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Якія ві ды прад пры маль ніц кай дзей нас ці ар га ні зу юць 

бес пра цоў ныя?

Як па ве да мі лі ў Мінп ра цы, сё ле та ў пер шым паў год дзі 
суб сі дыі для ар га ні за цыі сва ёй спра вы атры ма лі 923 бес-
пра цоў ныя, боль шасць з якіх — на ар га ні за цыю пра дпры-
маль ніц кай дзей нас ці.

Мы па ці ка ві лі ся, якія ві ды са ма за ня тас ці ка рыс та юц ца 
боль шым по пы там ся род тых, хто ска рыс таў ся фі нан са вай 
да па мо гай. Як вы свет лі ла ся, пе ра ва га ад да ец ца ар га ні-
за цыі сва ёй спра вы ў сфе ры роз ніч на га ганд лю. Так са ма 
бы лыя бес пра цоў ныя ах вот на аказ ва юць па слу гі ў сфе ры 
бу даў ніц тва, элект ра ман таж ных, тын ка валь ных, сан тэх-

ніч ных ды ін шых ра бот, а яшчэ шмат пра па ноў звя за на з 
дзей нас цю аў та ма біль на га гру за во га транс пар ту і так сі.

Да рэ чы, па мер гра шо вай да па мо гі для ар га ні за цыі сва-
ёй спра вы не заў сё ды ад ноль ка вы. Ён за ле жыць ад мес ца і 
ві ду за ня тку. Так, раз ліч ваць на суб сі дыю ў па ме ры 11 бюд-
жэ таў пра жыт ко ва га мі ні му му (з 1 жніў ня бя гу ча га го да 
БПМ скла дае 213,67 руб ля) мо гуць бес пра цоў ныя, якія ў 
су вя зі са ста но ві шчам на рын ку пра цы не ма юць маг чы-
мас ці атры маць пры дат ную пра цу і ства ра юць най больш 
знач ныя для сва ёй мяс цо вас ці ві ды прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці, якія вы зна ча юц ца мяс цо вы мі вы ка наў чы мі і 
рас па рад чы мі ор га на мі. За пер шае паў год дзе, на прык лад, 
та кую суб сі дыю атры ма лі 744 бес пра цоў ныя.

ГРО ШЫ НА ВАШ БІЗ НЕСГРО ШЫ НА ВАШ БІЗ НЕС

ПАРАЛЕЛІ

Уз рост — Уз рост — 
спра ве спра ве 

пе ра шко да?пе ра шко да?
Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
рэ дак тар «МС»:

— Ка лі рых та ва лі да пуб лі ка цыі 
ма тэ ры я лы сён няш ня га ну ма ра, 
за ча піў за га ло вак ад на го з іх: «Я ў 
двор ні кі не пай ду. Не прэ стыж на!». 
А вось ёсць тыя, для ка го пра ца-
ваць тым са мым двор ні кам — вя лі кі 
пос пех. Але гэ та, як той ка заў, прэ-
ам бу ла, а вось са ма гіс то рыя, якая 
не дае мне спа кою ка то ры ўжо дзень, пры кла да ец ца...

Ня даў на на пры ём гра ма дзян па аса біс тых пы тан нях, 
якія я пра вод жу як дэ пу тат га рад ско га Са ве та, за пі саў ся 
жы хар ма ёй вы бар чай акру гі. Па тэ ле фо не быў ла ка ніч ны, 
маў ляў, па пы тан ні пра цы ха цеў бы з ва мі па раз маў ляць... 
Пры аса біс тай су стрэ чы па дзя ліў ся бя дой: сён ня вось 
зваль ня юць і трэ ба ехаць па пра цоў ную кніж ку. Га лоў ная 
пры чы на не пра даў жэн ня кант рак та — уз рост: муж чы ну ўжо 
69 га доў, і, на дум ку кад ра вай служ бы, двор ні кам ў та кім 
ша ноў ным уз рос це ўжо пра ца ваць нель га.

— Мне ка жуць: а рап там ты па мрэш на пра цы? Я ж 
яшчэ та кі ду жы: у са ка ві ку прай шоў мед ка мі сію, якая 
па цвер дзі ла маю пра фпры дат насць... Мо жа, ра на 
спіс ваць мя не ва ўтыль, ка лі я ма гу і, га лоў нае, ха чу 
пра ца ваць? — за да ец ца пы тан нем су раз моў нік. — У ін-
тэр нат для са ста рэ лых мне яшчэ ра на, я ха чу быць 
ка рыс ным гра мад ству...

