
Парушэнні, выяўленыя кантрольна-рэвізійным апаратам 

Міністэрства фінансаў і мясцовымі фінансавымі органамі ў 2018 

годзе. 

 

1. Праверкі органаў і арганізацый, падпарадкаваных 

Міністэрству спорту і турызму (код 23). 

Праверана 3 арганізацыі сістэмы Міністэрства спорту і турызму, 

устаноўлена парушэнняў бюджэтнага заканадаўства на агульную суму 

609,3 тыс. рублёў, з іх па аплаце працы - 337,1 тыс. рублёў, завышэнне 

кошту будаўнічых і рамонтных работ - 77,6 тыс. рублёў. Выяўлена шкоды 

і іншых парушэнняў - 5,3 тыс. рублёў. Неэфектыўна выкарыстаны 

бюджэтныя сродкі на агульную суму 158,0 тыс. рублёў, папярэджана 

незаконнае атрыманне, выкарыстанне не па мэтавым прызначэнні або з 

парушэннем заканадаўства бюджэтных сродкаў на суму 201,2 тыс. рублёў. 

Пры праверцы рэспубліканскіх арганізацый, падпарадкаваных 

Міністэрству спорту і турызму, устаноўлены наступныя парушэнні: 

- у штатны расклад установы незаконна ўводзіліся стаўкі тэхнічнага 

персаналу (гардэробшчыкаў, столяраў, прыбіральшчыкаў вытворчых 

памяшканняў). Парушаныя пп. 28, 31, 36 табліцы 2 дадатку да пастановы 

Міністэрства спорту і турызму ад 2014/07/21 № 51 "Аб тыпавых штатах і 

нарматывах колькасці работнікаў дзяржаўных спецыялізаваных вучэбна-

спартыўных устаноў» (далей - пастанова Мінспорту ад 2014/07/21 № 51); 

- у выніку ўключэння ў склад планавага фонду аплаты працы 

эканоміі, якая ўтварылася ад вучэбных гадзін, разлічаных на падрыхтоўку 

навучальных груп, але не праведзеных трэнерамі-выкладчыкамі, 

установай незаконна атрымліваліся сродкі бюджэту на выплату прэміі. 

Парушаны п. 21 Інструкцыі аб асаблівасцях рэгулявання працы 

работнікаў, якія ажыццяўляюць педагагічную дзейнасць у сферы фізічнай 

культуры і спорту, зацверджанай пастановай Міністэрства спорту і 

турызму ад 14.04.2008 № 14; 

- інспектару па кадрах надбаўка за складанасць і напружанасць 

працы налічвалася не ад службовага акладу, а з улікам надбаўкі, якая 

выплачваецца за кошт сродкаў прыносячай даходы дзейнасцi за 

выкананне грамадскай працы прафсаюзнай арганізацыі; 

- вахцёрам неабгрунтавана налічвалася заработная плата за 

сумяшчэнне пасады касіра; 

- праводзілася аплата расходаў на харчаванне ўдзельнікам 

спаборніцтваў у памерах, якія перавышаюць нормы, устаноўленыя 

пастановай Міністэрства спорту і турызму ад 18.11.2010 № 38 «Аб 

устанаўленні грашовых нормаў расходу на аднаўленчыя, фармакалагічнае 

забеспячэнне, харчаванне пры правядзенні спартыўных мерапрыемстваў»; 

- з арандатараў не спаганяліся расходы па аплаце падрыхтоўкі 
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цеплавога пункта і сістэмы ацяплення да працы ў асенне-зімовы перыяд. 

 

2. У аддзелах (упраўленнях) адукацыі, спорту і турызму рай (гар) 

выканкамаў (адміністрацый раёнаў у гарадах) і імі абслугоўваючых 

установах устаноўлены парушэнні: 

- у штатны расклад дзіцячага сада - школы, без уліку колькасці 

навучэнцаў, неабгрунтавана ўводзіліся стаўкі педагога-арганізатара і 

сацыяльнага педагога. Парушаныя пп. 9 і 10 табліцы 2 дадатку да 

пастановы Мiнiстэрства адукацыi ад 2013/04/24 № 22 «Аб тыпавых 

штатах і нарматывах колькасці работнікаў асобных устаноў агульнай, 

сярэдняй і спецыяльнай адукацыі» (далей - пастанова Мінадукацыі ад 

2013/04/24 № 22); 

- залішне ўтрымліваліся стаўкі метадыста ў цэнтры дзіцячай 

творчасці. Парушаны п. 10 табліцы 1 Тыпавых штатаў і нарматываў 

колькасці работнікаў устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

(цэнтраў, палацаў), зацверджаных пастановай Міністэрства адукацыі ад 

2013/01/10 № 2; 

- звыш нарматываў ўтрымліваліся стаўкі працоўнага па мыццю i 

рамонту спецадзення дзіцячага саду. Парушаны п. 36 пастановы 

Міністэрства адукацыі ад 2000/05/10 № 17 «Аб зацвярджэнні тыпавых 

штатаў і штатных нарматываў колькасці работнікаў дашкольных устаноў» 

(далей - пастанова Мінадукацыі ад 2000/05/10 № 17); 

- залішне ўтрымліваліся стаўкі прыбіральшчыкаў службовых 

памяшканняў і дворнікаў па прычыне завышэння прыбіраючай плошчы. 

Парушаныя падп. 2.8. п. 2 пастановы Мінадукацыі ад 2013/04/24 № 22, п. 

8 табліцы 4 дадатку да пастановы Мінадукацыі ад 2013/04/24 № 22, п. 38 

тыпавых штатаў і штатных нарматываў колькасці работнікаў дашкольных 

устаноў (дзіцячых ясляў, дзіцячых садоў, ясляў-садоў , дашкольных 

цэнтраў развіцця дзіцяці), зацверджаных пастановай Мінадукацыі ад 

2000/05/10 № 17; 

- пры разліку колькасці прыбіральшчыкаў службовых і вытворчых 

памяшканняў СДЮШАР прымяняўся каэфіцыент зменнасцi 2,0 замест 1,3. 

Парушаны п.п. 2.17 п. 2 тыпавых штатаў і нарматываў колькасці 

работнікаў дзяржаўных спецыялізаваных вучэбна-спартыўных устаноў, 

зацверджаных пастановай Мінспорту ад 2014/07/21 № 51; 

- у міжацяпляльны перыяд без уліку сезоннасці выконваемых работ 

у штатны расклад неабгрунтавана уводзілася стаўка качагара кацельні. 

Парушаны п. 7 пастановы Мінадукацыі ад 2000/05/10 № 17; 

- дырэктару раённага фізкультурна-спартыўнага клуба для аплаты 

працы ўсталёўваўся 16 тарыфны разрад замест 15. Парушаныя 

патрабаванні табл. 5 дадатка 7 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 
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- у выніку неабгрунтаванага павышэння тарыфнай стаўкі на 10 

працэнтаў сацыяльнаму педагогу другой катэгорыі як работніку, які не 

мае кваліфікацыйнай катэгорыі, завышаны фонд заработнай платы. 

Парушаны п.п. 1.2 п. 1 пастановы Савета Міністраў ад 26.01.2009 № 86 

«Аб некаторых пытаннях аплаты працы работнікаў устаноў адукацыі» 

(далей - пастанова Саўміна ад 26.01.2009 № 86); 

- перавышаўся планавы фонд прэміравання і фонд матэрыяльнай 

дапамогі па дзіцячых дашкольных установам і ўстановам агульнай 

сярэдняй (спецыяльнай) адукацыі па прычыне ўключэння ў разлік 

сверхштатных пасад, а таксама стымулюючых выплат (падвышэнне па 

кантракце), ўлічаных у штатных раскладах па вакантным пасадах i 

педагагічным гадзінах (аплачваемых работнікам звыш педагагічнай 

нагрузкі па факце выканання работы як часы замены). Парушаны пункты 

10, 11, 34, 35, 36, 37 і 38 тыпавых штатаў і штатных нарматываў колькасці 

работнікаў дашкольных устаноў, зацверджаных пастановай Мінадукацыі 

ад 2000/05/10 № 17, п.п. 1.2 п. 1, п.п. 2.7 і п.п. 2.9 п. 2 дадатку 1 да 

пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- завышаны фонд надбавак спецыялістам і служачым гаспадарчай 

групы аддзела за высокія творчыя, вытворчыя дасягненні ў працы, 

складанасць і напружанасць працы, а таксама за выкананне асабліва 

важных (тэрміновых) работ. Парушаны п.п. 2.7.1 п. 2.7 пастановы 

Міністэрства працы ад 2005/01/27 № 3 "Аб аплаце працы работнікаў 

бюджэтных арганізацый пры дзяржаўных органах»; 

- неабгрунтавана выплачваліся надбаўкі за высокія прафесійныя, 

творчыя, вытворчыя дасягненні ў працы, складанасць і напружанасць 

працы, а таксама за выкананне асабліва важных (тэрміновых) работ у 

памерах, якія перавышаюць 50 працэнтаў акладу (стаўкi), а таксама 

аператарам ЭВМ, рабочым (машыністам) па мыццю i рамонту 

спецадзення, прафесіі якіх адносяцца да катэгорыі рабочых. Парушаны п. 

