
Тыповыя парушэнні, якія выяўляюцца ў плацельшчыкаў абавязковых 

страхавых узносаў пры правядзенні праверак і кантрольных 

мерапрыемстваў работнікамі Гродзенскага абласнога ўпраўлення Фонду 

сацыяльнай абароны Міністэрства працы і сацыяльнай абароны 

насельніцтва Рэспублікі Беларусь у 2020 годзе. 

Парушэнні пры прызначэнні, вылічэнні і выплаце дапамог па часовай 
непрацаздольнасці. 

Пры праверцы правільнасці прызначэння, вылічэння і выплаты дапамог 

па часовай непрацаздольнасці найбольш часта сустракаюцца парушэнні 

пунктаў 9.5, 10, 16, 18.5, 19.1, 19.2, 22, 23, 24 Палажэння аб парадку 

забеспячэння дапамогай па часовай непрацаздольнасці і па цяжарнасці і 

родах, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

28.06.2013 № 569 (далей – Палажэнне па ВН № 569): 

у парушэнне пункта 9.5 Палажэння па ВН № 569 у перыяд часовай 

непрацаздольнасці уключаны дзень, за які налічаны заробак; 

у парушэнне пункта 10 Палажэння па ВН № 569 аплочаны дзень 

устанаўлення інваліднасці; 

у парушэнне пункта 16 Палажэння па ВН № 569 пры вылічэнні з 

фактычнага заробку, памер дапамогі прызначаны ніжэй мінімальнага, г. зн. 

ніжэй за 50% БПМ;  

дапамога за перыяд часовай непрацаздольнасці ў сувязі з агульным 

захворваннем прызначалася за першыя 12 каляндарных дзён у памеры 100% 

сярэднядзённага заробку, а трэба было ў памеры 80%;  

у парушэнне пункта 18.5 Палажэнні па ВН № 569 дапамога за перыяд 

догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў, а таксама за перыяд 

догляду за дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго 

медыцынскай рэабілітацыі назначана ў памеры 80%, а варта было 100% 

сярэднядзённага заробку; 

у парушэнне пункта 19.1 Палажэння па ВН № 569 няправільна 

вызначаўся памер дапамогі для прымянення абмежавання 50% у выпадку 

захворвання, прычынай якога з'явілася спажыванне алкаголю. 

Напрыклад: перыяд агульнага захворвання склаў 21 каляндарны дзень. Памер 

дапамогі разлічваецца так: (12дн.*80% сярэднядзённага заробку) + 

(9дн.*100% сярэднядзённага заробку). 

У выпадку, калі прычынай захворвання стала спажыванне алкаголю, то 

разлік вырабляецца ў наступным парадку: (6дн.* 0) + (6дн.*80% 

сярэднядзённага заробку) * 50%) + (9дн.*100% сярэднядзённага заробку) * 

50%); 

у парушэнне пункта 19.2 Палажэнні па ВН № 569 дапамога  

прызначана у 100% памеры ад устаноўленага заканадаўствам пры парушэнні 

рэжыму, прадпісанага лекарам, варта было ў памеры 50%; 

таксама, У выпадку парушэння рэжыму прадпісанага лекарам, дзень 

няяўкі, засведчаны лістком непрацаздольнасці (г. зн. дзень, прызначаны на 



яўку падчас папярэдняга прыёму і адлюстраваны ў бальнічным лістку) 

аплачвалі ў 100% памеры ад устаноўленага заканадаўствам, трэба было ў 

50% памеры; 

  у парушэнне пункта 22 Палажэння па ВН № 569 з ліку каляндарных 

дзён разліковага перыяду выключаліся цалкам месяцы, у якім былі перыяды 

працоўнага або сацыяльнага адпачынкаў, часовай непрацаздольнасці, варта 

было выключаць толькі самі перыяды; для разліковага перыяду бралі 

працоўныя дні, вынікала каляндарныя; з разліковага перыяду не выключалі 

дні адпачынку без захавання заработнай платы, дні часовай 

непрацаздольнасці; 

у парушэнне пункта 23 Палажэння па ВН № 569 у выпадку, калі 

колькасць каляндарных дзён разліковага перыяду складае менш за 30 

каляндарных дзён, дапамога разлічвалі з фактычна адпрацаваных дзён і сумы 

заробку, вынікала з тарыфнай стаўкі; 

у парушэнне пункта 24 Палажэння па ВН № 569 у заробак для 

вылічэння дапамог работнікам уключаліся выплаты, якія носяць аднаразовы 

характар (матэрыяльная дапамога), уключалася сума аплаты працоўнага 

адпачынку, дапамогі па часовай непрацаздольнасці;  

у выпадку, калі работнік адпрацаваў не ўсе працоўныя дні месяца, 

прэмія ў гэтым месяцы ўключалася цалкам, а не прапарцыйна адпрацаванаму 

часу.  

Дадзеныя парушэнні прывялі да пераплаты і недаплаты дапамог па 

часовай непрацаздольнасці. У адпаведнасці з п. п. 15, 16 Палажэння аб 

выплаце узносаў сума выяўленых пры праверцы парушэнняў у 

выдаткоўванні сродкаў бюджэту фонду з'яўляецца нядоімкай, на якую 

налічваецца пеня ў памеры 1/360 стаўкі рэфінансавання Нацыянальнага 

банка Рэспублікі Беларусь, якая дзейнічае на дзень выплаты.  

Таксама плацельшчыкі абавязаны прадставіць форму ПУ-3 

«індывідуальныя звесткі» (тып формы «зыходная»), адбіўшы правільныя 

памеры дапамог па часовай непрацаздольнасці. У выпадку аплаты залішне 

выплачаных сум дапамог за кошт плацельшчыка (сумы пераплаты дапамог 

не ўтрыманы з атрымальніка), дадзеныя выплаты з'яўляюцца сацыяльнымі 

ільготамі, і на іх у адпаведнасці з заканадаўствам варта налічыць абавязковыя 

страхавыя ўзносы і прадставіць форму ПУ-3 «індывідуальныя звесткі» (тып 

формы «зыходная»).  
 


