
«Маё дзі ця да моў пры вя ла мі лі-

цыя...» — го лас зна ё май дры жаў. 

Яна бы ла на па ло ха на, раз губ ле-

на, ёй бы ло со рам на. Рэч у тым, 

што яе сын па спра ба ваў вы нес ці з 

кра мы цу кер кі. Сям'я лі чыц ца ма-

тэ ры яль на за бяс пе ча най, і ўчы-

нак хлоп чы ка быў ні ко му не зра-

зу ме лы. Але, на дум ку на чаль ні ка 

ін спек цыі па спра вах не паў на лет-

ніх УУС ад мі ніст ра цыі Са вец ка га 

ра ё на Мін ска Іва на КАЦЭ БЫ, та-

кая сі ту а цыя не адзін ка вая.

— Рэч у тым, што ма лыя не заў сё-

ды ўсве дам ля юць пры чы ны сва іх 

дзе ян няў, — ка жа ін спек тар. — 

На кра дзя жах па па да юц ца дзе-

ці з роз ных сем' яў. Та му кож нае 

та кое зда рэн не з іх удзе лам мы 

раз гля да ем вель мі ўваж лі ва і ін-

ды ві ду аль на. І ка неш не, баць кам 

лепш ве даць, ча го ча каць пас ля 

та го, як іх на шчад ка за тры ма лі.

Ка лі ня ма і ча тыр нац ца ці...
Ка лі ма лое, што называецца, злавілі 

за руку, то су пра цоў ні кі кра мы рас-

тлу ма чаць дзі ця ці, што гэ та кра дзеж, 

і та му яны вы му ша ны ра зам з дзі цем 

па ча каць мі лі цыю і баць коў. Да рэ чы, 

ахо ва ад ра зу па він на па ве да міць су-

пра цоў ні кам мі лі цыі аб зда рэн ні з не-

паў на лет нім. По тым ра бот нік кра мы 

мо жа пра па на ваць ма ло му прай сці ў 

служ бо вае па мяш кан не, каб не пе ра-

шка джаць па куп ні кам, а ка лі дзі ця не 

згод на, то за стац ца з ім у ганд лё вай за-

ле. Ін спек тар па спра вах не паў на лет ніх 

вы яз джае на мес ца зда рэн ня ад ра зу і 

звяз ва ец ца з за кон ны мі прад стаў ні ка мі 

дзі ця ці, тлу ма чыць, дзе яны змо гуць за-

браць ма лое. Звы чай на гэ та ін спек цыя 

па спра вах не паў на лет ніх ці най блі жэй-

шае ад дзя лен не мі лі цыі.

Ка лі баць кі не мо гуць ад ра зу пры-

ехаць па ма лое, на прык лад, та му што 

зна хо дзяц ца ў ка ман дзі роў цы, то ін-

спек тар шу кае ін шых род ных, якія 

змо гуць за браць дзі ця. Але яно аба-

вяз ко ва па він на ве даць да рос ла га, які 

пры едзе, — гэ та мо гуць быць ба бу ля, 

дзя ду ля ці ін шыя бліз кія. Бы вае, што 

род ныя не мо гуць прыйсці за малым, 

і та ды мі лі цы я нер су пра ва джае дзі ця 

да до му, бо яно зна хо дзіц ца ў ста не 

стрэ су і ў та кіх вы пад ках яго нель га 

па кі даць і ад пус каць ад на го.

— Да 14 га доў ад каз насць за дзі ця 

ня суць баць кі, та му ма лое не бу дзе 

з'яў ляц ца суб' ек там пра ва па ру шэн-

ня, — тлу ма чыць Іван Ка цэ ба. — Ад-

каз насць за ад мі ніст ра цый ныя пра-

ва па ру шэн ні на ды хо дзіць з 16 га доў, 

але за не ка то рыя, у тым лі ку і за кра-

дзеж, — з 14. Ма лое да гэ та га ўзрос ту 

раз гля да ец ца больш як свед ка зда-

рэн ня. Ад каз вае ж у та кой сі ту а цыі да-

рос лы — але не за дроб ны кра дзеж, 

а за ўхі лен не ад вы ха ван ня дзі ця ці. 

Мы вы ву ча ем стан сям'і. І ка лі па мес-

цы жы хар ства яна ха рак та ры зу ец ца 

ста ноў ча, дзі ця ву чыц ца нар маль на, 

з бо ку пе да го гаў ня ма на ра кан няў, а 

та кая пра ві на адзін ка вая, то тут ня-

ма пры чын на-вы ні ко вай су вя зі па між 

вы ха ван нем і ўчын кам ма ло га. Та ды 

пра та кол на баць коў уво гу ле не скла-

да ец ца. Мы, ка неш не, пра цу ем з та-

кі мі дзець мі, раз маў ля ем, па каз ва ем 

ад мыс ло выя ві дэа ро лі кі, але ўсё гэ та 

толь кі з да зво лу баць коў.

