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ДАПАЎНЕННІI ЗМЯНЕННІ Ў КАЛЕКТЫЎНЫ ДАГАВОР 
ПАМІЖ РАБОТНІКАМІ БДПУIБДПУ НА 2019-2022 гг.

1. У пункце 1:
1.1. У падпункце 1.1. словы «Вабішчэвіча Івана Аляксандравіча» 

замяніць словамі «Паўловіч Вольгі Мікалаеўны».
1.2. У падпункце 1.2. словы «лакальным нарматыўным прававым 

актам» замяніць словамі «лакальным прававым актам».
1.3. У падпункце 1.14. выдаліць другі абзац.

2. У пункце 2:
2.1. У падпункце 2.1.1. выключыць словы «тарыфныя стаўкі».
2.2. У падпункце 2.3.1, 2.4.18, 2.4.26. словы «лакальныя

нарматыўныя прававыя акты» замяніць словамі «лакальныя прававыя 
акты» у адпаведных склоне і ліку.

2.3. У падпункце 2.4.3. словы «Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 26.07.1999 № 29» замяніць словам «ПК».

2.4. Падпункт 2.4.4. выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Пры наяўнасці фінансавых магчымасцяў за час прымусовага прастою 
не па віне работніка (адмена вучэбных заняткаў па санітарна- 
эпідэміялагічных, кліматычных паказаннях і другіх абставінах) аплата 
ажыццяўляецца ў памеры 100% устаноўленага яму акладу. У выпадку 
выканання работнікамі ў гэты перыяд другой работы згодна з іх 
фунцыянальнымі абавязкамі заработная плата выплачваецца ім у поўным 
аб’ёме».

2.5. Падпункт 2.4.6. выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Сумы, не атрыманыя работнікам за папярэднія перыяды і спагнаныя ў 

адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, выплачваюцца работніку з улікам іх 
індэксацыі ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 21.12.1990 
№476-ХІІ «Аб індэксацыі даходаў насельніцтва з улікам інфляцыі».

2.6. У падпункце 2.4.7. выдаліць другі сказ.
2.7. У падпункце 2.4.9. гірапанова «Эканомія па фондзе заработнай 

платы вызначаецца штомесячна» замяніць сказам «Памер сродкаў, якія 
накіроўваюцца на стымулюючыя выплаты, вызначаецца штомесяц».

2.8. У падпункце 2.4.11. словы «Палажэннем аб матэрыяльным 
стымуляванні працы работнікаў БДПУ» замяніць словамі «Палажэннем аб 
памерах і парадку ажыццяўлення стымулюючых выплат работнікам БДПУ».



2.9. У падпункце 2.4.12. словы «Палажэннем аб парадку выкарыстання 
фонду матэрыяльнай дапамогі БДПУ» замяніць словамі «Палажэннем аб 
парадку аказання матэрыяльнай дапамогі работнікам БДПУ».

2.10. Дадаць падпункт 2.4.14. «Разрад рабочым асобных прафесій, якія 
тарыфікуюцца ў дыяпазоне 1-2-га разрадаў і якія не патрабуюць прафесійнай 
падрыхтоўкі, прысвойваецца пры прыёме на працу шляхам выдання загаду аб 
прыёме на працу з прысваеннем адпаведнага разраду без неабходнасці 
навучання і правядзення атэстацыі».

2.11. У падпункце 2.4.18.- выдаліць словы «лакальныя нарматыўныя 
прававыя акты» замяніць словамі «лакальныя прававыя акты».

2.12. У падпункце 2.4.22. выдаліць словы «тарыфных ставак і», а словы 
«за стаж працы па спецыяльнасці (у галіне)» замяніць словамі «за стаж працы 
ў бюджэтнай арганізацыі».

2.13. У падпункце 2.4.23. словы «тарыфных ставак (акладаў) з 
25.07.2014» замяніць словам «акладаў».

2.14. У падпункце 2.4.24. словы «даплату» замяніць словамі «базавую 
даплату», а словы «тарыфных ставак (акладаў)» замяніць словам «акладаў».

2.15. Падпункт 2.4.27. выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Выплачваць грашовыя ўзнагароды за кошт уласных сродкаў у памеры

2,0 базавыя велічыні работнікам:
якім прысуджаны ганаровыя званні: “Заслужаны настаўнік Рэспублікі 

Беларусь”, “Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь”, “Заслужаны 
работнік фізічнай культуры і спорту Рэспублікі Беларусь”, “Заслужаны 
трэнер Рэспублікі Беларусь”, . “Заслужаны майстар спорту Рэспублікі 
Беларусь”, “Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь”;

якія ўзнагароджаны ордэнамі і (або) медалямі Рэспублікі Беларусь.
Выплачваць грашовыя ўзнагароды за кошт уласных сродкаў ў памеры 1,0 

базавай велічыні работнікам, якія ўзнагароджаны нагрудным знакам 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Выдатнік адукацыі”.

Вызначаныя грашовыя ўзнагароды выплачваць адзін раз у квартал не 
пазней 3-га чысла месяца, наступнага за справаздачным кварталам пры 
наяўнасці фінансавай магчымасці.

Пры гэтым, выплата (найболыная) ажыццяўляецца не болей чым за адну з 
вышэйзгаданых узнагарод Рэспублікі Беларусь, а рэктару БДПУ -  па 
ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь».

3. У пункце 3:
3.1. Падпункт 3.1.1. выдаліць.



3.2. Падпункт 3.1.2. выкласці ў наступнай рэдакцыі: «Сістэматычна 
інфармаваць кіраўнікоў структурных падраздзяленняў БДПУ па пытаннях 
працоўнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, аб змяненнях і 
дапаўненнях, унесеных у нарматыўныя прававыя акты, якія *рэгулююць 
працоўныя адносіны, дзейнасць прафсаюзаў, сацыяльнае партнёрства».

3.3. У падпункце 3.1.4, 3.3.1. словы «лакальныя нарматыўныя 
прававыя акты» замяніць словамі «лакальныя прававыя акты» у 
адпаведных склоне і ліку.

3.4. Падпункт 3.3.5. выдаліць.
3.5. Падпункт 3.3.13. выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Наймальнік мае права ў парадку, предугледжаным артыкулам 32 
Працоўнага кодэкса, у сувязі з абгрунтаванымі вытворчымі, арганізацыйнымі 
або эканамічнымі прычынамі змяняць істотныя ўмовы працы работніка пры 
працягненні ім работы па той жа кваліфікацыі або пасадзе, вызначаных у 
працоўным дагаворы (кантракце), па ўзгадненні з Прафкамам.
Змяненнем істотных умоў працы прызнаецца змяненне сістэмы аплаты 
працы, рэжыму працоўнага часу, уключаючы ўстанаўленне або адмену 
няпоўнага працоўнага часу, змяненне гарантый, памяншэнне памераў аплаты 
працы, прапанову аб заключэнні кантракту з работнікам, які працуе па 
працоўнаму дагавору, які заключаны на нявызначаны тэрмін, а таксама 
іншых умоў, усталёўваных у адпаведнасці з Працоўным кодэксам.

Наймальнік абавязаны папярэдзіць работніка аб змяненні істотных 
умоў працы пісьмова не пазней чым за адзін месяц».

4. У пункце 4:
4.1. Падпункт 4.1.1. выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Знаёміць новапрынятых работнікаў пад подпіс з Дагаворам, Правіламі 
ўнутранага працоўнага распарадку БДПУ, пры неабходнасці -  з іншымі 
лакальнымі прававымі актамі БДПУ».

