
В
ЁС КА з кож ным го дам 
страч вае ўсё больш 
лю дзей. Ажы віць 

сель скую мяс цо васць, 
удых нуць у яе но вае жыц цё 
мо гуць ма ла дыя кад ры. Што 
ро бяць у Мін скай воб лас ці, каб 
пры цяг нуць іх і за ма ца ваць на 
зям лі?

Пад рых тоў ка кад раў для 
сель ска гас па дар чай вы твор-
час ці рэ гі ё на вя дзец ца ў Бе ла-
рус кім дзяр жаў ным аграр ным 
тэх ніч ным уні вер сі тэ це, Бе ла-
рус кай дзяр жаў най сель ска гас-
па дар чай ака дэ міі, Ві цеб скай 
дзяр жаў най ака дэ міі ве тэ ры-
нар най ме ды цы ны, Гро дзен-
скім дзяр жаў ным аграр ным 
уні вер сі тэ це і ча ты рох сель ска-
гас па дар чых ка ле джах, раз ме-
шча ных на Мін шчы не.

Ня ма жыл ля — 
ня ма кад раў

Каб за ах во ціць школь ні каў 
да па ступ лен ня ва ўста но вы 
аду ка цыі сель ска гас па дар ча га 
про фі лю, у шко лах кож на га 
ра ё на ла дзяц ца се мі на ры, 
круг лыя ста лы з удзе лам прад-
стаў ні коў вы шэй шых і ся рэд ніх 
спе цы яль ных уста ноў аду ка цыі, 
кі раў ні коў і спе цы я ліс таў сель-
ска гас па дар чых ар га ні за цый.
Апош нія, а так са ма прад стаў-
ні кі аб лсель гас хар чу пры сут-
ні ча юць на раз мер ка ван ні вы-
пуск ні коў. З кож ным з іх пра во-
дзіц ца ін ды ві ду аль ная гу тар ка. 
З улі кам іх па жа дан няў ад бы-
ва ец ца ад бор для да лей ша га 
на кі ра ван ня на ра бо ту ў гас па-
дар кі цэнт раль на га рэ гі ё на.

Як ска за лі ў ка мі тэ це па сель-
скай гас па дар цы і хар ча ван ні, 
сё ле та ў сель ска гас па дар чыя 
ар га ні за цыі па раз мер ка ван ні 
на кі ра ва на 558 ма ла дых спе-
цы я ліс таў, у тым лі ку 174 вы-
пуск ні кі з вы шэй шай і ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цы яй, якія 
на ву ча лі ся на ўмо вах мэ та вай 
пад рых тоў кі. Ча ка ец ца, што 
пры бу дзе 216 ма ла дых спе-
цы я ліс таў зо а ве тэ ры нар на га, 
62 — аг ра на міч на га і 214 — ін-
жы нер на га про фі лю. На мес цах 
ра зу ме юць, што мо ладзь ці ка-
вяць не толь кі на леж ныя ўмо вы 
пра цы, але і жыл лё выя. Та му ў 
пер шую чар гу імк нуц ца за бяс-
 пе чыць ім дах над га ла вой. 
У пры ват нас ці, ле тась 43 спе цы я-
 ліс там бы лі вы дзе ле ны да мы, 
38 — ква тэ ры, 166 — ін тэр нат, а 
289 жы вуць з баць ка мі.

Вя до ма, у па чат ку пра фе сій-
най кар' е ры мо ладзь пад трым-
лі ва юць і ма тэ ры яль на. У пры-
ват нас ці, у сель гас ар га ні за цы ях 
усім ма ла дым спе цы я ліс там на-
ліч ва ец ца да пла та да за ра бот-
най пла ты на пра ця гу двух га доў
ра бо ты ў па ме ры 0,46 база-
вай стаў кі, уста ноў ле най ура-
дам для апла ты пра цы ра бот-
ні каў бюд жэт най сфе ры. Спе-
цы я ліс там, якія пра цяг ва юць 
па за кан чэн ні двух га доў з дня 
пры быц ця на ра бо ту пра цоў ныя 
ад но сі ны з сель ска гас па дар чы-
мі ар га ні за цы я мі, на пра ця гу 

на ступ ных трох га доў з рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту да ец ца да-
пла та да іх за ра бот най пла ты ў
па ме ры 0,69 базавай стаў кі,
якая ўстанаўліваецца Саветам 
Міністраў для аплаты працы 
работнікаў бюджэтных і іншых 
арганізацый, што атрымліваюць 
субсідыі, работнікі якіх пры-
роўнены па аплаце працы 
да работнікаў бюджэтных 
арганізацый. Гэ та пра ду гледж-
вае Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 12 жніў ня 2013 го-
да № 353 «Аб не ка то рых ме рах 
па за бес пя чэн ні ар га ні за цый 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су 
кад ра мі». Са зменамі (у рэд. 
указаў Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 23.03.2016 № 105, 
ад 18.10.2019 № 386).

