
На мі наль ная на лі ча ная ся рэд няя 
за ра бот ная пла та ра бот ні каў Бе ла ру сі 
ў каст рыч ні ку 2019 го да скла ла 
1123,4 руб ля.

Пра гэ та па ве дам ляе Бел ТА са спа сыл-
кай на На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі-
тэт. Трэ ба ад зна чыць, што ў ве рас ні гэ та га 
го да ся рэд няя зар пла та бы ла на ўзроў ні 
1108,5 руб ля.

Што да ты чыц ца раз мер ка ван ня да хо даў 
па тэ ры та ры яль ным прын цы пе, то ста лі ца 
ў раз рэ зе рэ гі ё наў тра ды цый на лі дзі руе па 
гэ тым па каз чы ку: ся рэд няя зар пла та ра бот-
ні каў Мін ска за каст рыч нік сфар мі ра ва ла ся 
ў па ме ры 1541,6 руб ля (тэмп рос ту да каст-
рыч ні ка мі ну ла га го да — 105,7 %). У Мін скай 
воб лас ці яна скла ла 1125,2 руб ля (106,6 %), 
Го мель скай — 1015,1 руб ля (106,2 %), Гро-
дзен скай — 980,5 руб ля (105,1 %), Брэсц-
кай — 979,6 руб ля (106,3 %), Ві цеб скай — 
954,1 руб ля (106,7 %), Ма гі лёў скай — 
936,6 руб ля (106,2 %).

У цэ лым па Бе ла ру сі рэ аль ная за ра бот-
ная пла та (за ра бот ная пла та, раз лі ча ная з 
улі кам рос ту спа жы вец кіх цэн на та ва ры і 
па слу гі) у сту дзе ні—каст рыч ні ку ў па раў-
на нні з ад па вед ным пе ры я дам 2018 го да 
ўзрас ла на 7,6 %.

Больш за ас тат ніх атрым лі-
ва лі ра бот ні кі та кіх сфер, як ін-
фар ма цый ныя тэх на ло гіі і дзей-
насць у га лі не ін фар ма цый на га 
аб слу гоў ван ня (4102,2 руб ля), 
па са жыр скі па вет ра ны транс парт 
(3310,9 руб ля), да па мож ная дзей-
насць у сфе ры фі нан са вых па слуг 
і стра ха ван ня (2455,7 руб ля), гор-
на зда бы ва ю чая пра мыс ло васць 
(1922,1 руб ля), вы твор часць кок-
су і пра дук таў наф та пе ра пра цоў кі 
(1855,8 руб ля), дзей насць у га лі не 
тэ ле ка му ні ка цый (1780,6 руб ля), 
ін жы нер на-тэх ніч нае пра ек та ван-
не і ака зан не тэх ніч ных кан суль-
та цый у гэ тай га лі не (1739 руб-

лёў), вы твор часць хі міч ных пра дук таў 
(1715,1 руб ля), гру за вы па вет ра ны транс-
парт (1677,6 руб ля), на ву ко выя да сле-
да ван ні і рас пра цоў кі ў га лі не тэх ніч ных 
на вук (1664,2 руб ля).

Менш за ўсё на лі ча на ра бот ні кам цы-
руль няў і са ло наў пры га жос ці (607,7 руб-
ля), а так са ма біб лі я тэк, ар хі ваў, му-
зе яў і ін шых уста ноў у га лі не куль ту ры 
(664,1 руб ля), тым, хто зай ма ец ца до гля-
дам у спе цы я лі за ва ных уста но вах і ака-
зан нем са цы яль ных па слуг (666,2 руб ля), 
пра цуе ў сфе ры твор чай дзей нас ці і за баў 
(719 руб лёў).
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К
У ДЫ звяр тац ца, 
ка лі гра ма дзя ні ну 
за трым лі ва юць 
зар пла ту, якія ме ры 

спаг нан ня ў гэ тым 
вы пад ку пра ду гле джа ны 
да най маль ні каў, якія ра шэн ні 
пры ма юць праф са ю зы, 
каб ра бот ні кі свое ча со ва 
атрым лі ва лі ма тэ ры яль нае 
ўзна га ро джан не за сваю пра цу? 
Пра гэ та і ін шае — гу тар ка 
з на чаль ні кам га лоў на га 
ўпраў лен ня са цы яль на га 
парт нёр ства і пра цоў ных 
ад но сін Фе дэ ра цыі праф са юзаў 
Бе ла ру сі Дзміт ры ем 
ШАЎ ЧУ КОМ.

— Дзміт рый Аляк санд ра віч, 
праф са ю зы па ста ян на вя дуць 
ма ні то рынг па пы тан нях за-
ра бот най пла ты. Якія яго вы-
ні кі? У якіх рэ гі ё нах, га лі нах 
на род най гас па дар кі сі ту а цыя 
з вы пла тай зар пла ты не зда-
валь ня ю чая і дзе са мыя ніз кія 
за роб кі?