4.2. Падпункт 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.3, 4.2.5. выдаліць.
4.3. Падпункт 4.3.2. выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Скасаванне працоўнага дагавору (кантракту) па ініцыятыве

Наймальніка па пунктах 1 (акрамя ліквідацыі арганізацыі, спынення 
дзейнасці філіяла, прадстаўніцтва або іншага адасобленага падраздзялення 
арганізацыі, размешчаных у іншай мясцовасці), 4-11 арт. 42 ПК, а таксама 
па пункте 1 арт. 47 ПК вырабляецца пасля папярэдняга, не пазней чым за
два тыдні паведамлення Прафкаму».

4.4. Падпункт 4.3.7. выкласці ў наступнай рэдакцыК.~
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«Скасаванне кантракта ў сувязі з заканчэннем яго тэрміну з 
адзінокай маці (бацькамі, якія выхоўваюць дзяцей без маці), удовамі, якія 
не знаходзяцца ў шлюбе, апекунамі, папячыцелямі, якія маюць дзяцей ва 
ўзросце ад 3 да 14 гадоў (дзяцей-інвалідаў -  да 18 гадоў) не д-апускаецца, 
акрамя выпадкаў ліквідацыі арганізацыі, спынення дзейнасці філіяла, 
прадстаўніцтва або іншага адасобленага падраздзялення арганізацыі, 
размешчаных у іншай мясцовасці), а таксама па асновах, прадугледжаных 
пунктамі 4, 6, абз. другім, трэцім, чацвёртым і шостым пункта 7 арт. 42 і 
пунктамі 1-3 арт. 47 ПК».

4.5. Падпункт 4.3.8 . выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Заключэнне кантрактаў з работнікамі, працоўныя дагаворы з якімі

былі заключаны на нявызначаны час, ажыццяўляецца ў сувязі з 
абгрунтаванымі вытворчымі, арганізацыйнымі і эканамічнымі падставамі 
пры наяўнасці грашовых магчымасцей, якія забязпечваюць выкананне 
ўмоў кантракта. Работнік павінен быць пісьмова папярэджаны аб змяненні 
значных умоў працы (заключэнні кантракта) не пазней, чым за адзін месяц 
да заключэнні кантракта. Наймальнік у дзень папярэджання аб заключэнні 
кантракта ўручае работніку праект кантракта ў пісьмовым выглядзе (арт. 
32 ПК)».

4.6. Падпункт 4.3.11. выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Заключаць новыя кантракты з адзінокімі бацькамі, якія не

знаходзяцца ў шлюбе, апекунамі, папячыцелямі, якія выхоўваюць 
непаўналетніх дзяцей, што знаходзяцца на іх утрыманні, якія 
добрасумленна працуюць, не дапускаюць парушэнняў вытворча- 
тэхналагічнай, выканальніцкай і працоўнай дысцыпліны і не маюць 
дысцыплінарных спагнанняў».

4.7. Падпункт 4.3.12. выдаліць.
4.8. У падпункце 4.3.14. словы «лакальнымі нарматыўнымі актамі» 

замяніць словамі «лакальнымі актамі».
5. У пункце 5:

5.1. У падпункце 5.2.1. словы «з пунктам 18 арт. 226 ПК» замяніць 
словамі «з арт. 17 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23.06.2008 №356-3 "Аб 
ахове працы"».

5.2. Падпункт 5.2.12. пасля слоў «з захаваннем за імі» дапоўніць 
словамі «месца працы і».

5.3. У падпункце 5.2.15. словы «2 і 6» замяніць словамі «3 і 5».
5.4. Падпункт 5.2.18. выдаліць.
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6. У пункце 6:
6.1. У падпункце 6.1. словы «ўнутранага распарадку БДПУ» замяніць 

словамі «ўнутранага працоўнага распарадку БДПУ».
6.2. У падпункце 6.2.9. слова «зацверджанымі» замяніць словам 

«распрацаванымі».

6.3. Падпункт 6.2.10. выкласці ў наступнай рэдакцыі:
«Дзяжурным інтэрнатаў, адміністратару гасцініцы, вартаўнікам 

службы аховы і бяспекі, дЗяжурным пульта кіравання, медсёстрам 
спарткомплексу, якія абслугоўваюць стадыён БДПУ, аператарам кацельнай 
прымяняць падсумаваны ўлік працоўнага часу, вызначыўшы 40-гадзінны 
працоўны тыдзень. Уліковы перыяд вымяраць паўгоддзем. Дзяжурным 
інтэрнатаў, адміністратару гасцініцы, вартаўнікам службы аховы і бяспекі, 
дзяжурным пульта кіравання, медсёстрам спарткомплексу, якія 
абслугоўваюць стадыён БДПУ, аператарам кацельнай перапрацоўку 
кампенсаваць дадатковымі днямі адпачынку (адгуламі) згодна з 
зацверджаным графікам дзяжурстваў або аплатай.

Захоўваць заработную плату за гадзіны перапрацоўкі зыходзячы з 
гадзінных акладаў з улікам усіх павышэнняў і надбавак, прадугледжаных 
умовамі працоўнага дагавору (кантракта) работніка, якія дзейнічаюць у 
апошнім месяцы ўліковага перыяду. Памер даплаты за гадзіны 
перапрацоўкі вылічваць зыходзячы з гадзінных акладаў, якія дзейнічаюць 
у апошнім месяцы ўліковага перыяду».

6.4. Падпункт 6.2.16. выдаліць.
6.5. Падпункт 6.2.17. выдаліць.
6.6. У падпункце 6.2.22. выдаліць словы «акрамя асоб з ліку ПВС».

7. У пункце 7:
7.1. У падпункце 7.1.4. словы «ад фонду аплаты працы» замяніць 

словамі «ад сумы сродкаў на аплату працы».
8. У пункце 8:

8.1. У падпункце 8.2.5. словы «працоўнага дагавору» замяніць 
словамі «працоўнага дагавору (кантракту)».

9. У пункце 9:
9.1. У падпункце 9.1.5. пасля слоў «Законам Рэспублікі Беларусь» 

уставіць словы «ад 22 красавіка 1992 г. № 1605-ХІІ».



«Не заключаць кантракты з работнікамі, якія працуюць па 
працоўнаму дагавору на нявызначаны тэрмін, абранымі ў склад Прафкама, 
у час тэрміну іх паўнамоцтваў і на працягу двух гадоў пасля перавыбрання 
без іх згоды.

У выпадку выбрання ў склад Прафкаму работнікаў, пераведзеных на 
кантрактную форму найму і не вызваленых ад асноўнай працы, па 
заканчэнні тэрміну дзеяння кантрактаў з іх згоды заключаць або 
прадаўжаць кантракты на час тэрміну іх паўнамоцтваў, але ў межах 
пяцігадовага тэрміну яго дзеяння і, як правіла, на працягу двух гадоў пасля 
перавыбрання».

9.3. У падпункце 9.3.11. словы «лакальных нарматыўных актаў» 
замяніць словамі «лакальных актаў».

Дадаткі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 выкласці ў новай рэдакцыі.
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А.І. Жук 

Дадатак 1

ПАЛАЖЭННЕ
аб памерах і парадку ажыццяўлення стымулюючых выплат работнікам 

установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя 
Максіма Танка” (акрамя выплат, памеры і парадак ажыццяўлення якіх

вызначаны заканадаўствам)

1. Агульныя палажэнні
1.1. Дадзенае Палажэнне распрацаванае ў адпаведнасці з пастановай 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 03.06.2019 № 71 “Аб аплаце працы 
работнікаў у сферы адукацыі” і вызначае памеры і парадак ажыццяўлення 
стымулюючых выплат работнікам БДПУ, акрамя выплат, памеры і парадак 
ажыццяўлення якіх вызначаны заканадаўствам.

