
 
У дапамогу кіраўнікам арганізацый і спецыялістам, які курыруюць  

пытанні арганізацыі і аплаты працы 
 

Як пабудаваць у арганізацыі 
эфектыўную сістэму аплаты працы? 

 
Неабходнасць выключэння празмернага рэгулявання рынку працы, 

адміністрацыйнага кантролю за заработнай платай з боку дзяржавы, была 

вызначана палажэннямі Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 31 

снежня 2010 г. № 4 «Аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і 

стымуляванні дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь» рэалізацыя якіх 

спрыяе, у прыватнасці: 

фарміраванню рыначных стымулаў для павышэння інавацыйнай 

актыўнасці ўсіх суб'ектаў гаспадарання; 

стварэнню спрыяльных умоў для прыцягнення замежных інвестыцый у 

рэспубліку; 

павышэнню міжнароднага рэйтынгу Рэспублікі Беларусь. 

З прыняццем Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 мая 2011 г. № 

181 «Аб некаторых мерах па ўдасканаленні дзяржаўнага рэгулявання ў 

галіне  аплаты працы» для арганізацый рэальнага сектара эканомікі былі 

зняты практычна ўсе адміністрацыйныя бар'еры і абмежаванні па аплаце 

высокапрадукцыйнай і эфектыўнай працы, створана нарматыўная прававая база, 

якая спрыяе: 

свабоднаму выбару сістэм аплаты працы работнікаў; 

забеспячэнню празрыстасці і прастаты налічэння заработнай платы; 

устанаўленню ўзроўня заработнай платы ў залежнасці ад ўкладу кожнага 

канкрэтнага работніка (калектыва) у канчатковыя вынікі дзейнасці арганізацыі і 

ў межах наяўных фінансавых магчымасцяў; 

павышэнню ініцыятывы, якасці, прадукцыйнасці і матывацыі працы; 
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прыцягненню і ўтрыманню высокакваліфікаваных спецыялістаў, а 

таксама паляпшэнню інвестыцыйнай прывабнасці для замежных інвестараў. 

Разам з тым практыка паказвае, што большасць наймальнікаў і іх 

спецыялістаў, якія займаюцца пытаннямі аплаты працы, не былі гатовы да 

атрыманай імі свабоды ў дадзенай вобласці (парадку 85% арганізацый захавалі 

сістэмы аплаты працы на аснове АТС). 

Паўстае пытанне - як і кім павінна быць арганізавана аплата працы 

работнікаў ва ўмовах рынку, якую сістэму заработнай платы трэба ўжыць, каб 

яна працавала? 

Суб'екты прадпрымальніцкай дзейнасці, у цяперашні час, маюць сур'ёзныя 

прычыны для таго, каб траціць час і грошы на распрацоўку разнастайных сістэм 

аплаты працы, якія дадуць магчымасць забяспечыць выкананне пастаўленых 

перад арганізацыяй мэтаў і задач, у прыватнасці, нарасціць аб'ёмы продажаў, 

павялічыць колькасць пакупнікоў, павысіць рэнтабельнасць вытворчасці і 

матываванасць персаналу. 

Прапаную, работу па выбары сістэмы аплаты працы ў канкрэтнай 

арганізацыі, пачаць з аналізу: 

мэтаў і задач, вызначаных устаноўчымі дакументамі; 

-арганізацыйна-тэхнічных умоў вытворчасці, асаблівасцяў яе тэхналогіі і 

арганізацыі; 

кадравага саставу ў частцы забяспечанасці кваліфікаванай рабочай сілай; 

якасці норм і нарматываў, якія прымяняюцца, для нарміравання 

матэрыяльных, фінансавых і працоўных рэсурсаў; 

фінансавых магчымасцяў і іншых фактараў. 

