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Сё ле та ў спіс рэ гі ё наў 
Ма гі лёў скай воб лас ці 
з на пру жа най сі ту а цы яй 
на рын ку пра цы тра піў 
і Круг лян скі ра ён. Што ста ла 
пры чы най і як яна вы ра ша ец ца, 
ка рэс пан дэнт «МС» вы свят ля ла 
на мес цы.

ПМК ПАД ВЯ ЛО
Круг лае — утуль ны не вя ліч кі 

га ра док на ра цэ Друць, да Ма гі-
лё ва ўся го 52 кі ла мет ры. У го ра-
дзе жы ве больш за 7600 ча ла век. 
Пра мыс ло вас ці вя лі кай ня ма. З 
най больш буй ных прад пры ем-
стваў — ПМК № 266, «Сель гас-
тэх ні ка», сем сель гас прад пры ем-
стваў. Да ня даў ня га ча су на той 
жа ПМК пра ца ва лі лю дзі амаль з 
усёй Ма гі лёў скай воб лас ці і на ват 
най блі жэй шых на се ле ных пунк-
таў Ві цеб скай. Але ле тась шмат 
хто з іх зволь ніў ся, і гэ та, як ка-
жуць у ра ё не, вель мі пад ка сі ла 
ліч бу па бес пра цоўі.

— Ад ток кад раў ад быў ся та-
му, што на ПМК пра ца ва ла ка ля 
150 ін ша га род ніх ра бот ні каў, — 
ка жа стар шы ня Круг лян ска га 
рай вы кан ка ма Сця пан ПА-
ЛОН НІ КАЎ. — Гэ та жы ха ры Ар-
шан ска га, Та ла чын ска га ра ё наў, 
а так са ма Шкло ва і Ма гі лё ва. У 
прад пры ем ства бы лі свае аб' ек ты 
ў ін шых на се ле ных пунк тах, і там 
пра ца ва лі мяс цо выя. Не ка то рыя 
з аб' ек таў бы лі зда дзе ны. Ад па-
вед на, лю дзі і зволь ні лі ся.

— Ле тась у нас бы ло ство ра-
на 31 ра бо чае мес ца, — ус ту пае 
ў раз мо ву на мес нік стар шы ні 
Круг лян ска га рай вы кан ка-
ма па эка но мі цы Кан стан цін 
ГА РЫ НО ВІЧ. — Але на са май 
спра ве ліч ба ўдвая вы шэй шая. 
Ста тыс ты ка не ўліч вае тыя ра бо-
чыя мес цы, якія ства ра юц ца пры 
ад крыц ці сет ка вых крам. Ёсць 
ню ан сы і пры ўлі ку ва кан сій на 
пры ват ных прад пры ем ствах. 
На прык лад, на ТАА «Ра місд-
рэў камп лект» бы ло ство ра на 30 
но вых ра бо чых мес цаў, але гэ та 
нам у за лік не пай шло — прад-
пры ем ства лі чыц ца з коль кас цю 
су пра цоў ні каў да 100 ча ла век.

Ле тась у ра ё не бы ло за рэ гіст-
ра ва на но вае прад пры ем ства 
«Лес Кам Вуд» і ство ра на пяць но-
вых ра бо чых мес цаў. Яшчэ сем 
з'я ві лі ся на швей най вы твор час ці. 
Прад пры маль ныя лю дзі вы ку пі-
лі за ба за вую ве лі чы ню ў вёс-
цы Аль ша ні кі-2 бу ды нак бы лой 
шко лы і за пус ці лі вы твор часць. 
Пла ну юць па шы рац ца.

— На огул, уз ро вень бес-
пра цоўя ў нас скла дае 0,4 % 
пры пра гноз ным не больш за 
0,9 %, — ка жа Кан стан цін Га ры-
но віч. — Але за кошт пры ня тых і 
зволь не ных, у боль шас ці, як ужо 
ка за лі, па ПМК, атры маў ся та кі не 
вель мі пры ваб ны вы нік.

