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АДУКАЦЫЯ

12 сакавіка 2019 г.

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ — ЗАРОБКІ ПЕДАГОГАЎ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Прафсаюз агучыў сваю пазіцыю па пытаннях прафесійнага
пенсійнага страхавання педагагічных работнікаў, унёс прапановы і заўвагі ў праекты пастаноў
па аптымізацыі колькасці работнікаў устаноў агульнай сярэдняй,
вышэйшай адукацыі і дадатковай
адукацыі дзяцей і моладзі, — паведаміў Аляксандр Бойка. — Таксама летась былі ўнесены змяненні і
дапаўненні ў інструкцыю аб парадку разліку планавага фонду заработнай платы ўстаноў адукацыі і
эканоміі сродкаў. У прыватнасці,
у дашкольных установах вырашылася пытанне з арганізацыяй
замены выхавальнікамі работнікаў, якія часова адсутнічаюць. Іх
праца можа аплачвацца як звышурочная.
Аляксандр Бойка канстатаваў,
што ў апошнія гады назіраецца
зніжэнне тэмпаў росту памеру тарыфнай стаўкі першага разраду
ў адносінах да бюджэту пражытковага мінімуму. З 2012 года і па
цяперашні час у сістэме адукацыі
застаецца актуальным пытанне па
даплатах работнікам галіны, каб
давесці іх заробак да ўзроўню мінімальнай заработнай платы. Гэта
датычыцца не толькі рабочых прафесій, але і кваліфікаваных спецыялістаў, асабліва тых, хто пры
невялікім стажы працы не мае кваліфікацыйнай катэгорыі.

З УЛІКАМ
МАГЧЫМАСЦЯЎ
БЮДЖЭТУ
Намеснік міністра адукацыі
Сяргей РУДЫ праінфармаваў,
што за 2018 год сярэдняя заработная плата ў адукацыйнай галіне
склала 654,5 рубля (68,3 % ад сярэдняй заработнай платы ў краіне). Сярэднямесячная заработная
плата педагагічных работнікаў за
мінулы год склала 745,3 рубля, або
77,8 % ад сярэдняга ўзроўню па

краіне, настаўнікаў — 791,5 рубля,
або 82,6 %, і прафесарска-выкладчыцкага складу — 1162,5 рубля.
або 121,3 %.

«За адзін раз істотна павысіць
педагогам заработную плату
не ўяўляецца магчымым».
Ле тась ура дам бы лі вы значаны падыходы да паэтапнага
па вы шэн ня за ра бот най пла ты
педагогам: да 2025 года іх заробкі павінны павялічыцца ўдвая.
З 1 верасня мінулага года былі павышаны на 20 % тарыфныя стаўкі
педагагічных работнікаў і памочнікаў выхавальнікаў. З 1 студзеня
2019 года педагагічным работнікам устаноўлены надбаўкі за кошт
павелічэння фонду аплаты працы
педагагічных работнікаў на 5 працэнтаў. Згаданыя надбаўкі ўстанаўліваюцца дыферэнцыравана
з улікам галіновых асаблівасцяў
педагагічнай дзейнасці за выкананне асобных відаў работ: арганізацыю харчавання, аздараўлення,
падвозу школьнікаў, работу з таленавітымі і адоранымі навучэнцамі,
удзел у інавацыйных праектах і гэтак далей.

— Вядома, што за адзін раз істотна павысіць педагогам заработную плату не ўяўляецца магчымым,
бо неабходна ўлічваць фінансавыя
магчымасці бюджэту, — канстатуе Сяргей Руды. — Разам з тым
у новым пагадненні паміж міністэрствам і галіновым прафсаюзам
пытанне павышэння заработнай
платы педагогам не здымаецца.
Міністэрства і Цэнтральны камітэт прафсаюза будуць дамагацца
разам прывядзення ўзроўню сярэднямесячнай заработнай платы
педагагічных работнікаў да ўзроўню сярэдняй заработнай платы ў
краіне, а заробкі прафесарска-выкладчыцкага складу павінны быць
у паўтара раза вышэйшыя за гэты
ўзровень. Улічваючы, што сёння
стаіць задача ўстанаўлення педагагічным работнікам дыферэнцыраваных надбавак за выкананне
дадатковых функцый, прафсаюзы павінны прыняць самы актыўны
ўдзел у размеркаванні надбавак
і выдаткоўванні пяціпрацэнтнага
фонду аплаты працы ў поўным аб'ёме на гэтыя мэты.
Для спрашчэння сістэмы аплаты пра цы і ўка ра нен ня больш
зразумелага механізма фарміравання памераў заработнай пла-

