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Дзя ку ю чы ма ні то рын гу мы змаг лі 
ўба чыць са мыя вост рыя праб ле мы, 
якія сён ня хва лю юць лю дзей. Гэ-
та да зва ляе нам ста віць да дзе ныя 
пы тан ні пе рад ура дам, ад пра цоў-
ваць і ўно сіць пра па но вы па іх вы ра-
шэн ні. Як пра ві ла, та кія пра па но вы 
агуч ва юц ца на па ся джэн нях На цы-
я наль на га са ве та па пра цоў ных і 
са цы яль ных пы тан нях. Гэ та як раз 
тая пля цоў ка, якая дае маг чы масць 
ура ду, праф са юзам і най маль ні кам 
аб мяр коў ваць са мыя ак ту аль ныя 
пы тан ні, шу каць шля хі іх вы ра шэн-
ня, зна хо дзіць кам пра міс па спрэч-
ных пы тан нях.

— Што вы мо жа це ска заць пра 
сі ту а цыю на рын ку пра цы?

— Трэ ба ска заць, што ў па раў-
на нні са сту дзе нем мі ну ла га го да 
коль касць афі цый на за рэ гіст ра ва-
ных бес пра цоў ных ця пер кры ху па-
мен шы ла ся. Зні зіў ся і ка э фі цы ент 
на пру жа нас ці на рын ку пра цы.

Але праф са ю зы вель мі хва люе 
той факт, што па-ра ней ша му да-
стат ко ва вост рай за ста ец ца праб-
ле ма ня поў най за ня тас ці. Та му ад-
ным з га лоў ных пы тан няў для нас 
з'яў ля ец ца эфек тыў ная за ня тасць 
лю дзей. У мі ну лым го дзе мяс цо вым 
ор га нам ула ды бы ла па стаў ле на за-
да ча ства рыць 50 ты сяч ра бо чых 
мес цаў. Па вы ні ках го да іх бы ло 
ство ра на 54 ты ся чы. Гэ та ня дрэн-
ны вы нік.

Мы бу дзем да ма гац ца ад на шых 
са цы яль ных парт нё раў, каб ство ра-
ныя ра бо чыя мес цы бы лі год ны мі па 
за ра бот най пла це, умо вах пра цы. 
Акра мя та го, лю дзей трэ ба на ву-
чыць, пе ра ву чыць для пра цы на гэ-
тых но вых мес цах. Кож ны ча ла век, 
які хо ча пра ца ваць, па ві нен мець 
та кую маг чы масць.

— Вы ра ней агуч ва лі да ныя, 
што толь кі 1,4% ад усіх зволь не-
ных у пер шым паў год дзі мі ну ла га 
го да бы лі ска ро ча ныя. Мно гія кі-
раў ні кі прад пры ем стваў імк нуц-
ца прос та не пра цяг ваць кант-
рак ты і тым са мым эка но міць на 
кам пен са цы ях пры афі цый ным 
ска ра чэн ні. Як мож на па вы сіць 
пра ва вую аба ро ну лю дзей, якія 
пра цу юць па кант рак це?

— Са праў ды, вы ні кі на ша га ма-
ні то рын гу вы яві лі тэн дэн цыю сха ва-
на га ска ра чэн ня. Пры ма дэр ні за цыі, 
рэ струк ту ры за цыі най маль ні кі ўсё 
час цей за мест та го, каб ска ра ціць ра-
бот ні ка, прос та не пра цяг ва юць яму 
кант ракт. У вы ні ку ча ла век не па сва-
ёй ві не лі та раль на за ста ец ца ні з чым. 
Вы плат ня ма, пе ра на ву чан ня ня ма, 
ма тэ ры яль най да па мо гі па бес пра цоўі 
ў пер шы ме сяц так са ма ня ма.