Ак цэнт у Круг лян скім ра ё не 
ро біц ца на пры ват най дзей нас-
ці. У лі ку прад пры ем стваў, што 
ак тыў на пра цу юць, — за во ды 
«Ус ход ні» па пе ра пра цоў цы дру-
гас най сы ра ві ны і «Ра місд рэў-
камп лект». Яны ж і са мыя буй-

ныя па коль кас ці за ня тых на вы-
твор час ці. На пер шым іх больш 
за 100 ча ла век, на дру гім кры ху 
менш за гэ тую ліч бу. Абод ва зна-
хо дзяц ца ў зо не бы ло га ль но за-
во да і ма юць доб рыя перс пек ты-
вы для раз віц ця. І ад ны мі гэ ты-
мі прад пры ем ства мі круг лян скі 
біз нес не аб мя жоў ва ец ца. Толь кі 
ле тась у ра ё не бы лі за рэ гіст ра-
ва ны 30 прад пры маль ні каў і тры 
юры дыч ныя асо бы.

— Ка лі ра ней ад кры ва лі ся 
звы чай ныя кра мы, то ця пер ак-
тыў на раз ві ва ец ца сфе ра ІT, — 
удак лад няе на мес нік стар шы ні 
па эка но мі цы. — Ад кры ва юць ін-
тэр нэт-кра мы, рас пра цоў ва юць 
сай ты. Ак ты ві за ва лі ся і фер ме ры. 
У раёне 19 ся лян ска-фер мер скіх 
гас па да рак, ёсць на ват ся мей ныя 
ды нас тыі. Па за ле тась удзель ная 
ва га гэ тых гас па да рак у вы твор-
час ці ва ла вой сель ска гас па дар-
чай пра дук цыі скла да ла 2,5 %, а 
ле тась уз рас ла да 4 %. Фер ме ры 
ста лі вы рошч ваць больш буль-
бы, га род ні ны, збож жа і зер не-
ба бо вых.

РЭ ЗЕР ВЫ 
ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ

Яны, да рэ чы, у ра ё не вя лі-
кія — ха пае не за дзей ні ча ных вы-
твор чых аб' ек таў, участ каў для 
вя дзен ня біз не су.

— За клі ка ем не за ня тае на сель-
ніц тва па чы наць сваю спра ву і 
браць суб сі дыю на яе па ча так, — 
ка жа стар шы ня рай вы кан ка ма. — 
І по пыт ёсць. У нас ад кры лі абут-
ко вую май стэр ню, ёсць ах вот ныя 
ўзяць да па мо гу на раз віц цё аса-
біс тай пад соб най гас па дар кі. 
На гэ тую па зы ку рэ аль на ку піць 
не каль кі ка роў. А яшчэ ак тыў на 
шу ка ем ін вес та раў. У нас ёсць 
два ці ка выя ін вес ты цый ныя 
пра ек ты. Част ка Круг лян ска га 
ра ё на — гэ та ля сы і ба ло ты, — на-
цыя наль ныя эка ла гіч ныя за каз-
ні кі. І мы бу дзем ра ды ін вес та ру, 
які ство рыць у нас вы твор часць 
па шо ка вай за ма роз цы гры боў 
і ягад. Дру гі пра ект, які мы рэ-
кла му ем, — бу даў ніц тва фер мы 
па вы твор час ці мя са ін дыч кі. Для 
гэ та га ў нас ёсць вель мі доб рая 
пля цоў ка.

У ра ё не так са ма шу ка юць вы-
ха ды на між на род ны ўзро вень. 
Ня даў на рэ гі ён стаў чле нам Бе-
ла рус кай гра мад скай ар га ні за цыі 
«Па рад нё ныя га ра ды».

— Тое, што мы ста лі паў на вар-
тас ны мі чле на мі гэ тай ар га ні за-
цыі, ад кры вае пе рад на мі доб-
рыя перс пек ты вы для раз віц ця. 
У са ка ві ку па е дзем у Брэст на 
су стрэ чу га ра доў-па бра ці маў 
Бе ла ру сі і Гер ма ніі. А ў кра са ві ку 
пла ну ец ца су стрэц ца з ра сі я на мі 

ў Жо дзі не, — удак лад няе на-
мес нік стар шы ні рай вы кан ка-
ма па са цы яль ных пы тан нях 
Ан жэ ла ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

