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Для ма ла дых спе цы я ліс таў 
за ка на даў ствам пра ду гле джа-
ны шэ раг да дат ко вых га ран тый 
і кам пен са цый. У тым лі ку — гра-
шо вая да па мо га, якую най маль-
нік вы плач вае яму ў ме сяч ны 
тэр мін. Су ма за ле жыць ад та го, 
якую аду ка цыю ён атры маў, і ад 
па ме ру сты пен дыі. Ма ла дым 
лю дзям на ле жыць так са ма кам-
пен са цыя ў су вя зі з пе ра ез дам 
на ра бо ту ў ін шую мяс цо васць — 
яна з'яў ля ец ца аба вяз ко вай, 
але вы плач ва ец ца толь кі ў тым 
вы пад ку, ка лі ар га ні за цыя, ку-
ды пры быў ма ла ды спе цы я ліст, 
зна хо дзіц ца ў ін шым на се ле ным 
пунк це ў да чы нен ні да яго па ста-
ян на га мес ца жы хар ства да раз-
мер ка ван ня (гэ та па цвяр джа ец-
ца рэ гіст ра цы яй у паш пар це). 
Кам пен су ец ца кошт пра ез ду не 
толь кі са мо га вы пуск ні ка, але і 
чле наў яго сям'і — му жа, жон-
кі, дзя цей і баць коў абод вух 
су жэн цаў, якія зна хо дзяц ца на 
ўтры ман ні і пра жы ва юць ра-
зам з імі. Ма ла дым спе цы я ліс-
там най маль нік мо жа так са ма 
кам пен са ваць за тра ты за на ём 
жыл ля. За ка на даў ствам пра ду-
гле джа на та кая маг чы масць, але 
аба вяз ко вы мі гэ тыя вы пла ты не 
з'яў ля юц ца. Ка лі най маль нік 
пры мае та кое ра шэн не, то са-
ма стой на вы зна чае іх па мер, 
а так са ма па ра дак і ўмо вы кам-
пен са цыі. Усё гэ та пра піс ва ец ца 
ў ад па вед ным ла каль ным нар-
ма тыў ным пра ва вым ак це або 
за га дзе, пра цоў ным да га во ры 
(кант рак це) з ма ла дым спе цыя-
ліс там, — рас ка за ла га лоў ны 
спе цы я ліст па між на род най, 
ін фар ма цый най, куль тур на-
ма са вай рабоце і ра бо це з 
мо лад дзю Рэс пуб лі кан ска га 
ка мі тэ та праф са ю за ра бот ні-
каў АПК Ала КЛІМ КО ВА.

...гарантуе праф са юз
Да рэ чы, усе ма ла дыя спе цы я-

ліс ты, што пры хо дзяць на ра бо-
ту ў сель скую гас па дар ку, — чле-
ны праф са ю за. У праф са юз яны 
ўсту па юць яшчэ ў на ву чаль ных 
уста но вах, а на но вым ра бо чым 
мес цы ста но вяц ца на праф са юз-
ны ўлік. Член ства ў га лі но вым 
праф са ю зе мае свае пе ра ва гі 
і дае маг чы масць сэ ка но міць 
на хат ніх і бы та вых рас хо дах і 
ўма ца ваць ма тэ ры яль нае ста-
но ві шча.

— Па між Мі ніс тэр ствам сель-
скай гас па дар кі і хар ча ван ня і 
Бе ла рус кім праф са юзам ра бот-
ні каў АПК за клю ча на Та рыф нае 
па гад нен не, дзе адзін з раз дзе-
лаў да ты чыц ца са цы яль най аба-
ро ны мо ла дзі. Га ран тыі і льго ты, 
пра пі са ныя тут, аба вяз ко выя для 
ўклю чэн ня ў ка лек тыў ныя да га-
во ры, — уво дзіць у курс спра вы 
Ала Ва лер' еў на.— Та рыф ным 
па гад нен нем пра ду гле джа на 
пер ша чар го вае за бес пя чэн не 
жыл лём ма ла дых спе цы я ліс таў, 
што пры еха лі па раз мер ка ван-
ні, а так са ма за про ша ных. Пры 
на яў нас ці гра шо вых срод каў 
ма ла дым сем' ям цал кам або 
част ко ва кам пен су юц ца рас хо-
ды за пра жы ван не на ква тэ рах у 
пры ват ных до ма ўла дан нях або 
ін тэр на тах. Ма ла дым ра бот ні-