1.2. Усталяванне стымулюючых выплат ажыццяўляецца з мэтай 
матэрыяльнага заахвочвання работнікаў за дасягненне вызначаных колькасных і 
якасных паказчыкаў у працы, узмацнення матэрыяльнай зацікаўленасці работнікаў 
у павышэнні эфектыўнасці дзейнасці БДПУ.

1.3. Стымулюючыя выплаты ўсталёўваюцца ў межах сродкаў, якія 
прадугледжваюцца адпаведнымі бюджэтамі на аплату працы, уключаючы 
эканомію па фонду заработнай платы.

2. Памер і парадак ажыццяўлення стымулюючых выплат
2.1. Работнікам БДПУ ўсталёўваецца стымулюючая выплата - надбаўка за 

высокія дасягненні ў працы.
2.2. Памер надбаўкі кожнага работніка вызначаецца ў межах сродкаў, 

прадугледжаных на гэтыя мэты, дыферэнцыравана, з улікам якасці працы, 
асабістага ўкладу кожнага работніка ў павышэнне эфектыўнасці выконваемых 
работ (паслуг), мерапрыемстваў, якія праводзяцца. Надбаўка усталёўваецца за 
дасягненні, якія забяспечваюць устойлівае функцыянаванне і развіццё БДПУ, 
структурных падраздзяленняў, абнаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы, якія
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дазволілі на высокім якасным узроўні ажыццяўляць вучэбна-выхаваўчы працэс у 
адпаведнасці з патрабаваннямі, якія прад’яўляюцца, дамагацца якаснага 
паляпшэння гаспадарчай дзейнасці.

2.3. Надбаўка усталёўваецца ў працэнтах ад акладу работніка*або сумай і 
максімальнымі памерамі не абмяжоўваецца.

2.4. Для работнікаў БДПУ ўсталёўваюцца надбаўкі з улікам іх асабістага 
ўкладу ў працу універсітэта.

2.5. Надбаўкі ўсталёўваюцца ўсім катэгорыям работнікаў.
2.6. Для ўсталявання надбаўкі работнікам ствараецца камісія, якая на 

падставе Палажэння, а таксама прапаноў кіраўнікоў структурных падраздзяленняў 
вызначае памеры надбавак.

2.7. Канкрэтны памер надбаўкі ўсталёўваецца загадам рэктара па ўзгадненні з 
прафкамам БДПУ:

2.7.1. работнікам - на падставе прадстаўленняў дэканаў факультэтаў, 
дырэктараў інстытутаў, кіраўнікоў іншых структурных падраздзяленняў;

2.7.2. дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў, кіраўнікам структурных 
падраздзяленняў - на падставе прадстаўленняў прарэктара, які курыруе;

2.7.3. прарэктарам, а таксама работнікам, наўпрост падначаленым рэктару 
БДПУ - непасрэдна рэктарам;

2.7.4. рэктару БДПУ - Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
2.8. Дадзеная надбаўка ўсталёўваецца з улікам вынікаў работы за мінулы 

месяц і выплачваецца за фактычна адпрацаваны час.
2.9. Сродкі, зэканомленыя па фонду аплаты працы, накіроўваюцца на 

выплату надбавак работнікам БДПУ на падставе загада рэктара.
2.10. Надбаўкі могуць быць адменены або зменшаны загадам рэктара ў 

выпадку незахавання тэрмінаў выканання работ або пры зніжэнні якасці выканання 
даручанай работы, пры парушэнні працоўнай, вытворчай і выканальніцкай 
дысцыпліны па дакладных запісках кіраўнікоў структурных падраздзяленняў.

2.11. Загад рэктара аб усталяванні, адмене, памяншэнні надбавак узгадняецца 
з прафкамам БДПУ.
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А.І. Жук 

Дадатак 2

ПАЛАЖЭННЕ
аб памерах, парадку і ўмовах выплаты прэмій работнікам установы 

адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

1. Агульныя палажэнні
1.1. Дадзенае Палажэнне распрацаванае ў адпаведнасці з Працоўным 

Кодэксам Рэспублікі Беларусь, пунктам 3 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
18 студзеня 2019 г. № 27 “Аб аплаце працы работнікаў бюджэтных арганізацый”, 
пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 19.07.2013 № 641 “Аб 
пазабюджэтных сродках бюджэтных арганізацый” і вызначае памеры, парадак і 
ўмовы выплаты прэмій работнікам установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” (далей - БДПУ).

1.2. Мэтай Палажэння з’яўляецца ўдасканаленне сістэмы прэміравання, 
узмацненне матэрыяльнай зацікаўленасці работнікаў у дасягненні высокай якасці 
працы, з улікам выяўлення і выкарыстання наяўных рэзерваў. У адпаведнасці з 
гэтым Палажэннем ажыццяўляецца прэміраванне работнікаў усіх падраздзяленняў 
БДГТУ. Прэміраванне работнікаў адасобленых структурных падраздзяленняў БДПУ 
ажыццяўляецца пры наяўнасці грашовых сродкаў з фонду перавышэння даходаў 
над выдаткамі.

1.3. Крыніцамі сродкаў, накіраваных на прэміраванне, з’яўляюцца:
сродкі, якія выдзяляюцца на прэміраванне работнікаў у памеры 5 працэнтаў 

ад сумы акладаў работнікаў, што прадугледжваюцца адпаведнымі бюджэтамі;
сродкі ад пазабюджэтнай дзейнасці БДПУ ў частцы перавышэння даходаў 

над выдаткамі (пры іх наяўнасці).



1.4. Прэміраванне работнікаў ажыццяўляецца штомесяц за фактычна 
адпрацаваны час з улікам узроўню іх прафесіяналізму, высокай эфектыўнасці 
працы і асабістага ўкладу ў вынікі працы БДПУ.

1.5. Налічэнне прэміі ажыццяўляецца ў месяцы, наступным за 
справаздачным, у тэрмін выплаты заработнай платы за першую палову месяца 
(аванс).

1.6. Прэмія не налічваецца за перыяды, якія не адносяцца да фактычна 
адпрацаванага часу:

часовай непрацаздольнасці;
сацыяльных адпачынкаў (адпачынкаў без захавання заработнай платы) у 

адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;
працоўных адпачынкаў;
адпачынкаў у сувязі з атрыманнем адукацыі;
іншыя перыяды, калі работнік не працуе, але за ім у адпаведнасці з 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь захоўваецца заработная плата.
1.7. Работніку, які адпрацаваў няпоўны месяц, за які ажыццяўляецца выплата 

прэміі, у сувязі з прыёмам на працу ў справаздачным месяцы, пераводам на іншую 
працу (у тым ліку да іншага наймальніка), выхадам на пенсію, звальненнем у сувязі 
са сканчэннем тэрміну дзеяння працоўнага дагавора (кантракта) і па іншых 
прычынах, выплата прэміі ажыццяўляецца прапарцыянальна фактычна 
адпрацаванаму часу ў справаздачным перыядзе.

1.8. У выпадку змянення ўмоў аплаты працы выплачаныя, а таксама 
налічаныя прэміі пераразліку не падлягаюць.

