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Ка го шу ка юць Ка го шу ка юць 
у Грод не?у Грод не?

Па трэб ны кі роў цы, ганд ля ры 
і вы ха валь ні кі

Сі ту а цыя на рын ку пра цы ста бі лі зу ец ца, лі чаць спе цы я ліс ты, 
і ў якас ці до ка заў пры вод зяць та кія вы з на чаль ныя фак та ры, 
як устой лі вая дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя, па ве лі чэн не коль кас ці 
пра ца здоль ных гра ма дзян, за ма рудж ван не пра цэ су 
ап ты мі за цыі пер са на лу ар га ні за цы я мі го ра да, па ве лі чэн не 
по пы ту на ра бо чую сі лу ў аб лас ным цэнт ры ды ін шыя. 
«МС» па ці ка ві ла ся пад ра бяз нас ця мі.

Хто дзе пра цуе?
У па чат ку 2018 го да коль касць га ра джан скла да ла 370,9 ты-

ся чы ча ла век. Па вы ні ках трэ ця га квар та ла, у эка но мі цы бы лі 
за ня тыя 168,9 ты ся чы гро дзен цаў. У пра мыс ло вас ці пра цу юць 
33,7 ты ся чы, амаль столь кі ж за ня та ў сфе рах аду ка цыі і ахо вы 
зда роўя — 32,2 ты ся чы ча ла век. У сфе рах бу доў лі і ганд лю за-
дзей ні ча на больш за 10 ра бот ні каў у кож най.

Як па ве да мі ла на чаль нік упраў лен ня па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не Гро дзен ска га гар вы кан ка ма Лі лія 
САН ЮКЕ ВІЧ пад час сес сіі гар са ве та дэ пу та таў, сі ту а цыя на рэ-
гіст ру е мым рын ку пра цы ў Грод не сё ле та ха рак та ры зу ец ца зні-
жэн нем у па раў на нні з мі ну лым го дам рэ гіст ра цыі бес пра цоў ных 
га ра джан, а так са ма вы со кім по пы там на пра цоў ную сі лу.

Коль касць бес пра цоў ных зні жа ец ца
Так, за дзевяць ме ся цаў бя гу ча га го да па са дзей ні чан не ў 

пра ца ўлад ка ван ні ва ўпраў лен не звяр ну ла ся 6225 гра ма дзян, 
за рэ гіст ра ва ны бес пра цоў ны мі 3813 ча ла век. А ця пер па раў на-
ем ліч бы та го ж пе ры я ду, але ў мі ну лым го дзе: 7303 (больш на 
1078) і 4908 (больш на 1095) ча ла век ад па вед на. З улі кам тых, 
хто ўжо ста яў на ўлі ку ра ней, на па ча так го да ў пра ца ўлад ка ван ні 
ме лі па трэ бу 7337 гро дзен цаў, што менш на 2137 ча ла век, чым 
ле тась. А гэ та мі нус 22,6 % ад ле таш няй ліч бы.

— У ра бо це па са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва асаб лі вая 
ўва га ўдзя ля ец ца за бес пя чэн ню за ня тас ці са цы яль на ўраз лі-
вых гра ма дзян — ін ва лі даў, баць коў у ня поў ных і шмат дзет ных 
сем' ях, мо ла дзі ва ўзрос це да 21 го да, што ўпер шы ню шу кае 
са бе мес ца пра цы, га ра джа не пе рад пен сій на га ўзрос ту ды ін-
шыя, — ад зна чы ла Лі лія Сан юке віч. — У струк ту ры рэ гіст ру е мых 
бес пра цоў ных яны скла да юць 20 %.

Уз ро вень пра ца ўлад ка ван ня та кой ка тэ го рыі гра ма дзян за 
гэ ты час склаў больш за 53 %, што зноў та кі знач на вы шэй за 
ле таш ні па каз чык.

По пыт на ра бо чую сі лу рас це
А ця пер аб са мым га лоў ным. Уз ро вень рэ гіст ру е ма га бес-

пра цоўя па звест ках на 1 ве рас ня скла даў 0,4 % да коль кас ці 
эка на міч на ак тыў на га на сель ніц тва. Па раў ноў ва ю чы гэ ты па-
каз чык з мі ну ла год нім, ад зна чым, што та ды ён скла даў 0,7 %. 
Ка э фі цы ент на пру жа нас ці зні зіў ся да 0,2 бес пра цоў на га на ва-
кан сію, а ра ней бы ло — 0,6.

Да рэ чы, ле тась з'я ві ла ся тэн дэн цыя, якая і сё ле та пра цяг вае 
ўка ра няц ца, — па ве лі чэн не по пы ту на ра бо чую сі лу на рын ку 
пра цы ў го ра дзе. За яў лен ная па трэ ба га рад скіх ар га ні за цый 
у кад рах на 1 ве рас ня скла да ла 2752 ва кан сіі, ка лі на па ча так 
2017 го да іх бы ло 1330.

— Ад на ча со ва з рос там по пы ту на ра бо чую сі лу і змян шэн нем 
коль кас ці са іс каль ні каў пра цы на зі ра ец ца аб васт рэн не пы тан ня 
за бес пя чэн ня кад ра мі прад пры ем стваў па асоб ных пра фе сі ях, — 
звяр ну ла ўва гу вы сту поў ца.