— Пы тан не свое ча со вас ці вы-
пла ты за ра бот най пла ты — ад но 
з най важ ней шых для ра бот ні-
каў і зна хо дзіц ца на па ста ян ным 
праф са юз ным кант ро лі. У ме жах 
ма ні то рын гу, які пра во дзіць Фе-
дэ ра цыя праф са юзаў, рэ гу ляр на 
фік су юц ца ар га ні за цыі, што да-
пус ці лі па ру шэн ні за ка на даў ства 
аб вы пла це за ра бот най пла ты. 
У пры ват нас ці, на 1 сту дзе ня го да 
пра тэр мі на ва ная за па зы ча насць 
да пу шча на ў 83 ар га ні за цы ях 
і скла ла 7,6 міль ё на руб лёў, на 
1 са ка ві ка — у 179 ар га ні за цы ях — 
13,9 міль ё на руб лёў, на 1 лі пе ня — 
у 23 ар га ні за цы ях — 5,3 міль ё на 
руб лёў. На 1 ліс та па да сі ту а цыя не 
па леп шы ла ся — 55 суб' ек таў гас-
па да ран ня ме лі за па зы ча насць 
па апла це пра цы пе рад ра бот ні-
ка мі ў па ме ры 8,4 міль ё на руб-
лёў.

За сту дзень — каст рыч нік вы яў-
ле на больш за 700 вы пад каў па-
ру шэн ня суб' ек та мі гас па да ран ня 
тэр мі наў раз лі ку з ра бот ні ка мі. 
Для па раў на ння: за ана ла гіч ны 
пе ры яд 2018-га бы ло больш за 
940 та кіх вы пад каў.

Боль шасць даў жні коў фік-
су ец ца ў Ві цеб скай (на 1 ліс та-

пада — 42), най менш — у Брэсц-
кай і Го мель скай аб лас цях.

— Што да ты чыц ца па ме раў 
за ра бот най пла ты, якая сі ту а-
цыя тут?

— На мі наль ная на лі ча ная 
ся рэд ня ме сяч ная зар пла та 
ў ар га ні за цы ях кра і ны ў сту-
дзе ні—каст рыч ні  ку скла ла 
1073,7 руб ля. Тэмп рос ту ў каст-
рыч ні ку 2019-га да ана ла гіч на-
га пе ры я ду 2018-га — 111,8 пра-
цэн та, да снеж ня 2018-га — 
100,7 пра цэн та, да ве рас ня 2019 — 
101,3 пра цэн та. У раз рэ зе ра ё наў, 
па звест ках ста тыс тыкі, 
най мен шы па мер 
зар пла ты ад зна ча-
ны ў Мсці слаў скім, 
Ча вус кім ра ё нах 
на Ма гі лёў шчы не, 
Ушац кім і Сен нен-
скім на Ві цеб шчы не 
і ў Кар мян скім ра ёне 
на Го мель шчы не. У 
гэ тых ра ё нах на мі-
наль ная на лі ча ная за ра-
бот ная пла та ні жэй шая, 
чым у аб лас цях і кра і не 
ў цэ лым.

Та кая сі ту а цыя част ко-
ва аб умоў ле на тым, што 
боль шасць рэ гі ё наў з ніз-
кім уз роў нем за ра бот най 
пла ты — пе ра важ на аграр-
ныя. А як вя до ма, па мер 
ся рэд няй за ра бот най 
пла ты ў сель скай гас-
па дар цы ні жэй шы за 
ся рэд не рэс пуб лі кан-
скі — 825,9 руб ля.

— Дзміт рый Аляк-
санд ра віч, праф са-
ю зы не ма юць пра ва 
пры мя няць штраф-
ныя санк цыі да най маль ні ка, 
ка раць яго. І ўсё ж: што ро біц-
ца, каб ён свое ча со ва і цал кам 
раз ліч ваў ся з ра бот ні ка мі?

— Ін фар ма цыю аб па ру шэн-
нях тэр мі наў вы пла ты за роб каў 
праф са юз ныя ар га ні за цыі на кі-
роў ва юць у вы шэй шыя ор га ны, 
тэ ры та ры яль ныя пад раз дзя лен-
ні Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны. А ў асоб ных 
вы пад ках — і ў пра ку ра ту ру для 
пры няц ця ад па вед ных мер. Гэ-
тыя пы тан ні раз гля да юц ца на па-
ся джэн нях ка ле гіі мі ніс тэр стваў і 

ве дам стваў, га лі но вых, тэ ры та-
ры яль ных са ве тах па пра цоў ных 
і са цы яль ных пы тан нях. Даў жні-
кі зна хо дзяц ца на па ста ян ным 
кант ро лі ў праф са юзаў. Што ме-
сяц прад стаў ні кі праф са юзаў на-
вед ва юць прад пры ем ствы, якія 
сіс тэ ма тыч на па ру ша юць тэр мі-
ны вы пла ты за ра бот най пла ты. 
Упаў на ва жа ныя член скіх ар га ні-
за цый ФПБ, Мінск ага га рад ско га 
і аб лас но га аб' яд нан няў праф са-
юзаў пры вы яў лен ні па ру шэн няў 
ка лек тыў на га да га во ра, што да-
ты чац ца аба вя за цель стваў па 

вы пла це зар пла ты, вы-
да юць най маль ні ку рэ ка-
мен да цыі па лік ві да цыі за па зы-
ча нас цяў. Акра мя та го, кож ны 
ра бот нік мае пра ва звяр нуц ца ў 
праф са юз ныя ар га ні за цыі лю бо-
га ўзроў ню па юры дыч ную кан-
суль та цыю і да па мо гу ў скла дан ні 
іс ка вай за явы ў суд.