— Унут ра ныя рэ зер вы ў нас 
ёсць, але ра ён ма ла хто ве дае, — 
да дае Сця пан Па лон ні каў. — За-
дзей ні ча ем усе сфе ры — і куль-
тур ныя, і аб мен школь ні ка мі, і 
роз ныя ін шыя. Бу дзем вы хо дзіць 
са сва ім фес ты ва лем «Свя та 
ляль кі» на аб лас ны ўзро вень. 
Тры га ды та му да нас пры яз-
джа лі ўся го адзін-два ра ё ны, а 
ле тась бы ло ўжо 14. Гэ ты кі ру-
нак у нас раз ві ва ец ца як ра мес-
ніц тва — спра бу ем рэа лі зоў ваць 
та кія вы ра бы. Тут за дзей ні ча ны і 
ін ва лі ды. Шчыль на пра цу ем над 
ства рэн нем но вых ра бо чых мес-
цаў. Збі ра ем ся ад крыць швей-
ную вы твор часць у бы лым бу-
дын ку спар тыў най шко лы. Ужо 
і па тэн цый ны па куп нік ёсць. 

Ле тась, да рэ чы, у нас бы лі ство-
ра ны дзве вы твор час ці па па шы-
ве адзен ня.

ПА КІМ ПЛА ЧА 
РА БО ТА

У ра ё не плён на пра цуе 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 пад кі раў ніц твам стар шы ні 
рай са ве та. Па сло вах сак ра та-
ра ка мі сіі На стас сі ЦІ ШЧАН КІ, 
не за ня тых у эка но мі цы ра ё на 
1211 пра ца здоль ных ча ла век. 
Іс нуе элект рон ная ба за, дзе ёсць 
пад ра бяз ная ін фар ма цыя на 
кож на га з іх — коль кі дзя цей на 
вы ха ван ні, якая ёсць ма ё масць, 
чым зай ма ец ца. Нех та ву чыц-
ца, нех та ў дэ крэ це, нех та хво-
ры. Та кія бес пра цоў ныя па він ны 
пры нес ці па цвяр джа ю чы да ку-
мент, і іх вы зва ляць ад аба вяз ку 
кам пен са ваць дзяр жа ве вы дат кі. 
З агуль най коль кас ці не за ня тых 
без уваж лі вых пры чын — 681 ча-
ла век: 404 жы вуць у Круг лым і 
277 на ся ле.

— У ка мі сіі па са дзей ні чан ні 
за ня тас ці ёсць прад стаў ні кі ўсіх 
на шых ар га ні за цый — 23 спе цы я-
ліс ты, — рас каз вае На стас ся. — Да 
кож на га бес пра цоў на га па ды хо-
дзім ін ды ві ду аль на, вы свят ля ем, 
якую мае спе цы яль насць, дзе 
пра ца ваў і коль кі, за кошт ча го 
жы ве, ці ёсць праб ле мы са зда-

роў ем. І ра бо та пад бі ра ец ца з 
улі кам усіх гэ тых аб ста він. Ка мі сія 
так са ма пе ры я дыч на вы яз джае 
на вёс ку. Ня даў на, на прык лад, 
пра ца ва лі ў Ком се ні чах. Ка-
рыс ную ін фар ма цыю аб ра бо-
це раз мя шча ем на сай це, да ём 
кан суль та цыі па тэ ле фо не. Але 
час та бы вае, што сам ча ла век не 
за ці каў ле ны пра ца ваць. Вось, на-
прык лад, пра во дзі лі па ся джэн не 
на ба зе гас па дар кі «Друць-Аг ра», 
за пра ша лі 34 ча ла ве кі, а прый шлі 
толь кі шэсць.

Лю дзей так са ма па пя рэдж ва-
юць аб ад каз нас ці: ка лі яны не 
пра ца ўлад ку юц ца або не пры ня-
суць да ку мен ты, дзе бу дзе ўка за-
на ўваж лі вая пры чы на іх бяз дзей-
нас ці, ім з 1 мая да вя дзец ца кам-
пен са ваць ка му наль ныя па слу гі 
па эка на міч на аб грун та ва ных 
цэ нах. Па тэн цый на ў спіс мо гуць 
тра піць 68 ча ла век, якім па гра-
жае стап ра цэнт ная кам пен са цыя 
вы дат каў па цяп ле, і сем ча ла век, 
якіх ча кае тое ж са мае па га зе.

