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ЗАНЯТАСЦЬ 30 лістапада 2018 г. 15
Дзе шу каць пра цу?

Па ста ян на дзе ю чая ка мі сія па ка ар ды на цыі ра бо ты па 
са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва Ва ло жын ска га 
рай вы кан ка ма пра цяг вае сваю ра бо ту па пра ца ўлад ка ван ні 
пра ца здоль ных гра ма дзян, не за ня тых у эка но мі цы.

Ня даў на ў бу дын ку Івя нец ка га па сял ко ва га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та ад бы ло ся чар го вае па ся джэн не ка мі сіі, на якім пры-
сут ні ча лі два нац цаць яе чле наў і пяць кі раў ні коў ар га ні за цый 
і прад пры ем стваў, што раз мя шча юц ца на тэ ры то рыі па сёл ка і 
Івя нец ка га сель са ве та, па ве дам ляе ра ён ная га зе та Ва ло жын-
шчы ны «Пра цоў ная сла ва».

Па да па мо гу звяр ну лі ся дзе сяць ча ла век. Ча ты ры ад ра зу 
атры ма лі на кі ра ван не на пра цу дзя ку ю чы та му, што з кі раў-
ні ка мі за га дзя бы ло вы ву ча на пы тан не па ва кан сі ях, якія з'я-
вяц ца ў най блі жэй шы час. Яшчэ двое прэ тэн дэн таў ра бо чыя 
мес цы атры ма юць на пра ця гу ме ся ца. Ас тат нім бы ла да дзе на 
юры дыч ная кан суль та цыя па пра ца ўлад ка ван ні ў рам ках вы-
ка нан ня Дэ крэ та № 3.

Між ін шым, ін фар ма цыю аб пра ца ўлад ка ван ні мож на атры-
маць на сай це рай вы кан ка ма: httр://www.vоlоzhіn.gоv.bу. 
У раз дзе ле «Са цы яль ная сфе ра» трэ ба вы браць «Са цы яль ная 
аба ро на», да лей — «Аб са дзей ні чан ні за ня тас ці на сель ніц тва». 
Тут жа мож на да ве дац ца аб на ступ ных па ся джэн нях па ста ян-
най ка мі сіі. Да рэ чы, яны пра хо дзяць у бу дын ку рай вы кан ка ма 
кож ны дру гі і чац вёр ты чац вер ме ся ца з 15 да 17 га дзін.

На ву чаць аг ра біз несу
У Ар шан скім рэ гі ё не стар туе са цы яль ны пра ект для 

сель скіх жан чын. Як па даць за яў ку?

Бе ла рус кі дзі ця чы фонд 
су мес на з мяс цо вым рай вы-
кан ка мам за пус кае са цы яль-
ны даб ра чын ны пра ект «На-
ву чан не жан чын Ар шан ска га 
ра ё на ас но вам аг ра біз не су, 
пра дук цый на му вы ка ры стан-
ню зя мель ных участ каў для 
атры ман ня да дат ко ва га да хо ду для сям'і, ад крыц ця ма ло га 
біз не су і ўклю чэн ню ў пра цэс са ма за ня тас ці», па ве дам ляе 
«Ар шан ская га зе та».

Да ўдзе лу ў пра ек це за пра ша юц ца іні цы я тыў ныя і пра ца-
здоль ныя жан чы ны ра ё на, якія ма юць свае пры ся дзіб ныя 
ўчаст кі, якія га то выя атрым лі ваць да дат ко выя ве ды ў га лі не 
аг ра біз не су і ўжы ваць іх у пра цы на сва іх участ ках, атрым лі-
ва ю чы да дат ко вы да ход для сва ёй сям'і.

У рам ках пра ек та жан чы ны змо гуць атры маць ка рыс ныя 
па ра ды ад біз нес ме наў, якія прак ты ку юць у га лі не ма ло га 
прад пры маль ніц тва ў аграр най сфе ры.

Па кі нуць за яў ку па тэн цый ным удзель ні цам пра па ну юць 
па тэ ле фо не: 8 (0216) 51-03-91, а так са ма па ад ра се: г. Ор ша, 
вул. Ле ні на, д. 43, ка бі нет № 19.

