
 

Асноўныя змены ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 29 снежня 2012 года " аб дзяржаўных 
дапамогах, сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» 

Дапамога па цяжарнасці і родах 

У адпаведнасці з новай рэдакцыяй Закона уведзена даплата да памеру дапамогі па догляду 
за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў да дапамогі па цяжарнасці і родах, выплачанага ў 
мінімальным памеры (50% бюджэту пражытковага мінімуму за кожны месяц, устаноўлены 
лістком непрацаздольнасці ў сувязі з цяжарнасцю і родамі) або набліжана да мінімальнага 
памеру. Пры гэтым парадак прызначэння і вылічэння дапамогі па цяжарнасці і родах пры 
прадастаўленні лістка непрацаздольнасці не змяніўся. Даплата да дапамогі па цяжарнасці і 
родах будзе вырабляцца пасля заканчэння перыяду, усталяванага лістком непрацаздольнасці 
па цяжарнасці і родах.  

Дапамога жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднѐвага тэрміну 
цяжарнасці 

У адпаведнасці з новай рэдакцыяй Закона права на дапамогу жанчынам, якія сталі на ўлік у 
арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднѐвага тэрміну цяжарнасці, маюць жанчыны, якія сталі 
на такі ўлік не толькі ў дзяржаўных, але і прыватных арганізацыях аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь. 

Дапамога ў сувязі з нараджэннем дзіцяці 

Дапамога ў сувязі з нараджэннем дзіцяці па нормах новай рэдакцыі Закона не прызначаецца, 
калі дзіця не зарэгістраванае па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы 
Беларусь (не атрымаў дазвол на часовае пражыванне) на дзень звароту за яго прызначэннем, 
і (або) фактычна не пражывае ў Рэспубліцы Беларусь.  

Калі дзіця (зарэгістраваны па месцы пражывання) на дзень звароту памѐр, дапамога ў сувязі з 
нараджэннем дзіцяці на яго не прызначаецца, паколькі ѐн ужо не адносіцца да фактычна 
пражываюць у краіне (у выпадку смерці асобы здымаюцца з рэгістрацыйнага ўліку).  

З'явілася Новая ўмова для прызначэння дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці, якое 
нарадзілася за мяжой, аб пражыванні аднаго з бацькоў у Рэспубліцы Беларусь не менш за 6 
месяцаў у межах 12 месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу нараджэння дзіцяці. 

Для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова пражываюць у Рэспубліцы 
Беларусь, устаноўлены мінімальны перыяд выплаты абавязковых страхавых узносаў да 
нараджэння дзіцяці (не менш за 6 месяцаў у агульнай складанасці) для прызначэння дапамогі. 

Павялічаны тэрмін для звароту за прызначэннем дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці для 
ўсынавіцеляў (удачарыцеляў) і апекуноў. Пры усынаўленні, устанаўленні апекі над дзіцем ва 
ўзросце да 6 месяцаў устаноўлены для падачы заявы 6-месячны тэрмін будзе вылічацца не з 
дня нараджэння дзіцяці, а з дня усынаўлення, устанаўлення апекі.  

Дапамога па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў 

Раней права на дапамогу па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў у поўным памеры ў 
выпадку прыпынення адпаведнай дзейнасці ў сувязі з сыходам за дзіцем ва ўзросце да 3 
гадоў было прадугледжана толькі для бацькоў дзіцяці, а для іншых сваякоў і членаў сям'і - пры 
ўмове знаходжання іх па месцы працы ў адпачынку па доглядзе за гэтым дзіцем. У 
адпаведнасці з новай рэдакцыяй Закона атрымліваць дапамогу па догляду за дзіцем ва 
ўзросце да 3 гадоў могуць не толькі бацькі дзіцяці, але і іншыя сваякі і сябры сям'і не толькі 
пры знаходжанні ў адпачынку па догляду за ім, але і калі яны з'яўляюцца індывідуальнымі 
прадпрымальнікамі, натарыусамі, адвакатамі, рамеснікамі або уладальнікамі аграсядзіб і пры 
гэтым прыпынілі адпаведную дзейнасць.  

Прадастаўлена права на атрыманне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў у 
поўным памеры, пры праходжанні падрыхтоўкі ў клінічнай ардынатуры ў вочнай форме за 
кошт уласных сродкаў.  

У адпаведнасці з новай рэдакцыяй Закона памеры дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 
3 гадоў пераразлічваюцца з 1 лютага і 1 жніўня ў сувязі з ростам сярэднямесячнай заработнай 
платы. 