1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1999/12/28 № 770 "Аб мерах па 

ўдасканаленні ўмоў аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый і 

іншых арганізацый, якія атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх 

прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый», 

п.п. 2.8 п. 2 дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- бібліятэкарам, якія не маюць вышэйшай адукацыі альбо сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі па кірунку адукацыі, які адпавядае кірунку 

дзейнасці, неабгрунтавана прысвойваліся 1-я альбо 2-я кваліфікацыйныя 

катэгорыі. Парушаны кваліфікацыйныя характарыстыкі пасады 

«Бібліятэкар» раздзела 2 «Спецыялісты» кваліфікацыйных характарыстык 

пасад служачых культурна-асветных устаноў дадаткі да пастановы 

Мінпрацы ад 2001/12/29 № 25; 
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- спецыялістам групы цэнтралізаванага гаспадарчага абслугоўвання 

пры адсутнасці вышэйшай прафесійнай (па профілі выкананай працы) 

адукацыі неабгрунтавана прысвойвалася 2-я кваліфікацыйная катэгорыя. 

Парушаны кваліфікацыйныя патрабаванні да пасады «Спецыяліст» 

выпуск 1 АКДП «Пасады служачых для ўсіх відаў дзейнасці», 

зацверджанага пастановай Мінпрацы ад 1999/12/30 № 159; 

 - бухгалтару цэнтралізаванай бухгалтэрыі, які не мае вышэйшай 

альбо сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях «Фінансы і 

крэдыт», «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт», «Эканоміка і кіраванне», 

«Эканоміка і арганізацыя вытворчасці», неабгрунтавана прысвойвалася   

2-я кваліфікацыйная катэгорыя. Парушаны кваліфікацыйныя 

характарыстыкі пасады «Бухгалтар» выпуску 1 АКДП; 

- юрыстконсульту аддзела тэхнічнага нагляду камітэта па адукацыі 

неабгрунтавана выраблялася даплата за сумяшчэнне пасады інжынера 1-й 

катэгорыі пры адсутнасці адпаведнай катэгорыі і дакумента аб адукацыі, 

які пацвярджае права на выкананне працы інжынера, а таксама ў 

парушэнне п.п. 2.2 п. 2 пастановы Савета Міністраў ад 31.12.2008 № 2070 

«Аб некаторых мерах, накіраваных на павышэнне ролі і якасці працы 

юрыдычных службаў», згодна з якім ўскладанне на юрыдычную службу 

абавязкаў, якія не адносяцца да прававой работы, не дапускаецца; 

- пры наяўнасці вакантнай пасады эканаміста 2-й кваліфікацыйнай 

катэгорыі, работнікам камітэта па адукацыі неабгрунтавана ўсталёўвалася 

сумяшчэнне (пашырэнні зоны абслугоўвання) па пасадзе «эканаміст 1-й 

кваліфікацыйнай катэгорыі». Парушаны п.п. 2.5 п. 2 дадатку 1 да 

Пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- завышаны памер тарыфнага акладу за стаж працы па спецыяльнасці 

(у галіне). Парушаныя п. 5 і п. 21 Палажэння Мінпрацы ад 2000/01/12 № 4; 

- завышаны тарыфны аклад і надбаўка работнікам за катэгорыю 

пасля заканчэння тэрмінаў дзеяння прысвоенай катэгорыі. Парушаны п. 2 

дадатку 7 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; п. 5 і п. 15 

Інструкцыі аб прысваенні кваліфікацыйнай катэгорыі трэнерам-

выкладчыкам па спорце і іншым катэгорыям работнікаў у сферы фізічнай 

культуры і спорту, зацверджанай пастановай Міністэрства спорту і 

турызму ад 26.02.2010 № 19; 

- вадзiцелям групы гаспадарчага абслугоўвання залішне налічвалася 

заработная плата па прычыне завышэння тарыфнага каэфіцыента. 

Парушаны п.п. 1.2 п. 1 дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 

6; 

- вадзiцелям аўтамабіляў неабгрунтавана прысвойваўся 1-й клас. 

Парушаны п. 87 раздзела 3 «Аўтамабільны і гарадскі электрычны 

транспарт» выпуску 52 ЕКТС, зацверджанага пастановай Міністэрства 
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працы і сацыяльнай абароны ад 2003/11/25 № 147; 

- вадзiцелю гаспадарчай групы, прынятаму у аддзел адукацыі 

вадзiцелем 3-га класа, налічэнне надбаўкі за клас выраблялася зыходзячы 

з 2-га класа ў памеры 10%. Парушаны п.п. 1.7 п. 1 дадатку 1 да пастановы 

Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- вадзiцелям ўстаноў адукацыі без пацвярджаюць дакументаў 

выплачвалася надбаўка за клас. Парушаны п.п. 1.7 п. 1 дадатку № 1 з 

пастановай Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- вадзiцялям аўтобусаў, якія ажыццяўляюць падвоз навучэнцаў, 

неабгрунтавана выплачвалася даплата за падвоз за дні, калі падвоз вучняў 

фактычна не ажыццяўляўся (канікулярны перыяд). Парушаны п. 21 

дадатку 3 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- асобныя памочнікі выхавальнікаў раённага цэнтра карэкцыйна-

развіваючага навучання і рэабілітацыі, якія працуюць на пасадах 

памочніка выхавальніка са шкоднымі ўмовамі працы, прымаліся на працу 

ўнутранымі сумяшчальнікамі на гэтую ж пасаду і ім ўсталёўвалася 

скарочаная працягласць працоўнага часу па асноўнай працы i 

сумяшчальніцтве. Парушаны арт. 348 Працоўнага Кодэкса, згодна з якiм 

забаронена сумяшчальніцтва на работах са шкоднымі ўмовамі працы, калi 

па асноўнай працы i працы па сумяшчальнiцтву заканадаўствам 

прадугледжана скарочаная працягласць працоўнага часу; 

- качагарам, прынятым на працу ў яслі-сад на гадавую стаўку, 

даплата за працу са шкоднымі ўмовамі працы выплачвалася ў 

міжацяпляльны перыяд, г.зн. у дні, калі працаўнікі не былі занятыя на 

работах са шкоднымі ўмовамі працы, а вадзiцелю легкавога аўтамабіля 

аддзела адукацыі даплата выраблялася без пацверджання шкодных умоў 

працы вынікамі атэстацыі працоўнага месца. Парушаны п. 2.1 пастановы 

Савета Міністраў ад 2014/06/14 № 575 "Аб некаторых пытаннях 

прадастаўлення кампенсацый па ўмовах працы»; 

- качагарам прадстаўляўся дадатковы адпачынак за працу c 

шкоднымі ўмовамі працы ў памеры 4-х каляндарных дзён (без уліку 

сезоннасці выконваемых работ), а варта было прапарцыйна 

адпрацаванаму ў такіх умовах часу. Парушаны п.п. 1.1 п. 1 пастановы 

Савета Міністраў ад 19.01.2008 № 73 «Аб дадатковых адпачынках за 

работу са шкоднымі і (або) небяспечнымі ўмовамі працы і адмысловы 

характар працы»; 

- работнікам аддзела адукацыі падаваліся дадатковыя адпачынкі за 

ненармаваны працоўны дзень звыш устаноўленай колькасці дзён. 

