
Зволь не ныя — 
на кант ро лі

Ка мі сія збі ра ец ца двой-
чы на ме сяц — кож ны дру-
гі і чац вёр ты чац вер. Ад но 
па ся джэн не пра хо дзіць у 
го ра дзе, дру гое — на вёс-
цы. Прак ты ка апраў да ная: 
тры чвэр ці тых, хто звяр та-
ец ца, жы вуць у сель скай 
мяс цо вас ці.

Як вы яў ля юць не за ня-
тых гра ма дзян?

— На вёс цы стар шы ня 
сель са ве та ве дае прак тыч-
на ўсіх. На шы сель са ве ты 
не вя лі кія — паў та ры-дзве 
ты ся чы ча ла век. Та му тыя, 
хто не пра цуе, на ві ду. Плюс 
ад дзел ар га ні за цый на-кад-
ра вай ра бо ты вы кан ка ма 
за пыт вае ін фар ма цыю аб 
зволь не ных, пра звонь вае 
тых, хто не ўлад ка ваў ся на 
ра бо ту. Апа вя шча ем пра 
па ся джэн не ка мі сіі праз 
аб' яву ў га зе це, у са цы-
яль ных сет ках. Яшчэ не 
бы ло та ко га, каб не прый-
шоў ні во дзін ча ла век. 
Са ма ме ней — ча ты ры, — 
рас каз вае 
стар шы ня 
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якая ўзна чаль вае ка мі сію.
У яе склад ува хо дзяць 

так са ма на мес нік стар шы ні 
рай вы кан ка ма па са цы яль-
най сфе ры, спе цы я ліс ты 
служ бы за ня тас ці, ад дзе-
ла аду ка цыі, РА УС, ЖКГ, 
на мес нік га лоў на га ўра ча 
Клец кай цэнт раль най ра-
ён най баль ні цы, стар шы-
ня ра ён на га аб' яд нан ня 
ар га ні за цый праф са юзаў, 
юрыст, прад стаў нік рэ дак-
цыі. Пры сут ні ча юць і кі раў-
ні кі ар га ні за цый.

З лю та га прай шло 11 па-
ся джэн няў. Па да па мо гу 
звяр ну лі ся 84 ча ла ве-
кі, 65 з якіх на кі ра ва лі на 
пра ца ўлад ка ван не. 25 за-
ста юц ца на ра бо це і сён ня. 
Ва кан сіі па да бра лі роз ныя: 
ку хар у дзі ця чым сад ку, 
кла даў шчык у пры тул ку, 
ра бо чы ў сель гас ар га ні-
за цыі, бух гал тар у рай вы-
кан ка ме.

— Ча му лю дзі звяр та-
юц ца ў ка мі сію? На пэў-
на, ра зу ме юць, што гэ та 
больш апе ра тыў на. Мы 
ва ло да ем ін фар ма цы-
яй, хто дзе зволь не ны. 
З апош ніх сі ту а цый. Прый-
шла ма ла дая жан чы на, у 
якой вось-вось за кан чва-
ец ца дэ крэт ны вод пуск. 
Ар га ні за цыя, у якой яна 
пра ца ва ла, лік ві да ва на. 
Жан чы на бы ла ін жы не рам 
па ахо ве пра цы, па гля дзе-

ла, што ва кан сій та кіх 
ня ма, і ку ды 

в ы  х о -

дзіць, не ве да ла. Тут жа 
чле ны ка мі сіі ма юць ін-
фар ма цыю, што кі раў нік 
ад ной гас па дар кі шу кае 
кан ды да ту ру на па доб ную 
па са ду, там як раз пен сі я-
нер пла нуе зваль няц ца, — 
пры во дзіць прык лад дэ пу-
тат.

На па ся джэн ні пры хо-
дзяць і лю дзі, якія не пра-
цу юць з-за праб лем са зда-
роў ем (та кіх бы ло 13 %). 
Ім вы да юць на кі ра ван не 
ў баль ні цу на ме даг ляд. 
Та кім чы нам ча ты ры жы-
ха ры ра ё на атры ма лі гру-
пу ін ва лід нас ці, яшчэ двое 
пра ля чы лі ся і пры сту пі лі да 
пра цы.

Га лоў ная 
праб ле ма — 
ніз кая ма ты ва цыя

Ёсць і ад ва рот ны бок. 
41,5 % з тых, што бы лі на-
кі ра ва ны ка мі сі яй на пра-
ца ўлад ка ван не, да най-
маль ні ка так і не дай шлі. 
А 9,2 % ад мо ві лі ся ад ра-
бо ты пас ля на вед ван ня ар-
га ні за цыі.