Дапаможнік на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў 

Ўведзена новая катэгорыя сем'яў, якія маюць права на дапамогу на дзяцей, старэйшых за 3 
гады з асобных катэгорый сем'яў, - сем'і , у якіх Бацька (айчым) праходзіць альтэрнатыўную 
службу. 

Сем'ям, у якіх бацькі з'яўляюцца інвалідамі I АБО II групы або адзін з бацькоў з'яўляецца 
інвалідам I групы, а другі ажыццяўляе догляд за ім з атрыманнем дапамогі па доглядзе 
прадастаўлена права на дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў 
да дасягнення дзецьмі ўзросту 18 гадоў без якіх-небудзь умоў да іх навучання, (Г.зн. бацькі 
змогуць атрымліваць дапамогі на дзяцей, якія навучаюцца на бюджэтнай аснове, на завочнай 
(дыстанцыйнай) або вячэрняй форме навучання, і на дзяцей,  

Абставіны, якія цягнуць спыненне выплаты дзяржаўных дапамог 

Выключаная норма аб спыненні выплаты дзяржаўных дапамог у сувязі з нараджэннем 
непаўналетняй маці дзіцяці (г. зн. калі на саму непаўналетнюю маці выплачваецца дапамога, 
то ў выпадку нараджэння ѐю дзіцяці (без рэгістрацыі шлюбу), выплата дапамогі 
працягваецца). Пры гэтым устаноўлена, што ў выпадку аб'явы непаўналетняга, які дасягнуў 16 
гадоў, цалкам дзеяздольным (эмансіпацыя), выплата дапамогі спыняецца. 

Спыненне выплаты дзяржаўных дапамог 

З 01.07.2017 выплата дапамогі спыняецца з першага чысла месяца, наступнага за месяцам 
надыходу абставін, указаных у пункце 1 артыкула 24 Закона, калі атрымальнік дапамогі 
паведаміў звесткі аб надыходзе гэтых абставін не пазней пяці каляндарных дзен пасля дня іх 
наступлення. У выпадку парушэння названага тэрміну, выплата дапамог спыняецца з дня 
наступлення гэтых абставінаў (за выключэннем выпадкаў, калі выплата дзяржаўных дапамог 
спыняецца ў сувязі са змяненнем месца іх выплаты, смерці атрымальніка дзяржаўнай 
дапамогі, прызнання яго без вестак адсутным або аб'явы памерлым). 

Права на дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці 

Бацькам (усынавіцелям, удачарыцелям, апекунам, папячыцелям) дзіцяці-інваліда 
прадастаўлена права на атрыманне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе 
дзіцяці-інваліда на перыяд яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі, у 
тых выпадках, калі атрымальнікам дапамогі па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 
гадоў з'яўляецца іншая асоба або іншы бацька, якія не маюць магчымасці ажыццяўляць 
догляд дзіцяці-інваліда ў гэты перыяд па аб'ектыўных прычынах (раней права на гэты від 
дапамогі ім падаваўся пры ўмове адмовы іншых асоб ад атрымання дапамогі па доглядзе 
дзіцяці інвалідам на перыяд яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі) 

Правільна прызначаем дапамогі 

Артыкул 185 Працоўнага кодэкса. 

Твар які аформіў адпачынак па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў (маці 
працуе) мае права працаваць у перыяд гэтага водпуску па сумяшчальніцтве (па асноўнаму (па 
іншай прафесіі, пасады) або іншага месца працы не больш, чым на 0,5 стаўкі з выплатай 
дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў у памеры 100 працэнтаў.  

У выпадку выхаду названай асобы на працу на асноўнае месца працы па сваѐй прафесіі, 
пасады (у тым ліку на ўмовах не больш за палову месячнай нормы працоўнага часу) 
адпачынак па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў перарываецца і права на 
дапамогу пераходзіць па месцы працы маці дзіцяці (калі маці працуе на стаўку – 50% 
дапамогі). 

Калі дапамога па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў выплачваецца маці, то ў выпадку яе 
выхаду на працу права на атрыманне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў у 
памеры 100 працэнтаў за ѐй захоўваецца пры выхадзе на працу на ўмовах не больш за 
палову месячнай нормы працоўнага часу на асноўнае месца працы па сваѐй прафесіі, 
пасады, па сумяшчальніцтве (па асноўным (па іншай прафесіі, пасады) або іншаму месцы 
працы. 