кам, якія па спя хо ва ву чац ца на 
за воч ным ці вя чэр нім ад дзя-
лен ні вы шэй шых на ву чаль ных 
уста ноў і атрым лі ва юць пер шую 
вы шэй шую або ся рэд не-спе-
цыяль ную аду ка цыю, не за леж на 
ад спе цы яль нас ці ўста ноў ле ны 
льго ты. Ма ла дым спе цы я ліс там 
са срод каў ар га ні за цыі вы дзя ля-
юць па зы кі для бу даў ніц тва або 
па куп кі жыл ля, прад ме таў хат ня-
га ўжыт ку пра цяг ла га ка ры стан-
ня, на ву чан ня на плат най асно ве 
па спе цы яль нас цях, у якіх ма-
юць па трэ бу дзяр жаў ныя ар га-
ні за цыі або ар га ні за цыі з до ляй 
дзяр жа вы. Най маль ні кі мо гуць 
так са ма да ваць хар ча ван не з 
мі ні маль най апла тай. Ка лі ма-
ла дыя лю дзі ства ра юць сям'ю, 
ім га ран та ва ныя яшчэ боль шыя 
льго ты, гас па дар ка мо жа бяс-
плат на вы дзе ліць ка ро ву, се на 
для хар ча ван ня жы вё лы. А са-
мае га лоў нае — за ся ліць у дом 
з усі мі вы го да мі, па бу да ва ны 
па дзяр жаў най пра гра ме ад ра-
джэн ня і раз віц ця ся ла.

Што да пра цоў ных ад но сін, то 
най маль нік мо жа пра па на ваць 
лю бую іх фор му: кант ракт, бес-
тэр мі но вы пра цоў ны да га вор. 
Але вы пуск нік мае пра ва вы бі-
раць той ва ры янт, які яго больш 
за да валь няе. Кант ракт па яго 
жа дан ні мо жа за клю чац ца не 
толь кі на пе ры яд аба вяз ко вай 
ад пра цоў кі, але і на боль шы тэр-
мін — 3—5 га доў. Гэ та за ле жыць 
ад жа дан ня ма ла до га спе цы я-
ліс та. Бяс спрэч на, боль шасць 
вы бі ра юць кант ракт, па коль кі 
ён пра ду гледж вае да дат ко выя 
ме ры сты му ля ван ня пра цы — 
да 50 % па вы шэн ня та рыф най 
стаў кі і да пяці ка лян дар ных 
дзён вод пус ку, якія аплач ва юц-
ца. У Та рыф ным па гад нен ні рэ-
ка мен ду ец ца да ваць ма ла дым 
спе цы я ліс там не менш як 10 % 
да та рыф най стаў кі або акла ду 
і не менш трох дзён вод пус ку. 
А па ка лек тыў ным да га во ры гэ та 
мо жа быць усе 50 % і да дат ко-

выя пяць дзён ад па чын ку. Ме-
на ві та так ро бяць най маль ні кі, 
якія хо чуць за ма ца ваць кад ры.

Ці мож на 
зволь ніц ца да час на?

Зволь ніц ца ма ла до му 
спе цы я ліс ту па аса біс тым 
жа дан ні нель га, па куль ён не 
ад пра цуе аба вяз ко вы тэр мін 
пас ля раз мер ка ван ня. У ад-
ва рот ным вы пад ку чалавек 
па ві нен вяр нуць срод кі, якія 
дзяр жа ва па тра ці ла на яго 
на ву чан не.

Зда ра ец ца, што ма ла ды спе-
цы я ліст знай шоў но вую, больш 
гра шо вую ра бо ту і хо ча пе ра-
раз мер ка вац ца. Але гэ та мож на 
зра біць, ка лі дадуць зго ду на-
ву чаль ная ўста но ва, ця пе раш ні 
і бу ду чы най маль ні кі. Ка лі ўсе 
ба кі да мо ві лі ся, то ВНУ вы дасць 
но вае па свед чан не аб на кі ра-
ван ні на ра бо ту, але толь кі па 
спе цы яль нас ці.

Най маль нік мо жа зволь ніць 
ма ла до га спе цы я ліс та па аса-
біс тай іні цы я ты ве — за пра гу лы, 
зна хо джан не на ра бо чым мес-
цы ў п'я ным вы гля дзе, у вы пад ку 
ска ра чэн ня коль кас ці або шта-
таў. Але ні ў якім ра зе за не да хоп 
во пы ту, пра фе сі я на ліз му.