Хацелася б асобна спыніцца на пытаннях нарміравання, у тым ліку 

нарміравання працы, якое павінна ажыццяўляцца наймальнікамі на новым, 

якасным узроўні, паколькі яно ляжыць у аснове эфектыўнай арганізацыі працы і 

вытворчасці, спрыяе высокай прадукцыйнасці працы, аптымізацыі колькасці 
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работнікаў і, як следства, скарачэння матэрыяльных , фінансавых і працоўных 

выдаткаў.  

Пры гэтым трэба памятаць, што навукова абгрунтаваныя нормы працы 

з'яўляюцца дзейсным сродкам сацыяльнай абароны работнікаў, накіраваным на 

прадухіленне празмернай інтэнсіфікацыі іх працы, яны спрыяюць захаванню іх 

нармальнай працаздольнасці на працягу ўсяго перыяду працоўнай дзейнасці. 

Звяртаю ўвагу кіраўнікоў арганізацый (наймальнікаў) на тое, што любая 

сістэма аплаты працы работнікаў, распрацаваная ў арганізацыі, павінна: 

па-першае, і гэта асноўнае, быць эканамічна абгрунтаванай, г.зн. 

эканамічны эфект, які атрымліваецца з прычыны яе прымянення, павінен быць 

больш памеру ўзнагароды, якая выплачваецца; 

па-другое, забяспечыць матэрыяльную зацікаўленасць работнікаў у 

павышэнні прадукцыйнасці працы, якасці прадукцыі, якая выпускаецца, работ, 

паслуг, якія аказваюцца, эфектыўнасці выкарыстання абсталявання, 

матэрыяльных, фінансавых і працоўных рэсурсаў. 

Працэс распрацоўкі і ўкаранення сістэмы аплаты працы прапаную пачаць 

са стварэння рабочай групы, у якую акрамя работнікаў, занятых пытаннямі 

аплаты працы, уключыць прадстаўнікоў кадравай, фінансавай, вытворчай і 

іншых службаў. Дадзены працэс шматэтапны, ён, як правіла, змяшчае ў сабе 

чатыры асноўныя этапы. 

1. Аналіз і ўсведамленне мэтаў і задач. 

2. Распрацоўка пераліку мерапрыемстваў. 

3. Рэалізацыя мерапрыемстваў. 

4. Маніторынг вынікаў, вывучэнне меркавання работнікаў аб праведзеных 

пераўтварэннях. 

Распрацоўка сістэмы аплаты працы работнікаў арганізацыі прадугледжвае 

пашагавую рэалізацыю наступных асноўных мерапрыемстваў: 

вызначэнне яе мэты, а менавіта: да якіх вынікаў імкнецца арганізацыя і іх 

забеспячэнне; якія дзеянні работнікаў яна збіраецца стымуляваць; 
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правядзенне дыягностыкі існуючай сістэмы аплаты працы і яе 

матывацыйных схем; 

ацэнка задаволенасці работнікаў існуючай сістэмай аплаты працы і 

асобнымі напрамкамі яго матывацыі; 

фарміраванне пераліку паказчыкаў для ацэнкі эфектыўнасці бізнес-

працэсаў і асобных работнікаў; 

вызначэнне структуры заработнай платы для розных катэгорый 

работнiкаў; 

а таксама распрацоўка: 

- методыкі разліку і маніторынгу паказчыкаў для ацэнкі эфектыўнасці 

бізнес-працэсаў і асобных супрацоўнікаў; 

- палажэння аб аплаце і стымуляванні працы работнікаў. 

Прымяненне сістэмнага падыходу ў распрацоўцы сістэмы аплаты працы, 

заснаванага на адзіных прынцыпах, дасць магчымасць: 

ацаніць гатоўнасць калектыву да пераўтварэнняў; 

дабіцца ад работнікаў выразнага разумення мэтаў іх матывацыі і жаданых 

вынікаў ад яе ўкаранення; 

больш поўна ацаніць уклад кожнага работніка ў канчатковыя вынікі 

дзейнасці, забяспечыць годную ім заработную плату, пры іх эфектыўнай і 

выніковай працы; 

распрацаваць стратэгію матэрыяльнага стымулявання работнікаў; 

прааналізаваць, ацаніць дзелавое асяроддзе і перспектывы рэалізацыі 

праекта. 