1.9. Рашэнне аб прэміраванні афармляецца загадам.
1.10. Прэміраванне рэктара БДПУ адбываецца ў парадку, вызначаным 

Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

2. Умовы прэміравання
2.1. Пры прэміраванні прафесарска-выкладчыцкага складу ўлічваюцца 

наступныя паказчыкі:
2.1.1. Вучэбна-метадычная работа:
распрацоўка, удакладненне і карэкціроўка вучэбных планаў, праграм, 

кваліфікацыйных характарыстык, стандартаў;
распрацоўка і асваенне новых навучальных курсаў;
падрыхтоўка падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў;
распрацоўка і выданне метадычных указанняў і рэкамендацый;
удзел у конкурсах педагагічнага майстэрства, навукова-метадычных 

канферэнцыях, выставах і праглядах;



распрацоўка і ўвядзенне новых тэхналогій навучання (выкарыстанне 
камп’ютарнай тэхнікі, тэстаў, дзелавых гульняў, правядзенне педагагічных 
эксперыментаў і г.д.);

правядзенне заняткаў на замежнай мове. *
2.1.2. Арганізацыйна-метадычная работа:
праца ў саветах, вучэбна-метадычных структурах;
праца ў аргкамітэце навукова-метадычных канферэнцый, семінараў, алімпіяд, 

конкурсаў і г.д.;
кіраўніцтва студэнцкімі і навуковымі аб’яднаннямі, а таксама студэнцкімі 

працамі;
прафарыентацыйная работа з навучэнцамі.
2.1.3. Навукова-даследчая праца:
арганізацыя, а таксама своечасовае і якаснае выкананне навукова-даследчай 

работы, заданняў Урада і іншых органаў улады і кіравання па распрацоўцы 
праектаў нарматыўных прававых актаў, праграм і іншых работ, якія маюць 
рэспубліканскае і ведамаснае значэнне;

падрыхтоўка і выданне манаграфій, даведачна-інфармацыйных работ, 
артыкулаў і іншых навуковых публікацый;

правядзенне экспертызы навуковых распрацовак і праектаў праграм; 
выкананне па дамоўленасці работ, якія маюць значэнне для народнай 

гаспадаркі;
падрыхтоўка і ўдзел у навуковых канферэнцыях, правядзенне семінараў, 

выставаў, арганізацыя алімпіяд, конкурсаў, навуковых прац;
укараненне вынікаў навукова-даследчай работы ў вуч эбна-выхаваўчы працэс 

і вытворчасць;
падрыхтоўка навуковых кадраў (магістраў, аспірантаў і дактарантаў); 
арганізацыя выніковай работы навуковых лабараторый, кансультацыйных 

цэнтраў і навуковых творчых калектываў.
2.1.4. Выхаваўчая і грамадская дзейнасць: 
праца ў грамадскіх арганізацыях БДПУ; 
праца ў якасці куратараў акадэмічных груп;
актыўны ўдзел у культурна-масавай рабоце (мастацкая творчасць і г.д.); 
удзел у спартыўных і фізкультурна-аздараўленчых мерапрыемствах; 
удзел у ахове грамадскага парадку і прафілактыцы правапарушэнняў 

(добраахвотныя дружыны і саветы грамадскіх пунктаў аховы парадку);
праца ў студэнцкіх інтэрнатах, удзел у мерапрыемствах па грамадзянскай 

абароне;
арганізацыя сустрэч з вядучымі навукоўцамі, спецыялістамі, ветэранамі;



эканомія матэрыяльных і энергетычных рэсурсау.
2.1.5. Работнікаў БДІІУ прэміруюць са сродкаў фонду перавышэння даходаў 

над выдаткамі:
якія працуюць на пастаяннай аснове і абаранілі дысертацыю на прысваенне 

навуковай ступені доктара навук, пасля зацвярджэння дысертацыі ВАК выдаваць 
аднаразовую прэмію ў памеры:

25-ці базавых велічынь -  у перыяд навучання ў дактарантуры;
10-ці базавых велічынь -  на працягу трох гадоў пасля заканчэння навучання ў 

дактарантуры;
якія працуюць на пастаяннай аснове і абаранілі дысертацыю з прысваеннем 

вучонай ступені кандыдата навук, пасля зацвярджэння ВАК рашэння савета па 
абароне дысертацый аб прысуджэнні вучонай ступені выдаваць аднаразовую 
прэмію ў памеры:

20-ці базавых велічынь -  у перыяд навучання ў аспірантуры;
8-мі базавых велічынь -  на працягу трох гадоў пасля заканчэння навучання ў 

аспірантуры;
пад навуковым кансультаваннем якіх абаронена дысертацыя з прысваеннем 

навуковай ступені доктара навук, пасля зацвярджэння дысертацыі ВАК выдаваць 
аднаразовую прэмію ў памеры:

25-ці базавых велічынь -  у перыяд навучання ў дактарантуры;
10-ці базавых велічынь -  на працягу трох гадоў пасля заканчэння навучання ў 

дактарантуры;
пад навуковым кіраўніцтвам якіх абаронена дысертацыя з прысваеннем 

вучонай ступені кандыдата навук, пасля зацвярджэння ВАК рашэння савета па 
абароне дысертацый аб прысуджэнні вучонай ступені выдаваць аднаразовую 
прэмію ў памеры:

20-ці базавых велічынь -  у перыяд навучання ў аспірантуры;
8-мі базавых велічынь -  на працягу трох гадоў пасля заканчэння навучання ў 

аспірантуры.
2.2. Пры прэміраванні вучэбна-дапаможнага персаналу ўлічваюцца 

наступныя паказчыкі:
удзел у забеспячэнні навучальнага працэсу тэхнічнымі сродкамі навучання;
удзел у камп’ютарызацыі і мадэрнізацыі лабараторных работ;
абсталяванне аўдыторый, лабараторый нагляднай інфармацыяй (стэнды, 

плакаты, электронныя і тыпавыя спецыяльныя прылады);
актыўны ўдзел у работах па адкрыцці новых лабараторый;
падтрыманне належнага парадку ў замацаваных лабараторыях;



эстэтычнае афармленне працоўных месцаў, лабараторый, аўдыторый і
кабінетаў;

бесперапыннае забеспячэнне вылічальных работ для навучальнага працэсу; 
выкананне работ па распрацоўцы і ўкараненні праграмнага забеспячэння; 
захаванне матэрыяльных каштоўнасцяў, замацаваных за кафедрамі, іншымі 

структурнымі падраздзяленнямі;
эканомія электрычнай і цеплавой энергіі, канцылярскіх прылад; 
удзел у забеспячэнні работы прыёмных камісій.
2.3. Пры прэміраванні работнікаў адміністрацыйна-кіруючага апарату 

ўлічваюцца наступныя паказчыкі:
якаснае і аператыўнае выкананне работ; 
датэрміновае выкананне заданняў і даручэнняў; 
эканомія матэрыяльных і энергетычных рэсурсаў; 
садзейнічанне ўвядзенню ў эксплуатацыю аб’ектаў будаўніцтва; 
актыўнае ўкараненне ў практыку новых прагрэсіўных формаў арганізацыі 

працы і кіравання дзейнасцю БДПУ;
стварэнне дзелавой, творчай і добразычлівай атмасферы, здаровага 

мікраклімату ў калектыве, захаванне нормаў прафесійнай этыкі;
садзейнічанне абнаўленню і развіццю матэрыяльна-тэхнічнай базы БДПУ, 

забеспячэнню захаванасці матэрыяльных каштоўнасцяў; 
садзейнічанне рабоце прыёмных камісій.
2.4. Пры прэміраванні работнікаў іншага персаналу ўлічваюцца наступныя 

паказчыкі:
выкананне вытворчага задання якасна і ва ўстаноўленыя тэрміны; 
забеспячэнне гарантаванай бесперабойнай працы даручанага работніку 

транспартнага сродку;
выкананне работ, прадугледжаных планавым заданнем, раней устаноўленага 

тэрміну і з высокай якасцю;
прадухіленне зрываў вучэбна-выхаваўчага працэсу;
ліквідацыя аварый і іх наступстваў, калі яны адбыліся не па віне работніка; 
узорнае ўтрыманне працоўнага месца, інструмента, спецадзення; 
эканомія матэрыяльных і энергетычных рэсурсаў, паліўных і гаруча- 

змазачных матэрыялаў.
2.5. Прэміраванне работнікаў за выкананне асабліва важных даручэнняў

(заданняў) ажыццяўляецца рэктарам БДПУ па прадстаўленні прарэктара, які 
курыруе, кіраўніка адпаведнага структурнага падраздзялення па ўзгадненні з 
прафкамам у межах сродкаў, у частцы перавышэння даходаў над выдаткамі, якія



2.6. Ветэраны вайны і працы і іншыя работнікі могуць заахвочвацца 
выплатай аднаразовай грашовай прэміі або ўзнагароджвацца каштоўным 
падарункам за працяглую бездакорную працу і ў сувязі з выхадам на пенсію або 
юбілейнымі датамі работнікаў (50, 60, 70, 75, 80 і г.д. гадоў) у памеры трох базавых. 
Заахвочванне ў выпадку юбілейнай даты ажыццяўляецца рэктарам БДІІУ па 
прадстаўленні прарэктара, які курыруе, кіраўніка структурнага падраздзялення, 
узгодненага з Прафкамам.