Парушаны п. 1.1 пастановы Саўміна ад 18.03.2008 № 408; 

- вадзіцелю аўтамабіля групы цэнтралізаванага гаспадарчага 

абслугоўвання неабгрунтавана давалася чатыры дні дадатковага водпуску, 
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у той час як ўказаны дадатковы водпуск усталёўваецца вадзіцелям 

службовых легкавых аўтамабіляў арганізацый. Парушаныя патрабаванні 

Пераліку катэгорый работнікаў бюджэтных арганізацый, якім могуць 

прадастаўляцца дадатковыя адпачынкі за ненармаваны працоўны дзень, 

зацверджанага пастановай Саўміна ад 18.03.2008 № 408; 

- ва ўстановах адукацыі дапушчалася прадастаўленне аплачаных 

водпускоў на час установачнай або лабараторна-экзаменацыйнай сесій 

звыш тэрмінаў, устаноўленых артыкуламі 214-216 Працоўнага кодэкса (20 

альбо 30 каляндарных дзён); 

- завышаўся сярэдні заробак дзяржаўным служачым па прычыне 

няслушнага разліку паправачных каэфіцыентаў і ўключэння ў разлік 

завышаных сум заработнай платы. Парушаны п. 5 і п. 26 Інструкцыі 

Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47; 

- сярэдні заробак завышаны па прычыне залішняга налічэння 

заработнай платы шэф-повару і інжынеру-праграмісту сярэдняй школы ў 

выніку няправільнага разліку даплаты за сумяшчэнне прафесіі (замест 

тарыфнага акладу ўжываўся аклад з падвышэннямі за стаж работы па 

спецыяльнасцi, за кантракт і спецыфіку працы). Парушаныя патрабаванні 

п.п. 2.5 п. 2 дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; п. 3 

Інструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47; 

- работнікам залішне налічваліся кампенсацыі за працу ў святочныя 

дні і дзяржаўныя святы. Парушаны арт. 69 Працоўнага кодэкса; п.п. 1.2 п. 

1 дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6, п. 1 пастановы 

Савета Міністраў ад 2014/06/16 № 583 "Аб устанаўленні памеру даплаты 

за працу ў звышвызначаны час, дзяржаўныя святы, святочныя і выходныя 

дні»; 

- завышаліся памеры даплат за сумяшчэнне прафесій (пасад), 

пашырэнне зоны абслугоўвання (павелічэнне аб'ёму выконваемых работ). 

Парушаны патрабаванні арт. 67 Працоўнага кодэкса, п.п. 2.5 п.2 дадатку 1 

да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- начальніку аддзела адукацыі аднаразовыя грашовыя ўзнагароды 

налічваліся зыходзячы з памераў разліковых акладаў, а не службовых 

акладаў, як прадугледжана распараджэннямі кіраўніка адміністрацыі 

раёна горада. Парушаны арт. 63 Працоўнага кодэкса, распараджэння 

кіраўніка адміністрацыі раёна горада; 

- намеснікам дырэктароў устаноў адукацыі ў перыяд летніх вакацый, 

калі навучальныя заняткі з навучэнцамі не праводзіліся, аплачваліся 

выкладчыцкія гадзіны. Парушаны патрабаванні пастановы Міністэрства 

адукацыі ад 30.03.2007 № 26 «Аб удасканаленні працы педагагічных 

работнікаў», пісьма Міністэрства адукацыі ад 22.06.2009 № 11/02 / 

24360/09 "Аб аплаце працы кіраўнікоў устаноў адукацыі за выкладчыцкую 
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працу»; 

- заработная плата налічвалася за фактычна не адпрацаваны час (за 

час знаходжання на лабараторна-экзаменацыйнай сесіі, знаходжання 

работнікаў у санаторна-аздараўленчых установах, выплаты сярэдняга 

заробку за час непрацаздольнасцi, а таксама двойчы за адзін і той жа 

адпрацаваны перыяд). Парушаны патрабаванні арт. 57 Працоўнага 

кодэкса; п. 5, п. 7 і п. 8 Інструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47; 

- аплата працы знешніх сумяшчальнікам выраблялася за фактычна 

неадпрацаваны час. Парушаная арт. 346 Працоўнага кодэкса; 

- няправільна вылічаліся надбаўкі да базавых прэмій тэхнічным і 

педагагічным работнікам сярэдняй школы. Парушаны п.п. 2.9 п. 2 дадатка 

1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- неабгрунтавана павышаліся тарыфныя стаўкі (аклады) у памеры 

20% за працу ў сельскай мясцовасці прыёмным бацькам, наймальнікам 

якіх выступае аддзел адукацыі, спорту і турызму райвыканкама. 

Парушаны п. 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.06.2007 № 254 

"Аб павышэнні тарыфных ставак (акладаў) асобным катэгорыям 

работнікаў"; 

- ажыцяўляўся водпуск бясплатнага харчавання за кошт сродкаў 

бюджэту навучэнцам, выключаным з спісу якія маюць патрэбу ў 

бясплатным харчаванні ў сувязі са стратай статусу шматдзетнай сям'і. 

Парушаны п. 1.1 пастановы Савета Міністраў ад 21.02.2005 № 177 "Аб 

зацвярджэнні Палажэння аб арганізацыі харчавання навучэнцаў, якія 

атрымліваюць агульную сярэднюю адукацыю, спецыяльную адукацыю на 

ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі» (далей - пастанова Саўміна ад 

21.02.2005 № 177); 

- залішне спісвалася паліва ў выніку перавышэння гадавога ліміту 

прабегу службовага легкавога аўтамабіля, даведзенага аблвыканкамам; 

- завышаліся лінейныя нормы расходу паліва па спецыяльных 

легкавых аўтамабіляў. Парушаныя патрабаванні дадатка 1 да пастановы 

Мінтранса ад 06.01.2012 № 3; 

- на аўтобус МАЗ неабгрунтавана ўжываўся павышаны каэфіцыент 

да часовай нормы расходу паліва. Парушаны п. 14 Інструкцыі аб парадку 

прымянення норм расходу паліва для механічных транспартных сродкаў, 

машын, механізмаў і абсталявання, зацверджанай пастановай Мінтранса 

ад 31.12.2008 № 141 (далей - Інструкцыя, зацверджаная пастановай 

Мінтранса ад 31.12.2008 № 141); 

- спісанне бензіну на аўтобус дзіцячага сада - сярэдняй школы 

ажыццяўлялася з перавышэннем штодзённага прабегу, зацверджанага для 

дадзенага аўтобуса па вызначаным маршруце руху. Парушаны п. 7 

Інструкцыі аб парадку арганізацыі падвозу навучэнцаў, зацверджанай 
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пастановай Міністэрства адукацыі ад 30.08.2011 № 247; 

- ўсталёўваліся выпадкі набыцця паліва за наяўны разлік без 

апрыходавання па бухгалтарскаму ўліку; 

- завышаліся аб'ёмы спажытай цеплавой энергіі (у тым ліку страты) 

па падведамным установам адукацыі. Парушаны пп. 7, 19, 21, 23, 29, 34, 

35 Правілаў карыстання цеплаэнергіяй ад 19.01.2006 № 9; 

- з-за адсутнасці паасобнага ўліку электраэнергіі, што спажываецца 

кацельнямі, якія знаходзяцца на балансе камунальнага прадпрыемства і 

запітанныя праз прыборы ўліку школ і дзіцячых садоў, уся электраэнергія 

ўлічвалася на агульных лічыльніках і неабгрунтавана аплачвалася 

Упраўленнем па адукацыі, спорту і турызму; 

- залішне аплачвалася за водазабеспячэнне і водаспажыванне па 

сярэдняй школе па прычыне завышэння ў разліках колькасці навучэнцаў і 

работнікаў, а таксама ажыццяўлення разлікаў без уліку вакацыйнага 

перыяду. Парушаны п. 39 Правілаў, зацверджаных пастановай Саўміна ад 

2016/09/30 № 788; 

- пры разліках за водаспажыванне і водаадвядзенне па ўстановах 

адукацыі, не абсталяваным прыборамі ўліку, дадаткова улічваўся расход 

спажывання вады абслуговым персаналам, які ужо прадугледжаны 

нормамі для асноўных спажыўцоў. Парушана заўвагу да дадатка 1 

рашэння Мiнскага абласнога выканаўчага камітэта ад 2001/06/04 № 348 

"Аб зацвярджэнні норм водаспажывання з сістэм гарадскога 

вадаправода»; 

- энергазабеспячальнай арганізацыяй для ўстаноў адукацыі, якія 

выкарыстоўваюць электраэнергію для патрэб гарачага водаспажывання, 

ўжываўся тарыф як для іншых спажыўцоў, а варта было - як для 

бюджэтных арганізацый. Парушаны п. 6 Дэкларацыі аб узроўні тарыфаў 

на электрычную энергію, якая адпускаецца РУП электраэнергетыкі ГПО 

«Белэнерга» для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, 

зацверджанай загадамі Дэпартамента цэнавай палітыкі Міністэрства 

эканомікі ад 2016/01/28 № 2 (страцiў сiлу з 2016/07/01) і ад 29.06 .2016 № 

21; 