У той жа час мадэль распрацаванай сістэмы аплаты працы павінна 

гарманічна спалучацца з астатнімі формамі матывацыі персаналу і не 

дубліраваць іх. 

Неабходна адзначыць, што распрацоўка і ўкараненне новай сістэмы 

аплаты працы абумоўлена выкананнем наступных абавязковых умоў, а 

менавіта. 



 5 

Першая ўмова - стварэнне надзейнай інфармацыйнай базы. 

Гэта азначае, што кожны этап распрацоўкі і ўкаранення новай мадэлі 

гібкай сістэмы аплаты працы павінен быць забяспечаны дакладнай, актуальнай і 

аператыўнай інфармацыяй, якая дазваляе на яе аснове прымаць неабходныя 

кіраўніцкія рашэнні. Для гэтага патрабуецца надзейная інфармацыя. Яе 

пастаянны збор і аналіз арганізуе наймальнік.  

Другая ўмова - арганізацыя адкрытага абмену і распаўсюджвання 

неабходнай інфармацыі. 

Работнікі павінны мець доступ да інфармацыі, на аснове якой вызначаецца 

іх заработная плата. Працэдуры збору і выкарыстання гэтай інфармацыі 

павінны быць шырока вядомыя і выклікаць давер. 

І трэцяя ўмова - справядлівасць і аб'ектыўнасць працэдуры 

ўкаранення і прымянення. 

Работнікі павінны быць перакананыя ў тым, што збор інфармацыі і ацэнка 

вынікаў іх працы праводзiцца аб'ектыўна і справядліва, заработная плата 

разлічваецца добрасумленна і не падвяргаецца адвольным карэкціроўкам з боку 

кіраўніцкага персаналу. 

Такой упэўненасці лягчэй за ўсё дабіцца, прыцягваючы работнікаў да 

распрацоўкі і ўкаранення гнуткай сістэмы аплаты працы ў арганізацыі. 

Каб забяспечыць эфектыўнасць гібкай сістэмы аплаты працы, неабходна 

перыядычна пераглядаць яе мэты, структуру, крытэрыі ацэнкі дзейнасці, 

аналізаваць ступень яе ўспрымання і адабрэння работнікамі. Гэта 

прадугледжвае правядзенне маніторынгу вынікаў ўкаранення новай сістэмы 

аплаты працы, які забяспечваецца зваротнай сувяззю з калектывам. 

Маніторынг праводзіцца пастаянна, каб пераканацца ў тым, што: 

па-першае, арганізацыя здольная выплачваць абумоўленыя памеры 

ўзнагароды; 

па-другое, маецца сувязь паміж праграмай сістэмы аплаты працы і 

тэмпамі росту прадукцыйнасці працы, рэнтабельнасці і іншых фінансавых 
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паказчыкаў, якія характарызуюць дзейнасць як арганізацыі ў цэлым, так і яе 

структурных падраздзяленняў. 

Зваротная сувязь дапаможа атрымаць інфармацыю аб тым, як 

супрацоўнікі ацэньваюць эфектыўнасць новаўвядзенняў. Асноўная мэта 

маніторынгу складаецца ў тым, каб выявіць магчымыя праблемы на ранняй 

стадыі іх узнікнення, перш чым яны акажуць сур'ёзны ўплыў на эфектыўнасць 

сістэмы аплаты працы ці ўвогуле на бягучую дзейнасць арганізацыі. 

Па меры неабходнасці мадэль сістэмы аплаты працы ўдасканальваецца, 

што прадугледжвае перыядычны перагляд яе мэты, структуры, крытэрыяў 

ацэнкі дзейнасці, аналіз ступені яе ўспрымання і адабрэння работнікамі. Любыя 

змены павінны адпавядаць логіцы праграмы стымулявання працы, 

пацвярджацца вынікамі і быць глыбока прадуманымі. Пры гэтым неабходна 

арганізаваць шырокае апавяшчэнне работнікаў аб меркаваных ўдасканаленнях. 