2.7. Выплата прэмій у сувязі з узнагароджаннем граматамі, аб’явай падзякі, 
ажыццяўляецца ў памерах, устаноўленых палажэннямі аб гэтых відах 
заахвочванняў.

У выпадку ўзнагароджання работнікаў БДІІУ вышэйстаячымі арганізацыямі, 
памер выплат рэгулюецца палажэннямі БДПУ аб гэтых відах заахвочванняў.

2.8. Работнікі БДПУ, якія ўзнагароджваюцца нагрудным знакам Міністэрства 
адукацыі “Выдатнік адукацыі”, заахвочваюцца грашовай прэміяй у памеры 7 (сямі) 
базавых велічынь (Інструкцыя аб парадку прадстаўлення да ўзнагароджання 
нагрудным знакам Міністэрства адукацыі “Выдатнік адукацыі”, зацверджаная 
Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 5 ліпеня 2007 г. № ЗІа).

3. Падставы для зніжэння памеру прэміравання (дэпрэміравання)
3.1. Работніку БДПУ можа быць паменшаны памер прэміі па рашэнні рэктара 

БДПУ, па прадстаўленні прарэктара, які курыруе, кіраўніка структурнага 
падраздзялення, узгодненаму з адпаведным прафсаюзным бюро, за:

нядобрасумленнае выкананне працоўных абавязкаў;
невыкананне Правілаў унутранага працоўнага распарадку БДПУ, службовых 

абавязкаў і інструкцый па ахове працы;
нясвоечасовы праход медыцынскіх аглядаў;
невыкананне абавязкаў па Калектыўнай дамове.
3.2. Поўнае дэпрэміраванне прадугледжваецца ў выпадках:
прагулу (адсутнасці на працы больш за 3 гадзіны без паважнай прычыны);
накладання дысцыплінарнага спагнання;
грубага парушэння правілаў аховы працы і (або) пажарнай бяспекі па віне 

работніка, што прывяло да наступстваў (траўма, матэрыяльны ўрон);
сістэматычнага невыканання працоўных абавязкаў без паважнай прычыны;
знаходжання на працы ў нецвярозым стане;
нядбалага стаўлення да захоўвання матэрыяльных каштоўнасцяў, што 

прывяло да матэрыяльнай страты;
іншых выпадкаў грубага парушэння Працоўнага кодэкса, Правілаў



4. Парадак прэміравання
4.1. Для разгляду пытання аб выплаце прэмій ствараецца камісія па

прэміяванні (далей - камісія). *
4.2. Склад камісіі вызначаецца загадам рэктара БДГГУ.
4.3. Дзейнасцю камісіі кіруе старшыня, які нясе персанальную адказнасць за 

правільную арганізацыю працы камісіі і абгрунтаванасць рашэнняў, якія 
выносяцца.

4.4. Сакратар камісіі забяспечвае- арганізацыю яе пасяджэнняў і афармленне 
пратаколаў.

4.5. Пасяджэнні камісіі праводзяцца не радзей за адзін раз у месяц.
4.6. Камісія вызначае вынікі і паказчыкі работы, якія ўлічваюцца пры 

прэміраванні кожнага падраздзялення і асобных работнікаў, дае ацэнку вынікам іх 
дзейнасці і на падставе разлікаў планава-фінансавай групы ЦБУіФЗ, прадстаўленых 
у камісію, прымае рашэнне аб усталяванні (зніжэнні), з улікам наяўнасці 
(адсутнасці) дысцыплінарных спагнанняў, памеру штомесячных прэмій.

4.7. Дэканы факультэтаў, дырэктары інстытутаў, кіраўнікі структурных 
падраздзяленняў уносяць прапановы аб прэміраванні работнікаў у камісіі, 
створаныя ў кожным структурным падраздзяленні. Пасля абмеркавання 
адпаведных прапаноў на пасяджэннях камісій кіраўнікі структурных 
падраздзяленняў уносяць прадстаўленні рэктару БДГГУ аб прэміраванні работнікаў.

4.8. У склад камісій структурных падраздзяленняў па прэміраванні 
абавязкова ўключаюцца прафарг ці старшыня прафбюро. Рашэнні камісій 
афармляюцца пратаколамі за подпісам усіх членаў камісіі, гэтыя пратаколы 
захоўваюцца ў структурных падраздзяленнях на працягу аднаго года.

4.9. Кіраўнікі структурных падраздзяленняў прэміруюць па прадстаўленнях 
прарэктараў, якія адказваюць за адпаведную дзейнасць БДПУ або курыруюць 
адпаведныя структурныя падраздзяленні, з абмеркаваннем на пасяджэннях камісіі 
па прэміраванні пад старшынствам рэктара.

4.10. Прэміраванне прарэктараў, дэканаў факультэтаў, дырэктараў 
інстытутаў, а таксама работнікаў, якія непасрэдна падпарадкоўваюцца рэктару, 
ажыццяўляецца ім асабіста, з абмеркаваннем на пасяджэннях камісіі па 
прэміраванні пад яго кіраўніцтвам.

4.11. Рэктар мае права ў парадку, што прадугледжаны заканадаўствам, 
прэміраваць кіраўнікоў грамадскіх арганізацый БДГТУ за садзейнічанне ў развіцці 
вучэбна-выхаваўчага працэсу і навуковай дзейнасці, умацаванне працоўнай 
дысцыпліны, работнікаў медыцынскіх пунктаў БДПУ за якаснае выкананне
службовых абавязкаў па падтрымцы і ахове здароўя работнікаў і навучэнцаў БДПУ.



работнікаў гандлёвага комплексу БДПУ за арганізацыю якаснага харчавання 
студэнтаў і супрацоўнікаў.

4.12. Памер прэміі кожнага работніка, прадстаўленага да прэміравання, 
вызначаецца ў межах выдаткаванай сумы прэміяльных сродкаў на структурнае 
падраздзяленне з улікам яго асабістага ўкладу ў агульныя вынікі працы.
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УЗГОДНЕНА:

А.І. Жук

Дадатак 3

ПАЛАЖЭННЕ
аб парадку аказання матэрыяльнай дапамогі работнікам установы 

адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

1. Агульныя палажэнні
1.1. Дадзенае Палажэнне распрацаванае ў адпаведнасці з абзацам трэцім 

пункта 4 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 студзеня 2019 г. № 27 “Аб 
аплаце працы работнікаў бюджэтных арганізацый” і вызначае памеры, парадак і 
ўмовы аказання матэрыяльнай дапамогі.

1.2. Матэрыяльная дапамога работнікам установы аказваецца ў сувязі з 
неспадзяванымі матэрыяльнымі цяжкасцямі і іншымі прычынамі, якія вызначаны 
гэтым Палажэннем, па рашэнні кіраўніка арганізацыі.

