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На ва цыі ў сфе ры пра цоў ных 
ад но сін — дыс тан цый ная ра бо та, 
ча со вы пе ра вод на паў го да да 
ін ша га най маль ні ка, са цы яль ны 
ад па чы нак для баць кі не маў ля ці 
і ін шыя. Мі ністр пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ 
па ве да мі ла аб зме нах, якія 
рых ту юц ца ў Пра цоў ны ко дэкс. Іх 
шмат — за ся ро дзім ся на га лоў ных.

За што мо гуць зволь ніць?
Но вай пад ста вай для зваль нен ня 

ра бот ні ка па іні цы я ты ве най маль ні-
ка ста но віц ца па ру шэн не ра бот ні кам 
вы твор ча-тэх на ла гіч най, вы ка наль-
ніц кай або пра цоў най дыс цып лі ны, 
якое па цяг ну ла пры чы нен не ар га ні-
за цыі шко ду ў па ме ры, што пе ра вы-
шае тры на лі ча ныя ся рэд ня ме сяч ныя 
за ра бот ныя пла ты па кра і не.

Так са ма па вя ліч ва ец ца з ад ной да 
трох ся рэд ня ме сяч ных за ра бот ных 
плат па мер шко ды, які мо жа быць 
утры ма ны па рас па ра джэн ні най-
маль ні ка з за ра бот най пла ты ра бот-
ні ка пры пры чы нен ні шко ды.

У да паў нен не да іс ну ю чых мер 
дыс цып лі нар на га спаг нан ня ў вы-
гля дзе за ўва гі, вы мо вы, зваль нен ня
з'яў ля ец ца но вая ў вы гля дзе па збаў-
лен ня цал кам аль бо част ко ва да дат-
ко вых вы плат сты му ля цый на га ха-
рак та ру на тэр мін да 12 ме ся цаў.

Га ран тыі баць кам
За ко на пра ек там ства ра юц ца да-

дат ко выя ўмо вы па пры цяг нен ні 
баць кі да вы ха ван ня дзі ця ці. Так, за-
ма цоў ва ец ца пра ва баць кі на атры-
ман не не апла ча на га ад па чын ку пры 
на ра джэн ні дзі ця ці. Ад па чы нак да-
дуць на 14 ка лян дар ных дзён. Боль-
шая пра цяг ласць, а так са ма апла та 
мо гуць быць пра ду гле джа ны ка лек-
тыў ным да га во рам або са мім най-
маль ні кам. Ад па чы нак мож на бу дзе 
атры маць па за яве баць кі на пра ця гу 
шасці ме ся цаў пас ля на ра джэн ня дзі-
ця ці і да зво ліць ства рыць умо вы па 
до гля дзе за но ва на ро джа ным абод-
вум баць кам ад на ча со ва, ка лі ў іх бу-
дзе та кое жа дан не.

Акра мя та го, зды ма юц ца асоб ныя 
бар' е ры для жан чын, якія ма юць дзя-

цей ва ўзрос це да 3 га доў. Най маль-
нік змо жа пры цяг ваць іх да звыш-
уроч ных ра бот, пра цы ў дзяр жаў ныя 
свя ты, вы хад ныя дні, на кі роў ваць іх у 
служ бо вую ка ман дзі роў ку, але толь кі 
з іх зго ды.

Ха чу на Ба лі, 
а мо жа, на да чы!

Яшчэ ад ной на ва цы яй за ко на пра-
ек та з'яў ля ец ца за ма ца ван не па няц ця 
«дыс тан цый ная ра бо та». Сён ня маг-
чы мыя та кія сі ту а цыі, ка лі ра бот ні ку 
ня ма не аб ход нас ці мець кан крэт на 
вы зна ча нае мес ца ра бо ты: уз ро вень 
ліч ба ві за цыі эка но мі кі і гра мад ства 
да зва ляе вы кон ваць не аб ход ны аб'-
ём ра бо ты на ад лег лас ці ад асноў на-
га офі са. Га лоў ным ста но вяц ца на яў-
насць до сту пу да се ці ва і тэх ніч ных 
срод каў су вя зі.

— Ві да воч на, што коль касць та кіх 
ра бот ні каў з ча сам бу дзе па вя ліч вац-
ца. На ша за да ча за клю ча ец ца ў тым, 
каб вы вес ці з не фар маль на га сек та-
ра і да лу чыць іх да сіс тэ мы пра цоў-
ных ад но сін, — рас тлу ма чы ла мі ністр 
пра цы.

Асноў ная асаб лі васць — гэ та маг-
чы масць вы кон ваць ра бо ту ў лю бым 
мес цы, дзе зруч на са мо му ра бот ні-
ку. Умо вы аб ме ну ін фар ма цы яй і 
да ку мен та мі ў пра цэ се пра цоў най 
дзей нас ці, асаб лі вас ці рэ жы му пра-
цы і ад па чын ку, ін шыя ўмо вы ра-
бо ты на ад лег лас ці ба кі бу дуць вы-
зна чаць са ма стой на ў пра цоў ным 
да га во ры.