З УЛІ КАМ УСІХ З УЛІ КАМ УСІХ 
ЖЫЦ ЦЁ ВЫХ АБ СТА ВІНЖЫЦ ЦЁ ВЫХ АБ СТА ВІН

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й «МС».)

Спарт сме ны, уклю ча ныя ў спі-
сач ныя са ста вы на цы я наль ных і 
збор ных ка ман даў Бе ла ру сі, на ву-
чэн цы спе цы я лі за ва ных ву чэб на-
спар тыў ных уста ноў, дзі ця ча-юнац-
кіх спар тыў ных школ пад па да юць 
пад ка тэ го рыю за ня тых у эка но мі-
цы. Роў на як і жы ха ры кра і ны, якія 
атрым лі ва юць аду ка цыю ў дзён най 
фор ме ці до ма (вы клю чэн не — да-
дат ко выя кур сы і трэ нін гі).

Не ўзнік не пы тан няў да тых, хто 
вы хоў вае дзя цей да ся мі га доў, дзя-
цей з ін ва лід нас цю да 18 га доў, тра-
іх і больш не паў на лет ніх. Ка лі вы 
афі цый на за рэ гіст ра ва ны ў якас ці 
бес пра цоў на га або пра хо дзі це пе-
ра пад рых тоў ку, па вы шэн не ква лі-
фі ка цыі па на кі ра ван ні ор га наў па 
пра цы, то так са ма лі чы це ся за ня-
ты мі.

Ка го яшчэ не бу дуць 
уно сіць у ба зу?

Ёсць шэ раг вы пад каў, ка лі гра-
ма дзян, якія не пра цу юць, не бу-
дуць ад но сіць да лі ку не за ня тых у 
эка но мі цы. На прык лад, на пра ця-
гу квар та ла, пас ля та го як ра бот нік 
быў зволь не ны. Ка лі ж кант ракт 
ска са ва лі з-за ска ра чэн ня шта та, 
не ад па вед нас ці спе цы я ліс та па са-
дзе, якую ён зай маў, праз стан зда-
роўя, за кан чэн ня тэр мі на дзе ян ня 
кант рак та, то ў вас ёсць «ад тэр мі-
ноў ка» на паў го да.

Вай скоў цаў, ра бот ні каў ва е ні за-
ва ных ар га ні за цый, з які мі бы лі пе-
ра пы не ны ўка за ныя ад но сі ны, рэ-
зер віс таў і ва ен на аба вя за ных пас-
ля пра хо джан ня збо раў на пра ця гу 
шас ці ме ся цаў так са ма не бу дуць 
за но сіць у спіс не за ня тых. А тыя, хто 
ад ву чыў ся на дзён ным ад дзя лен ні, 
до ма або ў ду хоў най се мі на рыі, 
атры ма юць «ад тэр мі ноў ку» да кан-
ца ка лян дар на га го да, у якім яны 
вы пус ці лі ся з аль ма-ма тар.

У ба зу не тра пяць і пры зна ныя 
су дом не дзея здоль ныя, гра ма дзя-
не з ін ва лід нас цю, тыя, хто мае пра-
ва на пен сію па стра це кар мі це ля ў 
су вя зі з ня шчас ным вы пад кам на 
вы твор час ці ці пра фзах вор ван нем 
або сам атрым лі вае стра ха выя вы-
пла ты пас ля траў мы на ра бо це. 
А так са ма жы ха ры кра і ны, якім на-
ліч ва юць пен сіі і дзяр жаў ныя да па-
мо гі (за вы клю чэн нем ад на ра зо вых 
да па мог).

Не за ня ты мі не лі чац ца алім пій-
скія чэм пі ё ны, якім вы плач ва юць 
дзяр жаў ную сты пен дыю, тыя, хто 
здае ў арэн ду па мяш кан ні і ма шы-
на-мес цы (пры ўмо ве апла ты па да-
ход на га па да тку). Дэ крэт не за кра-
не су жэн цаў вай скоў цаў і ма ла дых 
спе цы я ліс таў, ка лі ў мяс цо вас ці, дзе 

яны жы вуць, ня ма маг чы мас ці пра-
ца ўлад ка вац ца.