Дык якія ж спе цы я ліс ты ў дэ фі цы те? Сён ня вель мі па трэб ны 
кі роў цы аў та ма бі ляў, швач кі, ку ха ры, пра даў цы, сле са ры па ра-
мон це і аб слу гоў ван ні аб ста ля ван ня, элект ры кі, ква лі фі ка ва ныя 
ра бо чыя-бу даў ні кі, ся рэд ні мед пер са нал, вы ха валь ні кі дзі ця чых 
сад коў, ін жы не ры. Пра гляд ва кан сій у Грод не, зме шча ных у ад-
кры тым до сту пе, па ка заў, што са мую пры ваб ную зар пла ту з гэ та га 
спі са пра па ну юць кі роў цам-між на род ні кам — ад ты ся чы руб лёў і 
бо лей. Але ва кан сіі ўсё роў на не за паў ня юц ца... Ча му?

— Ад ным з фак та раў дэ фі цы ту кад раў на рын ку пра цы го ра да 
з'яў ля ец ца ад ток кад раў у су сед нія Поль шчу і Літ ву, — рас тлу-
ма чы ла Лі лія Сан юке віч.

Дзе ля ін фар ма ван ня га ра джан аб маг чы мас цях пра ца ўлад ка-
ван ня ў сва ім го ра дзе пры ма юц ца роз ныя за ха ды: упраў лен не, 
на прык лад, шы ро ка прак ты куе пра вя дзен не «Кір ма шоў ва кан-
сій», «Дзён прад пры ем стваў», «Тыд няў пе ра ся лен ня» і ме ра-
пры ем стваў «Пач ні сваю спра ву». Свой эфект гэ та пры но сіць, 
але як той ка заў, ня ма ме жаў для дас ка на лас ці...

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Дзе ля рэа лі за цыі Дэ крэ та 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
№ 3 «Аб са дзей ні чан ні за ня тас ці 
на сель ніц тва» ў ра ё не ство ра на 
ад мыс ло вая ка мі сія, якую 
ўзна чаль вае стар шы ня ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў Ігар УРБАН, 
пі ша «Ле пел ьскі край».

Пе рад чле на мі ка мі сіі — не-
пра цу ю чы жы хар ад ной з вё сак 
Ле пель ска га сель са ве та Ар цём. 
Апош няе мес ца пра цы — фі лі ял 
«Ле пель скі» ААТ «Ві цеб скаг рап ра-
дукт». Стро паль шчык — за па тра-
ба ва ная пра фе сія, ёсць ва ры янт і 
пе ра ву чыц ца. Пад ля жа чы ка мень 
ва да не бя жыць. Ар цё му па ра і лі 
не цяг нуць час, а пра гля даць ва-
кан сіі. У сваю чар гу чле ны ка мі сіі 
бу дуць тры маць пы тан не пра ца-
ўлад ка ван ня Ар цё ма на кант ро лі.

... У ле пяль ча ні на Ві та ля так са-
ма ня дрэн ная пра фе сія — сле сар-
сан тэх нік. У ця пе раш ні мо мант 
да гля дае хво рую ма ці, ад нак з 
афі цый най ра бо ты па до гля дзе 
яго ня даў на зволь ні лі. У сям'і 
праб ле мы, ма ці час та тэ ле фа нуе 
ў мі лі цыю са скар гай, што сын не 
пра цуе. Ад ным сло вам, ка лі на зы-
ваць рэ чы сва і мі ім ёна мі, жы ве на 
ўтры ман ні ў са ста рэ лай ма ці.

— На маю дум ку, не зу сім этыч-
на жыць за кошт хво рай ма ці, — 
спра буе да сту кац ца да муж чы ны 
Ігар Урбан. — Бо мож на звяр нуц-
ца ва ўпраў лен не па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро не рай-
вы кан ка ма, дзе вам пра па ну юць 
ва кан сіі або маг чы масць прай сці 
пе ра на ву чан не. Акра мя та го, на-
га даю, што, згод на з Дэ крэ там 
№ 1, з пер ша га сту дзе ня пра ца-
здоль ныя не пра цу ю чыя гра ма дзя-
не бу дуць цал кам аплач ваць суб сі-
да ва ныя дзяр жа вай ка му наль ныя 
па слу гі. Так да лей жыць нель га ні 
па этыч ных, ні па ма раль ных нор-
мах. Ка лі ёсць жа дан не, пра ца-
ваць вы бу дзе це заў сё ды. У но вай 
кра ме «Дыя ніс», на прык лад, ві сіць 
аб' ява аб ва кан сіі груз чы ка. Ча му б 
не сха дзіць ту ды і не па ха дай ні-
чаць за ся бе, не спа дзе ю чы ся на 
ка гось ці?