Ка лі ўсё ж ві на да рос лых ві да воч-

ная, то іх па пя рэдж ва юць ці штра фу-

юць на 10 ба за вых ве лі чынь. Ка лі дзі ця 

па па да ец ца яшчэ раз, то штраф мо жа 

да сяг нуць 20 ба за вых ве лі чынь.

Я ко ці каў люб лю...
З 14 га доў пад ле так ня се ад каз насць 

за кра дзеж і з'яў ля ец ца суб' ек там пра-

ва па ру шэн ня. Пры па ступ лен ні па ве-

дам лен ня з ганд лё ва га пунк та аб кра-

дзя жы та ва ру ча тыр нац ца ці га до вым 

(і ста рэй шым) ін спек тар пры яз джае 

на мес ца, пры мае за яву ад кі раў ніц тва 

кра мы і за бі рае ві на ва та га ў ад дзя лен-

не раз бі рац ца.

— Мы пад лет ка ўжо апыт ва ем як 

асо бу, у да чы нен ні да якой бу дзе вес-

ці ся ад мі ніст ра цый ны пра цэс, — ка жа 

ін спек тар ІСН. — Але ўсё роў на ад ра зу 

па ве дам ля ем пра зда рэн не баць кам. 

Мы раз маў ля ем з дзі цем у пры сут нас-

ці пе да го гаў, пры жа дан ні мо жам да-

ча кац ца і баць коў. Але за трым лі ваць 

пад лет ка больш чым на тры га дзі ны мы 

не мо жам. Хоць на са май спра ве гэ та і 

не за тры ман не — мы прос та пра во дзім 

раз бор за явы, якая да нас па сту пі ла.

Для баць коў на ступ стваў у та кіх вы-

пад ках не бу дзе, але ма тэ ры я лы на кі ру-

юць у ка мі сію па спра вах не паў на лет ніх. 

Гэ та ка ле гі яль ны ор ган, дзе ўдзель ні ча-

юць усе за ці каў ле ныя — прад стаў ні кі 

ад мі ніст ра цыі ра ё на, ура чы, псі хо ла гі, 

пе да го гі, ін спек тар ІСН. Спе цы я ліс ты 

вы ра ша юць, як да па маг чы пад лет ку, 

каб вы клю чыць у да лей шым па доб ныя 

пра ва па ру шэн ні. На пра ця гу го да з ім 

бу дзе пра во дзіц ца ін ды ві ду аль ная пра-

фі лак тыч ная ра бо та. Ка лі, на прык лад, 

дзі ця не за ня тае, то ін спек та ры і пе да-

го гі шу ка юць ці ка вы яму гур ток. Яшчэ 

пра ця гам гэ та га го да ін спек тар бу дзе 

на вед ваць пад лет ка ў шко ле і до ма, 

а так са ма вес ці ра бо ту з баць ка мі. Ін-

спек та ры ста ра юц ца чым-не будзь за ці-

ка віць дзі ця, во зяць на эк скур сіі, у аква-

пар кі, гу ля юць з пад лет ка мі ў фут бол 

і пад час та кіх не фар маль ных сустрэч 

прос та раз маў ля юць.

— Ёсць роз ныя пры чы ны та кіх пра-

ва па ру шэн няў ся род дзя цей, — рас-

каз вае Іван Ка цэ ба. — Бы вае, пад лет кі 

кра дуць, ка лі ідуць у за клад: маў ляў, 

а я зма гу. Ім і цу кер ка тая не па трэб-

на, абы па спра чац ца. Бы вае, ка неш не, 

трап ля юць дзе ці з сем' яў, у якіх до ма 

прос та не ха пае эле мен тар ных рэ чаў. 

Ну даў но не ела дзі ця ша ка лад кі, не 

вы трым лі вае і кра дзе. Бы ва юць і ін шыя 

аб ста ві ны... У нас на ка мі сіі раз гля да лі 

дзяў чын ку, якая кра ла кашачы корм. 

Ну што тут зро біш? Ста іць пят нац ца ці-

га до вае дзяў чо, пла ча гор кі мі сля за мі, 

маў ляў, ка тоў шка да. Рэч у тым, што 

яна пад корм лі ва ла іх пас ля шко лы, 

дык яны яе ўжо ча ка лі пас ля за ня ткаў. 

У той дзень у яе не бы ло з са бой ні чо га. 