У гэ тым мес цы яму мо гуць за пя рэ чыць: лю дзі да лё ка 
не пен сій на га ўзрос ту не мо гуць улад ка вац ца на пра цу, 
а гэ ты ўжо за ра біў са бе на хлеб да ста рас ці, вось ня хай 
ця пер і ад па чы вае.

У сваю чар гу, так са ма хо чац ца ўста віць пяць ка пе ек, 
пры чым па ад ной ма нет цы:

— Май му за яў ні ку на выгляд ні як больш за 60 не да сі, 
і на ват не па ва роч ва ец ца язык ужыць да яго азна чэн ні 
«ста ры» або «дзя ду ля» (ві да воч на, што свой пра цоў ны 
па тэн цы ял яшчэ не рас тра ціў).

— У Пра цоў ным ко дэк се НЯ МА ар ты ку ла, дзе пры-
чы най не пад аў жэн ня пра цоў ных ад но сін з'яў ля ец ца па-
важ ны ўзрост ра бот ні ка (тым больш што верх ні па рог 
пра ца здоль нас ці па сту по ва па вы ша ец ца, і хай бы са бе 
ча ла век пра ца ваў, ка лі ён гэ та га хо ча). Да та го ж сён ня мы 
пры му ша ем пра ца ваць тых, ка го на зы ва ем утры ман ца мі, 
у той час як не да ём маг чы мас ці пра цяг ваць пра цоў ную 
дзей насць та му, ка го ін шы най маль нік на ўрад ці пры ме 
на пра цу з-за ўзрос ту.

— Не за вы со кую ж кі ру ю чую па са ду так тры ма ец ца 
ча ла век, а за са мую прос тую, пра цоў ную. Ад на з пры-
чын — не да хоп срод каў, бо ча ла век жы ве ў арэнд най ад-
на па ка ёў цы, за якую што ме сяц (у за леж нас ці ад се зо на) 
тра ціць ад 140 да 200 руб лёў.

— Вы ве да е це, мая пен сія скла дае 350 руб лёў. Ад дам 
за ква тэ ру — за ста нец ца 150 на ме сяц. Вы не па ду май це, 
я з го ла ду не па мру: пе рай ду на хлеб з лі вер кай, скар-
дзіц ца на жыц цё не бу ду, — за пэў ні вае су раз моў ца. — Але 
так хо чац ца яшчэ хоць з паў го да па пра ца ваць, асаб лі ва 
ця пер, ка лі зар пла ту пад ня лі да 400 руб лёў.

— Ра бот ні кі пен сій на га ўзрос ту — ад ны з са мых дыс-
цып лі на ва ных і ста ран ных (маг чы ма, са вец кая за гар тоў ка 
не прай шла для іх да рэм на).

— Я ж ні ра зу не ад мо віў май стру, каб вый сці на 
чу жы ўчас так пра цы і ў лю бы час, — у па цвяр джэн не 
гэ та му ка жа за яў нік.

Аб гэ тым я кож ны раз ус па мі наю, ка лі ацэнь ваю пра цу 
на ша га но ва га ма ла до га двор ні ка, яко га ба чы ла хі ба што 
не каль кі ра зоў. Тым ча сам як бы лая двор ні чы ха, ка ла рыт-
ная цёт ка Мань ка, скар дзі ла ся ад ной чы, што яе так са ма 
ад пра ві лі на пен сію. Дык вось яна па чы на ла пра ца ваць 
а пя тай га дзі не кож ную ра ні цу і на ват ра бі ла гэ та па су бо-
тах. Ад яе мят лы пра чы наў ся ўвесь двор, але жы ха ры не 
скар дзі лі ся, бо ра зу ме лі, што на во дзіць пры га жосць для 
нас: пры бі рае ліс це, ачы шчае снег ці вы но сіць смец це, 
што па кі ну лі на ла вач цы ма ла дыя кам па ніі.