Такім чынам, з улікам створанай у рэспубліцы нарматыўнай прававой 

базы, наймальнікі атрымалі неабмежаваныя правы ў выбары сістэм аплаты 

працы. 

У гэтых умовах вялікае значэнне набываюць тыя дакументы па аплаце 

працы, якія дзейнічаюць у арганізацыі. 

Такімі асноўнымі дакументамі з'яўляюцца: 

штатны расклад арганізацыі; 

калектыўны дагавор, палажэнне аб аплаце працы работнікаў; 

працоўныя дагаворы (кантракты). 

Наяўнасць у арганізацыі штатнага раскладу вызначана артыкуламі 1 і 19 

Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей - ПК). 

Паколькі згодна з артыкулам 194 ПК штатны расклад з'яўляецца 

лакальным нарматыўным прававым актам, то яго форма, парадак складання, 

змены і зацвярджэнні вызначаюцца ў рэальным сектары эканомікі наймальнікам 

самастойна. 
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Што тычыцца раздзела «Аплата працы» калектыўнага дагавора або 

палажэнні аб аплаце працы работнікаў, то яны павінны змяшчаць лаканічныя, 

канкрэтныя нормы, якія павінны быць зразумелыя кожнаму работніку. 

У адпаведнасці з артыкулам 19 ПК адным з абавязковых умоў, якія 

павінны змяшчацца ў працоўным дагаворы (кантракце), з'яўляюцца ўмовы 

аплаты працы (у тым ліку памер тарыфнай стаўкі (акладу) работніка, даплаты, 

надбаўкі і заахвочвальныя выплаты). 

Пры гэтым нормы, якія змяшчаюцца ў штатным раскладзе, калектыўным 

дагаворы (палажэнні аб аплаце працы) і працоўным дагаворы (кантракце) 

павінны адпавядаць адзін аднаму. 

Ва ўмовах лібералізацыі пытанняў аплаты працы ў рэальным сектары 

эканомікі і значным пашырэнні правоў наймальнікаў дзяржавай захаваны 

асобныя абмежаванні ў галіне стымулявання працы, як работнікаў, так і 

кіраўнікоў, устаноўленыя нарматыўнымі прававымі актамі Кіраўніка дзяржавы і 

Урада (пералік дадаецца). 

Аднак варта адзначыць, што гэтыя абмежаванні дзейнічаюць толькі ў 

дачыненні да тых арганізацый, якая неэфектыўна працуюць і маюць рознага 

віду запазычанасці (па заработнай плаце, плацяжах у бюджэт, Фонд сацыяльнай 

абароны насельніцтва Мінпрацы і сацабароны і іншыя). 

Нельга не акцэнтаваць увагу на тым, што ва ўмовах лібералізацыі аплаты 

працы дзяржава надае вялікую ўвагу сацыяльнай абароне работнікаў пры 

дапамозе павышэння статусу мінімальнай заработнай платы (МЗП) - 

дзяржаўнага мінімальнага сацыяльнага стандарту ў галіне аплаты працы, які ў 

арганізацыях любых арганізацыйна-прававых формаў, у тым ліку ў грамадскіх 

аб'яднаннях, таварыствах уласнікаў, гаражных кааператывах, садоўніцкіх 

таварыствах і іншых спажывецкіх кааператывах, абавязаны прымяняцца ў 

якасці ніжэйшай мяжы аплаты працы работнікаў за працу ў нармальных умовах 

на працягу нармальнай працягласці працоўнага часу пры выкананні абавязкаў 

работніка, што вынікаюць з заканадаўства, лакальных нарматыўных прававых 
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актаў і працоўнага дагавора. Пры гэтым месячная МЗП устанаўліваецца 

заканадаўствам як найнізкі памер аплаты працы работнікаў за каляндарны 

месяц, а гадзінная МЗП (найніжэйшы памер аплаты працы работнікаў за адну 

гадзіну працоўнага часу) разлічваецца наймальнікам з устаноўленай 

заканадаўствам месячнай МЗП. 