Што хо ча мо ладзь
Ма ла дыя спе цы я ліс ты час та 

звяр та юц ца па кан суль та цыю ў 
Рэс пуб лі кан скі ка мі тэт праф са ю-
за ра бот ні каў АПК. У асноў ным 
пы тан ні да ты чац ца не да хва ту мі-
ні маль ных са цы яль ных стан дар-
таў на ся ле: за кры ва юц ца аб' ек-
ты куль ту ры, аду ка цыі, ганд лю. 
Маў ляў, нам па да ба ец ца ра бо-
та, мы хо чам пра ца ваць па вы-
бра най спе цы яль нас ці, але ж... 
шко ла да лё ка ад мес ца жы хар-
ства, ня ма ста цы я нар най кра мы, 
два ра зы на ты дзень пры хо дзіць 
аў та лаў ка. На прык лад, у ад ной з 
гас па да рак ма ла дыя спе цы я ліс-
ты па бра лі ся шлю бам, муж — аг-
ра ном, жон ка — эка на міст. Усё 
іх за да валь няе. Але ма ла дыя 
ча ка юць дзі ця. Дык вось фель-
чар ска-аку шэр скі пункт зна хо-
дзіц ца за 10 кі ла мет раў ад до ма. 
Вя до ма, аб праб ле ме доб ра ве-
дае і агуч вае яе праф са юз ра-
зам з най маль ні кам. Ра зам з тым 
ра шаць праб ле му не аб ход на на 
больш вы со кім уз роў ні. Гэ та да-
па мо жа ў за ма ца ван ні кад раў на 
ся ле, лі чаць праф са юз ныя спе-
цы я ліс ты.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ТЭМА ТЫДНЯ 16 жніўня 2019 г. 3

11

У ад ной з гас па да рак 
ма ла дыя 

спе цы я ліс ты па бра лі ся 
шлю бам, муж — аг ра ном, 
жон ка — эка на міст. 
Усё іх за да валь няе. 
Але ма ла дыя ча ка юць 
дзі ця. Дык вось 
фель чар ска-аку шэр скі 
пункт зна хо дзіц ца за 
10 кі ла мет раў ад до ма.

ВЯСКОВЫ ВЯСКОВЫ 
МАЛАДЫ МАЛАДЫ 

СПЕЦЫЯЛІСТ...СПЕЦЫЯЛІСТ...

НО ВЫЯ ПА ДЫ ХО ДЫ

ЯК ЗА МА ЦА ВАЦЬ ЯК ЗА МА ЦА ВАЦЬ 
КАД РЫ?КАД РЫ?

Вель мі прос та: доб ра пла ціць і вы ра шаць 
жыл лё выя пы тан ні

Вя до мае вы каз ван не пра тое, што ры ба шу кае дзе глы бей, а ча ла век 
дзе ле пей, ба дай, вель мі ў тэ му, ка лі раз ва жаць пра кад ры. 
Гэ тай праб ле ме ў Ві цеб скім абл вы кан ка ме ад да юць вя лі кую ўва гу. 
Стар шы ня абл вы кан ка ма Мі ка лай Шарс нёў улас на аў тар ідэй, 
якія па він ны па спры яць та му, каб ма ла дыя спе цы я ліс ты за ста ва лі ся 
пра ца ваць у глы бін цы. І яшчэ каб паў ноч ны рэ гі ён стаў пры ваб ным 
для пе ра ез ду на ра бо ту з ін шых аб лас цей. Пер ша чар го вая ўва га — 
кад рам АПК.

Спа чат ку пра вёс ку. Аграр ны сек тар эка но мі кі вель мі важ ны для 
Віцеб скай воб лас ці. У пры ват нас ці, пра дук цыя ся ла зай мае пя тую част-
ку з уся го, што ад праў ля ец ца за мя жу. Пра дук ты з Пры дзвін ня ах вот на 
куп ля юць у больш чым 30 кра і нах і амаль ва ўсіх рэ гі ё нах Ра сіі. Кож ны 
дзя ся ты з усіх за ня тых у эка но мі цы — а гэ та ка ля 48 ты сяч ча ла век — 
пра цуе ў аграр ным сек та ры.

Больш піль ную ўва гу кад ра ва му пы тан ню, на дум ку гу бер на та ра, 
трэ ба бы ло ад да ваць ра ней, каб сі ту а цыя не ста ла кры тыч най. Ле тась 
у заа тэх ніч най служ бе не ха па ла ка ля 17 % спе цы я ліс таў, у ве тэ ры нар-
най — ка ля 22 %.

Сён ня кад ра выя пы тан ні аб мяр коў ва юц ца пад час са мых роз ных 
ме ра пры ем стваў. У тым лі ку пад час па ся джэн няў абл вы кан ка ма, вы-
ез даў у гас па дар кі, на вед ван ня на ву чаль ных уста ноў і г. д. Між ін шым, 
па іні цы я ты ве Мі ка лая Шарс нё ва ў шко лах фар мі ру юц ца аграр ныя 
кла сы. Па вя ліч ва ец ца і мэ та вы на бор сель скіх жы ха роў у ВНУ сель-
ска гас па дар чай спе цы я лі за цыі. Прын цы по вае па тра ба ван не стар шы ні 
абл вы кан ка ма: пад час вы твор чых прак тык (пра цяг ласць іх па вя лі чы лі) 
хлоп цаў і дзяў чат ад праў ля юць у най леп шыя гас па дар кі. Ка неш не, ка лі, 
на прык лад, на фер ме бу ду чы ве тэ ры нар уба чыць, мяк ка ка жу чы, не 
са мыя кам форт ныя ўмо вы для пер са на лу і ка роў, то на ўрад ці бу дзе 
ма рыць тут пра ца ваць.