1.3. На аказанне матэрыяльнай дапамогі накіроўваюцца сродкі, якія 
прадугледжваюцца ў адпаведных бюджэтах, у памеры 0,3 сярэднямесячнай сумы 
акладаў работнікаў.

2. Парадак аказання матэрыяльнай дапамогі
2.1. Матэрыяльная дапамога з’яўляецца сродкам сацыяльнай абароны 

работнікаў БДПУ і аказваецца ў наступных выпадках:
2.2. нараджэнне першага дзіцяці - 5 базавых велічынь;
другога, трэцяга і г.д. дзіцяці - 6 базавых велічынь;
2.3. уступленне ў шлюб (першы) - 4 базавыя велічыні;
2.4. працяглая (больш аднаго месяца) хвароба і (або) доўгатэрміновае (болын 

за два месяцы) амбулаторнае лячэнне - 6 базавых велічынь;
2.5. звальненне ў сувязі з выхадам на пенсію работнікаў з тэрмінам працы ў 

БДГІУ на ўмовах працоўнага дагавора па асноўнай працы:
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г

ад 5 да 10 гадоў - у памеры 0,5 сярэднямесячнай заработнай платы;
ад 10 да 20 гадоў - у памеры адной сярэднямесячнай заработнай платы;
звыш 20 гадоў - у памеры двух сярэднямесячных заработных плат.
Дзеянне дадзенага падпункта распаўсюджваецца на работнікаў установы 

адукацыі “Мінскі дзяржаўны педагагічны каледж № 2 імя Максіма Танка”, якая 
існавала раней, і далучанай да БДПУ ў адпаведнасці з загадам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 2004/07/21 № 829 “Аб рэарганізацыі ўстановы 
адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, і якія 
працягнулі працоўныя адносіны з наймальнікам БДІІУ на момант заканчэння яго 
рэарганізацыі, гэта значыць на 16 снежня 2004 года;

работнікам, якія на момант прыёму на працу ў БДПУ ўжо з’яўляліся 
пенсіянерамі розных катэгорый (МУС, МА, МНС, за выслугу гадоў, за асаблівыя 
ўмовы працы і інш.), матэрыяльная дапамога не аказваецца.

2.6. смерць работніка БДПУ - аказваецца матэрыяльная дапамога ў памеры да 
25 базавых велічынь або кампенсуецца аплата рытуальных паслуг (пры наяўнасці 
адпаведных дакументаў);

2.7. смерць былых работнікаў, якія пайшлі на пенсію з БДПУ і пасля гэтага 
нідзе не працавалі - 5 базавых велічынь;

2.8. смерць бацькі, маці, дзіцяці, мужа, жонкі працаўніка БДГГУ - 10 базавых 
велічынь;

2.9. страта работнікам БДПУ працаздольнасці ў выніку няшчаснага выпадку 
на вытворчасці - аказваецца аднаразовая матэрыяльная дапамога ў памеры аднаго 
сярэднямесячнага заробку за кожны працэнт страты працаздольнасці за кошт 
уласных сродкаў Наймальніка пры іх наяўнасці.

3. Матэрыяльная дапамога аказваецца таксама:
сем’ям работнікаў БДГГУ, у якіх шмат дзяцей (трое і болын) ва ўзросце да 18

гадоў;
сем’ям работнікаў БДПУ, у якіх дзіця-інвалід ва ўзросце да 18 гадоў;
маці-адзіночкам (жанчыны, якія нарадзілі дзіця па-за шлюбам, жанчыны, у 

якіх муж пазбаўлены бацькоўскіх правоў, удовы, якія не ўступалі ў новы шлюб), 
якія выхоўваюць дзіця ва ўзросце да 18 гадоў;

ветэранам вайны і працы і прыраўнаваных да іх з ліку былых работнікаў 
БДПУ, якія пайшлі на пенсію з БДГГУ і нідзе болын не працавалі.

4. Пры стыхійных бедствах і іншых непрадбачаных сітуацыях (пажар, 
крадзеж, рабаванне, аварыя і інш., пацверджаных адпаведнымі дакументамі), а 
таксама ў выпадках цяжкага матэрыяльнага становішча работніка або асобы, якая 
праходзіць стажыроўку ў БДГТУ, матэрыяльная дапамога можа аказвацца рашэннем



5. Падставай для аказання матэрыяльнай дапамогі з’яўляецца асабістая заява 
работніка або яго блізкага сваяка (у выпадку смерці работніка БДІІУ), асобы, якая 
праходзіць стажыроўку ў БДПУ, на імя рэктара з указаннем адпаведных абставін і 
прадастаўленнем неабходных дакументаў, з хадайніцтвам кіраўніка структурнага 
падраздзялення, а таксама візай кіраўніка прафсаюзнага органа БДГТУ.

6. Матернальная дапамога, прадугледжаная пунктамі 3, 4 гэтага Палажэння, 
аказваецца, як правіла, па асноўным месцы працы, адзін раз на працягу 
каляндарнага года па адной падставе, з улікам наяўнасці адпаведных фінансавых 
сродкаў. Памер матэрыяльнай дапамогі вызначаецца рэктарам з улікам 
асаблівасцяў канкрэтнай сітуацыі.

У выпадку звароту па матэрыяльную дапамогу, прадугледжаную пунктамі 
2.6, 2.7. гэтага Палажэння, некалькіх блізкіх сваякоў работніка БДПУ матэрыяльная 
дапамога ў памеры, паказаным у пералічаных пунктах гэтага Палажэння, па 
рашэнні рэктара выплачваецца аднаму з блізкіх сваякоў работніка або дзеліцца 
паміж імі.

7. Матэрыяльная дапамога, прадугледжаная пунктамі 2, 3, 4 гэтага 
Палажэння, аказваецца, як правіла, калі работнік або яго блізкі сваяк (у выпадку 
смерці работніка БДГТУ), асоба, якая праходзіць стажыроўку ў БДГТУ, звярнуліся за 
ёй не пазней за 6 месяцаў з дня ўзнікнення адпаведнага права.

8. Права на атрыманне матэрыяльнай дапамогі, якая аказваецца ўсяму 
працоўнаму калектыву, маюць усе штатныя работнікі БДГТУ, у тым ліку работнікі 
адасобленых структурных падраздзяленняў БДГТУ, па асноўным месцы працы, а 
рэктар БДГТУ - па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

9. Наймальнік, з улікам наяўнасці адпаведных фінансавых сродкаў, можа 
браць на сябе выдаткі па набыцці навагодніх падарункаў для дзяцей работнікаў 
БДПУ дашкольнага і школьнага ўзросту да 14 гадоў.

10. Рэшта нявыкарыстаных сродкаў, прадугледжаных на аказанне 
матэрыяльнай дапамогі, выплачваецца ў канцы каляндарнага года ўсім работнікам 
у памеры працэнта, які склаўся, прапарцыйна іх акладаў з улікам фактычна 
адпрацаванага часу.

20 Старшы



УЗГОДНЕНА:

Дадатак 4

А.І. Жук

ПАЛАЖЭННЕ
аб памерах, парадку і ўмовах ажыццяўлення аднаразовай выплаты на 

аздараўленне работнікам установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

1. Агульныя палажэнні
1.1. Дадзенае Палажэнне распрацаванае ў адпаведнасці з абзацам другім 

пункта 4 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 18 студзеня 2019 г. № 27 “Аб 
аплаце працы работнікаў бюджэтных арганізацый” і вызначае памеры, парадак і 
ўмовы ажыццяўлення аднаразовай выплаты на аздараўленне работнікам установы 
адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” (далей 
БДПУ).

1.2. Сродкі, што накіроўваюцца на аднаразовую выплату на аздараўленне, 
выдзяляюцца са сродкаў рэспубліканскага бюджэту і сродкаў, атрыманых ад 
пазабюджэтнай дзейнасці БДПУ ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам 
Рэспублікі Беларусь.

