джу лі 
Клэр за ду ма ла ся. На пэў на, 
ма ла хто га то вы да цяж кас цяў, 
што су стра ка юц ца на шля ху 
пас ля доў ніц ма ці Тэ рэ зы.

Прад стаў ні цы гэ та га ор дэ на 
да юць ча ты ры за ро кі: цнат лі-
вас ці, бед нас ці, по слу ху і слу-
жэн ня най бяд ней шым з бед-
ных. Пер шыя пяць га доў яны 

скла да юць абя цан ні толь кі на 
год. А пас ля, вы пра ба ваў шы 
ся бе, за клю ча юць кант ракт з 
Бо гам на ўсё жыц цё.

Сёст ры жы вуць за ах вя ра-
ван ні. Упя цёх дзе ляць адзін 
па кой. Ліс ты род ным пі шуць 
кож ны ме сяц, але вод пуск, 
для та го каб з'ез дзіць да до му, 
атрым лі ва юць толь кі раз у 10 
га доў. Джу лі Клэр ба чы ла ся з 
баць ка мі ня даў на, у 2013-м...

— Sіster!
Ра ма на Ма рыя, га лоў ная з 

сяс цёр го мель скай су поль нас-
ці, як раз вяр ну ла ся з го ра да. 
Між са бой мі сі я нер кі раз маў-
ля юць вы ключ на па-анг лій ску: 
гэ та агуль ная мо ва ор дэ на.

Сяст ра Ра ма на Ма рыя з тых 
жан чын, па знеш нас ці якіх не 
ўга да еш уз рост. Не вы со кая, 
зграб ная, у ма наш кі яна пай-
шла 25 га доў та му.

— Так даў но? — здзіў ля ец ца 
яна, пад ліч ва ю чы мі сі я нер скі 
«стаж», пад час яко га па спе ла 
па бы ваць у Ін дыі, Гру зіі, Ар ме-
ніі, Фін лян дыі. — А зда ец ца, 
толь кі ўчо ра бы ло. Я спра ба-
ва ла па сту піць да да мі ні ка нак, 
бы ла ўпэў не на, што пай ду да 
іх. Але Гас подзь па клі каў у ін-
шы ор дэн.

Мі сі я нер кі да па ма га юць бяз-
до мным: спра бу юць ад на віць іх 
да ку мен ты, ад пра віць лю дзей 
у дом са ста рэ лых ці за бяс пе-
чыць лож ка-мес цам у баль-
ні цах сяст рын ска га до гля ду. 

Кож ны дзень, акра мя чац вяр га 
і ня дзе лі, ла дзяць для іх абе ды, 
па пят ні цах — лаз ню.

Ал ка го лі кам пра па ну юць 
з'ез дзіць на бяс плат ную рэ-
абі лі та цыю ў Маск ву ці Санкт-
Пе цяр бург. Ча му не ў Мінск? 
Ка жуць, ча ты ры га ды та му 
ад праў ля лі ад на го за леж на га 
ў ста ліч ную ля чэб ні цу, але гэ-
та бы ло за над та до ра га, та му 
пра сцей па слаць ча ла ве ка да 
сяс цёр у Ра сію.

Яшчэ ад на ка тэ го рыя па да-
печ ных — бед ныя сем'і. Раз у 
ме сяц ім раз да юць пра дук то-
выя на бо ры. У сту дзе ні та кую 
да па мо гу ад ма на шак атры ма-
лі 180 го мель скіх сем' яў.

Да па мо гу пра дук та мі вы-
да юць на год. По тым гля дзяць 
па сі ту а цыі. Ча сам пра дук-
ты хо чуць атры маць баць кі, у 
якіх за бра лі дзя цей, каб пас ля 
пра даць тыя кру пы ці сыр і за-
ра біць са бе на бу тэль ку. Каб 
па збег нуць та кіх сі ту а цый, мі-
сі я нер кі аба вяз ко ва на вед ва-
юць сем'і, якія звяр та юц ца па 
да па мо гу.

— А срод кі аба ро ны ў вас 
ёсць? Хто ве дае, што ча кае за 
дзвя ры ма ква тэ ры...

— Гас подзь Бог леп шая аба-
ро на.