Ча со выя пе ра во ды
З'я віў ся цэ лы шэ раг на ва цый, на-

кі ра ва ных на ўз мац нен не гнут кас ці 
пра цоў на га за ка на даў ства. На прык-
лад, вы зна ча ны но вы від ча со ва га пе-
ра во ду — пе ра во ду на ін шую ра бо ту, 
у тым лі ку да ін ша га най маль ні ка на
тэр мін да шасці ме ся цаў на пра ця гу 
ка лян дар на га го да.

Да рэ чы, для згаданага ча со ва га 
пе ра во ду на яў насць такіх умоў, як 
вы твор чая не аб ход насць або прас-
той, не па тра бу ец ца. Не аб ход на 
толь кі жа дан не най маль ні ка, яго да-
моў ле насць з ін шым най маль ні кам, 
і, вя до ма ж, зго да ра бот ні ка.

За ко на пра ек там уста наў лі ва юц-
ца асаб лі вас ці пра ва во га ста но ві шча 
ра бот ні ка пры та кім ча со вым пе ра-
вод зе: пра цоў ны да га вор, за клю ча ны 
з ра бот ні кам, не спы ня ец ца, а но вы 
да га вор — не за клю ча ец ца. У пе ры яд 
ра бо ты ў ін ша га най маль ні ка ра бот нік 
аба вя за ны пад па рад коў вац ца пра ві-
лам унут ра на га пра цоў на га рас па рад-
ку ін ша га най маль ні ка. Са свай го бо-
ку най маль нік, да яко га пе ра ве дзе ны 
ра бот нік, аба вя за ны за бяс пе чыць яму
ад па вед ныя ўмо вы, у тым лі ку якія 
ад па вя да юць па тра ба ван ням па ахо ве 
пра цы. Пры гэ тым за ро бак ра бот ні ка 
па ві нен быць не ні жэй за яго ся рэд ні 
за ро бак на ра ней шым мес цы.

На які тэр мін 
пра цяг ваць кант ракт?

За ко на пра ек там пра ду гледж ва ец-
ца ўзмац нен не га ран тый, што да ты-
чац ца пад аў жэн ня, за клю чэн ня но-
ва га кант рак та для доб ра сум лен на га 
ра бот ні ка, які не па ру шае вы твор ча-
тэх на ла гіч ную, вы ка наль ніц кую і пра-
цоў ную дыс цып лі ну. Та кія па ды хо ды 
ма юць на мэ це вы клю чэн не з прак ты-
кі пад аў жэн не кант рак таў не больш 
чым на адзін год. У пры ват нас ці, пра-
ду гледж ва ец ца, што пад аў жэн не кант-
рак таў у ме жах пя ці га до ва га тэр мі ну 
дзе ян ня з ра бот ні кам, які не да пус кае 
па ру шэн ня вы твор ча-тэх на ла гіч най, 
вы ка наль ніц кай і пра цоў най дыс цып-
лі ны, бу дзе ажыц цяў ляц ца да за кан-
чэн ня мак сі маль на га тэр мі ну дзе ян ня 
кант рак та. Як гэ та пра цуе? На прык-
лад, з ра бот ні кам за клю чы лі кант ракт 
на два га ды, за гэ ты тэр мін на ра кан-
няў не бы ло, ад па вед на най маль нік 
па ві нен пра цяг нуць яго на тры га ды, 
каб су мар на атры ма ла ся пяць. Ка лі 
ён скон чыц ца, но вы кант ракт з та-
кім ра бот ні кам бу дзе за клю чац ца 
не менш, чым на тры га ды. Важ ным 
з'яў ля ец ца тое, што пры няц це гэ та-
га ра шэн ня бу дзе ажыц цяў ляц ца па 
па гад нен ні ба коў, гэ та зна чыць, ка лі 
адзін з ба коў пры ме ра шэн не аб не-
пад аў жэн ні кант рак та, ён пад ля гае 
спы нен ню. На мен шыя тэр мі ны кант-
рак ты бу дуць пра цяг вац ца і за клю-
чац ца но выя толь кі з пісь мо вай зго ды 
ра бот ні ка.

ЖЫЦ ЦЁ ВЫЯ АС ПЕК ТЫЖЫЦ ЦЁ ВЫЯ АС ПЕК ТЫ
Згод на Згод на 

з між на род ны мі з між на род ны мі 
стан дар та містан дар та мі
Рэ гу ля ваць пра цу аў ды та раў 

у кра і не бу дзе аў ды тар ская па ла та. 
Іні цы я ты ва Мін фі на па ства рэн ні 
но ва га ін сты ту та пад тры ма на

ў Са ве це Рэс пуб лі кі
Мі ністр фі нан саў Мак сім Ер ма ло віч спы ніў ся на асноў ных 
па ла жэн нях за ко на пра ек та «Аб змя нен ні за ко на «Аб 
аў ды тар скай дзей нас ці».