Але не ка то рых та кія перс пек-
ты вы зу сім не пу жа юць. На ват 
на ся ле ста ла мод на не пра ца-
ваць. А ра бо ты, як свед чаць су-
раз моў цы, там бо лей чым ха пае. 
У асноў ным на фер мах, у кал га-
сах, мож на зай мац ца прад пры-
маль ніц кай дзей нас цю або тры-
маць уласную гас па дар ку — бы ло 
б жа дан не пра ца ваць. Але гэ та ў 
дэ фі цы те. У Ця це рын скім сель-
са ве це, на прык лад, 46 та кіх бес-
пра цоў ных.

— Усе яны мо гуць пра ца ўлад-
ка вац ца, але на ват на ра за выя 
гра мад скія ра бо ты не жа да юць 
вы хо дзіць, быц цам ім гро шы не 
па трэб ны, — абу ра ец ца стар шы-
ня сель са ве та На дзея ЯРО МІ-
НА. — Лю дзі з тур мы прый шлі, іх 
пра ца ўлад ка ва лі, а яны два тыд ні 
па пра ца ва лі і зволь ні лі ся.

У За пруд скім сель са ве це 
бес пра цоў ных 22 ча ла ве кі.

— Гэ та адзін і той жа кан тын-
гент, — у сэр цах ка жа стар шы ня 
сель са ве та Свят ла на ФРАН ЦУ-
ЗА ВА. — Ра ён ная вы яз ная ка мі сія 
пры яз джае, усіх бес пра цоў ных 
збі ра ем, пад бі ра ем ра бо ту ін ды-
ві ду аль на, а яны нос адварочва-
юць. Ле тась ча ла век во сем пра-
ца ўлад ка ва лі, але не факт, што 
яны на доў га за тры ма юц ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СА ДЗЕЙ НІ ЧАН НЕ ЗА НЯ ТАС ЦІ

ШАНЦ 
ДЛЯ БЕС ПРА ЦОЎ НА ГА,
або Як у Круг лян скім ра ё не пра ца ўлад коў ва юць на сель ніц тва

 Кам пе тэнт на
На чаль нік упраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не Круг лян ска га рай вы кан ка ма Га лі на МА ЗОК:

— Сё ле та 1 сту дзе ня на ўлі ку ста я лі 25 гра ма дзян, з іх 19 бес пра-
цоў ных, пры на яў нас ці 164 ва кан сій. Ле тась мы пра ца ўлад ка ва лі 
375 ча ла век, у тым лі ку 242 з лі ку бес пра цоў ных. На пе ра на ву-
чан не на кі ра ва лі 23 ча ла ве кі, з якіх 19 не па срэд на пад за каз най-
маль ні ка. У гра мад скіх ра бо тах узя лі ўдзел 11 ча ла век. Пра во дзім 
кір ма шы ва кан сій, ку ды за пра ша ем і ін ва лі даў. Аказ ва ем са дзей-
ні чан не ў ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай дзей нас ці. Ле тась ся мі 
бес пра цоў ным ад ра са ва лі ся суб сі дыі на агуль ную су му 19,8 ты ся-
чы руб лёў. На гэ ты год мы рас пра ца ва лі но выя кі рун кі ра бо ты па 
за ах воч ван ні гра ма дзян пра ца ваць. Ся род іх та кія, як пра вя дзен не 
ак цый «Ты дзень за ня тас ці», «Бес пра цоў ная ма ці», пра вя дзен не 
спе цы я лі за ва ных кір ма шоў для асоб з ін ва лід нас цю і тых, якія вы-
зва лі лі ся з мес цаў па збаў лен ня во лі, ар га ні за цыя на ба зе сель-
 са ве таў вы яз ных дзён «Ма лы біз нес на ся ле».

Стар шы ня рай вы кан ка ма Сця пан ПА ЛОН НІ КАЎ 
і яго на мес нік Ан жэ ла ЛУ КА ШЭ ВІЧ 

аб мяр коў ва юць перс пек ты вы па раз віц ці ра ё на.

Сак ра тар ка мі сіі На стас ся ЦІ ШЧАН КА дэ ман струе, 
як вя дзец ца ўлік бес пра цоў ных Круг лян ска га ра ё на.


