
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 сем'ям, якія 
выхоўваюць дзяцей. 

Пры праверцы правільнасці прызначэння, вылічэння і выплаты дапамог 

сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, устаноўлены наступныя парушэнні 

патрабаванняў Закона Рэспублікі Беларусь ад 29.12.2013 № 7-З «аб 

дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» (далей – Закон № 7-

З"), Палажэнні аб парадку прызначэння і выплаты дзяржаўных дапамог 

сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, зацверджанага пастановай Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь ад 28.06.2013 № 569 (далей – Палажэнне № 569): 

у парушэнне пункта 2 артыкула 10 Закона № 7-з дапамога жанчынам, якія 

сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага 

тэрміну цяжарнасці, прызначалася ў памеры, устаноўленым не на дату 

нараджэння дзіцяці, а на дату яго выплаты;  

парушэнне пункта 2 артыкула 11 Закона № 7-з дапамога ў сувязі з 

нараджэннем дзіцяці выплачвалася ў памеры, устаноўленым не на дату 

нараджэння, а на дату яго выплаты; пры прызначэнні дапамогі не ўлічвалася 

дзіця, народжанае раней; 

у парушэнне артыкула 13 Закона № 7-З няправільна вызначаўся памер 

дапамогі па доглядзе за першым дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў (частка 2); 

дапамога не прызначалася і не выплачвалася за дзень выканання дзіцяці 3 

гадоў (частка 9); пры прызначэнні дапамогі не ўлічвалі тое, што мама 

працавала па дамове падраду альбо з'яўлялася індывідуальным 

прадпрымальнікам (Частка 3); дапаможнік прызначылі без даведкі з месца 

жыхарства і аб складзе сям'і як на другое дзіця, фактычна дзіця ў сям'і адно 

(Частка 7); пры выплаце дапамогі на другое дзіця, не ўлічаны факт 

выканання 18 гадоў старэйшаму 7); 

у парушэнне артыкула 14 Закона № 7-з дапамогу на дзіця ад 3 да 18 

гадоў пры ўмове выхавання ў сям'і дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў прызначалі і 

выплачвалі на кожнае дзіця, вынікала 1 дапамогу на сям'ю (Частка 2 пункт 

3);  

у парушэнне артыкула 15 Закона № 7-З дапамога на дзіця старэй 3 

гадоў з асобных катэгорый сем'яў прызначалі і выплачвалі на дзіцяці, 

навучэнцаў у дзённай форме атрымання адукацыі за межамі Рэспублікамі 

Беларусь (падпункт 4.4 пункта 4);   

у парушэнне артыкула 22 Закона № 7-З дапаможнік на дзяцей ва 

ўзросце ад 3 да 18 гадоў прызначана не з моманту нараджэння малодшага 

дзіцяці, а з моманту прадстаўлення водпуску па догляду за дзіцем да 3 гадоў 

(частка 3.5); дапамога на дзіця старэй 3 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва 



ўзросце да 3 гадоў прызначалася не з дня нараджэння дзіцяці, а з дня, 

наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы, устаноўленага 

лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах. 

Названыя парушэнні прыводзілі да завышэння памеру дапамог сем'ям, 

якія выхоўваюць дзяцей, якое органамі фонду не прымаецца да заліку ў 

адпаведнасці з п.15 Палажэння аб Фондзе сацыяльнай абароны насельніцтва 

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, зацверджанага Указам Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь ад 16.01.2019 № 40, а таксама заніжэння памеру 

дапамогі, якая падлягае даналічэнню. 

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 абавязковых страхавых узносаў, узносаў на прафесійнае 

пенсійнае страхаванне і іншых плацяжоў.  
 