— З агуль най коль кас ці 
гра ма дзян, што не звяр-
ну лі ся да най маль ні каў, 
ка ля 70 % скла да юць асо-
бы, якія ма юць су дзі масць 
і вя дуць аса цы яль ны лад 
жыц ця, — ад зна чае Свят-
ла на Чэ кун. — Гэ та ка жа аб 
ніз кай ма ты ва цыі да пра цы 
да дзе най ка тэ го рыі і з'яў-
ля ец ца, на наш по гляд, 
са май га лоў най праб ле-
май у рэа лі за цыі Дэ крэ та 
№ 1. Тым не менш ра бо та 
не спы ня ец ца. Лю дзі, якія 
вя дуць ама раль ны лад 
жыц ця, зна хо дзяц ца на 
па ста ян ным кант ро лі ў ра-
бот ні каў РА УС, цэнт раль-
най ра ён най баль ні цы. 
Толь кі за 2018 год 63 ча-
ла ве кі пра ле ча ны ад ал ка-

голь най за леж нас ці, 
22 — на кі ра ва-

ны ў ЛПП, 
29, што 

ма юць су дзі масць, —пра-
ца ўлад ка ва ны.

Не ка то рыя на па ся-
джэн нях з па ро га за яў ля-
юць: «А што вы ўво гу ле 
ад мя не хо ча це? Мне і так 
доб ра». Ка гось ці за ро бак 
па ва кан сі ях не за да валь-
няе. Але хто пра цуе, мо жа 
год на атрым лі ваць, упэў-
не на дэ пу тат.

— Мы ня даў на су стра ка-
лі ся з ка лек ты вам фер мы 
фі лі яла «Клец кі» Слуц ка га 
сы ра роб на га кам бі на та. 
Там ся рэд ні за ро бак у да-
ярак — 800—900 руб лёў. 
Пра цу юць два праз два. Гэ-
та нар маль ныя гро шы для 
сель скай мяс цо вас ці. На 
ме ха ніч ным за вод зе, дзе 
ства ра юць но выя мес цы, 
за ро бак за ле жыць ад вы-
пра цоў кі. Па ста ра еш ся — і 
1500 руб лёў атры ма еш.

Пы та ем ся на конт цяж-
кіх жыц цё вых сі ту а цый, 
з-за якіх лю дзі не мо гуць 
пра ца ваць: з чым да во-
дзіц ца су ты кац ца? Свят ла-
на Чэ кун вы лу чае не каль кі 
мо ман таў. На прык лад, па-
трэб ны што дзён ны до гляд 

хво рых баць коў. Не заў сё-
ды мож на афор міць гэ ты 
до гляд афі цый на — толь кі 
ка лі ў сва я ка ёсць І гру па 
ін ва лід нас ці ці ён ста рэй-
шы за 80 га доў. Яшчэ ад на 
сі ту а цыя — ка лі ча ла ве ку 
па ста не зда роўя па ка за на 
лёг кая пра ца, а знай сці та-
кую не атрым лі ва ец ца. На 
пры ём у служ бу за ня тас ці 
як раз прый шоў муж чы на з 
та кой праб ле май. Яму 60, 
на пен сію толь кі праз паў-
та ра го да. Улад ка вац ца 
па сва ёй бу даў ні чай спе-
цы яль нас ці не мо жа: но гі 
хво рыя. Па куль па га дзіў ся 
на ча со вую ра бо ту — пе-
ра бі раць смец це. А по тым 
па спра буе вы ву чыц ца на 
ка ча га ра, ка лі ў баль ні цу 
не па кла дуць.

— У цэ лым Дэ крэт № 1 
па шы рыў пе ра лік цяж кіх сі-
ту а цый. Улі чы лі і баць коў, 
якія вы хоў ва юць дзя цей 
да ся мі га доў, і тых, у ка го 
ёсць аса біс тая пад соб ная 
гас па дар ка. Вя до ма, пра-
ду гле дзець усе жыц цё выя 
сі ту а цыі не маг чы ма. Та му 

да кож най па ды хо дзім ін-
ды ві ду аль на, — дзе ліц ца 
дэ пу тат.

