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стар. 4

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Япон скія біз нес ме ны і бан кі 
за ці каў ле ны 
ў су пра цоў ніц тве 
з Бе ла рус сю.

Ус ход ні век тар

стар. 2

У Мін ску 
аб мяр ку юць праб ле мы 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
і перс пек ты вы раз віц ця 
рэ гі я наль най па лі ты кі.

Дыя лог з Еў ро пай

стар. 2

Якія зме ны рых ту юц ца 
ў За кон 
«Аб рас лін ным све це».

«Зя лё ны» пра бел 
лік ві ду юць

стар. 3

На якія суб сі дыі 
мо гуць раз ліч ваць 
бес пра цоў ныя.

Гро шы на біз нес

стар. 4

Дзе ёсць 
та кія пра па но вы 
на ра ё не?

За ра біць 1500 руб лёў

стар. 14

ТЭ МА ТЫД НЯ

стар. 16

Н
а чэр вень скім па ся джэн ні Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня пры Са ве це 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
ў цэнт ры ўва гі ака за ла ся пы тан не 
пра ца ўлад ка ван ня. Ак цэнт не вы пад ко вы. 
У кра і не па стаў ле на за да ча да сяг нуць 
да кан ца на ступ най пя ці год кі ВУП у 
аб' ёме 100 міль яр даў до ла раў ЗША, у 
тым лі ку не менш за тра ці ну пры рос ту 
ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту ства рыць 
за кошт ра бо ты но вых прад пры ем стваў і 
вы твор час цяў, па ве лі чэн ня до лі ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су, уцяг ван ня не за ня та га 
на сель ніц тва ў эка на міч ную дзей насць. 
Раз бі ра ем ся, якія тэн дэн цыі на зі ра юц ца 
на рын ку пра цы і як ідзе ра бо та па 
Дэ крэ це № 1.

Чле ны прэ зі ды у ма аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў і аса цы я цыі 
мяс цо вых Са ве таў вы еха лі 
ў лет ні кі, дзе ўба чы лі, як 
ад па чы ва юць школь ні кі 
пад час ка ні кул, і вы зна чы лі, 
што трэ ба ска рэк та ваць 
у ар га ні за цыі дзі ця ча га 
азда раў лен ня.

Лет нік «Су зор'е» ў аг ра га-
рад ку Па рэч ча Гро дзен ска га 
ра ё на — адзін з най леп шых не 
толь кі ў воб лас ці, але і ў краі  не. 
Ён пе ра мож ца ў роз ных на мі-

на цы ях рэс пуб лі кан ска га кон-
кур су. Уз на чаль вае яго Анд рэй 
Мац ке віч, пра фе сій ны псі хо-
лаг, бы лы вы клад чык ГрДУ 
імя Ян кі Ку па лы. Ён лі чыць, 
што ад па чы нак мо жа быць не 
толь кі ці ка вы, але і ка рыс ны. 
Та му кож ная зме на мае сваю 
кан цэп цыю. Ад на пры све ча-
на Го ду ма лой ра дзі мы, дру-
гая зда ро ва му ла ду жыц ця, 
трэ цяя — пра ві лам бяс пе кі. 
Апош няя зме на мае пра фе-
сій ную на кі ра ва насць. Тэ о рыя 

су пра ва джа ец ца прак тыч ны мі 
на вы ка мі. Знач ную ро лю ады-
гры вае і пры го жы ланд шафт з 
во зе рам. Сё ле та, на прык лад, 
тут ад пач нуць больш за ты ся чу 
школь ні каў. Лет нік доб ра ве-
да юць і сю ды імк нуц ца тра піць 
з усяе воб лас ці.

Шлях да та кой па пу ляр нас-
ці быў ня прос ты. Як рас ка за ла 
на чаль нік ад дзе ла аду ка цыі 

Гро дзен ска га рай вы кан ка ма 

Тац ця на АК СА МІТ, за лет нік 
узя лі ся 10 га доў та му, ка лі яго 

пе рад алі на ба ланс ад дзе ла 
аду ка цыі. Па яе сло вах, комп-
лекс пра сцей бы ло знес ці, чым 
ад на віць. Спат рэ бі ла ся ня ма ла 
на ма ган няў і фі нан са вых срод-
каў, каб да вес ці яго да на леж-
на га ста ну. У пла нах — ад ра-
ман та ваць яшчэ адзін бу ды нак 
пад ме ды цын скі кор пус, на-
прык лад, ад крыць там ма саж-
ны ка бі нет. За раз не ка то рыя 
па слу гі дзе ці мо гуць 
бяс плат на атры-
маць у са на то рыі 
«Па рэч ча».

АКТУАЛЬНА

Каб лет нік пры нёс ра дасць
Гро дзен скія дэ пу та ты шу ка лі «бо ле выя» пунк ты дзі ця ча га азда раў лен ня
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48 праб лем ных тэ ры то рый
Уз ро вень фак тыч на га бес пра цоўя (раз лі-

ча ны па ме то ды цы Між на род най ар га ні за-
цыі пра цы) за дру гі квар тал гэ та га го да склаў 
4,7 %. Ся род муж чын ён вы шэй шы, чым ся-
род жан чын — 5,8 % су праць 3,5 %.

Пры гэ тым ёсць рэ гі ё ны, дзе сі ту а цыя 
на рын ку пра цы ацэнь ва ец ца як на пру-
жа ная. Спіс та кіх тэ ры то рый вы зна ча юць 
па шас ці кры тэ ры ях (яны пра пі са ны ў па-
ста но ве Са ве та Мі ніст раў ад 22 лю та га 
2018 го да № 142). Гэ та ўзро вень за рэ-
гіст ра ва на га бес пра цоўя, до ля бес пра-
цоў ных, якія шу ка юць ра бо ту 12 ме ся цаў 
і больш, до ля ра бот ні каў ар га ні за цый, 
якія пра цу юць у рэ жы ме вы му ша най ня-
поў най за ня тас ці, до ля ра бот ні каў ар га-

ні за цый, якія зна хо дзі лі ся ў цэ ла дзён ным 
ці цэ лаз мен ным пра стоі, ка э фі цы ент на-
пру жа нас ці на рын ку пра цы і ка э фі цы-
ент за мя шчэн ня ра бо чай сі лы (ад но сі ны 
коль кас ці пры ня тых ра бот ні каў да коль-
кас ці зволь не ных).

Та кі пе ра лік бу дзе скла дац ца кож ны 
год. У 2018-м у яго тра пі лі 48 ра ё наў. Боль-
шасць з іх (15) зна хо дзіц ца ў Ві цеб скай 
воб лас ці. У Брэсц кай воб лас ці та кіх рэ гіё -
наў дзе сяць, у Мін скай — сем, у Го мель-
скай і Ма гі лёў скай — па шэсць, у Гро дзен-
скай — ча ты ры. Каб ад соч ваць сі ту а цыю 
на праб лем ных тэ ры то ры ях, пра во дзіц ца 
ма ні то рынг. На 1 лі пе ня 38 ра ё наў 
па леп шы лі свае па каз чы кі, адзін — 
Сен нен скі — па гор шыў, у ас тат ніх 
дзе вя ці — без зме н.

Як вы зна ча юць ра ё ны з на пру жа най сі ту а цы яй на рын ку пра цы 
і што ўвай шло ў спіс цяж кіх жыц цё вых сі ту а цый

АК ЦЭНТ НА ЗА НЯ ТАСЦЬАК ЦЭНТ НА ЗА НЯ ТАСЦЬ