Яшчэ мы за ўва жы лі тэн дэн-
цыю да па мян шэн ня тэр мі наў, на 

якія за клю ча ец ца кант ракт. Ёсць 
прад пры ем ствы, дзе 90, а ча сам 
і ўсе 100% кант рак таў за клю ча ны 
на адзін год. Гэ та ро біц ца з той жа 
мэ тай сха ва на га ска ра чэн ня, каб у 
вы пад ку ча го хут ка і тан на зволь-
ніць ра бот ні ка.

Яшчэ адзін ме тад сха ва на га ска-
ра чэн ня — пры мус да зваль нен ня 
праз змя нен не іс тот ных умоў пра-
цы. Ра бот ні кам уста наў лі ва ец ца 
мі ні маль ны рэ жым пра цы, у вы ні ку 
ча го па мян ша ец ца за ра бот ная пла-
та, і ча ла век вы му ша ны пры няць 
ра шэн не аб зваль нен ні, ні бы та не 
па іні цы я ты ве най маль ні ка.

Уліч ва ю чы гэ тыя тэн дэн цыі, на 
па ся джэн ні На цы я наль на га са-
ве та па пра цоў ных і са цы яль ных 
пы тан нях мы ўнес лі пра па но ву па 
аба ро не тых, хто пра цуе па кант-
рак це: ад пра ца ваў ча ла век год без 
заўваг — кант ракт з ім па ві нен быць 
пра доў жа ны з яго зго ды мі ні мум на 
тры га ды. Гэ та дасць упэў не насць у 
заўт раш нім дні лю дзям і па зба віць 
най маль ні ка ад спа ку сы па ру шаць 
пра вы ра бот ні каў.

Ка лі ж ёсць рэ аль ная па трэ ба ў 
ап ты мі за цыі шта ту, па він на пры мя-
няц ца ўста ноў ле ная фор ма ска ра-
чэн ня, якая аба ра няе ра бот ні каў. 
Яны атрым лі ва юць кам пен са цыю, 
ма юць маг чы масць апе рад жаль на-
га на ву чан ня і ін шыя га ран тыі.

— Як мож на па вы сіць са цы-
яль ную аба ро ну тых, хто стаў 
бес пра цоў ным?

— Урад, праф са ю зы і най маль ні кі, 
пад пі саў шы Ге не раль нае па гад нен не 
на 2016 — 2018 га ды, узя лі на ся бе 
аба вя за цель ства па вы сіць да па мо гу 
па бес пра цоўі да ўзроў ню бюд жэ ту 
пра жы тач на га мі ні му му. І ця пер вя-
дзец ца ра бо та ў гэ тым кі рун ку.

Акра мя та го, мы пра па на ва-
лі ўвес ці да дат ко вую аба ро ну для 
ра бот ні каў. Я ка жу пра іні цы я ты ву 
праф са юзаў па ўвя дзен ні стра ха-
ван ня па бес пра цоўі і пра ме ха ніз мы 
кам пен са цыі за роб ку пры банк руц-
тве прад пры ем ства.

Упер шы ню мы агу чы лі гэ тыя ідэі 
на ра бо чай су стрэ чы з кі раў ні ком 

дзяр жа вы яшчэ ў снеж ні 2015 го-
да. Прэ зі дэнт да ру чыў дэ та лё ва 
пра пра ца ваць гэ тыя тэ мы. Мы вы-
ву чы лі між на род ны во пыт, пра вя лі 
шмат лі кія кан суль та цыі з бе ла рус-
кі мі і за меж ны мі экс пер та мі. І прак-
тыч на ўсе — і най маль ні кі, і ор га ны 
ўла ды, і на ву коў цы — пад тры ма лі 
на шу ідэю.