— У па гад нен ні, за клю ча-
ным па між ка мі тэ там па сель-
скай гас па дар цы і хар ча ван ні 
Мі набл вы кан ка ма, Мін скім аб-
лас ным ка мі тэ там праф са ю за 
ра бот ні каў АПК і Мін скім аб -
лас ным аг ра пра мыс ло вым 
са юзам пра ду гле джа ны раз дзел 
«Са цы яль ная аба ро на мо ла-
дзі». Ён скла да ец ца з двац ца ці 
пунк таў і пад пунк таў. З улі кам 
та го, што ад ной з пры чын ад-
то ку кад раў з сель скай мяс цо-
вас ці з'яў ля ец ца ад сут насць 
доб ра ўпа рад ка ва на га жыл ля, 
па гад нен нем пра ду гле джа на 
вы дзя ляць жыл лё ў пер шую 
чар гу ма ла дым спе цы я ліс там, 
якія пры бы лі ў ар га ні за цыі па 
раз мер ка ван ні, а так са ма за-
про ша ным. Акра мя та го — да-
ваць ма ла дым сем' ям пры на яў-
нас ці срод каў з фон ду ар га ні за-
цыі доў га тэр мі но выя льгот ныя 
або бес пра цэнт ныя крэ ды ты на 
бу даў ніц тва жыл ля і на быц цё 
прад ме таў пра цяг ла га ка ры-
стан ня для хат ня га ўжыт ку, — 
рас ка за ла на мес нік стар шы ні 
Мін скай аб лас ной ар га ні за-
цыі праф са ю за ра бот ні каў 
АПК Ак са на БЕЛЬ СКАЯ.

Не толь кі аба вяз кі, 
але і пра вы

У па ста ян ную прак ты ку ра-
бо ты праф са ю за ўвай шлі аб-
лас ныя спа бор ніц твы на ўбор-
цы ўра джаю збож жа вых і зер-
не ба бо вых куль тур. Умо ва мі 
спа бор ніц тва пра ду гле джа ны 
пры за выя мес цы для ма ла-
дзёж ных экі па жаў кам бай не-
раў, а так са ма для ма ла дых 
кі роў цаў, якія ажыц цяў ля юць 
пе ра воз ку збож жа ад кам бай-
наў. На ву чэн цам, якія атрым лі-
ва юць пра фе сій ную аду ка цыю і 

зна хо дзяц ца на праф са юз ным 
аб слу гоў ван ні Мін скай аб лас-
ной праф са юз най ар га ні за цыі, 
уста ноў ле на 24 сты пен дыі на 
кож ны се местр на ву чаль на га 
го да. Ім ва ўра чыс тай аб ста-
ноў цы ўру ча юць па свед чан ні 
сты пен ды я та, а баць кам да сы-
ла юць ліс ты па дзя кі.

Мін скі аб лас ны ка мі тэт 
праф са ю за ра бот ні каў АПК 
што год пра во дзіць фо рум ма-
ла дых спе цы я ліс таў. За гэ тыя 
га ды яго ўдзель ні ка мі ста лі 
ка ля 600 ча ла век. Та кія ме ра-
пры ем ствы да юць маг чы масць 
па зна ё міц ца з ка ле га мі, аб мер-
ка ваць праб ле мы, ад ка заць на 
пы тан ні, па дзя ліц ца во пы там. 
Пад час фо ру му пра во дзіц ца 
ан ке та ван не. Гэ та да па ма гае 
да ве дац ца, што ў пер шую чар-
гу хва люе мо ладзь.

Як вы свет лі ла ся, 
асноў ны мі пры чы на мі 
сы хо ду ма ла дых 
спе цы я ліс таў з сель скай 
гас па дар кі з'яў ля юц ца 
ніз кі ўзро вень 
за ра бот най пла ты, 
рэ жым ра бо ча га 
дня, ад сут насць 
паў на цэн ных 
вы хад ных, фі зіч ная 
і псі ха ла гіч ная 
на пру жа насць пра цы.

Вя до ма, ма ла дыя спе цы я-
ліс ты па він ны ве даць не толь кі 
свае аба вяз кі, але і пра вы. Ма-
ла дзёж ным са ве там Мінск ага 
аб лас но га ка мі тэ та праф са ю за 
ра бот ні каў АПК бы лі рас пра-

ца ва ны і раз да дзе ны ме та дыч-
ныя рэ ка мен да цыі «Пра вы і 
га ран тыі ма ла дых спе цы я ліс-
таў». Ін фар ма цый ны ма тэ ры ял 
пад рых та ва ны на пад ста ве 
дзе ю чых у Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў.