1.3. Гадавы памер сродкаў на выплату на аздараўленне фармуецца з разліку 
0,5 акладу работніка, калі іншы памер не ўстаноўлены заканадаўчымі актамі або 
Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

2. Крыніцы сродкаў на ажыццяўленне 
аднаразовай выплаты на аздараўленне

2.1. Крыніцамі сродкаў, што накіроўваюцца на аднаразовую выплату на 
аздараўленне, з ’яўляюцца бюджэтнае фінансаванне, сродкі, атрыманыя ад 
ажыццяўлення дзейнасці, якая прыносіць даходы.



2.2. Парадак і ўмовы ажыццяўлення аднаразовай выплаты на аздараўленне, 
прымяняюцца ў дачыненні да ўсіх работнікаў БДПУ, незалежна ад крыніцы 
выплаты іх заработнай платы (п.2 Інструкцыі аб парадку і ўмовах аплаты працы 
работнікаў бюджэтных арганізацый, зацверджанай пастановай Мінпрацы і 
сацабароны ад 2019/04/03. №13).

3. Памеры аднаразовай выплаты на аздараўленне
3.1. Аднаразовая выплата на аздараўленне ажыццяўляецца з разліку 0,5 

акладу работніка.
3.2. Памер акладу работніка, з якога вылічваецца аднаразовая выплата на 

аздараўленне, вызначаецца на дзень пачатку працоўнага адпачынку работніка, а 
пры звальненні работніка - на дату загада аб звальненні (у выпадку калі работнік, 
які звальняецца, не выкарыстоўваў працоўны адпачынак і выплату на аздараўленне 
на працягу каляндарнага года (прапарцыйна адпрацаванаму часу).

3.3. Калі на працягу каляндарнага года памер акладу работніка змяніўся, а 
выплата ўжо была праведзеная, то пераразлік і даплата аднаразовай выплаты на 
аздараўленне работніку не ажыццяўляецца.

3.4. Аднаразовая выплата на аздараўленне выплачваецца адзін раз у 
каляндарным годзе ўсім работнікам, у тым ліку тым, якія працуюць на ўмовах 
ўнутранага ці вонкавага сумяшчальніцтва прапарцыйна адпрацаванаму часу:

у выпадку калі работнік прыняты на працу і адпрацаваў менш за каляндарны
год;

у выпадку калі работнік сыходзіць (прыходзіць) у (з) адпачынку па догляду 
за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў;

у выпадку звальнення ў адпаведнасці з парадкам, прадугледжаных п.п. 3.2 п.З 
гэтага Палажэння.

3.5. У выпадку, калі работнік перайшоў з адной пасады на іншую, і выплата 
на аздараўленне не ажыццяўлялася, то выплата ажыццяўляецца зыходзячы з 
памеру акладу па новай пасадзе.

4. Парадак ажыццяўлення аднаразовай выплаты на аздараўленне
4.1. Аднаразовая выплата на аздараўленне ажыццяўляецца адзін раз у 

каляндарным годзе, як правіла, пры прадастаўленні адной з частак адпачынку, якая 
складае не менш за чатырнаццаць каляндарных дзён. У выпадку, калі аднаразовая 
выплата на аздараўленне праведзеная работніку пры прадастаўленні адной часткі 
працоўнага адпачынку ў бягучым каляндарным годзе, то пры прадастаўленні іншай 
часткі (частак) працоўнага адпачынку ў бягучым каляндарным годзе аднаразовая 
выплата на аздараўленне не ажыццяўляецца.



4.2. Аднаразовая выплата на аздараўленне ажыццяўляецца на падставе 
пісьмовай заявы работніка (акрамя выпадку звальнення).

4.3. Аднаразовая выплата на аздараўленне ажыццяўляецца без прад’яўлення 
работнікамі дакументаў, якія пацвярджаюць аздараўленне (санаторна-курортнае 
лячэнне і г.д.).

4.4. Работнікам, прынятым на работу ў бягучым годзе, пры прадастаўленні ім 
працоўнага адпачынку ў бягучым каляндарным годзе аднаразовая выплата на 
аздараўленне выплачваецца ў выпадку, калі дадзеная выплата не ажыццяўлялася па 
гэтай пасадзе ў бягучым каляндарным годзе.

4.5. Аднаразовая выплата на аздараўленне выплачваецца ва ўстаноўленым 
памеры ў канцы каляндарнага года, калі работніку не быў прадастаўлены 
адпачынак у бягучым каляндарным годзе. Памер выплаты вызначаецца зыходзячы 
з акладу на дату напісання работнікам заявы.



УЗГОДНЕНА: ЗАЦВЯРДЖАЮ: 
Рэктар БДПУ

А.І. Жук

Дадатак 5

ПАЛАЖЭННЕ
аб надбаўках за характар працы педагагічным работнікам установы 

адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

1. Дадзенае Палажэнне вызначае памеры, парадак і ўмовы ўстанаўлення 
надбавак педагагічным работнікам (уключаючы асоб з ліку прафесарска- 
выкладчыцкага складу) установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт імя Максіма Танка” (далей - БДПУ) у адпаведнасці з Інструкцыяй аб 
памерах, парадку і ўмовах ўстанаўлення надбавак педагагічным работнікам 
бюджэтных арганізацый, зацверджанай пастановай Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 2019/06/03 № 71.

2. Да педагагічных работнікаў БДГГУ адносяцца асобы з ліку ПВС, кіраўнікі з 
ліку ПВС, а таксама асобы, якія не адносяцца да ПВС, названыя ў Дадатку 1.

3. Надбаўкі педагагічным работнікам БДПУ ўсталёўваюцца ў працэнтах ад 
базавай стаўкі, якая ўстанаўліваецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь для 
аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый.

4. 3 улікам асаблівасцяў педагагічнай дзейнасці, што ажыццяўляецца 
педагагічнымі работнікамі БДПУ, надбаўкі ўсталёўваюцца ў памерах, указаных у 
Дадатку 2.

5. Надбаўкі вызначаюцца без уліку ўсталяваных педагагічнаму работніку 
гадзін педагагічнай нагрузкі (аб’ёму выконваемай работы) і ўсталёўваюцца на 
квартал ці паўгоддзе. Па заканчэнні вызначаных тэрмінаў выплата надбавак 
спыняецца.

6. Надбаўкі могуць усталёўвацца па адной або некалькіх падставах, названых 
у Дадатку 2 Палажэння. Пры ўсталяванні надбавак па некалькіх падставах яны 
суміруюцца.

1
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7. Канкрэтныя памеры надбавак усталёўваюцца загадам рэктара БДПУ на 
падставе прадстаўленняў дэканаў факультэтаў, дырэктараў інстытутаў, кіраўнікоў 
структурных падраздзяленняў у адпаведнасці з гэтым Палажэннем.

8. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў, кіраўнікам структурных 
падраздзяленняў надбаўкі ўсталёўваюцца на падставе прадстаўленняў прарэктараў, 
якія курыруюць іх дзейнасць.

9. Надбаўкі прарэктарам усталёўваюцца рэктарам асабіста.
10. Рэктару БДПУ надбаўкі ўсталёўваюцца ў парадку, вызначаным 

Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
11. Надбаўкі могуць быць адменены або зніжаны загадам рэктара БДПУ ў 

выпадку незахавання тэрмінаў выканання работ або пры зніжэнні якасці выканання 
даручанай работы, пры парушэнні працоўнай, вытворчай і выканальніцкай 
дысцыпліны, пры неэфектыўным выкананні паказчыкаў, прадугледжаных 
Палажэннем.

12. Загад рэктара аб усталяванні, адмене, памяншэнні надбавак узгадняецца з 
прафсаюзам работнікаў БДПУ.