А жы вё лы ла шчац ца і ідуць за ёй. Не 

вы тры ма ла, зай шла ў кра му і... па па ла-

ся. По тым я яе на вы стаў ку ка тоў ва дзіў 

пад час ін ды ві ду аль най пра фі лак тыч най 

ра бо ты.

Не вы пад ко выя 
і вы пад ко выя

Ка лі дзі ця паў тор на па па да ец ца на 

кра дзя жы ці лю бым ін шым пра ва па-

ру шэн ні ў пе ры яд ін ды ві ду аль най пра-

фі лак тыч най ра бо ты, то пас ля трэ ця-

га ра зу яно ўжо атры мае афі цый нае 

па пя рэ джан не аб на ступ ным (пас ля 

чар го ва га па ру шэн ня) на кі ра ван ні ў 

спе цы яль ную ўста но ву за кры та га ты-

пу, а гэ та мо жа быць шко ла ці ПТВ. Там 

«праб лем ныя» дзе ці жы вуць па рэ жы-

ме і су стра ка юц ца з баць ка мі з пэў най 

пе ры я дыч нас цю.

— Гэ та не зна чыць, што ў та ко га 

пад лет ка бу дзе ней кае «кляй мо», — 

ка жа Іван Аляк санд ра віч. — Там дзе ці 

атры ма юць атэс тат і змо гуць па сту паць 

ку ды за хо чуць. Усё за ле жыць ад іх жа-

дан ня. Да рэ чы, ма лыя мо гуць тра піць у 

та кую шко лу з 11 га доў. А ін ды ві ду аль-

ная пра фі лак тыч ная ра бо та пра во дзіц-

ца з імі ўжо з 10 га доў.

Але мі лі цыя пра цуе не толь кі з дзець-

мі. Ін спек цыя па спра вах не паў на лет ніх 

ла дзіць спе цы яль ныя ін струк та жы для 

су пра цоў ні каў ганд лю, каб яны ве да-

лі, як трэ ба ся бе па во дзіць у сі ту а цыі з 

кра дзя жа мі.

— Ня даў на раз гля да лі спра ву хлоп-

чы ка васьмі га доў, які ў кра ме ўзяў цу-

кер ку і за быў яе ў кі шэ ні, — па тлу ма чыў 

ін спек тар. — На са май спра ве ён не 

ду маў пра кра дзеж, прос та ма ма не да-

гле дзе ла, па куль зай ма ла ся па куп ка мі. 

Сён ня амаль усю ды ёсць ка ме ры, і са мі 

ахоў ні кі мо гуць уба чыць, што пе рад імі 

не зло дзеі. Але баць кі ў та кіх вы пад ках 

так са ма па він ны ве даць, што яны аба-

вя за ны па крыць пры чы не ную іх дзі цем 

шко ду. Да рэ чы, ка лі цэ лас насць упа-

коў кі не па ру ша ная, то та вар мо жа вяр-

нуц ца на па лі цы кра мы для да лей шай 

рэа лі за цыі. Ка лі ж баць кі ад маў ля юц ца 

пла ціць, то ад мі ніст ра цыя ганд лё ва га 

цэнт ра мо жа пры му сіць зра біць гэ та 

праз суд.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.
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Са цы яль ная кан суль та цыяСа цы яль ная кан суль та цыя

Ка лі бес пра цоў ны 
мае пра ва 

на баль ніч ны ліст?
На пы тан ні на шых чы та чоў ад каз ва юць спе цы я-

ліс ты Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Бе ла русі.

На на ступ ны дзень пас ля зваль нен ня ў су вя-

зі са скан чэн нем тэр мі ну пра цоў на га да га во ра 

ча ла век атры маў траў му. Ці мае ён пра ва на 

да па мо гу па ча со вай не пра ца здоль нас ці (баль-

ніч ны ліст)? Ку ды яму трэ ба звяр тац ца?

— Згод на з п. 2 

Па ла жэн ня аб па-

рад ку за бес пя чэн-

ня да па мо га мі па 

ча со вай не пра ца-

здоль нас ці і па ця-

жар нас ці і ро дах, 

за цвер джа на га па-

ста но вай Са ве та 

Мі ніст раў Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь ад 

30.09.1997 № 1290, 

пра ва на да па мо гу 

па ча со вай не пра ца здоль нас ці ма юць гра ма дзя не, на якіх 

рас паў сюдж ва ец ца дзяр жаў нае са цы яль нае стра ха ван не 

і за іх, а так са ма імі са мі мі ў пра ду гле джа ных за ка на даў-

ствам вы пад ках вы плач ва юц ца аба вяз ко выя стра ха выя 

ўзно сы на са цы яль нае стра ха ван не.