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»
г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129

сообщает, что 29 марта 2019 г. в 11.00 в конференц-зале акционерного общества по адресу: 220123, г. Минск,
ул. М. Богдановича, 129 состоится годовое очередное общее собрание акционеров с повесткой дня:
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
1. Отчет генерального директора Общества.
Собрание проводится в очной форме. Дата со2. О рассмотрении Заключения ревизионной
комиссии по результатам проведения ежегодной ставления списка лиц, имеющих право на участие
в собрании, 13 марта 2019 года.
ревизии деятельности Общества за 2018 год.
С материалами, подготовленными к собранию,
3. Утверждение годового отчета Общества за
2018 год, бухгалтерского баланса, отчета о при- можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. М. Богбылях и убытках Общества по итогам финансово- дановича, 129 в рабочие дни с 22 марта 2019 г.
хозяйственной деятельности за 2018 год.
Регистрация участников собрания с 9.00 до
4.Утверждение распределения прибыли и убыт- 10.45 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
ков за 2018 год.
5.Избрание членов Совета директоров Обще- акционеру общества – паспорт, представителю
акционера – паспорт и доверенность.
ства.
Сведения по телефонам: 334-93-19, 334-33-83.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
УНП 100364117

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении 17.04.2019 аукциона по продаже здания гаражей
Лот № 1: капитальное строение с инв. 700/С-50552 – гаражи АТЦ ТСП, назначение – здание специализированное транспорта, пл. – 153,6 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым номером
740100000005001828 (площадь 221,7270 га, право постоянного пользования) по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта,
45. Асфальтобетонное покрытие возле гаража (площадь 182 кв. м), инв № 1000054300. Участок трубопровода ОВ
от АБК ПСВ-3 на гаражи, инв. № 3010079800. Отдельный земельный участок будет выделен после продажи.
Начальная цена продажи: 72 280,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 7 228,00 руб.
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 17 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 16.04.2019 до 15.00, в рабочие дни с 8.30 до 12.30,
с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое
время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона
Продавец: ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская обл., г. Могилев-35, тел. 8-0222-499-047
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182,
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by
Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки»,
УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка
BPSBBY2X
Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики
Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали
заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона
соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением
метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет
право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение
аукциона в размере 3 % от конечной цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения
аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на
условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается
в счет оплаты предмета аукциона
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56

ты работнікам бюджэтных арганізацый быў прыняты Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб
удасканаленні заработнай платы
работнікаў бюджэтных арганізацый», які ўступае ў сілу з 1 студзеня 2020 года. Загадам міністра
адукацыі створана рабочая група,
якой трэба будзе распрацаваць
прапановы па вызначэнні аплаты
працы педагагічных работнікаў,
устанаўленні ім стымулюючых і
кампенсуючых выплат, а таксама зрабіць пробныя разлікі заработнай платы з прымяненнем распрацаваных умоў аплаты працы
педагогаў. У склад гэтай групы
ўклю ча ны і прад стаў ні кі праф саюза, якія прымуць самы актыўны ўдзел у распрацоўцы новых
умоў аплаты працы.

НА ПАРАДКУ ДНЯ
Начальнік упраўлення адукацыі Гродзенскага раённага
выканаўчага камітэта Таццяна
АКСАМІТ звярнула ўвагу членаў
сумеснай калегіі яшчэ на некалькі важных праблемных пытанняў,
якія патрабуюць вырашэння на
рэспубліканскім узроўні.
— Сёння вялікая ўвага аддаецца арганізацыі харчавання ва
ўстановах адукацыі: для гэтых
мэт закупляецца сучаснае абсталяванне, устанаўліваецца відэаназіранне і гэтак далей. Але для
таго каб патрабаваць якасны вынік
і прыцягнуць на рабочыя месцы
прафесійныя кадры, трэба думаць
аб павышэнні заработнай платы
работнікаў харчблокаў і найперш
кухараў, — падкрэсліла Таццяна
Аксаміт. — За мінулы год сярэдні
налічаны заробак ку хараў у нашым раёне склаў усяго 377 рублёў. Гэта цягне высокую цякучасць
і адток кадраў, і вельмі складана
ў кароткі тэрмін знайсці ім кваліфікаваную замену. Таксама хацелася б звярнуць увагу і на памер
заробкаў у работнікаў бухгалтэрыі
(350—420 рублёў).