Яшчэ адзін важ ны ню анс да ты чыц ца той жа ве тэ ры нар най спе цыяль-
нас ці. Каб за ці ка віць вы пуск ні коў, па іні цы я ты ве стар шы ні абл вы кан-
ка ма рас пра ца ва лі ме то ды ку пад лі ку апла ты пра цы прад стаў ні коў 
не ка то рых сель ска гас па дар чых пра фе сій. На прык лад, пры ста ран най 
пра цы на фер ме спе цы я ліст мо жа за ра біць 1,5—2 ты ся чы руб лёў, і гэ та 
не мя жа. Та кім чы нам зу сім не фан тас тыч ны мі ста но вяц ца вы со кія за-
роб кі для най больш за па тра ба ва ных спе цы я ліс таў. І з ча сам іх пе ра лік 
бу дзе па вя ліч вац ца.

Ужо ад чу ва ец ца эфект ад но вых па ды хо даў. Як кан ста та ваў гу бер-
на тар, вы пуск ні кі Ві цеб скай ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны (дзе ён і 
сам, да рэ чы, ву чыў ся) збі ра юц ца за стац ца пас ля атры ман ня дып ло маў 
на поў на чы Бе ла ру сі.

Рэ зон ныя па тра ба ван ні абл вы кан ка ма і да стар шынь рай вы кан ка-
маў: у пер шую чар гу ў глы бін цы кі раў ні кі па він ны быць за ці каў ле ныя, 
каб мо ладзь пас ля ад пра цоў кі ні ку ды не з'яз джа ла. Та му і за роб кі, і 
жыл лё, і год ная інф ра струк ту ра — усё гэта павінна быць.

Ужо ня ма ла зроб ле на, каб вы ра шаць праб ле му не да хва ту спе цыя-
ліс таў з пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цы яй. Па трэб насць Ві цеб шчы ны ў 
та кіх — 4,4 ты ся чы. У мі ну лым го дзе на 5 % больш ста ла школь ні каў 
вы пуск ных кла саў, якія вы ра шы лі наву чыц ца ра бо чым спе цы яль нас-
цям. Так са ма ле тась па іні цы я ты ве кі раў ніц тва абл вы кан ка ма ад каз-
ныя асо бы су мес на з прад стаў ні ка мі са ю за най маль ні каў пра ана лі-
за ва лі сі ту а цыю з ра бо чы мі кад ра мі. Ся род ін ша га вы свет лі ла ся, што 
прад пры ем ствы ў рэд кіх вы пад ках за клю ча юць да га во ры на мэ та вую 
пад рых тоў ку спе цы я ліс таў. І гэ та пры тым, што амаль усім не аб ход ны 
ра бо чыя ру кі.

Ра зам з тым мно гія не дзяр жаў ныя вы твор цы рых ту юць кад ры на сва-
ёй ба зе, уліч ва ю чы ўні каль насць аб ста ля ван ня і, ад па вед на, пра дук цыі, 
якая вы пус ка ец ца. (На прык лад, на прад пры ем ствах, дзе вы раб ля юць 
ка бель ную пра дук цыю, пад' ём ні кі, пласт ма са выя вы ра бы.)

Да рэ чы, кон курс ся род тых, хто жа дае пра ца ваць на та кіх прад-
прыем ствах, вы шэй шы, чым пры па ступ лен ні на са мыя ці ка выя для 
мо ла дзі спе цы яль нас ці ў ВНУ, та му што за роб кі там на ўзроў ні пра фе-
сар скіх і на ват больш, ды яшчэ год ныя за ах воч ван ні з на го ды аса біс тых 
і дзяр жаў ных свят.

Ка лі ра бо ча га цэ няць, то і на прад пры ем стве ёсць ка му пра ца ваць. 
Тым больш што ў час ін тэр нэ ту ўзні кае ўсё больш вы со ка ін тэ ле кту аль-
ных вы твор час цяў. І там на ват лю дзі з ін жы нер най аду ка цы яй не ад ра зу 
ўні ка юць ва ўсе апе ра цый ныя ню ан сы. Не дзіў на, што ў Ві цеб ску ўжо 
ёсць прад пры ем ствы, дзе ін жы не ры з за да валь нен нем пра цу юць на 
ра бо чых мес цах.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ, фо та аў та ра.
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На прад пры ем ствах Ві цеб шчы ны.