І на рэш це, у якас ці апош ня га ар гу мен та хо чац ца ад-
зна чыць, што па мер ці на ра бо чым мес цы ад не звя за ных 
з вы твор час цю пры чын мож на ў лю бым уз рос це. Прос та 
па вер це май му жыц цё ва му во пы ту.

Чы тач спы тае: які вы нік усёй гэ тай гіс то рыі? Дэ пу тац кі 
за пыт у ад рас най маль ні ка з прось бай не па кі даць ча-
ла ве ка за мя жой бед нас ці пры нёс свой плён. Вяр нуць 
муж чы ну на ра ней шае мес ца ўжо бы ло не маг чы ма, бо 
кан чат ко вы раз лік пры зваль нен ні быў ажыц цёў ле ны 
(як раз у дзень зва ро ту) і на ва кант нае мес ца ўжо бра лі 
ін ша га двор ні ка. Але май му за яў ні ку пра па на ва лі мес ца 
ў ЖЭ Се, не па да лёк ад яго до ма.

Сло вам, хэ пі-энд, якіх, на жаль, у на шым жыц ці не 
так ужо і шмат...

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ка лі ка заць пра афі цый на за рэ гіст-
ра ва нае бес пра цоўе, то ў цэ лым па 
кра і не яно зні зі ла ся да 0,4 %. Толь кі ў 
ад ным рэ гі ё не гэ ты па каз чык да ся гае 
1 % — на Шар каў шчы не.

У Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі хва ля ван не вы-
клі кае той факт, што па-ра ней ша му 
коль касць зволь не ных ра бот ні каў 
пе ра вы шае іх пры ём. Так, у чэр ве ні 
гэ та роз ні ца скла ла 2,5 ты ся чы ча-
ла век, у маі — 12 ты сяч, у кра са ві-
ку — 14 ты сяч. У Мі ніс тэр стве пра цы 
і са цы яль най аба ро ны праг на зу юць: 
та кая тэн дэн цыя бу дзе пра цяг вац ца і 
на да лей, бо на прад пры ем ствах ідзе 
ма дэр ні за цыя.

— Але тая ста тыс ты ка, якая пуб-
лі ку ец ца па пры ня тых і зволь не ных, 
ро біц ца толь кі па буй ных і ся рэд ніх 
прад пры ем ствах — са шта там 100 і 
больш ча ла век. Пры гэ тым коль-
касць за ня тых прак тыч на не змян-
ша ец ца: гэ та свед чыць пра тое, што 
лю дзі ідуць у ма лы біз нес, са ма за ня-
тасць, — ка мен туе на чаль нік упраў-
лен ня па лі ты кі за ня тас ці мі ніс тэр-
ства Алег ТО КУН.

Улі чыць усе ню ан сы
Каб сты му ля ваць за ня тасць, на 

па чат ку го да быў пры ня ты Дэ крэт 
№ 1. Згод на з ім мяс цо выя ор га ны 
ўла ды мак сі маль на па він ны са дзей-
ні чаць на сель ніц тву ў пра ца ўлад ка-
ван ні. Пра во дзіць ін ды ві ду аль ную 
ра бо ту па пад бо ры ва кан сій, зай-
мац ца рэ са цы я лі за цы яй асоб, якія 
вя дуць аса цы яль ны лад жыц ця. Для 
гэ та га ства ры лі па ста ян ныя ка мі сіі, 
у склад якіх увай шлі дэ пу та ты, спе-
цы я ліс ты вы кан ка маў, прад стаў ні кі 
гра мад скіх аб' яд нан няў. Акра мя та-
го, аб лас ныя і Мін скі га рад скі Са ве-
ты дэ пу та таў мо гуць да дат ко ва на-
кі роў ваць срод кі мяс цо вых бюд жэ-
таў на рэа лі за цыю ме ра пры ем стваў 
у га лі не за ня тас ці на тэ ры то ры ях 
з на пру жа най сі ту а цы яй на рын ку 
пра цы.