На не пра цу ю чых асоб дзяр жаў нае са цы яль нае стра-

ха ван не не рас паў сюдж ва ец ца, та кім чы нам, пра ва на 

вы пла ты са срод каў дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха-

ван ня гэ тыя асо бы не ма юць.

Вы клю чэн не з гэ та га пра ві ла ўста ноў ле на п. 8 Па ла-

жэн ня ў да чы нен ні да асоб, у якіх ча со вая не пра ца здоль-

насць у су вя зі з за хвор ван нем або траў май на сту пі ла на 

пра ця гу 30 ка лян дар ных дзён пас ля спы нен ня пра-

цоў на га да га во ра па ўваж лі вых пры чы нах і доў жы-

ла ся больш за 30 ка лян дар ных дзён. У гэ тым вы пад ку 

да па мо га па ча со вай не пра ца здоль нас ці пры зна ча ец ца 

ка мі сі яй па пры зна чэн ні да па мог пры аб лас ных і Мін скім 

га рад скім упраў лен нях Фон ду са цы яль най аба ро ны на-

сель ніц тва Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны і 

вы плач ва ец ца па ра ней шым мес цы ра бо ты.

Для раз гля ду пы тан ня аб пры зна чэн ні да па мо гі ў па-

рад ку вы клю чэн ня та ко му за яў ні ку не аб ход на звяр нуц ца 

ў ра ён ны (га рад скі) ад дзел Фон ду са цы яль най аба ро-

ны на сель ніц тва або ў аб лас ное ці Мін скае га рад ское 

ўпраў лен ні зга да на га Фон ду, дзе ён за поў ніць за яву аб 

пры зна чэн ні да па мо гі, па ве да міць (вус на або пісь мо ва) 

да ту, час, мес ца і фак тыч ныя аб ста ві ны атры ман ня траў-

мы, прад ста віць да ку мент аб ча со вай не пра ца здоль нас ці 

і пра цоў ную кніж ку. Ін шая не аб ход ная для на зна чэн ня 

да па мо гі ін фар ма цыя бу дзе за па тра ба ва ная ўжо са мі мі 

ор га на мі Фон ду.

* * *
Як ад на віць стра ха вое па свед чан не дзяр-

жаў на га са цы яль на га стра ха ван ня?

— Па ра дак вы да чы і за ме ны стра ха во га па-

свед чан ня дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха ван ня ўста-

ноў ле ны «Пра ві ла мі ін ды ві ду аль на га (пер са ні фі ка ва на га) 

улі ку ў сіс тэ ме дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха ван ня», 

за цвер джа ны мі па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь ад 8 лі пе ня 1997 го да № 837 (у рэ дак цыі па ста-

но вы Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 31 са ка-

ві ка 2009 го да № 398).

Па свед чан не са цы яль на га стра ха ван ня пад ля гае ад-

наў лен ню пры стра це, яго не пры дат нас ці і ў ін шых ана-

ла гіч ных вы пад ках. Для ад наў лен ня гэ та га па свед чан ня 

пра цу ю чай за стра ха ва най асо бе не аб ход на пісь мо ва 

звяр нуц ца да ра бо та даў ца. Ра бо та да вец за паў няе фор му 

ПУ-1 «Ан ке та за стра ха ва най асо бы» (тып фор мы — ад-

наў лен не па свед чан ня са цы яль на га стра ха ван ня) і на 

пра ця гу пяці ра бо чых дзён пе рад ае яе ў ор ган Фон ду 

са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва па мес цы па ста ноў кі 

на ўлік у якас ці пла цель шчы ка аба вяз ко вых стра ха вых 

уз но саў.

Ка лі за стра ха ва ная асо ба ча со ва не пра цуе і не ста іць 

на ўлі ку ў якас ці пла цель шчы ка аба вяз ко вых стра ха вых 

уз но саў, то ёй не аб ход на са мой прад ста віць у ор ган 

Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва па мес цы жы-

хар ства фор му ПУ-1 «Ан ке та за стра ха ва най асо бы» (тып 

фор мы — ад наў лен не па свед чан ня са цы яль на га стра ха-

ван ня) для атры ман ня но ва га па свед чан ня.

Па свед чан не са цы яль на га стра ха ван ня вы да ец ца 

ор га нам Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва на 

пра ця гу ме ся ца з дня пры ёму фор мы ПУ-1, яго вы раб і 

вы да ча ажыц цяў ля юц ца бяс плат на.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.
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Сі ту а цыяСі ту а цыя
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ЗЛОЎ ЛЕ НЫ — 
ЗЛО ДЗЕЙ?

Ча го ча каць баць кам, ка лі іх дзі ця злавілі на кра дзя жы

vk.com