— Коль кі ў кра і не прад пры-
ем стваў — «хра ніч ных даў жні-
коў»? І што пра па ноў ва юць 
праф са ю зы, каб аба ра ніць 
пра вы іх ра бот ні каў?

— На жаль, праб ле мы ар га ні-
за цый — «хра ніч ных даў жні коў» 
у мно гіх вы пад ках вы ра ша юц-
ца шля хам пра цэ ду ры эка на-
міч най не пла це жаз доль нас ці 
(банк руц тва). У су вя зі з гэ тым 
вель мі ак ту аль нае пы тан не аб 
па вы шэн ні ўзроў ню са цы яль най 
аба ро ны ра бот ні каў. Коль касць 
даў жні коў з ня вы пла ча най зар-
пла тай, па звест ках Мі ніс тэр-
ства эка но мі кі, па вя лі чы ла ся з 

319 ар га ні за цый у 2016 го дзе 
да 821 у 2018-м, а па-

мер ня вы пла ча най зар пла ты — 
з 1215 ты сяч да 8686 ты сяч руб лёў 
ад па ведна.

Фе дэ ра цыя праф са юзаў на 
пра ця гу 2017—2019 га доў вы сту-
пае з іні цы я ты вай, на кі ра ва най 
на па ляп шэн не са цы яль на га ста-
но ві шча гра ма дзян і па вы шэн не 
га ран тый аба ро ны пра воў ра-
бот ні каў у вы пад ку не пла цежа-
здольнас ці най маль ні ка. Інакш 
ка жу чы — за ўвя дзен не да дат ко-

вых га ран тый ра бот ні кам, якія, 
не ча ка ю чы пра цяг лых пра цэ дур 
банк руц тва, змо гуць атры маць 
га ран та ва ную вы пла ту ўза мен 
стра ча на га (не да атры ма на га) 
імі за роб ку. А так са ма за ха ваць 
стра ха вы стаж, не аб ход ны для 
пен сій на га за бес пя чэн ня, шля-
хам апла ты за іх аба вяз ко вых 
стра ха вых уз но саў, сты му ля ваць 
у ак тыў ным по шу ку но вых пра па-
ноў па са ма стой ным пра ца ўлад-
ка ван ні.

Сё ле та Фе дэ ра цыя праф саю-
заў су мес на з за ці каў ле ны мі ба-
ка мі пад тры ма ла рас пра ца ва ную 

Мі нэ ка но мі кі і Мін фі нам 
кан цэп цыю аба вяз ко ва-
га стра ха ван ня ад ня-
вы пла ты зар пла ты пры 
банк руц тве ар га ні за-
цый. Ста ноў чыя са цы-
яль ныя на ступ ствы ад 
увя дзен ня пра па на ва-
на га ме ха ніз ма нейт-

ра лі зу юць мер ка ва ную 
ня знач ную фіс каль ную на груз-

ку на суб' ек ты гас па да ран-
ня. Ду ма ем, што ў гэ тым 

пы тан ні мо гуць быць 
вы пра ца ва ны ўза е ма-
пры маль ныя ра шэн ні, 
якія да зво ляць улі чыць 

ін та рэ сы ўсіх удзель ні каў 
пра цэ су.
— Якія ме ры ад каз нас-

ці пра ду гле джа ны для най-
маль ні каў за ня свое ча со вую 
вы пла ту зар пла ты?

— За ка на даў ствам пра ду-
гле джа на дыс цып лі нар ная ад-

каз насць кі раў ні ка і ад мі ніст ра-
цый ная ад каз насць служ бо вай 
асо бы і ар га ні за цыі-най маль ні-
ка. На служ бо вую асо бу мо гуць 
на клас ці штраф ад ча ты рох да 
двац ца ці ба за вых ве лі чынь, на 
юры дыч ную — да ста.

Пры цяг нуць да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці мае пра ва Дэ-
парт амент дзяр жаў най ін спек цыі 
пра цы Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны, яго струк тур ныя 
пад раз дзя лен ні. Кі раў нік ар га ні-
за цыі мо жа быць зволь не ны за 
па ру шэн не без уваж лі вых пры-
чын па рад ку і тэр мі наў вы пла ты 
зар пла ты.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

КАБ ЗАР ПЛА ТА 
НЕ БЫ ЛА ЗА ПЛА ТАЙ

УЛАС НЫЯ ФІ НАН СЫ

ХТО КОЛЬ КІ ЗА РАБ ЛЯЕ