Памер МЗП у якасці найніжэйшай мяжы аплаты працы работнікаў 

з'яўляецца абавязковым для ўсіх наймальнікаў, з якімі працаўнікі знаходзяцца ў 

працоўных адносінах, заснаваных на працоўным дагаворы (кантракце), і не 

ўжываецца ў адносінах да асобаў, з якімі заключаны iншыя дагаворы. 

З 1 студзеня 2015 г. Урадам Рэспублікі Беларусь месячная мінімальная 

заработная плата ўстаноўлена ў памеры 2100,1 тыс. руб. (пастанова Савета 

Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 9 снежня 2014 года № 1151). Гэты крок 

дазволіў узмацніць сацыяльную абароненасць нізкааплатных катэгорый 

работнікаў усіх галін эканомікі і павысіць ролю МЗП як дзяржаўнага 

мінімальнага сацыяльнага стандарту ў галіне аплаты працы.1 

У заключэнні хацелася б адзначыць, што асноватворным фактарам 

(умовай) у распрацоўцы і ўкараненні новых сістэм аплаты працы работнікаў, 

якія гарманічна спалучаюць як мэты, задачы і магчымасці арганізацый, так і іх 

калектываў, з'яўляецца высокі прафесіяналізм спецыялістаў, занятых іх 

распрацоўкай і ўкараненнем. 

З мэтай якаснай рэалізацыі дадзенага мерапрыемства, лічу, што 

наймальнікам неабходна ўважліва падысці да падбору і расстаноўцы 

спецыялістаў, занятых пытаннямі арганізацыі і аплаты працы, павышэнню іх 

прафесійнай падрыхтоўкі (перападрыхтоўкі). 

Толькі пісьменныя, высокакваліфікаваныя спецыялісты змогуць 

распрацаваць і ўкараніць у арганізацыях эфектыўныя, гібкія сістэмы аплаты 

працы работнікаў, якія будуць стымуляваць іх да высокапрадукцыйнай і 

якаснай працы. 

                                                 
1 Актуальная інфармацыя аб памеры мінімальнай заработнай платы размешчана па спасылцы. 
 

http://mintrud.gov.by/ru/minimalnaja_zp
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СІДАРОВІЧ Віктар Іванавіч - намеснік начальніка галоўнага 

ўпраўлення працы і заработнай платы Міністэрства працы і сацыяльнай 

абароны Рэспублікі Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак 
Пералік абмежаванняў 

па стымуляванні працы работнікаў рэальнага сектара эканомікі 
 

 
№ 
п/п 

Асноўныя нарматыўныя прававыя акты, 
якія прадугледжваюць абмежавальныя 

меры, сутнасць абмежавання 

Ступень прымянення нарматыўнага прававога акта 
камерцыйнымі арганізацыямі: 

Дзяржаўнай 
формы 

ўласнасці 

з доляй уласнасці 
дзяржавы 

ў іх устаўным фондзе: 
з 

замежнымі 
інвестыцыямі 

прыватнай 
формы 

ўласнасці больш за 50% менш за 50% 

1. 

1. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
27 лістапада 1995 г. № 483 «Аб забеспячэнні 
своечасовай выплаты заработнай платы» (п. 
1.3) 

абавязковае прымяненне 

Устаноўлена патрабаванне для наймальнікаў, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па заработнай плаце на канец 
справаздачнага перыяду, з 1 чысла месяца, наступнага за справаздачным, прымяняць тарыфную стаўку першага разраду для 
разліку службовых акладаў кіраўнікоў, спецыялістаў і іншых служачых у памеры, якi не перавышае велічыні тарыфнай стаўкі 
першага разраду, устаноўленай Урадам Рэспублікі Беларусь для аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый, да 
ліквідацыі гэтай пратэрмінаванай запазычанасці 

2. 