Ба за да ных не за ня тых гра ма дзян 
фар мі ру ец ца цэнт ра лі за ва на Мі ніс-
тэр ствам пра цы і са цы яль най аба-
ро ны. Ін фар ма цыя ў ёй бу дзе аб наў-
ляц ца раз на паў го да і ак ту а лі за вац ца 
па вы ні ках квар та ла. До ступ да гэ тых 
звес так атры ма юць усе ра ён ныя ка-
мі сіі. Пер шую проб ную ба зу зро бяць 
да 1 ве рас ня — яна да зво ліць ад пра-
ца ваць ме ха нізм уза е ма дзе ян ня, улі-
чыць па мыл кі. Кан чат ко вая вер сія 
бу дзе сфар мі ра ва на да 1 снеж ня.

Гра ма дзя не, якія ся дзяць без ра-
бо ты, бу дуць па він ны з на ступ на га 
го да аплач ваць у поў ным аб' ёме та кія 

па слу гі, як га ра чае во да за бес пя чэн-
не, га за за бес пя чэн не пры на яў нас ці 
ін ды ві ду аль ных га за вых ацяп ляль-
ных пры бо раў, цеп ла за бес пя чэн-
не. Але не ўсе не пра цу ю чыя бу дуць 
лі чыц ца ўтры ман ца мі. Вы клю чэн-
ні пра пі са ны ў па ста но ве ўра да ад 
31 са ка ві ка 2018 го да № 239. Ся род іх 
баць кі, якія вы хоў ва юць дзі ця да ся мі 
га доў, тра іх і больш не паў на лет ніх, 
вы пуск ні кі ўні вер сі тэ таў і ка ле джаў 
(да кан ца го да, у якім атры ма лі дып-
лом), алім пій скія чэм пі ё ны, якім вы-
плач ва юць дзярж сты пен дыю, жон кі 
ма ла дых спе цы я ліс таў, ка лі ў мяс цо-
вас ці, ку ды раз мер ка ва лі му жа, ня ма 
маг чы мас ці пра ца ўлад ка вац ца, і ін-
шыя ка тэ го рыі.

Мінп ра цы і са ца ба ро ны рас пра-
ца ва ла так са ма пры клад ны пе ра лік 
цяж кіх жыц цё вых сі ту а цый, пры якіх 
гра ма дзян без ра бо ты мо гуць вы зва-
ліць ад апла ты па слуг па стап ра цэнт-
ным та ры фе. Спіс быў на кі ра ва ны ў 
абл вы кан ка мы і ка мі сіі. Сі ту а цыі мож-
на ўмоў на па дзя ліць на ча ты ры бло кі. 
Пер шы — стан зда роўя. На прык лад, 
на яў насць у ча ла ве ка за хвор ван-
ня, якое з'яў ля ец ца па ка зан нем да 
ўста наў лен ня ін ва лід нас ці, але яна з 
ней кіх пры чын па куль што не аформ-
ле на, пра цяг лае ад наў лен не пас ля 
траў мы, пра хо джан не кур са ля чэн ня і 
рэ абі лі та цыі ад нар ка за леж нас ці.

Дру гі блок — не аб ход насць до-
гля ду дзя цей, ста рэй шых за сем га-
доў. На прык лад, школь нік ста іць на 
дыс пан сер ным улі ку з хра ніч ным за-
хвор ван нем, на ву ча ец ца до ма пас ля 
хва ро бы. Трэ ці блок — не аб ход насць 
па ста ян на га ці ча со ва га до гля ду да-
рос лы х не пра ца здоль ных гра ма дзян. 
Чац вёр ты — ад сут насць маг чы мас ці 
пра ца ўлад ка ван ня. Тут мо гуць быць 
та кія аб' ек тыў ныя пры чы ны, як знач-
ная ад да ле насць мес ца жы хар ства 
ад ор га наў тэ ры та ры яль най служ бы 
за ня тас ці, не рэ гу ляр ная транс парт-
ная су вязь, ад сут насць ва кан сій па 
спе цы яль нас ці.

— Ха чу ад ра зу ска заць, што гэ ты 
пе ра лік пры клад ны, ён не за кры ты. 
У ка мі сіі за ста ец ца пра ва пры маць 
ра шэн не па кож най кан крэт най сі-
туа цыі, — да дае Алег То кун.

Суб сі дыі 
прад пры маль ні кам 
і ста жы роў кі для мо ла дзі

На дум ку Са ве та Рэс пуб лі кі, ра-
шэн нем праб лем на рын ку пра цы му-
сіць стаць ства рэн не но вых ра бо чых 
мес цаў. Пе ра ва гу не аб ход на ад да-
ваць вы со ка вы твор чым мес цам.