Фор мы пад трым кі мо ла дзі 
роз ныя. Згод на з ка лек тыў ны мі 
да га во ра мі, ма ла дым спе цы я-
ліс там ро біц ца ад на ра зо вая 
вы пла та ў па ме ры пя ці ба за вых 
ве лі чынь пры пры зы ве ра бот ні-
ка — чле на праф са ю за на служ-
бу ва Уз бро е ныя Сі лы Бе ла ру сі і 
па вяр тан ні на ра ней шае мес ца 
ра бо ты. 

У Чэр вень скім ра ё не ў дзе-
ся ці ка лек тыў ных да га во рах 
ар га ні за цый аг ра пра мыс ло ва-
га комп лек су ёсць нор мы аб 
што ме сяч ных кам пен са цый ных 
вы пла тах вы пуск ні кам, раз мер-
ка ва ным (на кі ра ва ным), пе ра-
раз мер ка ва ным на ра бо ту па-за 
па ста ян ным мес цам жы хар ства 
і за бяс пе ча ным най маль ні кам 
жы лы мі па мяш кан ня мі. Вы пла-
ты на гэ тых пад ста вах ро бяц ца 
ў ад кры тых ак цы я нер ных та ва-
рыст вах «Ра ва ні чы», «Чэр вень скі 
рай аг ра сэр віс», «Ва ле ва чы».

На мес цах ра бо та з мо лад-
дзю ажыц цяў ля ец ца праз Са ве-
ты ма ла дых спе цы я ліс таў. Ме-
на ві та яны вы ву ча юць пы тан ні 
эфек тыў нас ці і ар га ні за цыі ра-
бо ты з гэ тай ка тэ го ры яй гра ма-
дзян у ар га ні за цы ях і на прад-
пры ем ствах, ар га ні зу юць злё ты, 
твор чыя і спар тыў ныя ме ра пры-
ем ствы, тэ ма тыч ныя ве ча ры ад-
па чын ку, ту рыс тыч ныя па хо ды, 
што га до выя су стрэ чы з кі раў ніц-
твам ра ё на і воб лас ці.

Што да зваль нен ня ма ла дых 
спе цы я ліс таў пас ля аба вяз ко-
вай ад пра цоў кі, то яно, як пра-
ві ла, на зі ра ец ца ў гас па дар ках 
з ніз кім уз роў нем эка на міч на га 
раз віц ця. У па спя хо вых ар га ні-
за цы ях пы тан ні з за ма ца ван нем 
вы пуск ні коў уста ноў аду ка цыі 
ўзні ка юць рэд ка. Больш ах вот-
на за ста юц ца ма ла дыя лю дзі, 
якія на кі роў ва юц ца па раз мер-
ка ван ні ў род ныя мяс ці ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
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 У ТЭ МУ
Пад час су стрэ чы стар шы ні Мі набл вы кан ка ма Аляк санд ра 

ТУР ЧЫ НА з біз нес-су поль нас цю цэнт раль на га рэ гі ё на 
па ды ма лі ся пы тан ні за ма ца ван ня кад раў, у тым лі ку і ў 
сель скай мяс цо вас ці. На прык лад, ды рэк тар аг ра кам бі на та 
«Ко лас» Стаўб цоў ска га ра ё на Аляк сандр Скрып ко кан ста-
та ваў, што да во дзіц ца за во зіць на ра бо ту ка ля 200 ча ла век 
з ін шых рэ гі ё наў. У перс пек ты ве ў Стоўб цах, мяр ку ец ца, 
уз нік не сва бод ная эка на міч ная зо на або неш та на конт 
тэ ры та ры яль на га гас па дар ча га аб' яд нан ня. Як яны бу дуць 
за бяс печ вац ца пра цоў ны мі рэ сур са мі?

Як ад зна чыў Аляк сандр Тур чын, па спя хо вае раз віц цё 
прад пры ем стваў, сель гас ар га ні за цый за ле жыць ад трох 
склад ні каў: уз роў ню за ра бот най пла ты, пра віль на га гра фі-
ка ра бо ты з вы хад ны мі дня мі і на яў нас ці жыл ля. Та му да 
тэ мы бу даў ніц тва жыл ля вар та вяр нуц ца. Гэ та мо жа быць 
ін ды ві ду аль нае або «ра зум нае» шмат ква тэр нае жыл лё, 
маг чы ма, з пры цяг нен нем іль гот ных бан каў скіх крэ ды таў. 
«Та му ця пер ду ма ем над гэ тым», — ад зна чыў гу бер на тар. 
Як ва ры янт — уз во дзіць жыл лё мо гуць і са мі прад пры ем-
ствы за свой кошт пад дзяр жаў ныя га ран тыі ней кіх іль гот і 
прэ фе рэн цый. Акра мя та го, ма ла дых спе цы я ліс таў не аб-
ход на за ма цоў ваць доб ры мі за роб ка мі — на прык лад, на 
пра ця гу двух-трох га доў зні зіць пад атко выя на лі чэн ні з 
зар пла ты.