Не ажыццяўляецца даплата за
катэгорыю педагогам, якія працуюць выхавальнікамі ва ўстановах
адукацыі. Канешне, мы разумеем
што за адзін дзень усе пытанні
вырашыць немагчыма. Спадзяёмся, што сацыяльнае партнёрства
прафсаюза і Міністэрства адукацыі дазволіць зрабіць крок наперад і вырашыць усе праблемы,
што засталіся...

З 2012 года і па цяперашні час
у сістэме адукацыі застаецца
актуальным пытанне па
даплатах работнікам галіны,
каб давесці іх заробак
да ўзроўню мінімальнай
заработнай платы.
Па вод ле ін фар ма цыі праф саюзных органаў, у 2018 годзе
кантрактнай формай найму былі
ахоплены 85 % ад агульнай колькасці работнікаў галіны. 38,6 %
кантрактаў заключаліся на пяць
гадоў, а на адзін год — 24,9 %.
Больш як 96 % кантрактаў змяшчаюць дадатковы аплатны заахвочвальны водпуск і больш як
98 % — павышэнне тарыфнай
стаўкі (акладу). У Мінску ў 100 %
заключаных з работнікамі кантрактаў уключаны абедзве гэтыя
меры стымулявання працы.
Старшыня ЦК галіновага прафсаюза канстатаваў, што, нягледзячы на захады, якія прымаюцца для
пра цаўлад ка ван ня вы зва ле ных
работнікаў (праз перападрыхтоўку кадраў, памяншэнне нагрузкі,
за кошт арганізацыйна-выхаваўчых гадзін і іншыя), за тры апошнія гады па скарачэнні штатаў быў
звольнены 1241 работнік, у тым
ліку 494 педагагічныя работнікі. На
1 студзеня 2019 года ў Цэнтрах занятасці насельніцтва знаходзяцца
на ўліку як беспрацоўныя 578 былых работнікаў устаноў адукацыі,
з іх 328 педагогаў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении 23.04.2019 открытого аукциона
Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98153 – склад открытого хранения,
площадь 825,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, расположенное на
земельном участке с кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев,
территория ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-75336гараж, площадь – 857,2 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская обл.,
г. Могилев, ул. Ровчакова, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-49086 – механическая
мастерская, площадь – 343,5 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, расположенное на
земельном участке с кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев,
ул. Ровчакова, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98156 – асфальтное покрытие,
площадь – 4063,0 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, расположенное на земельном
участке с кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория
ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98154 – ограждение
№2, площадь – 293,0 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, территория
ОАО «Могилевспецавтоматика». Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-98155 – ограждение № 3, площадь – 332,0 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, расположенное на
земельном участке с кадастровым номером 740100000001006407 по адресу: Могилевская обл., г. Могилев,
территория ОАО «Могилевспецавтоматика». Изолированное помещение с инвентарным номером № 700/D93615 – административное помещение, площадь 311,0 кв. м, назначение – административное помещение,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 740100000001005840 по адресу: Могилевская
область, г. Могилев, ул. Ровчакова, 10.
Сведения о земельных участках: земельный участок с кадастровым номером 740100000001006407: право постоянного пользования, площадь 0,8059 га. Земельный участок с кадастровым номером 740100000001005840:
площадь 0,1027, право аренды (доля в праве: 63/200).
Начальная цена продажи: 433 728,00 белорусских рублей с учетом НДС. Сумма задатка: 43 372,80 бел.
руб.
Аукцион состоится 23 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача
заявок и внесение задатка: по 22.04.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион
может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона
Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка
BPSBBY2X
Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ»,
УНП 700200537, г. Могилев, ул. Буденного, 11
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182,
г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by
Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики
Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали
заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона
соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением
метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет
право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение
аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+375222 72-41-14, +37529 624-26-25, сайт ino.by