Зні зіць на пру жа насць на рын ку да-
па мо жа і ар га ні за цыя са ма за ня тас ці. 

За паў го да 2018-га суб сі дыі на сваю 
спра ву атры ма лі 923 бес пра цоў ныя. 
З іх 771 ча ла век ад крыў прад пры-
маль ніц кую дзей насць, 143 ста лі ра-
мес ні ка мі, 9 за ня лі ся аг ра эка ту рыз-
мам. Ся род тых, хто атры маў фі нан-
са вую да па мо гу на за пуск улас на га 
біз не су, 19,4 % пра жы вае ў сель скай 
мяс цо вас ці, 27,5 % — у ма лых га ра-
дах. Больш за ўсё прад пры маль ні каў 
з лі ку бес пра цоў ных з'я ві ла ся ў Го-
мель скай воб лас ці — 215 ча ла век.

— Кры ху ска ра ці ла ся коль касць 
зва ро таў па суб сі дыі: за ана ла гіч ны 
пе ры яд ле тась іх атры ма лі 1014 ча ла-
век. Але ў гэ тым ня ма ні чо га дрэн на-
га: спра ва ў тым, што Дэ крэт № 7 даў 
маг чы масць не рэ гіст ра ваць мно гія 
ві ды дзей нас ці ў якас ці ІП, а зай мац-
ца імі, спла ціў шы адзі ны па да так, — 
тлу ма чаць у мі ніс тэр стве.

Вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца за ня тас-
ці мо ла дзі. Па вы ні ках аб сле да ван ня 
за май 2018 го да, уз ро вень фак тыч-
на га бес пра цоўя ся род 16—30-га до-
вых скла дае 6,2 %. У лю тым ён быў 
вы шэй шы — 7,6 %.

— Трэ ба ра зу мець, што част ка 
мо ла дзі ву чыц ца, част ка зна хо дзіц-
ца ў по шу ках леп ша га мес ца. Тэр мін 
пра ца ўлад ка ван ня ў іх, як пра ві ла, 
ні жэй шы, чым у ся рэд нім па кра і не. 
Для па раў на ння: у Ра сіі ма ла дзёж-
нае бес пра цоўе скла дае 9—10 %, а ў 
не ка то рых кра і нах Еў ро пы мо жа да-
ся гаць 25—30 %.

Спе цы яль на для вы пуск ні коў ка-
ле джаў і ўні вер сі тэ таў ёсць пра гра ма 
ста жы роў кі для на быц ця прак тыч на-
га во пы ту. Ім да па ма га юць улад ка-
вац ца па атры ма най спе цы яль нас ці, 
а най маль ні ку кам пен су юць част ку 
на лі ча на га за роб ку і па да ткі. Пра-
гра мы на ву чан ня, якія пра па ну юць 
служ бы за ня тас ці, так са ма скі ра ва ны 
на мо ладзь. Больш за 50 пра цэн таў 
тых, хто атрым лі вае но вую пра фе сію 
на та кіх кур сах, — гэ та гра ма дзя не да 
30 га доў.

Ад на з клю ча вых праб лем — дыс-
ба ланс по пы ту і пра па но вы.

— Усе кра і ны зна хо дзяц ца ў по-
шу ку та го, як уз гад ніць ры нак пра цы 
і ры нак аду ка цый ных па слуг. Што ў 
нас ро біц ца для гэ та га? Га лоў ную ро-
лю ў праг на за ван ні па трэ бы эка но мі кі 
ў кад рах з гэ та га го да іг ра юць Мін-
пра цы і са ца ба ро ны і Мі нэ ка но мі кі, — 
за ўва жае Алег То кун. — Ме на ві та 
мы бу дзем ка заць сіс тэ ме аду ка цыі, 
коль кі і якіх спе цы я ліс таў не аб ход на 
на ву чаць у най блі жэй шай перс пек-
ты ве, каб тыя, хто вы пус ка ец ца, бы-
лі за па тра ба ва ныя. Пер шы проб ны 
пра гноз бу дзе зроб ле ны во сен ню 
гэ та га го да.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

АК ЦЭНТ 
НА ЗА НЯ ТАСЦЬ