Ся род гра ма дзян, якіх не бу дуць 
уклю чаць у ба зу, так са ма жан чы-
ны, што зна хо дзяц ца пад ме ды цын-
скім на гля дам пад час ця жар нас ці і 
ро даў, га ра джа не і вяс коў цы, ад-
праў ле ныя на пры му со вае ля чэн не, 
у мес цы па збаў лен ня во лі (ці пад 
хат ні арышт), ля чэб на-пра цоў ныя 
пра фі лак то рыі.

Да рэ чы, ка лі вы пра цу е це або 
ву чы це ся за мя жой, то так са ма не 
бу дзе це аплач ваць «ка му нал ку» па 
стап ра цэнт ным та ры фе.

Як фар мі ру ец ца 
ба за да ных?

Ту ды за піс ва ец ца на ступ ная ін-
фар ма цыя: імя, проз ві шча, імя па 
баць ку не за ня та га гра ма дзя ні на, 
яго да та на ра джэн ня, пол, гра ма-
дзян ства, звест кі аб рэ гіст ра цыі па 

мес цы жы хар ства (зна хо джан ня), 
від, се рыя і ну мар да ку мен та, які 
свед чыць асо бу, ідэн ты фі ка цый ны 
ну мар.

Ба за фар мі ру ец ца кож ныя паў-
го да і ўдак лад ня ец ца раз у квар-
тал. Пе ра да ваць ін фар ма цыю для 
яе мо гуць дзяр жаў ныя ор га ны і ін-
шыя ар га ні за цыі — пры да па мо зе 
ад мыс ло вай элект рон най па слу гі. 
Ця пер так са ма рас пра цоў ва ец ца 
пра гра ма, праз якую жы ха ры кра і -
ны змо гуць да ве дац ца, ці тра пі лі 
яны ў ба зу.

На мес цах з не за ня ты мі гра ма-
дзя на мі пра цу юць па ста ян ныя ка-
мі сіі. У іх склад увай шлі дэ пу та ты, 
спе цы я ліс ты вы кан ка маў, прад-
стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў, 
прад пры ем стваў ра ё на. Па ся джэн-
ні пра вод зяц ца па не аб ход нас ці, 
але не ра дзей за два ра зы на ме-
сяц. Ка мі сіі па ве дам ля юць лю дзям 
аб тым, што тыя тра пі лі ў спіс, 
да па ма га юць пад бі раць ва кан-
сіі, зай ма юц ца рэ са цы я лі за цы яй 
асоб, якія вя дуць аса цы яль ны лад 
жыц ця. А гра ма дзян, якія ака за лі-
ся ў цяж кіх жыц цё вых сі ту а цы ях, 
мо гуць цал кам ці част ко ва па зба-
віць ад апла ты па слуг па поў ным 
та ры фе.

Што ад но сіц ца да цяж кіх 
жыц цё вых сі ту а цый?

Та кія сі ту а цыі мож на ўмоў на па-
дзя ліць на ча ты ры бло кі. Пер шы — 
стан зда роўя. На прык лад, на яў-
 насць у ча ла ве ка за хвор ван ня, якое 
з'яў ля ец ца па ка зан нем да ўста наў-
лен ня ін ва лід нас ці, але яна з ней кіх 
пры чын па куль што не аформ ле на, 
пра цяг лае ад наў лен не пас ля траў-
мы, пра хо джан не кур са ля чэн ня і 
рэ абі лі та цыі ад нар ка за леж нас ці.

Дру гі блок — не аб ход насць до-
 гля ду дзя цей, ста рэй шых за сем 

га доў. На прык лад, школь нік ста іць на 
дыс пан сер ным улі ку з хра ніч ным 
за хвор ван нем, на ву ча ец ца до ма 
пас ля хва ро бы. Трэ ці блок — не аб-
ход насць па ста ян на га ці ча со ва га 
до гля ду да рос лых не пра ца здоль-
ных гра ма дзян. Чац вёр ты — ад-
сут насць маг чы мас ці пра ца ўлад-
ка ван ня. Тут мо гуць быць та кія 
аб' ек тыў ныя пры чы ны, як знач ная 
ад да ле насць мес ца жы хар ства ад 
ор га наў тэ ры та ры яль най служ бы 
за ня тас ці, не рэ гу ляр ная транс парт-
ная су вязь, ад сут насць ва кан сій па 
спе цы яль нас ці.