На наш по гляд, ва ўмо вах ма дэр-
ні за цыі эка но мі кі, ап ты мі за цыі коль-
кас ці шта ту на шэ ра гу прад пры ем-
стваў гэ тыя ме ры не аб ход ныя. Па 
да ных Мі нэ ка но мі кі, за сту дзень — 
ве ра сень 2016 го да ў пра цэ ду рах 
эка на міч най не пла це жаз доль нас ці 
(банк руц тва) зна хо дзіц ца больш за 
тры ты ся чы ар га ні за цый. І прак тыч-
на ў кож най трэ цяй ар га ні за цыі ёсць 
за па зы ча насць па вы пла це за ра-
бот най пла ты.

Ужо ў на ступ ным ме ся цы па він-
ны быць прад стаў ле ны кан крэт-
ныя схе мы ўвя дзен ня стра ха ван ня 
па бес пра цоўі і стра ха ван ня ад 
ня вы пла ты зар пла ты ра бот ні кам 
пры банк руц тве. І праф са ю зы 
пры ма юць ак тыў ны ўдзел у гэ тай 
ра бо це.

Што яшчэ ха чу ска заць: сён ня і 
са мо му ра бот ні ку вель мі важ на кла-
па ціц ца аб тым, каб быць за па тра-
ба ва ным спе цы я ліс там. Гэ та ра ней 
мож на бы ло ад ву чыц ца адзін раз 
і пра ца ваць усё жыц цё на ад ным 
прад пры ем стве. Сён ня зу сім ін шыя 
па тра ба ван ні. Каб быць упэў не ным 
у заўт раш нім дні, трэ ба ўвесь час 
ву чыц ца, па вы шаць сваю ква лі-
фі ка цыю. У за ход ніх кра і нах ка ля 

80% пра ца здоль на га на сель ніц тва 
пра хо дзяць на ву чан не і пе ра пад-
рых тоў ку на пра ця гу ўся го свай го 
пра цоў на га жыц ця. У нас гэ тая ліч-
ба ў ра зы мен шая.

— Аба ро на ін та рэ саў ра бот ні-
каў шмат у чым за ле жыць і ад ка-
лек тыў на га да га во ра, пры ня та га 
ў ар га ні за цыі...

— Без умоў на. На кож ным прад-
пры ем стве, у кож най ар га ні за цыі, 
дзе ёсць праф са юз, на асно ве Ге-
не раль на га па гад нен ня па ві нен 
быць за клю ча ны свой ка лек тыў-
ны да га вор. Гэ ты ла каль ны да ку-
мент мусіць змя шчаць усе нор мы 
Ге не раль на га па гад нен ня і, з улі-
кам асаб лі вас цяў ар га ні за цыі, па-
ляп шаць іх. Мы сён ня на цэль ва ем 
наш праф са юз ны ак тыў на тое, 
што кож ны ка лек тыў ны да га вор 
па ві нен знач на па ляп шаць ста-
но ві шча ра бот ні каў у па раў на нні 
з за ка на даў ствам. Гэ та зна чыць, 
ка лек тыў ны да га вор па ві нен змя-
шчаць кан крэт ныя нор мы, якія б 
аба ра ня лі і пад трым лі ва лі лю дзей. 
Гэ та са мыя роз ныя пы тан ні — за ра-
бот ная пла та, гра фік пра цы, за ах-
воч ван не, за ня тасць, азда раў лен не 
і мно гае ін шае.

— 50 руб лёў прэ міі га ран туе 
ка лек тыў ны да га вор «Бел вес-
та» тым сва ім ра бот ні кам, якія 
не ку раць. Як яшчэ ма раль на і 
ма тэ ры яль на мож на ма ты ва ваць 
ра бот ні каў, якія вя дуць зда ро вы 
лад жыц ця?