13. Выплата надбавак ажыццяўляецца штомесяц, зыходзячы з устаноўленых 
памераў.



Стс
УЗГОДНЕНА:

А.І. Жук

Дадатак 6

РЭЖЫМ ПРАЦОЎНАГА ЧАСУ РАБОТНІКАЎ БДПУ

1. Для работнікаў БДПУ ўстанаўліваецца наступны рэжым працоўнага часу:
1.1. для прарэктараў, дырэктараў інстытутаў, дэканаў факультэтаў, кіраўнікоў 

структурных падраздзяленняў, іх намеснікаў, а таксама для работнікаў, якія 
непасрэдна не ўдзельнічаюць у навучальным працэсе, -  40-гадзінны працоўны 
тыдзень з двума выхаднымі днямі -  суботай і нядзеляй з рэжымам працоўнага часу: 
пачатак працы ў 8.30, заканчэнне ў 17.30, у пятніцу працоўны дзень заканчваецца ў 
16.15, перапынак на абед з 13.00 да 13.45;

1.2. для намеснікаў дырэктараў інстытутаў, намеснікаў дэканаў факультэтаў 
па вучэбнай рабоце, выхавацелей студэнцкага гарадка, працаўнікоў бібліятэкі -  40- 
гадзінны працоўны тыдзень з двума выхаднымі днямі -  нядзеляй і другім 
выхадным днём згодна з графікам работы;

1.3. для загадчыкаў кафедраў, прафесараў, дацэнтаў, старшых выкладчыкаў, 
выкладчыкаў, выкладчыкаў-стажораў, канцэртмайстараў і акампаніятараў, 
педагогаў дадатковай адукацыі -  36-гадзінны працоўны тыдзень з адным выхадным 
днём -  нядзеляй, з шасцігадзінным (для прафесарска-выкладчыцкага складу-у 
сярэднім) працоўным днём, у межах якога выкладчыкі павінны весці ўсе віды 
вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навукова-даследчай працы;

1.4. для загадчыкаў вучэбнымі лабараторыямі, навучальна-вытворчымі 
майстэрнямі, лабарантаў, спецыялістаў кафедр, спецыялістаў па рабоце са 
студэнтамі, спецыялістаў па рабоце са слухачамі, камендантаў вучэбных карпусоў і 
іх падначаленых работнікаў -  40-гадзінны працоўны тыдзень з адным выхадным 
днём -  нядзеляй;

1.5. для вадзіцелей -  40-гадзінны працоўны тыдзень з двума выхаднымі днямі 
-  суботай і нядзеляй;

1.6. для адміністратараў гасцініцы, дзяжурных па інтэрнаце, дзяжурных



якія абслугоўваюць стадыён БДПУ, аператараў кацельні -  40-гадзінны пяцідзённы 
працоўны тыдзень з сумаваным улікам працоўнага часу і ўліковы перыяд 
сумаванага ўліку працоўнага часу-шэсць месяцаў.

2. Для работнікаў, названых у пп. 1.1 п. 1 дадзенага дадатку, у аднаведнасці з 
заключанымі з імі працоўнымі дагаворамі можа ўстанаўлівацца 40-гадзінны 
працоўны тыдзень з двума выхаднымі днямі -  нядзеляй і другім выхадным днём 
згодна з графікам работы.



ПАРАДАК ВЯДЗЕННЯ ЎЛІКУ 
ФАКТЫЧНА АДПРАЦАВАНАГА РАБОТНІКАМ ЧАСУ

1 . Для прафесарска-выкладчыцкага складу і іншых работнікаў, якія 
выконваюць вучэбнаю нагрузку, ў тым ліку па сумяшчальніцтве, уліковымі 
дакументамі працоўнага часу з ’яўляюцца расклад вучэбных заняткаў, 
індывідуальны план работы і журнал уліку педагагічнай нагрузкі.

2. Кіраўнікі з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу, якія не выконваюць 
адпаведнай вучэбнай нагрузкі, павінны да пачатку работы адзначыць свой 
прыход, а па заканчэнні -  адыход у спецыяльным журнале ўліку працоўнага 
часу, які захоўваецца ў структурным падраздзяленні.

3. Усе іншыя кіраўнікі, спецыялісты, рабочыя і служачыя да пачатку работы 
(кожны работнік) павінны адзначыць свой прыход, а па заканчэнні -  адыход, а 
таксама адлучку з работы ў спецыяльным журнале ўліку працоўнага часу.



ПЕРАЛІК
работнікаў БДПУ з ненарміраваным працоўным днём

№
п/п Назвы пасад, прафесій

1. Кіраўнікі (акрамя інстытута павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі):

1.1. Прарэктар.
1.2. Дырэктар Гандлёвага комплексу БДПУ.
1.3. Начальнік цэнтра бухгалтарскага ўліку і фінансавага забяспячэння- 

галоўны бухгалтар.
1.4. Начальнікі (іх намеснікі): упраўленняў, аддзелаў, цэнтраў, служб, 

студэнцкага гарадка, спартыўнага клуба.

1.5. Дырэктары (іх намеснікі): спартыўнага комплексу.
1.6. Загадчыкі: аграбіястанцыяй, архівам, гасцініцай, камерай 

захоўвання, касцюмернай, сектарамі, лабараторыямі, майстэрнямі, 
музеем, інтэрнатам.

1.7. Галоўныя спецыялісты: механік, энергетык.
1.8. Кіраўнікі структурных падраздзяленняў, якія заняты гаспадарчым 

абслугоўваннем БДПУ (іх намеснікі).
1.9. Іншыя кіраўнікі (іх намеснікі).
2. Спецыялісты ўсіх найменняў і катэгорый (акрамя інстытута 

павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі, бібліятэкі):
2.1. Адказны сакратар, балетмейстар, бухгалтар, вядучы дыскатэкі, урач, 

дыспетчар, інжынер (механік, праграміст, электронік, па ахове 
працы, па навукава-тэхнічнай інфармацыі, па пажарнай бяспецы, па 
арганізацыі эксплуатацыі і рамонту будынкаў і пабудоў, тэхнолаг,
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энергетык і іншыя), інспектар, інструктар-метадыст па фізкультурна- 
аздараўленчай і спартова масавай рабоце, інструктар па фізкультуры, 
карэспандэнт, культарганізатар, лабарант, маркетолаг, мастак 
(дызайнер, пастаноўшчык і іншыя), мастацкі кіраўнік, медсястра, 
навуковы супрацоўнік, памочнік рэктара, псіхолаг, рэдактар, 
рэжысёр (н), рэжысёр-пастаноўшчык, сакратар прыемнай, сакратар 
вучэбнай часткі -  дыспетчар, спецыяліст, тэхнік (праграміст, 
электронік), тэхнічны рэдактар, харэограф (н), хармейстар (н), 
эканаміст, экскурсавод, юрысконсульт.

2.2. Іншыя спецыялісты.
3. Служачыя (акрамя інстытута павышэння кваліфікацыі і 

перападрыхтоўкі, бібліятэкі):
3.1. Архіварыус, дзяжурны па залу, справавод, камендант, пашпартыст.
3.2. Іншыя служачыя.
4. Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі:
4.1. Кіраўнікі: дырэктар (яго намеснік), дэканы, начальнікі аддзелаў, 

загадчыкі кафедрамі, сектарамі.
4.2. Спецыялісты ўсіх найменняў і катэгорый: інжынер (праграміст і 

іншыя), лабарант, метадыст, спецыяліст.
5. Бібліятэка:
5.1. Кіраўнікі: дырэктар (яго намеснік), загадчыкі аддзеламі.
5.2. Спецыялісты: бібліятэкар, бібліёграф, вучоны сакратар.