- неабгрунтавана аплачваліся работы па тэхнічным абслугоўванні 

сістэмы аўтаматычнай пажарнай сігналізацыі, апавяшчэнне людзей аб 

пажары ў перыяды, калі работы не выконваліся па прычыне знаходжання 

сістэмы ў няспраўным стане. Парушаны п.п. 4.7 п. 4, п.п. 5.12 п. 5, п.п. 6.2 

п. 6, п.п. 6.3 п. 6 ТКП 316 (02300) -2011, зацверджанага пастановай 

Міністэрства па надзвычайных сітуацыях ад 15.06.2011 № 34; 

- па памяшканнях, займаемым сацыяльна-педагагічным цэнтрам з 

прытулкам, аддзелам адукацыі неабгрунтавана аплачваўся ПДВ, які 

ўключаны ў кошт камунальных паслуг па водаспажыванні і 
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водаадвядзенню, цеплазабеспячэнні, водпуску вады і прыёму сцёкавых 

вод. Парушаныя п.п. 1.11 п. 1 арт. 94 Налогавага кодэкса ад 29.12.2009 № 

71-3, п. 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.03.2007 № 138 "Аб 

некаторых пытаннях абкладання падаткам на дабаўленую вартасць" 

(далей - Указ ад 26.03.2007 № 138); 

- па прычыне завышэння плошчаў будынкаў, у якіх праводзіліся 

профдезработы, неабгрунтавана аплачваліся паслугі па дезінсекцыі, 

дэратызацыі і дэзінфекцыі; 

- неэфектыўна выкарыстоўваліся бюджэтныя сродкі на аплату 

цеплавых страт па трасах, якія належаць установам; 

- са пазыкаатрымальнікаў і арандатараў не узымаліся выдаткі па 

прамыванні сістэм ацяплення, выдаткі па бягучым рамонце будынкаў і 

памяшканняў, дэратызацыі і дэзiнсекцыi. Парушаны п. 4 Палажэння ад 

27.05.2009 № 683; 

- не прад'яўляліся да пакрыцця абласному палацу дзяцей і моладзі 

камунальныя i эксплуатацыйныя выдаткі за фактычна праведзеныя заняткі 

на плошчах, якія належаць падначаленым аддзелу адукацыі установам. 

Парушаныя п.п. 2.13 п. 2 Указа ад 29.03.2012 № 150; п. 4 і п. 5 Палажэння 

ад 27.05.2009 № 683; 

- не ў поўным аб'ёме ажыцяўлялася васстанаўленне ў бюджэт 

расходаў на аплату паслуг сувязі, транспартных і камунальных паслуг, 

паслуг па рамонце абсталявання і інвентара, расходаў па бягучым рамонце 

будынкаў і памяшканняў, якія падлягаюць аплаце за кошт пазабюджэтных 

сродкаў. Парушаныя пп. 10, 18 Палажэння ад 2013/07/19 № 641; 

- аплата працы штатных работнікаў, якія выконвалі працоўныя 

абавязкі, звязаныя з дзейнасцю, якая прыносіць даходы, не ў поўным 

аб'ёме ажыцяўлялася за кошт пазабюджэтных сродкаў. Парушаныя пп. 10, 

13 Палажэння ад 2013/07/19 № 641; 

- работнікі цэнтралізаванай бухгалтэрыі неабгрунтавана прэміраваны 

за кошт сродкаў, атрыманых ад ажыццяўлення дзейнасці якая прыносіць 

даходы падведамнымі ўстановамі адукацыі. Парушаныя п.п. 2.2 п. 2 

дадатку да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/31 № 12, п. 21 Палажэння ад 

2013/07/19 № 641; 

- неабгрунтавана праводзілася аплата дадатковых адпачынкаў за 

ненармаваны працоўны дзень за кошт сродкаў бюджэту пры наяўнасці 

сродкаў, атрыманых ад ажыццяўлення дзейнасці, якая прыносіць даходы . 

Парушаны п. 2 пастановы Саўміна ад 18.03.2008 № 408; 

- не выконваліся ўмовы дагавораў на закупку прадуктаў харчавання, 

заключанных аддзелам адукацыі з арганізацыямі па выніках праведзеных 

працэдур дзяржаўных закупак (электронных аўкцыёнаў), што пацягнула 

дадатковае расходаванне сродкаў раённага бюджэту, а таксама 
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неабгрунтавана змяншалася колькасць закупляючых прадуктаў 

харчавання ў выніку неадпаведнасці і істотнага змянення ўмоў 

зняволеных дагавораў (аб'ёму закупляючых тавараў і іх кошту). 

Парушаныя абзацы 1, 2 і 3 пункта 7 артыкула 25 і пункт 4 артыкула 20 

Закона Рэспублікі Беларусь ад 13.07.2012 «Аб дзяржаўных закупках 

тавараў (работ, паслуг)» (далей - Закон аб дзяржзакупках); 

- без правядзення працэдур закупак заключаліся дамовы на пастаўку 

аўтазапчастак і будматэрыялаў. Парушаныя патрабаванні Закона аб 

дзяржзакупках; 

- арганізацыямі - пастаўшчыкамі рэалізаваліся Упраўленню адукацыі 

будаўнічыя матэрыялы з перавышэннем лімітавай аптовай надбаўкі да 

адпускных цэн (10%). Парушаны п. 3 пастановы Міністэрства архітэктуры 

і будаўніцтва ад 2017/05/06 № 13 «Аб асобных пытаннях рэгулявання цэн 

на будаўнічыя матэрыялы, вырабы, канструкцыі»; 

- аддзелам не вастанаўліваліся ў бюджэт сумы, якія паступілі на яго 

разліковы рахунак у кошт кампенсацыі выдаткаў бюджэту (сродкі 

неабгрунтавана выкарыстоўваліся на ўласныя патрэбы); 

- завышаліся аб'ёмы будаўніча-рамонтных работ па прычынах 

завышэння фізічных аб'ёмаў выкананых работ, няправільнага і 

неабгрунтаванага прымянення будаўнічых расцэнак, ўключэння ў акты 

выкананых работ матэрыялаў, якія не лічацца па дадзеных бухгалтарскага 

ўліку падрадчыка; 

- да нормаў выдаткаў працы рабочых, нормам эксплуатацыі машын 

падрадчыкам неабгрунтавана ўжываліся каэфіцыенты для ўліку ўплыву 

ўскладненых і сціснутых умоў вытворчасці работ (1,2 і 1,35). Парушаны п. 

3.8 раздзела 3 Метадычных указанняў па ўжыванні нарматываў расходу 

рэсурсаў у натуральным выразе, зацверджаных загадам Міністэрства 

архітэктуры і будаўніцтва ад 2016/12/30 № 319 (НРР 8.01.104-2017); 

- у акты выкананых работ па аб'ектах бягучага рамонту 

неабгрунтавана ўключаліся затраты, звязаныя з адлічэннямі на сацыяльнае 

страхаванне ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства 

працы і сацыяльнай абароны ў памеры 34% ад заработнай платы рабочых і 

машыністаў. Фактычна падрадчыкам - індывідуальным прадпрымальнікам 

названыя адлічэнні не рабіліся, бо адначасова з прадпрымальніцкай 

дзейнасцю ён складаўся ў працоўных адносінах з арганізацыяй, якая 

выплачвала абавязковыя страхавыя ўзносы на яго па асноўным месцы 

працы. 

 

3. Парушэнні, устаноўленыя ў упраўленнях спорту і турызму 

аблвыканкамаў (Мінгарвыканкама): 

- у штатныя расклады цэнтралізаванай бухгалтэрыі ўводзіліся стаўкі 
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бухгалтараў ў колькасці, які перавышае нарматывы. Парушаны 

патрабаванні Тыпавых штатаў цэнтралізаваных бухгалтэрый пры 

упраўленнях (аддзелах) фізічнай культуры, спорту і турызму абласных, 

гарадскіх, раённых выканаўчых камітэтаў, мясцовых адміністрацый 

раёнаў гарадоў, зацверджаных пастановай Міністэрства спорту і турызму 

ад 24.07.2006 № 22; 

- з прычыны няправільнага вылічэння стажу дзяржаўнай службы 

галоўнаму спецыялісту залішне выплачвалася надбаўка за выслугу гадоў. 