Ад жы вё ла во да 
да ба лет май стра

На сён ня ў Клец кім ра ё-
не 276 сва бод ных ра бо чых 
мес цаў. Ва кан сіі роз ныя. 
«Вель мі за па тра ба ва ны 
ра бот ні кі ў сель скай гас-
па дар цы: жы вё ла во ды, 
па ля во ды, апе ра та ры ма-
шын на га да ен ня, ве тэ ры-
на ры, заа тэх ні кі, кі роў цы, 
ме ха ні за та ры. У пра мыс-
ло вас ці не аб ход ны сле са-
ры ме ха на збо рач ных ра-
бот, швач кі. Акра мя та го, 
не ха пае стар ша га і ся рэд-
ня га мед пер са на лу. Ёсць 
ва кан сіі для культ ра бот ні-
каў, — пе ра лі чвае на чаль-
нік упраў-
лен ня па 
п р а  ц ы , 
за ня тас-
ці і са цы-
я л ь  н а й 
а б а  р о  н е 
р а й  в ы -
кан ка ма Ала МЯ ЛЮК.

Трак та рыс ту-ма шы ніс-
ту ў ад ной з гас па да рак 
пра па ну юць 510 руб лёў, 
га лоў на му ін жы не ру на 
ін шым сель гас прад пры-
ем стве — 970. Фель ча ру 
абя ца юць 370 руб лёў, хі-
рур гу — 490. Шу ка юць 
так са ма ха рэо гра фа на 
за ро бак у 305 руб лёў і ба-
лет май стра — на паў стаў-
кі, за 153 руб лі ў ме сяц. 
«Най маль ні кі па зна ча юць 
мі ні маль ны за ро бак — без 
прэ мій і над ба вак», — тлу-
ма чыць Ала Мя люк.

На ўлі ку ў служ бе за ня-
тас ці ста іць 57 бес пра цоў-
ных. Атрым лі ва ец ца, на 
ад на го пры па дае пяць ва-
кан сій. Але пры гэ тым іс нуе 
дыс ба ланс па ква лі фі ка цы-
ях. Так, цяж ка знай сці ра-
бо ту спе цы я ліс там эка на-
міч на га про фі лю: ва кан сій 
бух гал та ра ня ма, а ў да яр кі 
ча ла век з вы шэй шай аду-
ка цыяй на ўрад ці пой дзе.

— На жаль, тэн дэн цыя 
та кая, што тэр мін пра цяг-
лас ці бес пра цоўя па вя ліч-
ва ец ца. На ўлік ста но вяц ца 

тыя, у ка го ў боль шас ці вы-
пад каў вель мі ніз кая ма ты-
ва цыя да пра цы. Ду ма юць: 
«За ма ца ваў ся, не дар ма-
ед — зна чыць, прэ тэн зій 
быць не па він на». У 46 % 
не за ня тых гра ма дзян толь-
кі агуль ная ся рэд няя ці 
ба за вая аду ка цыя. Прак-
тыч на 32 % ма юць доў гі 
пе ра пы нак у ра бо це — год 
і больш. 30 % не мо гуць 
пра ца ўлад ка вац ца па ста-
не зда роўя.

З па чат ку го да 538 ча ла-
век, ці 63 % тых, хто звяр-
нуў ся ў служ бу за ня тас ці, 
атры ма лі па ста ян ную ра-
бо ту. 15 % пай шлі на ча со-
выя ра бо ты — гра мад скія, 
се зон ныя. Вось прык лад: 
пад час ацяп ляль на га пе-
ры я ду лю дзі пра цу юць ка-
ча га ра мі, а по тым — ра бо-
чы мі зя лё на га бу даў ніц тва 
(іх бя руць сель вы кан ка мы, 
ЖКГ).

Тых, ка му не ўда ец ца 
па да браць ва кан сію, ад-
праў ля юць на бяс плат-
ныя кур сы. З па чат ку го да 
іх прай шло 26 мяс цо вых 
жы ха роў. Хтось ці пе ра-

ква лі фі ка ваў ся ў ку ха ра, 
хтось ці — у бу даў ні ка.

— Ста ра ем ся тут, у Клец-
ку, на ву чыць, бо бес пра-
цоў ныя, як пра ві ла, ма юць 
свае сем'і, ім скла да на ку-
дысь ці па ехаць, — ка мен-
туе на чаль нік упраў лен ня.