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 
жніўня 1996 г. № 292 «Аб прадастаўленні 
юрыдычным асобам адтэрміноўкі па выплаце 
запазычанасці па падатках і пені» (п. 2) 

абавязковае прымяненне, 
за выключэннем юрыдычных асоб, якім у адпаведнасці з рашэннямі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь (указы ад 04.10.1996 № 398, ад 08.10.1997 № 508), 
рашэннямі абласных, Мінскага гарадскога Саветаў дэпутатаў прадастаўлена 
адтэрміноўка (растэрміноўка) па пагашэнні запазычанасці па плацяжах ў 
бюджэт, налічаных эканамiчных санкцыях i пенях пры ўмове своечасовай 
выплаты бягучых плацяжоў у бюджэт 

Забаронена налічэнне і выплата ўсіх відаў прэмій кіраўнікам і галоўным спецыялістам (іх намеснікам) юрыдычных асоб, якія 
маюць запазычанасць па плацяжах у бюджэт, да поўнага яе пагашэння 

3. 
3. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
10 мая 2011 г. № 181 «Аб некаторых мерах 
па ўдасканаленні дзяржаўнага рэгулявання ў 
галіне аплаты працы» (п.2.3) 

абавязковае прымяненне для арганізацый, уключаных у Дзяржаўны рэестр 
суб'ектаў натуральных манаполій 
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№ 
п/п 

Асноўныя нарматыўныя прававыя акты, 
якія прадугледжваюць абмежавальныя 

меры, сутнасць абмежавання 

Ступень прымянення нарматыўнага прававога акта 
камерцыйнымі арганізацыямі: 

Дзяржаўнай 
формы 

ўласнасці 

з доляй уласнасці 
дзяржавы 

ў іх устаўным фондзе: 
з 

замежнымі 
інвестыцыямі 

прыватнай 
формы 

ўласнасці больш за 50% менш за 50% 
Устаноўлены нарматыў сродкаў, што накіроўваюцца на стымуляванне работнікаў, якія адносяцца на сабекошт прадукцыі, 
тавараў (работ, паслуг) і ўключаюцца ў затраты, якія ўлічваюцца пры падаткаабкладанні і цэнаўтварэнні, у межах 80 % сумы 
заработнай платы, вылічанай па здзельных расцэнках, а таксама тарыфных ставак i службовых акладах з улікам павышэнняў, 
прадугледжаных заканадаўствам, за фактычна адпрацаваны час у справаздачным перыядзе па арганізацыі ў цэлым, калі іншае 
не ўстаноўлена Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 

4. 

пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Савета Міністраў Беларусь ад 21 ліпеня 
1997 г № 922 «Аб пагашэнні запазычанасці за 
прыродны газ і энергію» (п. 3.3) 

абавязковае 
прымяненне - 

Не дапускаецца выкарыстанне дзяржаўнымі аб'яднаннямі, прадпрыемствамі і арганізацыямі, якія маюць запазычанасць за 
зрасходаваныя энергарэсурсы, сродкаў фондаў спажывання, якія фарміруюцца з прыбытку, для прэміравання апарата 
кіравання аб'яднанняў, прадпрыемстваў і арганізацый, забяспечваючы кірунак гэтых сродкаў на павелічэнне абаротных 
сродкаў 

5. 

пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 24 снежня 1998 г. № 1972 «Аб 
дадатковых мерах па ўдасканаленні аплаты 
працы работнікаў галін эканомікі» (п. 3) 

абавязковае прымяненне 

Устаноўлена забарона для суб'ектаў гаспадарання ўсіх формаў уласнасці, якія маюць запазычанасць па заработнай плаце і 
(або) абавязковых страхавых узносах у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Мінпрацы і сацабароны, на павышэнне 
тарыфных ставак, службовых акладаў, дзеючых памераў прэмій, надбавак і даплат у перыяд да пагашэння запазычанасці 

6. 

пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 28 красавiка 2001 г. № 623 «Аб 
аплаце працы работнікаў юрыдычных асоб і 
індывідуальных прадпрымальнікаў пры 
атрыманні ад дзяржавы ў індывідуальным 
парадку дзяржаўнай падтрымкі» (п. 1) 

абавязковае прымяненне 
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№ 
п/п 

Асноўныя нарматыўныя прававыя акты, 
якія прадугледжваюць абмежавальныя 

меры, сутнасць абмежавання 

Ступень прымянення нарматыўнага прававога акта 
камерцыйнымі арганізацыямі: 

Дзяржаўнай 
формы 

ўласнасці 

з доляй уласнасці 
дзяржавы 

ў іх устаўным фондзе: 
з 

замежнымі 
інвестыцыямі 

прыватнай 
формы 

ўласнасці больш за 50% менш за 50% 
Юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі пры невыкананні імі ўмоў аказанай дзяржаўнай падтрымкі не могуць 
павышаць тарыфныя стаўкі (аклады) работнікаў, калі ўзровень сярэднямесячнай заработнай платы іх работнікаў, вылічанай 
нарастаючым вынікам з пачатку года, перавышае ўзровень сярэднямесячнай заработнай платы работнікаў па адпаведным 
віду эканамічнай дзейнасці па рэспубліцы ў цэлым, вылічанай нарастаючым вынікам з пачатку года, на працягу перыяду дзеяння 
дзяржаўнай падтрымкі 

7. 

пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 12 снежня 2001 г. № 1794 «Аб 
некаторых мерах па выплаце заработнай 
платы работнікам галін эканомікі» (п. 3) 

абавязковае прымяненне, 
за выключэннем сельгасарганізацый і юрыдычных асоб, якім у адпаведнасці з 
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 сакавіка 2004 г. № 138 
прадастаўляецца адтэрміноўка пагашэння запазычанасці 

Устаноўлена забарона на павышэнне тарыфных ставак (акладаў) работнікаў да поўнага пагашэння запазычанасці па 
плацяжах у бюджэт і дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя фонды для арганізацый незалежна ад формы ўласнасці пры наяўнасці 
такой запазычанасці. Пры гэтым заработная плата выплачваецца кіраўнікам арганізацый незалежна ад формы ўласнасці і 
падпарадкаванасці і іх намеснікам не раней поўнага пагашэння за адпаведны месяц запазычанасці па заработнай плаце 
работнікам арганізацый 

8. 

пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 30 снежня 2001 г. № 1906 «Аб 
умовах аплаты працы работнікаў 
камерцыйных арганізацый дзяржаўнай формы 
ўласнасці або з доляй уласнасці дзяржавы ў іх 
устаўным фондзе, якія маюць 
пратэрмінаваную запазычанасць па замежных 
крэдытах» (п. 1) 

абавязновае прымяненне - 
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№ 
п/п 

Асноўныя нарматыўныя прававыя акты, 
якія прадугледжваюць абмежавальныя 

меры, сутнасць абмежавання 

Ступень прымянення нарматыўнага прававога акта 
камерцыйнымі арганізацыямі: 

Дзяржаўнай 
формы 

ўласнасці 

з доляй уласнасці 
дзяржавы 

ў іх устаўным фондзе: 
з 

замежнымі 
інвестыцыямі 

прыватнай 
формы 

ўласнасці больш за 50% менш за 50% 
Камерцыйныя арганізацыі дзяржаўнай формы ўласнасці або з доляй уласнасці дзяржавы ў іх устаўным фондзе, якія атрымалі 
замежныя крэдыты і якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па пагашэнні і абслугоўванні названых крэдытаў, з месяца яе 
ўтварэння налічваюць і рэзервуюць прэміі кіраўнікам, іх намеснікам і галоўным спецыялістам гэтых арганізацый са зніжэннем 
да 50 %. Пры неліквідацыі запазычанасці, якая ўтварылася на працягу трох месяцаў зарэзерваваныя прэміі не выплачваюцца. 
Названыя арганізацыі, якія не ліквідавалі пратэрмінаваную запазычанасць па замежных крэдытах на працягу трох месяцаў са 
дня яе стварэння, не могуць павышаць аклады кіраўнікам, іх намеснікам і галоўным спецыялістам, калі іх узровень 
сярэднямесячнай заработнай платы, вылічанай нарастаючым вынікам з пачатку года, перавышае 140% ад сярэднедушавога 
мінімальнага спажывецкага бюджэту (МСБ) сям'і з чатырох чалавек (актуальную інфармацыю можна атрымаць па спасылцы) 
 

9. 

пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 8 ліпеня 2013 г. № 597 «Аб 
удасканаленні ўмоў аплаты працы кіраўнікоў 
арганізацый у залежнасці ад вынікаў 
фінансава-гаспадарчай дзейнасці,...» (п.п. 2.1, 
2.5) 

абавязковае прымяненне 

пункт 2.1: каэфіцыент суадносін сярэдняй заработнай платы кіраўніка камерцыйнай арганізацыі, незалежна ад формы 
ўласнасці, і сярэдняй заработнай платы па арганізацыі ў цэлым не можа перавышаць 8,0; 

Пры недасягненні па выніках справаздачнага квартала перавышэння тэмпу росту прадукцыйнасці працы над тэмпам 
росту заработнай платы кіраўніку дзяржаўнай арганізацыі ўстанаўліваецца каэфіцыент не больш за 4 уключна з 
першага чысла месяца, наступнага за справаздачным кварталам. 
пункт 2.5: кіраўнікам арганізацый не налічваюцца і не выплачваюцца ўсе віды прэмій, бонусаў і ўзнагародаў пры наяўнасці 
росту страты ад рэалізацыі прадукцыі, тавараў (работ, паслуг) за справаздачны перыяд у параўнанні з папярэднім перыядам 
па арганізацыі ў цэлым і (або) запазычанасці па выплаце заработнай платы 

http://mintrud.gov.by/ru/norm2
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№ 
п/п 

Асноўныя нарматыўныя прававыя акты, 
якія прадугледжваюць абмежавальныя 

меры, сутнасць абмежавання 

Ступень прымянення нарматыўнага прававога акта 
камерцыйнымі арганізацыямі: 

Дзяржаўнай 
формы 

ўласнасці 

з доляй уласнасці 
дзяржавы 

ў іх устаўным фондзе: 
з 

замежнымі 
інвестыцыямі 

прыватнай 
формы 

ўласнасці больш за 50% менш за 50% 

10. 

пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 30 кастрычніка 2002 г. № 1506 
«Аб фарміраванні фонду аплаты працы ў 
сельскагаспадарчых арганізацыях, якія маюць 
запазычанасць па выплаце заработнай 
платы» (п. 1) 

абавязковае прымяненне 
толькі для сельскагаспадарчых арганізацый 

 

Устаноўлена, што з 31 кастрычніка 2002 г. сельскагаспадарчыя арганізацыі, якія маюць запазычанасць па выплаце 
заработнай платы, фарміруюць фонд аплаты працы, з якога налічваюць заработную плату, у памеры не больш за 25% ад 
аб'ёму рэалізаванай прадукцыі, атрыманай за разліковы месяц 

11. 

пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 27 снежня 2004 г. № 1651 «Аб 
некаторых пытаннях рэгулявання аплаты 
працы работнікаў камерцыйных арганізацый» 
(п. 1) 

абавязковае прымяненне 
для арганізацый, уключаных у Дзяржаўны рэестр суб'ектаў 

натуральных манаполій 

Зацверджаны базавы крайні нарматыў тарыфнай стаўкі першага разраду для арганізацый, уключаных у Дзяржаўны рэестр 
суб'ектаў натуральных манаполій (які зацвярджаецца ва ўстаноўленым парадку ў памеры бюджэту пражытачнага мінімуму 
для працаздольнага насельніцтва, актуальная інфармацыя размешчана па спасылцы) 
 

 

 

http://mintrud.gov.by/ru/norm1