Парушаны п. 15 арт. 48 Закона аб дзяржаўнай службе; 

- вадзіцелю вучэбна-метадычнага цэнтра па прычыне няправільнага 

вылічэння стажу работы залішне выплачвалася павышэнне тарыфнай 

стаўкі за стаж працы ў галіне. Парушаны пункт 2 Палажэння Мінпрацы ад 

2000/01/12 № 4; 

- неабгрунтавана выплачвалася надбаўка за складанасць і 

напружанасць прыбіральшчыкам службовых памяшканняў і вадзіцелю, 

прафесіі якіх адносяцца да катэгорыі рабочых. Парушаныя падпункт 2.8 

пункта 2 дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- залішне налічвалася і выплачвалася кампенсацыя за 

нявыкарыстаны водпуск работніку ўпраўлення па прычыне няправільнага 

прымянення перыяду 12 каляндарных месяцаў, якія папярэднічаюць 

месяцу выплаты кампенсацыі. Парушаны пункта 4 кіраўніка 2 Інструкцыі 

Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47; 

- неэфектыўна выкарыстоўваліся бюджэтныя сродкі па прычыне 

накіравання на матэрыяльнае стымуляванне работнікаў упраўлення 

грашовых сродкаў, запланаваных на аплату працы штатнай адзінкі 

спецыяліста тэхнічнага нагляду 1-й катэгорыі, функцыі якога ў 

правяраемым перыядзе не выконваліся; 

- Упраўленнем ажыцяўлялася павышэнне нормы расходу паліва на 

аўтамабіль GEELY EMGRAND X7 2,4i, абсталяваны аўтаматычнай 

каробкай перадач, на 6%, тады як, лінейная норма расходу паліва на 

паказаны аўтамабіль была ўсталяваная Беларускім навукова-даследчым 

інстытутам транспарту «Транстэхніка» ужо з улікам АКПП , што прывяло 

да залішняга спісанню бензіну. Парушаны п.п. 10.14 п. 10 Інструкцыі, 

зацверджанай пастановай Мінтранса ад 31.12.2008 № 141; 

- арандатарам не прад'яўляліся расходы па ахове адміністрацыйнага 

будынка і паслугах сувязі. Парушаныя п. 5 Палажэння, зацверджанага 

Указам ад 29.03.2012 № 150, пункт 4 Палажэння ад 27.05.2009 № 683; 

- перавышалісь устаноўленыя нормы кошту прызоў, уручанных 

пераможцам спартыўных спаборніцтваў і спартыўна-масавых 

мерапрыемстваў. Парушаны нормы табліц 1 і 2 пастановы Савета 

Міністраў ад 2014/08/29 № 848 "Аб устанаўленні колькасці Нацыянальных 
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каманд Рэспублікі Беларусь па відах спорту, кошту прызоў для 

пераможцаў (прызёраў) спартыўных спаборніцтваў і спартыўна-масавых 

мерапрыемстваў, зацвярджэнні парадку і ўмоў іх выдачы, унясенні 

дапаўненняў і змяненняў у пастановы Савета Міністраў Рэспублікі 

Беларусь і прызнанні страціўшымі сілу рашэнняў Урада Рэспублікі 

Беларусь ». 

 

4. Праверкі арганізацый адукацыі, падпарадкаваных абласным 

(раённым, гарадскім) выканаўчым камітэтам (Мінгарвыканкаму) 

(код 111). 

Праверана 87 устаноў адукацыі, падпарадкаваных мясцовым 

выканаўчым камітэтам, устаноўлена парушэнняў бюджэтнага 

заканадаўства на агульную суму 2 207,1 тыс. рублёў, з іх па аплаце працы 

- 1 114,5 тыс. рублёў, камунальных і іншых паслуг - 465,5 тыс. рублёў, 

завышэнне кошту будаўнічых і рамонтных работ - 189,4 тыс. рублёў. 

Выяўлена шкоды і іншых парушэнняў - 93,8 тыс. Рублёў. Неэфектыўна 

выкарыстаны бюджэтныя сродкі на агульную суму 511,2 тыс. рублёў, 

папярэджана незаконнае атрыманне, выкарыстанне не па мэтавым 

прызначэнні або з парушэннем заканадаўства бюджэтных сродкаў на суму 

814,1 тыс. рублёў. 

Па выніках праверак ўстаноў адукацыі ўстаноўлены наступныя 

парушэнні: 

- на карт-рахунак галоўнага бухгалтара залічваліся грашовыя сродкі 

ў памерах, якія перавышаюць фактычна налічаную заработную плату і 

іншыя прыраўнаваныя да яе плацяжы па параўнанні з дадзенымі, 

названымі ў разліковых лістках. Парушаныя артыкулы 1, 55 і 57 

Працоўнага кодэкса, п.п. 2.1-1 арт. 82, п. 2 арт. 103 Бюджэтнага кодэкса. 

- залішне ўведзена стаўка прыбіральшчыка службовых памяшканняў 

па прычыне вызначэння прыбіраемай плошчы з улікам памяшканняў, якія 

не патрабуюць рэгулярнай уборкі. Парушаны п. 66 табліцы 1 дадатку 1 да 

пастановы Мiнiстэрства адукацыi ад 2015/05/25 № 43 "Аб тыпавых штатах 

і нарматывах колькасці работнікаў устаноў прафесійна-тэхнічнай 

адукацыі» (далей - пастанова Мінадукацыі ад 2015/05/25 № 43); 

- за кошт сродкаў раённага бюджэту залішне ўведзена стаўка 

інспектара па кадрах сярэдняй школы, не прадугледжаная Тыпавымі 

штатамі. Парушаны п. 27 Табліцы 1 дадатку да пастановы Мінадукацыі ад 

2013/04/24 № 22; 

- звыш нарматываў ўведзены стаўкі прыбіральшчыкаў службовых 

памяшканняў ліцэя, гімназіі. Парушаны п.п. 2.8 п. 2 тыпавых штатаў і 

нарматываў колькасці работнікаў пачатковых, базавых, сярэдніх, вячэрніх, 

спецыяльных агульнаадукацыйных, дапаможных школ, гімназій, гімназій-
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інтэрнатаў, ліцэяў, кадэцкіх вучэльняў, спецыялізаваных ліцэяў, школ-

інтэрнатаў для дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, 

санаторных школ-інтэрнатаў, зацверджаных пастановай Мінадукацыі ад 

2013/04/24 № 22; 

- у ліцэі будаўнікоў залішне ўведзены стаўкі слесара-рамонтніка ў 

выніку няправільнага падліку колькасці станкоў, машын, абсталявання, 

аўтамабіляў і трактароў. З улікам замены ставак ліцэем залішне 

змяшчалася адзінка працоўнага па комплексным абслугоўванні будынкаў і 

збудаванняў. Парушаны п. 52 табліцы 1 дадатку 1 да пастановы 

Мінадукацыі ад 2015/05/25 № 43; 

- у штатны расклад мастацкага ПТВ звыш зацверджаных нарматываў 

ўводзіліся стаўкі майстра вытворчага навучання. Парушаны п. 29 табліцы 

1 дадатку 1 да пастановы Мінадукацыі ад 2015/05/25 № 43; 

- залішне ўведзена стаўка сакратара вучэбнай частцы музычнага 

каледжа. Парушаны п. 21 табліцы 1 дадатку да пастановы Міністэрства 

культуры ад 2017/03/23 № 21 «Аб тыпавых штатах і нарматывах колькасці 

работнікаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў сферы культуры" 

(далей - пастанова Мінкультуры ад 2017/03/23 № 21); 

- у сувязі аднясення плошчы газонаў да тэрыторыі з 

неудасканаленым пакрыццём і завышэння прыбіраемай плошчы ў 

музычным каледжы залішне ўведзены стаўкі дворніка і прыбіральшчыка 

службовых памяшканняў. Парушаныя п.п. 30, 31 табліцы 1 дадатку да 

пастановы Мінкультуры ад 2017/03/23 № 21; 

- у музычным каледжы незаконна змяшчалася стаўка загадчыка 

бібліятэкай. Парушаны п. 49 табліцы 1 дадатку да пастановы Мінкультуры 

ад 2017/03/23 № 21; 

- пры адсутнасці на балансе ўстановы інтэрната і прадастаўленні 

платных паслуг па пражыванні за кошт бюджэтных сродкаў 

неабгрунтавана ўтрымліваліся стаўкі дзяжурнага па інтэрнаце, стаўка 

адміністратара і кастэлянка. Парушаны арт. 87 Працоўнага кодэкса, пп. 

14, 15 Інструкцыі аб парадку складання, разгляду і зацвярджэння 

бюджэтных каштарысаў, каштарысаў даходаў і выдаткаў пазабюджэтных 

сродкаў бюджэтных арганізацый, бюджэтных каштарысаў дзяржаўных 

пазабюджэтных фондаў, зацверджанай пастановай Міністэрства фінансаў 

ад 30.01.2009 № 8 (далей - Інструкцыя Мінфіна ад 30.01.2009 № 8 ); 

- у штатны расклад каледжа па вакантным пасадам неабгрунтавана 

ўключалася надбаўка за працу па кантракце ў памеры 35%. Парушаны п. 7 

Інструкцыі аб парадку разліку планавага фонду заработнай платы 

работнікаў устаноў адукацыі і эканоміі сродкаў, прадугледжаных на 

аплату працы, зацверджанай пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь ад 2016/03/23 № 16 (далей - Інструкцыя Мінадукацыі ад 
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2016/03/23 № 16); 

- завышаліся тарыфныя разрады і аклады па пасадах бухгалтара і 

бібліятэкара (разрад вызначаўся з улікам кваліфікацыйнай катэгорыі пры 

яе фактычнай адсутнасці), вадзіцеля (завышаны карэктуючы каэфіцыент). 