Па вод ле яго слоў, пер шая на ва цыя — гэ та ўвя дзен не 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі між на род на га стан дар ту аў ды тар-
скай дзей нас ці.

Дру гое но ва ўвя дзен не — гэ та ства рэн не ў кра і не рэ ест-
ра аў ды тар скіх ар га ні за цый, аў ды та раў — ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў і аў ды та раў, якія вя дуць гэ тую дзей-
насць са ма стой на. Гэ та не аб ход на для ўпа рад ка ван ня 
аў ды тар скай дзей нас ці ў рам ках ства рэн ня адзі на га рын ку 
аў ды тар скіх па слуг у ЕА ЭС. Пры гэ тым ажыц цяў лен не аў-
ды тар скай дзей нас ці юры дыч ны мі асо ба мі і ін ды ві ду аль-
ны мі прад пры маль ні ка мі, не ўклю ча ны мі ў рэ естр, бу дзе 
з'яў ляц ца не за кон ным і за ба ра няц ца.

І трэ цяя важ ная ме ра — ства рэн не ў Бе ла ру сі аў ды тар-
скай па ла ты як адзі на га ор га на са ма кі ра ван ня аў ды тар-
 скіх ар га ні за цый на ўмо вах аба вяз ко ва га іх удзе лу. Мін фін 
пла нуе пе ра даць усе свае функ цыі па рэ гу ля ван ні гэ тай 
сфе ры аў ды тар скай па ла це, ства рыў шы ў кра і не тым са-
мым пер шую са ма рэ гу ля валь ную ар га ні за цыю.

Акра мя па шы рэн ня паў на моц тваў са мой су поль нас ці, 
мяр ку ец ца і ўзмац нен не ад каз нас ці за па ру шэн ні ў сфе ры 
аў ды ту і ўзмац нен не кант ро лю за пра вя дзен нем аба вяз-
ко ва га аў ды ту суб' ек та мі гас па да ран ня. Гэ та да ты чыц ца 
прад пры ем стваў, якія не хо чуць пра во дзіць аў дыт улас ных 
па каз чы каў, а так са ма ада б'ец ца на якас ці аў ды тар скіх 
пра ве рак.

— Гэ тыя ме ры са праў ды з'яў ля юц ца до сыць пра грэ сіў-
ным кро кам у рэа лі за цыі дзяр жаў най па лі ты кі ў сфе ры 
па вы шэн ня якас ці спра ва здач нас ці прад пры ем стваў, вы-
ха ду іх на між на род ныя рын кі ка пі та лу, па вы шэн ня якас ці 
аў ды тар скіх па слуг, — пе ра ка на ны мі ністр фі нан саў.

Ві цэ-спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі Мар' я на ШЧОТ КІ НА 
па ці ка ві ла ся, як гэ та звя за на з Са юз най дзяр жа вай і ці 
ад соч ва ец ца во пыт Ра сіі ў гэ тым кі рун ку.

— За ко на пра ект ад па вя дае са мым вы со кім між на род-
ным стан дар там, ён пра ду гледж вае знач на боль шую 
рэ фор му гэ тай сфе ры, чым зра бі лі ўсе на шы парт нё ры 
па ЕА ЭС, — пад су ма ваў Мак сім Ер ма ло віч. — Ён з'яў ля-
ец ца тым, да ча го ЕА ЭС па ві нен прый сці да 2025 го да. 
Мы па спра бу ем прай сці гэ ты шлях хут чэй, і Ра сій ская 
Фе дэ ра цыя бу дзе пе рай маць во пыт ужо ў нас.

Су дак лад чык па тэ ме Мі ка лай МАР ТЫ НАЎ, член 
Па ста ян най ка мі сіі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан-
сах Са ве та Рэс пуб лі кі, рас тлу ма чыў, што пра па на ва ныя 
зме ны ў за кон аб аў ды тар скай дзей нас ці зро бяць пра цэс 
аў ды ту ў Бе ла ру сі зра зу ме лым і праз рыс тым для між на-
род ных ар га ні за цый, ка рыс таль ні каў фі нан са вай спра ва-
здач нас ці, прад пры ем стваў і бан каў і перш за за ўсё для 
ін вес та раў.

Да рэ чы, 126 кра ін ужы ва юць між на род ныя стан дар ты 
аў ды тар скай дзей нас ці.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.
Фо та з сай та Са ве та Рэс пуб лі кі.

Доб ра сум лен ным — Доб ра сум лен ным — 
кант ракт па мак сі му мекант ракт па мак сі му ме

Якія зме ны ча ка юць Пра цоў ны ко дэкс?


