
Вы ба ры чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі ў на шай 
кра і не з'яў ля юц ца ўскос ны мі — яны 
ад бы ва юц ца на па ся джэн нях дэ пу та таў 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў ба за ва га 
ўзроў ню кож най воб лас ці і дэ пу та таў 
Мінск ага га рад ско га Са ве та. Та кія па ся джэн ні 
ад бу дуц ца сё ле та 7 ліс та па да, і на іх тай ным 
га ла са ван нем бу дуць абра ныя па во сем 
чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі ад кож най воб лас ці 
і го ра да Мін ска.

«Да 8 каст рыч ні ка па він на ад быц ца вы лу чэн-
не кан ды да таў у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, і мы 
па гля дзім, хто гэ та бу дзе, — рас ка за ла жур на ліс-
там стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба-
рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн-

ду маў Лі дзія ЯР МО ШЫ НА. — Гэ та вы ра ша юць 
дэ пу та ты мяс цо ва га ўзроў ню, та му я ду маю, што 
гэ та бу дуць лю дзі вель мі па спя хо выя, тыя, хто 
са праў ды з'яў ля ец ца тва рам на цыі».

Пра ва вы лу чэн ня кан ды да таў у чле ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі на ле жыць прэ зі ды у мам мяс цо вых Са-
ве таў дэ пу та таў ба за ва га ўзроў ню і ад па вед ным 
вы ка наў чым ка мі тэ там, а ў го ра дзе Мін ску — прэ-
зі ды у му Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў і 
Мінск аму га рад ско му вы ка наў ча му ка мі тэ ту.

Вы лу чэн не кан ды да таў бу дзе пра хо дзіць 
з 9 ве рас ня да 8 каст рыч ні ка ўключ на. Пас ля 
аб лас ныя, Мін скі га рад скі вы ка наў чыя ка-
мі тэ ты ў трох дзён ны тэр мін прад ста вяць 
ад па вед ныя да ку мен ты ў ЦВК.

П
РАЙ ШЛО раз мер ка ван не, на ру ках дып лом аб за кан чэн ні 
на ву чаль най уста но вы. І хут ка ня даў нія сту дэн ты 
і бу ду чыя ма ла дыя спе цы я ліс ты вый дуць на ра бо ту. 

Сё ле та, на прык лад, у сель гас ар га ні за цы ях кра і ны ча ка юць 
1820 вы пуск ні коў вы шэй шых і ка ля 3000 вы пуск ні коў 
ся рэд не-спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў. Якія пра вы, га ран тыі, 
прэ фе рэн цыі ім на ле жаць і што ўва хо дзіць у іх аба вяз кі? Пра гэ та 
і ін шае ка рэс пан дэнт да ве да ла ся ў Бе ла рус кім рэс пуб лі кан скім 
ка мі тэ це праф са ю за ра бот ні каў аг ра пра мыс ло ва га комп лек су.

Га ран туе дзяр жа ва...
— Не ўсе вы пуск ні кі — ма ла дыя спе цы я ліс ты. У ад па вед нас ці з 

за ка на даў ствам, пад ма ла ды мі спе цы я ліс та мі, ра бо чы мі, слу жа-
чы мі ма юц ца на ўва зе вы пуск ні кі, у якіх ёсць на ру ках па свед чан не 
аб на кі ра ван ні на ра бо ту і якія пра цу юць на пра ця гу аба вяз ко ва га 
тэр мі ну па раз мер ка ван ні. Пры гэ тым вы пуск ні ком пры зна ец-
ца асо ба, якая на ву ча ла ся ва ўста но ве аду ка цыі, ар га ні за цыі, 
што рэа лі зуе пра гра мы пас ля ву заў скай аду ка цыі.
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

За ле жыць 
ад кож на га

Ра бо та па да сяг нен ні Мэт 
устой лі ва га раз віц ця 
як стыль жыц ця. стар. 2

Дзе губ ля юц ца кад ры для АПК 
і як пе ра маг чы 
кад ра вы го лад.

Пра фе сій ная 
пра бук соў ка

стар. 4, 13

Ду ма е це, так не бы вае? 
Наш ка рэс пан дэнт га то вы 
пе ра ка наць вас 
у ад ва рот ным.

Ха чу ў кал гас! 
І кроп ка

Ча му сель ская мяс цо васць 
менш пры ця галь ная 
для ганд лю.

Вёс ка ў ча кан ні 
ін вес ты цый

стар. 13

стар. 14

За пра ша ем 
на яб лыч ны фэст 
у Ка рэ ліц кі ра ён.

Жоў ты, чыр во ны, 
зя лё ны!..

стар. 16

стар. 3

стар. 2

ВЯСКОВЫ МАЛАДЫ ВЯСКОВЫ МАЛАДЫ 
СПЕЦЫЯЛІСТ:СПЕЦЫЯЛІСТ:
ню ан сы і асаб лі вас ціню ан сы і асаб лі вас ці

ВЫ БА РЫ-2019

Усё толь кі па чы на ец ца!Усё толь кі па чы на ец ца!

Больш за 80 % ма ла дых спе цы я ліс таў, па-
вод ле ін фар ма цыі ўпраў лен ня кад ра вай па-
лі ты кі, уста ноў аду ка цыі Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, за ста юц ца на сва іх пер шых ра бо чых 
мес цах. Гэ та га ўда ло ся да сяг нуць у тым лі-
ку і дзя ку ю чы та му, што най маль нік пры яз-
джае на раз мер ка ван не, за пра шае сту дэн таў 
у сваю ўста но ву, па каз вае, дзе спе цы я ліст 
бу дзе жыць і пра ца ваць і якая ў яго бу дзе 
зар пла та.

За стац ца ў рэ гі ё нах ма ты вуе і жыл лё. Най-
маль ні кі ня рэд ка пра па ну юць арэнд ныя ква-
тэ ру ці дом, а не па кой ці мес ца ў ін тэр на це. 
Да та го ж, у сель скай мяс цо вас ці больш маг-
чы мас цяў кар' ер на га рос ту, і ад па вед на атры-
мання вы шэй шай за ра бот най пла ты.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя па ста ян на 
кан так туе з мяс цо вай вы ка наў чай ула дай, 
аб мяр коў ва ю чы пы тан ні адап та цыі ма ла дых 
спе цы я ліс таў.

Хто зой ме месцы Хто зой ме месцы 
ў верх няй па ла це пар ла мен та?ў верх няй па ла це пар ла мен та?

Сё ле та 1 жніў ня ў баль ні цы 
і па лі клі ні кі кра і ны на свае 
пер шыя ра бо чыя мес цы 
вый шла больш за 9 ты сяч 
ме ды каў. З іх 5,5 ты ся чы — 
ма ла дыя ўра чы-спе цы я ліс ты 
і ўра чы-ін тэр ны, і больш 
за 3,5 ты ся чы — спе цы я ліс ты 
з ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цы яй.
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