Пра па ну юць і ва ры янт 
са ма за ня тас ці. На старт 
сва ёй спра вы вы дзя ля юць 
суб сі дыю — 11 бюд жэ таў 
пра жыт ко ва га мі ні му му га-
ра джа нам (гэ та 2350 руб-
лёў) і 15 (ці 3205 руб лёў) — 
вяс коў цам. З па чат ку го да 
та кой маг чы мас цю ска-
рыс та лі ся шэсць ча ла век. 
У асноў ным жы ха ры Клец-
ка га ра ё на пра па ну юць 
цы руль ніц кія і бу даў ні чыя 
па слу гі, ма ні кюр, ды яг нос-
ты ку і ра монт аў та ма бі ляў. 
Апош нія га ды па пу ляр ныя 
так са ма бух гал тар скія па-
слу гі: ві даць, эка на міс ты, 
якія не мо гуць знай сці ва-
кан сію, вы ра ша юць ства-
рыць яе для ся бе са мі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
Фо та 

Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА,
г. Клецк.
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Тут 

да па мо гуць 
пра ца ўлад ка вац ца
Ува га! Кож ны ты дзень у чац вер у 10.30 па ад ра се ву лі ца Каст рыч ніц кая, 3 пра цуе 
ка мі сія па пра ца ўлад ка ван ні не за ня та га на сель ніц тва.

Та кая аб' ява ві сіць на сай це Слаў га рад ска га рай вы кан ка ма ў руб ры цы «Ва кан сіі 
і пра ца ўлад ка ван не». Па доб ныя ёсць на элект рон ных рэ сур сах кож на га з ра ё наў. 
Маг чы ма, толь кі кры ху з ін шы мі фар му лёў ка мі і дня мі пры ёму. У Хо цім ску, на прык-
лад, што дзён на пра цуе тэ ле фон ная лі нія па «пы тан нях рэа лі за цыі ак тыў ных мер са-
дзей ні чан ня за ня тас ці на сель ніц тва». Сло вам, у воб лас ці ро біц ца ўсё для та го, каб 
ча ла век, які хо ча пра ца ваць, не за стаў ся са сва ёй праб ле май сам-на сам. Уся го па 
воб лас ці ство ра на 23 ка мі сіі, якія са дзей ні ча юць за ня тас ці на сель ніц тва.

— Яны па ча лі пра ца ваць яшчэ ле тась, а сё ле та ў рам ках рэа лі за цыі Дэ крэ та № 1 ство-
ра ны па ста ян на дзе ю чыя ка мі сіі па ка ар ды на цыі гэ тай ра бо ты, — па ве да мі ла на мес нік 
стар шы ні ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Магілёў ска га 
абл вы кан ка ма Воль га ХА ДУС КІ НА. — У кож най пра цуе па 15 і бо лей прад стаў ні коў 
за ці каў ле ных служ баў — са сфе ры аду ка цыі, ахо вы зда роўя, з пра ва ахоў ных ор га наў 
і гэ так да лей.

Га лоў ная праб ле ма на сён ня — гэ та лю дзі, якія вя дуць аса цы яль ны лад жыц ця і 
зло ўжы ва юць спірт ным. А вось та кіх, хто не хо ча пра ца ваць, бо ма лень кая зар пла та 
або ра бо та не па да ба ец ца, ста но віц ца ўсё менш. У кан цы чэр ве ня стар шы ня абл вы-
кан ка ма Ула дзі мір Да ма неў скі за цвер дзіў па ра дак уза е ма дзе ян ня струк тур ных пад-
раз дзя лен няў абл вы кан ка ма, гар- і рай вы кан ка маў па фар мі ра ван ні і вя дзен ні ба зы 
да ных пра ца здоль ных гра ма дзян, якія не за ня тыя ў эка но мі цы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«ПА СТА РА ЕШ СЯ — 
І 1500 РУБ ЛЁЎ АТРЫ МА ЕШ»

Як пра цуе ка мі сія па са дзей ні чан ні за ня тас ці ў Клец кім ра ё не

П
А ДА БРАЦЬ ва кан сію, да па маг чы афор міць 
гру пу ін ва лід нас ці, ад пра віць на ля чэн не 
ад ал ка голь най за леж нас ці... Ка мі сіі 
па са дзей ні чан ні за ня тас ці на мес цах 

спра бу юць аха піць ку ды больш за дач, чым толь кі 
пра ца ўлад ка ван не. Якую ра бо ту пра па ну юць 
у рэ гі ё нах, ці рэ аль на ў вёс цы атрым лі ваць «па пяць сот» 
і што пе ра шка джае за бяс пе чыць ва кан сі я мі ўсіх, 
мы па гля дзе лі на пры кла дзе Клец ка га ра ё на.