Парушаны патрабаванні табліцы 11 дадатка 24 і табліцы 1 дадатку 8 да 

пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6, пункт 1 пастановы Мінпрацы ад 

2013/01/14 № 8 «Аб увядзенні карэкціруючых каэфіцыентаў да тарыфных 

ставак (акладаў) работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, 

якія атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце 

працы да работнікаў бюджэтных арганізацый »; 

- неабгрунтавана павышаліся тарыфныя аклады на 20% намеснікам 

дырэктара каледжа. Парушаная ч. 1 п. 4 дадатку №1 да пастановы 

Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- дырэктару гімназіі незаконна ўсталёўвалася павышэнне тарыфнай 

стаўкі (акладу) у сувязі з ажыццяўленнем эксперыментальнай і 

інавацыйнай дзейнасці ў сферы адукацыі. Парушаны п.п. 1.3 п. 1 дадатку 

3 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- дырэктару каледжа залішне налічвалася надбаўка за стаж працы па 

спецыяльнасці (у галіне) ад службовага акладу, сфармаванага з улікам 

штомесячнай даплаты за кіраўніцтва навучальнымі гаспадаркамі і 

ажыццяўленне фінансава-гаспадарчай дзейнасці (500% ад тарыфнай стаўкі 

першага разраду). Парушаны пункт 2 пастановы Мінпрацы ад 2000/01/12 

№ 4; 

- завышаны памер павышэння тарыфнай стаўкі (акладу) за стаж 

працы па спецыяльнасці выкладчыку і майстру вытворчага навучання 

(устаноўлена павышэнне ў памеры 30% замест 20%). Парушаны п. 2 

пастановы Мінпрацы ад 2000/01/12 № 4; 

- выкладчыку каледжа, які з'яўляецца студэнтам 5-га курса 

ўніверсітэта, быў неабгрунтавана усталяваны 10-й тарыфны разрад замест 

пакладзенага 7-га разраду. Парушаны п. 3 дадатку 3 да пастановы 

Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- унутраным сумяшчальнікам, прынятым на працу не па кантрактах, 

неабгрунтавана ўсталёўвалася павышэнне тарыфнай стаўкі на 50%. 

Парушаны абз. 3 падп. 2.5 п. 2 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

1999/07/26 № 29 "Аб дадатковых мерах па ўдасканаленні працоўных 

адносінаў, умацаванні працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны»; 

- ажыцяўлялася залішняя выплата кіраўнікам, спецыялістам і 

служачым надбавакі за высокія творчыя дасягненні ў працы, складанасць і 

напружанасць працы, а таксама за выкананне асабліва важных 

(тэрміновых) работ у памеры, якi перавышае 50 працэнтаў службовага 

акладу (стаўкi), а таксама па рабочых пасадам. Парушаныя п. 1 Указа 
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Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1999/12/28 № 770 "Аб мерах па 

ўдасканаленні ўмоў аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый і 

іншых арганізацый, якія атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх 

прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый», 

п.п. 2.8 пункта 2 дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- неабгрунтавана выплачваліся дыферэнцыраваныя даплаты 

работнікам. Парушаны п. 2 пастановы Міністэрства працы і сацыяльнай 

абароны ад 2017/11/27 № 78 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі 

пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2017/11/20 № 863"; 

- пры праверцы правільнасці налічэння і выплаты даплаты да 

мінімальнай заработнай платы ўстаноўлена, што пры вызначэнні 

налічанай заработнай платы работнікаў, якія тарыфікуюцца першым 

разрадам, выключалася павышэнне тарыфнага акладу за характар і 

спецыфіку працы, тады як дадзенае павышэнне адсутнічае ў Пераліку 

выплат кампенсавальнага характару і выплат, не звязаных з выкананнем 

работнікам абавязкаў, якія вынікаюць з заканадаўства, лакальных 

нарматыўных прававых актаў і працоўнага дагавора, якія не ўлічваюцца ў 

памеры налічанай заработнай платы работніка пры вызначэнні даплаты да 

памеру мінімальнай заработнай платы (месячнай і пагадзіннай), 

зацверджаным пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ад 

2014/07/21 № 68 (далей - Пералік выплат кампенсавальнага характару ад 

2014/07/21 № 68). Парушаная арт. 6 Закона Рэспублікі Беларусь ад 

17.07.2002 № 124-З «Аб устанаўленні і парадку павышэння мінімальнай 

заработнай платы»; 

- галоўнаму бухгалтару гімназіі ажыцяўлялася даплаты за 

сумяшчэнне пасады бухгалтара па пазабюджэтнай дзейнасці, тады як 

вядзенне бухгалтарскага ўліку ўваходзіла ў  яго абавязкі. Парушаны п.п. 

2.5 п. 2 Пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- вадзіцелю спецыяльнага легкавога аўтамабіля неабгрунтавана 

ўсталёўвалася даплата за асаблівы характар працы ў памеры 25 працэнтаў 

тарыфнага акладу за адпрацаваны час. Парушаны п.п. 1.8 п. 1 дадатку 1 да 

пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- неабгрунтавана ажыцяўлялася даплаты сакратару прыёмнай за 

сумяшчэнне пасады гардэробшчыка, вадзіцелю аўтобуса - за сумяшчэнне 

пасады слесара-рамонтніка, кухару - за сумяшчэнне пасады 

гардэробшчыка. Парушаныя ч. 1 арт. 67 і ч. 1 арт. 110 Працоўнага 

кодэкса; 

           - прыбіральніку памяшканняў, прынятаму на працу на 0,5 стаўкі, 

даплата за пашырэнне зоны абслугоўвання ўсталёўвалася ў аб'ёме 0,75 

стаўкі. Парушаны п.п. 2.5 п. 2 дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 

2000/01/21 № 6; 
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- вартаўнікам неабгрунтавана ўсталёўваліся даплаты за пашырэнне 

зоны абслугоўвання прыбіральшчыкаў памяшканняў і рабочых па 

комплексным абслугоўванні будынкаў і збудаванняў, тады як вартаўнікі ў 

асноўны працоўны час фактычна выконваць паказаную працу не мелі 

магчымасці; 

- вартаўнікам ажыцяўлялася даплата за звышурочную працу, тады як 

яны ажыццяўлялі свае службовыя абавязкі ва ўсталяваны графікам працы 

час. Парушаная арт. 119 Працоўнага кодэкса; 

- неабгрунтавана накіроўваліся сродкі бюджэту на прэміраванне 

работнікаў у памеры, якi перавышае 20% планавага фонду заработнай 

платы і эканоміі сродкаў, прадугледжаных на аплату працы, на аказанне 

матэрыяльнай дапамогі работнікам - у памеры, якi перавышае 5% 

планавага фонду заработнай платы. Парушаныя п.п. 2.7, 2.8, 2.9 п. 2 

дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; п. 18, ч. 4, 8 п. 19 

Інструкцыі Мінадукацыі ад 2016/03/23 № 16; 

- у разлік фонду прэміравання ўключаліся стымулюючыя выплаты 

(падвышэнне па кантракце) на вакантныя пасады. Парушаныя п.п. 2.9 п. 2 

дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 

- пры вызначэнні эканоміі сродкаў на аплату працы ў фактычныя 

расходы не ўключаліся налічаныя і выплачаныя адпускныя. Парушаны п. 

19 Інструкцыі Мінадукацыі ад 2016/03/23 № 16; 

- налічвалася прэмія на даплаты работнікам за працу ў начны час. 