Да цяж кіх жыц цё вых сі ту а цый 
ад но сяць і не ка то рыя ін шыя вы пад-
кі. На прык лад, пры чы нен не шко ды 
зда роўю, ма ё мас ці ў вы ні ку сты хій-
ных бед стваў, па жа раў, над звы чай-
ных сі ту а цый. Пры чы най, праз якую 
да зва ля ец ца вы зва ліць ад поў най 
апла ты па слуг, мо жа стаць пе ра-
езд на но вае мес ца жы хар ства ці 
стра та са цы яль ных су вя зяў пад час 
ад бы ван ня па ка ран ня, пры му со ва-
га ля чэн ня, рэ абі лі та цыі.

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы-
яль най аба ро ны пад крэс лі ва юць, 
што гэ ты пе ра лік пры клад ны, ён не 
за кры ты. У ка мі сіі за ста ец ца пра ва 
пры маць ра шэн не па кож най кан-
крэт най сі ту а цыі.

Якія па слу гі па да ра жэ юць 
для ўтры ман цаў?

Не за ня тыя ў эка но мі цы гра ма-
дзя не з 1 снеж ня 2019 го да бу дуць 
аплач ваць па стап ра цэнт ным та-
ры фе га ра чую ва ду, а з 1 каст рыч-
ні ка на ступ на га го да — газ (пры 
на яў нас ці ін ды ві ду аль ных га за вых 
ацяп ляль ных пры бо раў) і ацяп лен-
не. Ця пер на сель ніц тва кам пен суе 
ка ля 80 % за трат на элект ра энер гію 
і 20 % — на цеп ла вую.

Тут ёсць не каль кі ню ан саў. Па-
пер шае — на ліч ваць «ка му нал ку» 
па поў най бу дуць у тым вы пад ку, 
ка лі не пра цу ю чы з'яў ля ец ца ўлас-
ні кам, най маль ні кам ці аран да та-
рам жы ло га па мяш кан ня, чле нам 
ар га ні за цыі-за бу доў шчы ка, лі зін-
га ат ры маль ні кам або за клю чыў 
да га вор до ле ва га бу даў ніц тва. На 
бес пра цоў на га, які жы ве ў ква тэ ры, 
дзе пла цель шчы кам лі чыц ца ін шы 
ча ла век (яго ма ці, на прык лад), па-
вы ша ныя та ры фы не рас паў сюдж-
ва юц ца.

Па-дру гое — аплач ваць па слу гі ў 
стап ра цэнт ным па ме ры не за ня та-
му гра ма дзя ні ну да вя дзец ца толь кі 
за ся бе. Для ас тат ніх за рэ гіст ра ва-
ных жы ха роў ква тэ ры ні чо га не 
зме ніц ца.

Мі ніс тэр ства ЖКГ ра ней пры во-
дзі ла раз лік та го, як мо жа вы рас ці 
«ка му нал ка» для тых, хто тра піць у 
ба зу. На прык лад, у двух па ка ё вай 
ква тэ ры пло шчай 48 м2 на па да грэў 
ва ды бы ло за тра ча на 0,6 Гкал, а на 
ацяп лен не зрас хо да ва на 1,2 Гкал. 
Ка лі ў ёй пра жы вае тры ча ла ве кі і 
ўлас нік — бес пра цоў ны, то апла та 
за га ра чую ва ду па вя лі чыц ца на 
5—6 руб лёў, а за аба грэў — на 15. 
Ка лі б не за ня ты ўлас нік жыў у та кой 
ква тэ ры адзін, то кошт за ацяп лен не 
вы рас бы на 60 руб лёў.

Да пус цім, гэ тае ж па мяш кан не 
аб ста ля ва на га за вым ацяп ляль-
ным пры бо рам. За ме сяц зрас хо-
да ва на 150 м3 га зу. Пры ўмо ве, што 
там за рэ гіст ра ва на трое жы ха роў і 
ўлас нік ся дзіць без ра бо ты, жы роў-
ка «па ця жэе» пры клад на на 15—16 
руб лёў. Ка лі не за ня ты ўлас нік жы ве 
адзін, то газ для яго па да ра жэе на 
40 руб лёў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
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