Пры ту лак 
па да га во ры

У До ме мі ла сэр нас ці сёст ры 
да юць пры ту лак бяз до мным. 
Мес цаў уся го 18: для ча тыр нац-
ца ці муж чын і ча ты рох жан чын. 
Час пра жы ван ня не аб ме жа ва-
ны (адзін з па ста яль цаў зна хо-
дзіц ца тут ужо больш за тры 
га ды, ча кае сва ёй чар гі ў дом 
са ста рэ лых), але ёсць умо ва — 
ні я ка га ал ка го лю.

— Ня ўжо п'юць у До ме мі ла-
сэр нас ці?!

— Ох... Бы лі вы пад кі. Час-
цей, вя до ма, для гэ та га ў го рад 
вы хо дзяць, каб ціш ком, але не-
каль кі ра зоў ла ві лі, ка лі і сю ды 
бу тэль кі пры но сі лі. Ча ла век, які 
пры хо дзіць сю ды жыць, пад піс-
вае да га вор, што ён аба вяз ва-
ец ца вы кон ваць пэў ныя пра ві-
лы — не піць, не ку рыць і ін шыя. 
І зга джа ец ца, што ка лі не бу дзе 
пры трым лі вац ца іх, сам па збаў-
ляе ся бе мес ца ў до ме, — ка жа 
Ра ма на Ма рыя.

Удзень бяз до мныя, што жы-
вуць по бач з сёст ра мі, да па ма-
га юць ім з у бор кай і га та ван-
нем. Ра бо та ма ла ў ка го ёсць: 
гэ ты кан тын гент ні хто не бя рэ 
пра ца ваць. А мно гія з іх і са мі 
не хо чуць.

Пен сі я нер Лё ня — мяс цо вая 
сла ву тасць. У па коі на дру гім 

па вер се ён май струе ма ке ты 
хра маў. Ця пер вось шчы руе 
над ко пі яй Пет ры каў ска га кас-
цё ла. Асно ву ро біць з кар до ну, 
звон ку дэ ка ры руе здроб ле ным 
ка ме нем і цэг лай, а ін тэр' ер 
упры гож вае рас пяц ця мі і аб-
ра за мі (раз гле дзець убран ства 
мож на, ка лі ўклю чыць лям пач-
ку, якую май стар пры ма ца ваў 

унут ры ма ке та). Ад куль у Лё ні 
та кія здоль нас ці? Ён у мі ну лым 
мас так-афар мі цель: за кон чыў 
Свярд лоў скае мас тац кае ву чы-
лі шча, зай маў ся рэ стаў ра цы яй 
хра маў.

Тое, што муж чы на апы нуў-
ся на ву лі цы, — збег аб ста він 
(ба дай, усе бяз до мныя на зы-
ва юць гэ ту пры чы ну).12 га доў 
жыў з жан чы най, але з ёй не 
рас пі саў ся, у ква тэ ры не пра пі-
саў ся. Ка лі да ма сэр ца па мер-
ла, яе дач ка вы ста ві ла Лё ню 
за дзве ры. Муж чы на пай шоў 
жыць да сяб ра. А по тым зда-
ры ла ся бя да.

— 2015 год су стра ка лі, — ус-
па мі нае ста ры. — Вік тар п'я ны 
лю біў ку рыць у лож ку. Так і зга-
рэў. І мя не по бач з ім знай шлі, 
ду ма лі, так са ма па мёр. Ачуў ся 
я ў тру не, ка лі ба цюш ка мя не 
ад пя ваў. На ступ ны раз ужо ў 
апё ка вым ад дзя лен ні баль ні цы 
апры том неў.

Дру гі год ху дар ля вы Лё ня 
жы ве пад кры лом у сяс цёр. 
Акра мя та го што сам май-
струе мі ні-хра мы, два ра зы 
на ты дзень вя дзе за ня ткі для 
дзя цей: ву чыць ма лых кле іць 
кас цё лы. Ад ду шы на для адзі-
но ка га ча ла ве ка.