Парушаны п. 1 Пераліку дадатковых выплат стымулюючага і 

кампенсавальнага характару, зацверджанага пастановай Мінпрацы ад 

2002/02/05 № 13; 

- прэміраванне асобных катэгорый работнікаў школы выраблялася ў 

памерах, якія перавышаюць усталяваны максімальны памер ад тарыфных 

ставак (акладаў) у месяц. Парушаны арт. 63 Працоўнага кодэкса, 

Палажэнне аб прэміраванні работнікаў установы, зацверджанае 

дырэктарам школы; 

- прэміраванне кіраўніка гімназіі, каледжа ажыццяўлялася пры 

адсутнасці ўзгаднення вышэйстаячага органа кіравання. Парушаны п. 19 

Інструкцыі Мінадукацыі ад 2016/03/23 № 16; 

- вадзіцелю аўтобуса па сумяшчальнай пасадзе выплачвалася прэмія 

ў памеры 50% (як па асноўнай пасадзе) пры належных 20%. Парушаныя 

п.п. 2.9 п. 2 дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6 і загады 

кіраўніка аб прэміраванні; 

- шэф-повару, загадчыку вучэбный гаспадаркі, метадысту, педагогу-

псіхолагу, якія працуюць на ўмовах ўнутранага сумяшчальніцтва, 

загадчыку пункт аховы здароўя, які працуе на ўмовах знешняга 

сумяшчальніцтва, залішне налічвалася заработная плата за час працы, 
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супадаючае з часам работы па асноўным месцы працы. Парушаныя арт. 

57, ст. 343, арт. 346 Працоўнага кодэкса; 

- завышаны сярэдні заробак па прычыне ўключэння ў разлік 

адначасовых прэмій, а таксама кампенсацыі за нявыкарыстаны працоўны 

водпуск. Парушаны п. 3, п. 5 Інструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47, 

нормы дадатку да дадзенай інструкцыі «Пералiк выплат, якія ўлічваюцца 

пры вылічэнні сярэдняга заробку» (п.1 і п. 3); 

- работнікам прадстаўляліся сацыяльныя адпачынкі з захаваннем 

заработнай платы ў сувязі з навучаннем, не прадугледжаныя ні 

калектыўнымі, ні працоўнымі дагаворамі, а таксама пры адсутнасці 

накіравання на навучанне. Парушаныя арт. 214, 216 Працоўнага кодэкса; 

- неэфектыўна выкарыстоўваліся сродкі абласнога бюджэту на 

прэміраванне работнікаў за кошт эканоміі па вакансіях вартаўнікоў, не 

займаемым працяглы час; 

- дапамога на дзіця пералічвалася за кошт сродкаў, прадугледжаных 

па подстатье 1 10 01 00 «Заработная плата рабочых і служачых». 

Парушаны п.п. 44.1 п. 44 Інструкцыі ад 31.12.2008 № 208; 

- неабгрунтавана выкарыстоўваліся бюджэтныя сродкі на аплату 

кошту бясплатнага харчавання навучэнцаў школ за дні іх адсутнасці на 

вучэбных занятках. Парушаныя патрабаванні Палажэння аб арганізацыі 

харчавання навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю 

адукацыю, спецыяльную адукацыю на ўзроўні агульнай сярэдняй 

адукацыі, зацверджанага пастановай Саўміна ад 21.02.2005 № 177; 

- ажыццяўляліся выплаты сацыяльных дапамог навучэнцам, не 

зарэгістраваным у г. Мінску. Парушаны п. 9 Праграмы развіцця 

сацыяльнага абслугоўвання ў горадзе Мінску на 2011-2015 гады, 

зацверджанай рашэннем Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў ад 

24.11.2010 № 78; 

- у штатныя расклады каледжа па пазабюджэтнай дзейнасці 

неабгрунтавана ўводзіліся стаўкі кухонных рабочых, якія павінны 

вызначацца зыходзячы з колькасці атрымліваючых харчаванне 

навучэнцаў. Парушаны п. 58 пастановы Міністэрства адукацыі ад 

2016/07/01 № 54 «Аб тыпавых штатах і нарматывах колькасці работнікаў 

устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі»; 

- за кошт сродкаў бюджэту залішне ажыцяўлялісь расходы на аплату 

працы педагагічных работнікаў, тэхнічнага персаналу, камунальных і 

транспартных паслуг, бягучага рамонту будынкаў і памяшканняў, 

бягучага рамонту абсталявання і інвентара, якія патрабуюць аднаўленню 

за кошт даходаў ад пазабюджэтнай дзейнасці. Парушаныя пп. 10, 13, 18 

Палажэння ад 2013/07/19 № 641; 

- камандзіраваным работнікам кошт праезду i расходы па найму 
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жылога памяшкання пакрываліся пры адсутнасці сапраўдных дакументаў, 

якія пацвярджаюць праезд і наём жылога памяшкання, залішне 

выплачваліся сутачныя па прычыне завышэння колькасці дзён 

камандзіроўкі. Парушаныя п.п. 4.1 - 4.3 пункта 4 Інструкцыі Мінфіна ад 

2000/04/12 № 35; 

- залішне спісвалася паліва з прычыны выпіскі двух дарожных лістоў 

на аднаго вадзіцеля ў адзін і той жа час на выкарыстанне двух адзінак 

аўтатранспарту; 

- неабгрунтавана аплачваліся за кошт сродкаў бюджэту тэлефонныя 

перамовы ў асабістых мэтах і дадатковыя паслугі ( «Clip», «Музычны 

марафон», паслуга «Зручны званок», «Хостынг», «Хостынг-2», 

Дадатковыя паслугі АТС). Парушаны п.п. 44.6 п. 44 Інструкцыі ад 

31.12.2008 № 208; 

- у выніку невернага ўстанаўлення ў дадатку да дамоваў на 

электразабеспячэнне, заключаных з энергазабеспячальным арганізацыяй, 

тарыфаў спажывання электрычнай энергіі за 1 кВт * г для інтэрнатаў 

каледжу, неабгрунтавана аплачвалася за электраэнергію пастаўшчыку 

паслуг са сродкаў абласнога бюджэту. Парушаны п. 62 Правілаў 

электразабеспячэння, зацверджаных пастановай Савета Міністраў ад 

17.10.2011 № 1394; 

- выяўляліся факты аплаты энергазабеспячальным арганізацыі за 

электраэнергію ў колькасці, які не адпавядае дадзеных прыбораў уліку. 

Парушаны п.п. 2.2. п. 2 Правілаў карыстання электрычнай энергіяй ад 

1996/04/30 № 28; 

- энергазабеспячальнай арганізацыі за кошт сродкаў абласнога 

бюджэту аплачваліся страты ў цеплавых сетках, фактычна знаходзячыхся 

на балансе філіяла дадзенай арганізацыі. Парушаны п. 23 Правілаў 

карыстання цеплаэнергіяй ад 19.01.2006 № 9; 

- залішне аплачвалася пастаўшчыку за паслугі па водазабеспячэнне і 

водаадвядзенне па інтэрнаце. Парушаны п. 48, 56, п.п. 65.4 п. 65 Правілаў, 

зацверджаных пастановай Саўміна ад 2016/09/30 № 788; 

- завышалася патрэба ў бюджэтных сродках на аплату паслуг па 

вывазу і абясшкоджванні цвёрдых камунальных адходаў. Парушаны 

Правілы вызначэння нарматываў утварэння камунальных адходаў, 

зацверджаных пастановай Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, 

Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя ад 

2003/06/27 № 18/27; 

- аплата за вываз адходаў ажыццяўлялася ў поўным аб'ёме за кошт 

бюджэтных сродкаў нягледзячы на тое, што дагаворам, заключаным з 

пастаўшчыком паслуг, разлікі прадугледжваліся як за кошт бюджэтных, 

так і за кошт пазабюджэтных сродкаў; 
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- са пазыкаатрымальніка (арандатараў) не взысківалісь расходы па 

эксплуатацыі, бягучым рамонце арандаванага (перададзенай у 

бязвыплатнае карыстанне) нерухомай маёмасці, камунальныя і іншыя 

выдаткі. Парушаны п.п. 2.13 п. 2 Указа ад 29.03.2012 № 150; 

          - не прад'яўляліся да пакрыцця пражываючым плата за карыстанне 

жылым памяшканнем і плата за цеплазабеспячэнне жылых памяшканняў 

інтэрната, прадастаўленых замежным грамадзянам, а таксама страты, 

звязаныя з садзяржаннем жылых памяшканняў інтэрната, прадастаўленых 

работнікам арганізацый недзяржаўнай формы ўласнасці. Парушаныя абз. 