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ

Укла дзе нае Укла дзе нае 
вер нец цавер нец ца

К
А ЛЯ 2,7 міль ё на руб лёў толь кі 
сё ле та бы ло вы дат ка ва на 
з аб лас но га бюд жэ ту 

на рэ кан струк цыю Ві цеб ска га 
аб лас но га па ла ца дзя цей і мо ла дзі. 
На куп лю аб ста ля ван ня па тра ці лі ка ля 
па ло вы міль ё на руб лёў.

На свя точ най прэ зен та цыі аб' ек та 
аду ка цыі (кор пу са, які на пра спек це 
Фрун зэ) гу бер на тар Мі ка лай Шарс нёў 
на га даў, што ў 2018 го дзе ка пі таль ны 
ра монт быў зроб ле ны ў пер шым кор-
пу се ўста но вы. Ён зна хо дзіц ца не да-
лё ка ад га лоў най сцэ ніч най пля цоў кі 
між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску». Той бу-
ды нак быў уз ве дзе ны ў пер шую пя ці-
год ку пас ля за кан чэн ня Вя лі кай Ай-
чын най вай ны.

Два га ды та му бы ло пры ня та ра шэн-
не ад ра ман та ваць і кор пус паз ней шай 
па бу до вы (дру гой па ло вы 1960-х). Бу-
даў ні кі зра бі лі тут усё не аб ход нае за 
дзе вяць ме ся цаў.

Мі ка лай Шарс нёў пад крэс ліў, што 
дзе ля шчас лі ва га дзя цін ства ўла да не 
шка дуе гро шай. Фра за «Усё най леп-
 шае — дзе цям» бы ла і за ста ец ца ак ту аль -
най. Ства рэн не доб рых умоў для
ву чо бы і ці ка ва га баў лен ня воль на га 
ча су, ка рыс на га для ін тэ ле кту і зда-
роўя, — ін вес ты цыя ў бу ду чы ню, адзін 
з пры яры тэт ных кі рун каў дзей нас ці.

Вы дат кі акуп ля юц ца пры за мі, ды-
п ло ма мі, ме да ля мі... Яны — па цвяр-
джэн не та го, што ўсё ро біц ца пра -
віль на.

Коль касць тых, хто мо жа раз віць 
тут свае та лен ты, ураж вае: у Ві цеб-
скім аб лас ным па ла цы дзя цей і мо-
ла дзі ар га ні за ва на ра бо та 416 аб' яд-
нан няў па ін та рэ сах. І ў іх зай ма юц ца 
больш за 4000 на ву чэн цаў! Ка лі за-
ду мац ца, на сель ніц тва цэ ла га па сёл-
ка, на ват рай цэнт ра. З імі пра цу юць 
ка ля 190 пе да га гіч ных ра бот ні каў, з 
іх 130 пе да го гаў да дат ко вай аду ка-
цыі (больш за 60 % ма юць ад па вед -
ную ква лі фі ка цый ную ка тэ го рыю). 
У па ла цы сем струк тур ных пад раз дзя -
лен няў. Апроч ін шых ёсць ад дзе лы 
ту рыз му і края знаў ства, эка ла гіч ны, 
тэх ніч най твор час ці.

Дзя ку ю чы но вым умо вам у най-
блі жэй шай перс пек ты ве — ад крыц цё 
но вых  кі рун каў дзей нас ці. Без умоў -
на, у эпо ху вір ту аль ных тэх на ло гій 
асаб лі вы ін та рэс у юных га ра джан 
вы клі кае ўсё, што звя за на з ІТ, ства-
рэн нем ро ба таў, ін тэр нэ там... Кі раў-
ніц тва ўста но вы, уліч ва ю чы гэ ты фак-
тар, ужо сён ня га то ва пра па на ваць 
тое, што бу дзе вель мі за па тра ба ва на 
ў бу ду чы ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та Але га КЛІ МО ВІ ЧА.

НА СВА ІМ МЕС ЦЫ

РА БО ТА, 
ЗАР ПЛА ТА, ЖЫЛ ЛЁ

Тры склад ні кі па спя хо ва га раз віц ця