— Праф са ю зы заў сё ды ак тыў-
на вя лі і пра цяг ва юць сён ня ра бо-
ту ў кі рун ку ўма ца ван ня зда роўя 
на сель ніц тва. Так, мы за кла лі ў 
Ге не раль нае па гад нен не рэ ка-
мен да цыі аб тым, каб най маль ні кі 
вы лу ча лі срод кі на ўтры ман не і ра-
монт спар тыў ных аб' ек таў, ад ліч ва-
лі гра шо выя срод кі праф са юз ным 
ар га ні за цы ям на пра вя дзен не куль-
тур на-ма са вых, спар тыў ных ме ра-
пры ем стваў, пра па ган ду зда ро ва га 
ла ду жыц ця. Акра мя та го, сён ня Ге-
не раль нае па гад нен не рэ ка мен дуе 
пра ду гледж ваць у ка лек тыў ным да-
га во ры ме ры ма раль на га і ма тэ ры-

яль на га за ах воч ван ня ра бот ні каў, 
якія ўдзель ні ча юць у спар тыў ных 
ме ра пры ем ствах.

А мі ну лым ле там мы рас пра ца-
ва лі рэ ка мен да цыі для кі раў ні коў 
ар га ні за цый па ак тыў ным ужы ван-
ні фор маў і ме та даў ма раль на га і 
ма тэ ры яль на га сты му ля ван ня ра-
бот ні каў, якія вя дуць зда ро вы лад 
жыц ця, зай ма юц ца фі зіч най куль-
ту рай і спор там.

Ка лі ка заць пра ма раль нае за-
ах воч ван не, то гэ та мо жа быць уз-
на га ро джан не гра ма та мі, куб ка мі, 
аб ста ля ван не кут коў спар тыў ных 
да сяг нен няў. Ма тэ ры яль ная пад-
трым ка мо жа быць у на быц ці аба не-
мен таў на за ня ткі спор там, аб ста ля-
ван ні ў ар га ні за цы ях спе цы яль ных 
па мяш кан няў для за ня ткаў фіз куль-
ту рай і спор там, да дат ко вым прэ мі-
ра ван ні і мно гім ін шым.

— Гэ тым ле там прай шла на ві-
на аб тым, што пры ём ныя ма мы 
ства ры лі сваю пер ша сную праф-
са юз ную ар га ні за цыю. Ці ка ва, 
што мо жа даць праф са юз гэ тай 
ка тэ го рыі ра бот ні каў?

— Для лю бой ка тэ го рыі ра бот-
ні каў праф са юз — гэ та ў пер шую 
чар гу аба ро на іх пра цоў ных пра воў і 
са цы яль на-эка на міч ных ін та рэ саў. І 
пры ём ныя ма мы — не вы клю чэн не. 
У іх аформ ле ны пра цоў ныя ад но-
сі ны з най маль ні кам — ад дзе лам 
аду ка цыі, зна чыць па ві нен быць і 
праф са юз.

Та му што лю бы най маль нік — 
заў сё ды ў больш вы гад най па зі цыі, 
чым ра бот нік. У яго ёсць ад мі ніст-
ра цый ны рэ сурс, апа рат, а ра бот нік 
менш ар га ні за ва ны, менш аду ка ва-
ны ў юры дыч ных пы тан нях... І аба-
ра ніць у адзі ноч ку свае пра вы яму 
не заў сё ды ўда ец ца. Гэ та за да ча 
праф са ю за. Ён па ві нен быць свое-
асаб лі вым бу фе рам па між ра бот ні-
кам і най маль ні кам і вы ра шаць усе 
спрэч ныя пы тан ні.

— Коль кі ство ра на пер шас-
ных праф са юз ных ар га ні за цый 
на прад пры ем ствах пры ват най 
фор мы ўлас нас ці? Якія вы ба чы-
це тэн дэн цыі?

— На ша прак ты ка па каз вае, 
што там, дзе ня ма праф са ю за, па-
ру шэн ні пра цоў на га за ка на даў ства 
су стра ка юц ца час цей. Гэ та са мыя 
роз ныя пы тан ні — ад афарм лен ня 
пра цоў ных ад но сін і вы пла ты за-
ра бот най пла ты да кам пен са цыі 
шкод ных умоў пра цы і вы ха ду на 
пен сію.