2 п. 54 і п. 57 Палажэння аб інтэрнатах, зацверджанага пастановай Савета 

Міністраў ад 2013/04/05 года № 269; 

- не цалкам пералічваліся ў абласны бюджэт сродкі, атрыманыя ад 

здачы ў арэнду маёмасці. Парушаныя арт. 26/1 Бюджэтнага кодэкса, 

рашэння абласнога (раённага) Савета дэпутатаў аб некаторых пытаннях 

арэнды і бязвыплатнага карыстання маёмасцю, што знаходзіцца ва 

ўласнасці вобласці (раёна); 

- не здзяйснялася афармленне прыёму наяўных грашовых сродкаў у 

касу аддзела адукацыі, атрыманых сярэдняй школай ў якасці 

добраахвотных пералічэнняў (узносаў) фізічных асоб, а таксама не 

адбіваліся на рахунках бухгалтарскага ўліку першасныя ўліковыя 

дакументы (ТТН) на набыццё дзвярных камплектаў ў індывідуальнага 

прадпрымальніка (праверка па даручэнні органа крымінальнага 

праследвання). Парушаны арт. 10 Закона Рэспублікі Беларусь ад 

2013/07/12 № 57-З «Аб бухгалтарскім уліку і справаздачнасці»; 

- падрадчыкам пры замене аконных блокаў у навучальным корпусе і 

майстэрнях ў акты выкананых работ за месяц двойчы ўключана 

шпатляванне паверхняў, чым завышаны кошт выкананых работ; 

- падрадчыкамі пры выкананні бягучага рамонту майстэрняў 

ўстановы ў актах выкананых работ ужыты каэфіцыент абмежаванасці пры 

вытворчасці работ па ўзвядзенню, замене ўзмацненню будаўнічых 

канструкцый існуючых будынкаў (памяшканняў) і збудаванняў, 

вызваленых ад абсталявання і заграмаждаючых прадметаў, у памеры 1,2 

на санітарна-тэхнічныя, электрамантажныя і працы па мантажы 

абсталявання і неабгрунтавана прыменена адзінкавая расцэнка (НРР) Е7-

24-9 «Устаноўка металічных агароджаў па жалезабетонных слупах без 

цокаля з сеткі вышынёй да 2,2 м » (трэба было прымяніць - Е7-24-12          

«Устаноўка стрыжняў або куткоў са зваркай і нацягвання сеткі»). 

Парушаны п. 5 заўваг табліцы В.1 прыкладання У (абавязковага) 

Метадычных указанняў МАіС ад 23.12.2011 № 450; 

- завышаўся кошт работ на аб'ектах бягучага рамонту па прычыне 

няправільнага прымянення падраднай арганізацыяй будаўнічых расцэнак, 
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ўключэння ў акты матэрыялаў пры адсутнасці першасных дакументаў, 

якія пацвярджаюць іх набыццё, а таксама завышэння натуральных аб'ёмаў 

работ; 

- завышалася лімітавая аптовая надбаўка, уключаныя пастаўшчыком 

ў адпускныя цэны на будаўнічыя матэрыялы. Парушаны п. 3 пастановы 

Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва ад 2017/05/06 № 13 «Аб асобных 

пытаннях рэгулявання цэн на будаўнічыя матэрыялы, вырабы і 

канструкцыі»; 

- кошт работ па дагавору на правядзенне бягучага рамонту быў 

неабгрунтавана павялічаны пры адсутнасці зменаў актаў заканадаўства, а 

таксама адсутнасці акта на дадатковыя работы. Пры гэтым кантрольным 

абмерам ўстаноўлена, што работы, за кошт якіх быў павялічаны кошт па 

дагавору, фактычна не выконваліся. Парушаны п. 8 Палажэння ад 

18.11.2011 № 1553; 

- падрадчыкам - індывідуальным прадпрымальнікам у разліковыя 

дакументы неабгрунтавана ўключаліся адлічэнні на сацыяльнае 

страхаванне ў ФСАН (34%), якія фактычна не праводзіліся. 

 

5. Праверкі арганізацый фізічнай культуры, спорту і турызму, 

падпарадкаваных абласным (раённым, гарадскім) выканаўчым 

камітэтам (Мінгарвыканкаму) (код 116). 

Праверана 13 арганізацый фізічнай культуры, спорту і турызму, 

падпарадкаваных мясцовым выканаўчым камітэтам, устаноўлена 

парушэнні бюджэтнага заканадаўства на агульную суму 468,6 тыс. рублёў, 

з іх па аплаце працы - 189,2 тыс. рублёў, камунальных і іншых паслуг - 

246,5 тыс. рублёў, завышэнне кошту будаўнічых і рамонтных работ - 7,9 

тыс. рублёў. Выяўлена шкоды і іншых парушэнняў - 0,7 тыс. рублёў. 

Неэфектыўна выкарыстаны бюджэтныя сродкі на агульную суму 153,5 

тыс. рублёў, папярэджана незаконнае атрыманне, выкарыстанне не па 

мэтавым прызначэнні або з парушэннем заканадаўства бюджэтных 

сродкаў на суму 406,7 тыс. рублёў. 

Па выніках праверак арганізацый фізічнай культуры, спорту і 

турызму ўстаноўлены наступныя парушэнні: 

- звыш нарматываў ўтрымліваліся стаўкі галоўнага механіка і тэхніка 

цэнтра алімпійскага рэзерву, занятых абслугоўваннем лыжаролернай 

трасы. Парушаны п. 1 пастановы Мінспорту ад 2014/07/21 № 51; 

- работнікам ўсталёўваліся даплаты за сумяшчэнне прафесій (пасад) 

не ад тарыфнай стаўкі (акладу) адсутнага работніка, а з улікам 

павышэнняў за стаж працы і павышэнняў на 25 працэнтаў за педагагічную 

дзейнасць у сферы фізічнай культуры і спорту. Парушаная ч. 1 п.п. 2.5 п. 2 

дадатку 1 да пастановы Мінпрацы ад 2000/01/21 № 6; 
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- у выніку ўключэння ў разлік сярэдняга заробку пры разліку 

адпускных работнікам разавых выплат, якія не адносяцца да аплаты працы 

і якiя не прадугледжаны ўмовамі працоўных дагавораў (кантрактаў) 

залішне выдаткоўваліся бюджэтныя і пазабюджэтныя сродкі. Парушаны 

п. 3 Інструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47, пп. 1 i 3 Пералiку да 

Інструкцыі № 47; 

- работнікам налічвалася і выплачвалася заработная плата за 

неадпрацаваны па сумяшчальніцтве час. Парушаная арт. 346 Працоўнага 

кодэкса; 

- пры вылічэнні сярэдняга заробку для разліку адпускных у разлік 

неабгрунтавана ўключаліся заахвочванні ў сувязі з прафесійнымі святамі - 

Днём работнікаў фізічнай культуры і спорту, да Дня пажылых людзей і 

Дню абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. 

Парушаныя п. 3 і п.п. 5.6 п. 5 Інструкцыі Мінпрацы ад 2000/04/10 № 47; 

- не ў поўным аб'ёме прад'яўляліся да пакрыцця арандатарам 

эксплуатацыйныя расходы па займаемым памяшканням (заработная плата 

абслугоўваючага персаналу). Парушаныя пп. 3, 4 Палажэння ад 27.05.2009 

№ 683; 

- аплата працы работнікаў, якія аказваюць платныя паслугі, а 

таксама расходаў на камунальныя паслугі, паслугі сувязі, гаспадарчых 

расходаў, звязаных з дзейнасцю якая прыносіць даходы, не ў поўным 

аб'ёме ажыцяўлялася за кошт пазабюджэтных сродкаў. Парушаныя п.п. 

10, 13, 18 Палажэння ад 2013/07/19 № 641; 

- залішне аплачваўся кошт паслуг па водаадвядзенню сцёкавых вод 

за кошт бюджэтных і пазабюджэтных сродкаў у выніку аплаты установай 

колькасці каналізацыйных сцёкаў у аб'ёме, роўным аб'ёму спажытай вады 

лядовага палаца, басейна і аквапарку, як прадугледжана ў дагаворы па 

водазабеспячэнню і водаадвядзенню, без выліку колькасці вады 

выдаткаванай на падрыхтоўку паверхні лёду, раставання, спуску вады з 

чары басейнаў і аквазоны. Парушаны п.п. 4.12 п. 4 Правілаў карыстання 

сістэмамі камунальнага водазабеспячэння і водаадвядзення ў гарадах і 

пасёлках Рэспублікі Беларусь, зацверджаных загадам Міністэрства 

жыллёва-камунальнай гаспадаркі ад 1995/12/26 № 128 (дзейнічалі да 

2017/01/01) і пп. 38, 39 Правілаў, зацверджаных пастановай Саўміна ад 

2016/09/30 № 788; 

- выдача прызоў у грашовай форме за кошт пазабюджэтных сродкаў 

пераможцам адкрытага абласнога турніру па боксе сярод юніёраў і 

юніёрак ажыцяўлялася ў памерах, якія перавышаюць устаноўленыя нормы 

заканадаўства. Парушана дадатак 1 да пастановы Саўміна ад 29.08.2014 № 

848; 

 