За пра шэн не 
на бяс плат ны абед 
і ма літ ву

На га дзін ні ку — без пя ці 
хві лін тры. На кух ні сты не 50 
літ раў су пу, а пад дзвя ры ма 

До ма мі ла сэр нас ці збі ра ец ца 
чар га бяз до мных — у па цёр тых 
пу ха ві ках, фут рах, ску ран ках. 
З цэ ла фа на вы мі па ке та мі. На 
ўва хо дзе сяст ра Грэйс дзя жу-
рыць з ал ка тэс та рам: пра вя рае 
на цвя ро засць гра ма дзян з ня-
ўпэў не най па ход кай і мут ным 
по зір кам. Ад на го ўжо раз вяр-
ну ла.

Сён ня на абед прый шло ча-
ла век пяць дзя сят. Пра чы таў шы 
ма літ вы і пра слу хаў шы ўры-
вак з Еван гел ля, бяз до мныя 
з не цяр пен нем па гля да юць на 
па куль яшчэ пус тыя та лер кі. 
Ка лі ў ста ло вую ўнес лі вя ліз-
ную каст ру лю, усе пры кмет на 
ажы ві лі ся. Пах све жай ка пус-
ты хут ка на паў няе па кой. Але 
пер шую пор цыю з'ес ці ні хто не 
спя ша ец ца. Спрыт на злі ва юць 
суп у кан тэй не ры і шклян кі — 
на по тым.

Не ўсе з пры сут ных бяз до-
мныя. Лю боў Ці ма фе еў на, на-
прык лад, ра зам з сяст рой жы ве 
ў пры ват ным до ме, атрым лі вае 
якую-ні я кую пен сію. Але гро-
шай, ка жа, зу сім не ха пае: то 
печ ад ра ман та ваць трэ ба, то 
дах ця чэ, а па слу гі сён ня да ра-
гія. Та му ча сам пры хо дзіць на 
бяс плат ны абед.

— Мне мя са не трэ ба. Я 
вось су пчы ку ад лі ла, хле ба 
ад кла ла — нам з сяст рой на 
ве чар хо піць, — ра ду ец ца сыт-
най сса бой цы Лю боў Ці ма фе-
еў на.

Пас ля абе ду сёст ры апра-
цоў ва юць бяз до мным ра ны, 
раз да юць не аб ход ныя ле кі.

— Тут па раш кі ад пра сту-
ды, — па каз вае атры ма ны 
на бор ме ды ка мен таў адзін з 
муж чын.

За вуць яго Стас. Жа на ты. 
Ра зам са сва ёй спа да рож ні цай 
жы ве на ву лі цы. Ка лі па шан-
цуе, на чуе ў пад' ез дзе ці на вак-
за ле. «Я 25 га доў пра ца ваў у 
Туль скім заа пар ку. Ні ко лі не 
ду маў, што бу дзе та кая сі ту а-
цыя», — апраўд ва ец ца ён.

Жыл лё ў Ста са не ка лі бы-
ло. Але па куль ён ся дзеў за 
кра та мі, бы лая жон ка ква тэ ру 
пра да ла. За ра біць на но вую не 
змог: пас ля ін суль ту вы гна лі з 
ра бо ты.

Каб на збі раць хоць коль кі 
гро шай, муж чы на хо дзіць жаб-
ра ваць. Але, за пэў ні вае, про-
сіць не на ві но, як боль шасць 
яго та ва ры шаў, — на хлеб. 
Мі сі я нер кам вель мі ўдзяч ны. 
«Каб не сёст ры, не ве даю, што 
ра біў бы. Усё адзен не, што вы 
на мне ба чы це, да лі яны».

Яшчэ паў га дзі ны — і «на-
вед ні кі» ра зы шлі ся. Пра іх 
пры сут насць на гад ва юць толь-
кі бруд ныя сля ды на пад ло зе і 
спе цы фіч ны пах, які не па спеў 
вы вет рыц ца. Але сёст рам ад-
па чы ваць ня ма ка лі.

— Ці цяж кая ў нас пра ца? — 
Ра ма на Ма рыя за дум ва ец ца. — 
Ка лі гэ та па клі кан не, слу жыць 
не так скла да на.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Мінск — Го мель — Мінск.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Бяз до мны Лё ня май струе ма ке ты кас цё лаў.

Мі сі я нер кі апра цоў ва юць ра ны бяз до мным.
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