Да мя не і ця пер звяр та юц ца з 
прось бай пра ца ўлад ка ваць ча ла-
ве ка. Да па мо жаш, а праз не ка то-
ры час з-за па во дзі н ня дбай на га 
ра бот ні ка со рам на кі раў ні кам у 
во чы гля дзець. Па тэ ле фа ну ем, па-
кла по цім ся, але не больш як адзін 
раз. Пры ходзь це са спі сам не аб-

ход ных да ку мен таў у цэнтр за ня-
тас ці, а ва ры янт пра ца ўлад ка ван-
ня заў сё ды мож на па да браць.

Ста ні сла ву, які жы ве ў ад ной з 
вё сак Гор ска га сель са ве та, кры ху 
за пяць дзя сят. Па ста ян ныя скан-
да лы ў сям'і з бра там, які па пра-
кае Ста ні сла ва ва ўтры ман стве. 
Сі туа  цыя ня прос тая. Цяж кую пра цу 
муж чы на па ста не зда роўя вы кон-
ваць не мо жа, але ня ма свед чан-
няў і для афарм лен ня ін ва лід нас-
ці. Зрэш ты, па вон ка вым вы гля дзе 
Ста ні сла ва лёг ка вы ка заць зда гад-
ку, што зда роўе бы ло па да рва на 

ў сяб роў стве з чар кай. У свае 
«кры ху за пяць дзя сят» вы гля дае 
на дзя ся так га доў ста рэй шым. Вяс-
ко вец за пэў ніў, што апош нім ча-
сам з ал ка го лем «за вя заў».

Чле ны ка мі сіі па спра бу юць 
да па маг чы знай сці не скла да ную 
ра бо ту. Для Ста ні сла ва ж вы бар 
прос ты. Ад но віць ста сун кі з ал ка-
го лем — з'е дзе ў ля чэб на-пра цоў-
ны пра фі лак то рый, ка лі не — усе 
шан цы вы брац ца з баг ны.

У Аляк санд ра з вёс кі Ба роў-
ска га сель са ве та жыц цё вая да-
ро га так са ма на поў не на яма мі і 
вы бо і на мі: зло ўжы ван не ал ка го-
лем, зна хо джан не ў ЛПП, ра бо та 
ў КУПП «Ба роў ка», зваль нен не па 
ар ты ку ле. Як вы нік — ад сут насць 
ра бо ты і «пры сут насць» вя лі кай 
за па зы ча нас ці за ква тэ ру.

Ле пяль чан ка Свят ла на ў свой 
час атры ма ла ад дзяр жа вы са цы-
яль ную ква тэ ру, бо ме ла ста тус 
сі ра ты. Зда ва ла ся б, жы ві і ра дуй-
ся. Праў да, за тым з-за ня вы пла ты 
ка му наль ных па слуг вы го ды бы-

лі ад клю ча ныя. Ад нак на ка мі сіі 
жан чы на за пэў ні ва ла, што з за па-
зы ча нас цю рас пла ці ла ся і зра бі ла 
ра монт. На апош нім мес цы пра цы 
за мя шча ла пры бі раль шчы цу на 
час ад па чын ку. Свят ла на ве дае 
швей ную спра ву і ўлад ка вац ца 
пры жа дан ні мож на. Ёсць і маг-
чы масць прай сці пе ра на ву чан не. 
Ад на праб ле ма — біць лын ды не 
атры ма ец ца. Зрэш ты, жа дан-
не пра ца ваць у ва чах Свят ла ны 
чы та ла ся да во лі вы раз нае, а гэ-
та — га лоў ны ар гу мент на яе ка-
рысць.

Ана то лю, жыхару ад ной з вё сак 
Ле пель ска га сель са ве та, у хут кім 
ча се споў ніц ца шэсць дзе сят. Яго 
бы ло шчы ра шка да: пра ца ві ты 
муж чы на са ста жам больш за со-
рак га доў тра піў у ня прос тую жыц-
цё вую сі ту а цыю. Вы пла ты па трэ-
цяй гру пе ін ва лід нас ці не вя лі кія, 
трэ ба ра бо ту шу каць. Яму пра па-
на ва лі па ды сці ў цэнтр за ня тас ці.

— Ра бо та з аса цы яль ны мі эле-
мен та мі ў ра ё не ар га ні за ва на на 
на леж ным уз роў ні, — упэў не ны 
Ігар Урбан. — Цес ная су вязь іс нуе 
па між прад стаў ні ка мі га рад скіх і 
сель скіх пунк таў ахо вы гра мад-
ска га пра ва па рад ку, упраў лен нем 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не рай вы кан ка ма. Тут важ-
на па мя таць, што ўсё за ле жыць 
ад ча ла ве ка. У нас ня ма са ма мэ-
ты зма гац ца з та кі мі людзь мі, мы 
зма га ем ся за тое, каб да па маг чы 
ім знай сці ра бо ту і змя ніць жыц цё 
да леп ша га.

Пад рых та ва ла 
Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

«НЕ ЭТЫЧ НА ЖЫЦЬ «НЕ ЭТЫЧ НА ЖЫЦЬ 
ЗА КОШТ ЗА КОШТ 

ХВО РАЙ МА ЦІ»,ХВО РАЙ МА ЦІ»,
ці Як пра цуе па ста ян ная ка мі сія 

па са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва 
на Ле пель шчы не
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