Та му сён ня мы ак тыў на зай ма-
ем ся ства рэн нем на шых ар га ні за-
цый, у тым лі ку і ў пры ват ным сек-
та ры эка но мі кі. І ёсць пэў ныя, я б 
на ват ска заў ня дрэн ныя, вы ні кі. За 
апош нія паў та ра го да бы ло ство ра-
на больш за 1200 но вых пер ша сных 
праф са юз ных ар га ні за цый, пры чым 
75% з іх — у ар га ні за цы ях пры ват-
най фор мы ўлас нас ці.

Свят ла на БУСЬ КО. 
busko@zviazda.by

Кож ны ка лек тыў ны да га вор 
па ві нен знач на па ляп шаць 

ста но ві шча ра бот ні каў

«Мы ўнес лі пра па но ву па аба ро не 
тых, хто пра цуе па кант рак це: 
ад пра ца ваў ча ла век год 
без за ўваг — кант ракт з ім 
па ві нен быць пра доў жа ны з яго 
зго ды мі ні мум на тры га ды».

«Лю бы най маль нік — заў сё ды 
ў больш вы гад най па зі цыі, 
чым ра бот нік. У яго ёсць 
ад мі ніст ра цый ны рэ сурс, 
апа рат, а ра бот нік менш 
ар га ні за ва ны, менш аду ка ва ны 
ў юры дыч ных пы тан нях... 
І аба ра ніць у адзі ноч ку свае 
пра вы яму не заў сё ды ўда ец ца. 
Гэ та за да ча праф са ю за».

Ка лі ёсць рэ аль ная па трэ ба 
ў ап ты мі за цыі шта ту, па він на 
пры мя няц ца ўста ноў ле ная 
фор ма ска ра чэн ня, якая 
аба ра няе ра бот ні каў. Яны 
атрым лі ва юць кам пен са цыю, 
ма юць маг чы масць 
апе рад жаль на га на ву чан ня 
і ін шыя га ран тыі.

На На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле 
бы ла апуб лі ка ва на па ста но ва Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі №126, у якой тлу ма чыц ца но вы па ра дак 
пры цяг нен ня срод каў.

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі пра ка мен та ва лі гэ ты да-
ку мент: «Баць коў скім ка мі тэ там ні ко лі і не да зва ля ла-
ся збі раць гро шы з баць коў. З гэ тай на го ды заў сё ды 
па сту па ла шмат пы тан няў і скар гаў. Ця пер усе срод кі 
на па трэ бы шко лы бу дуць збі раць па пя чы цель скія са-
ве ты. Баць кі не па він ны ад да ваць на яў ныя гро шы ў 
ру кі прад стаў ні коў па пя чы цель ска га са ве та. Усе срод кі 

па він ны пе ра ліч вац ца на раз лі ко вы ра ху нак шко лы 
або гім на зіі».

У да ку мен це дак лад на вы зна ча на, што са дзей ні-
чан не ў раз віц ці ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы ўста ноў 
аду ка цыі з'яў ля ец ца ад ной з за дач па пя чы цель ска га 
са ве та ўста но вы аду ка цыі. Пры гэ тым чле ны баць коў-
ска га ка мі тэ та ўста но вы аду ка цыі, кі раў ні кі ўста но вы 
аду ка цыі ўзгад ня юць на пра мак, па ме ры і па ра дак вы-
ка ры стан ня срод каў па пя чы цель ска га са ве та. Зме ны 
ўсту па юць у сі лу з 20 сту дзе ня 2017 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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БАЦЬ КОЎ СКАЕ 
«СПОН САР СТВА» — ТОЛЬ КІ 
БЕЗ НА ЯЎ НЫ МІ ГРА ШЫ МА
Баць коў скім ка мі тэ там афі цый на за ба ра ні лі збі раць 
гро шы ў шко лах і дзі ця чых сад ках
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