
Пра ры нак пра цы
Уз ро вень агуль на га бес-

пра цоўя (па кла сі фі ка цыі 

Між на род най ар га ні за цыі 

пра цы) у на шай кра і не, па 

сло вах мі ніст ра, па дае з 

2009 го да. Та ды ён скла даў 

6,3 % ся род на сель ніц тва 

пра ца здоль на га ўзрос ту, 

у 2018 го дзе — 4,5 %.

Дзяр жаў ная служ ба за ня-

тас ці што год да па ма гае пра-

ца ўлад коў вац ца пры клад на 

175 ты ся чам ча ла век. У кан-

цы мі ну ла га го да ў Мін ску 

ўпер шы ню быў пра ве дзе ны 

элект рон ны кір маш ва кан-

сій. Гэ ты фар мат, ад зна чы-

ла мі ністр, пла ну ец ца ўка-

ра ніць па ўсёй кра і не. Акра-

мя та го, на па ча так гэ та га 

го да ў Бе ла ру сі пра цу юць 

134 пры ват ныя агенц твы па 

пра ца ўлад ка ван ні, з іх 78 у 

Мін ску.

Ве дам ства, па сло вах 

Іры ны Кас це віч, не зды мае 

з па рад ку дня маг чы масць 

па вы шэн ня да па мо гі па бес-

пра цоўі. Сён ня яе ся рэд ні 

па мер скла дае 27 руб лёў. 

У 2019 го дзе пры Па ла це 

прад стаў ні коў бу дзе ство ра-

на ра бо чая гру па па ўня сен ні 

змя нен няў у за кон аб за ня-

тас ці на сель ніц тва. І адзін з 

ме ха ніз маў, які бу дзе пра-

пра цоў вац ца, — да па мо гі па 

бес пра цоўі. На га да ем, што 

ра ней ся род пра па ноў гу-

ча ла та кая, як маг чы масць 

раз лі ку да па мо гі па бес пра-

цоўі, зы хо дзя чы з ся рэд-

няй зар пла ты на апош нім 

ра бо чым мес цы, так са ма 

раз гля да ла ся пы тан не аба-

вяз ко ва га стра ха ван ня ад 

бес пра цоўя.

Пра ба зу не за ня тых 
у эка но мі цы

Да 1 снеж ня 2018 го да бы-

ла ство ра на ба за не за ня тых 

у эка но мі цы пра ца здоль ных 

гра ма дзян. І кож ны ча ла век 

мо жа пра ве рыць, ці ёсць ён у 

гэ тай ба зе. Гэ тая пра цэ ду ра 

ака за ла ся вель мі за па тра-

ба ва най. Ло гін і па роль, каб 

пра ве рыць, ці ўклю ча ны яны 

ў спі сы, за пы та лі больш за 

паў та ры ты ся чы ча ла век.

На пы тан не аб тым, на-

коль кі ска ра ці ла ся коль касць 

пер ша па чат ко ва ўклю ча ных 

у ба зу пра ца здоль ных гра ма-

дзян (та кіх бы ло ка ля 500 ты-

сяч), мі ністр ад ка за ла, што 

кант роль ны зрэз бу дзе зроб-

ле ны пас ля ка ляд ных свят. 

Бу дзе ўлі ча ная ін фар ма цыя 

аб тым, ка му ка мі сіі да па-

маг лі пра ца ўлад ка вац ца, 

ка го ад пра ві лі на на ву чан не, 

ка го вы клю чы лі па роз ных 

пры чы нах (у су вя зі з цяж кай 

жыц цё вай сі ту а цы яй, на прык-

лад). Яна так са ма да пус кае, 

што нор мы дэ крэ та з пунк ту 

гле джан ня ад ня сен ня гра ма-

дзян да за ня тых ці не за ня тых 

у эка но мі цы мо гуць змя няц ца 

па ме ры раз віц ця ін фар ма-

цый на га рэ сур су. «Для Мі ніс-

тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны гэ тая ба за — уні-

каль ны ін стру мент, які да зва-

ляе ўба чыць, што ад бы ва ец-

ца на рын ку пра цы, су час ную 

сі ту а цыю. Мы на ват вы яві лі 

шэ раг но вых на прам каў за ня-

тас ці ча ла ве ка, не стан дарт-

ных. І бу дзем удас ка наль ваць 

сам нар ма тыў на-пра ва вы 

акт, які рэ гу люе гэ ты кі ру нак 

пра цы», — ска за ла Іры на 

Кас це віч.

Пра зар пла ту
Ужо амаль во сем га доў як 

зня тыя ўсе ад мі ніст ра цый-

ныя бар' е ры і аб ме жа ван ні 

ў апла це пра цы ра бот ні каў 

рэ аль на га сек та ра эка но мі-

кі. Цяпер у пла нах — ап ты-

мі за цыя і спра шчэн не сіс-

тэ мы на лі чэн ня за ра бот най 

пла ты ў бюд жэт най сфе ры. 

«У 2018 го дзе мы ак тыў на 

над гэ тым пра ца ва лі, — ска-

за ла мі ністр. — Пад рых та ва-

ны пра ект ука за «Аб апла це 

пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных 

ар га ні за цый», які вы зна чае 

асноў ныя па ды хо ды да гэ та-

га. Ду маю, ён бу дзе пры ня ты 

ў най блі жэй шы час».

Чым бы ла вы клі ка на не-

аб ход насць у ім? Па сло вах 

мі ніст ра, у Бе ла ру сі ў мі ну-

лыя га ды сфар мі ра ва ла ся 

до сыць гру васт кая сіс тэ ма 

апла ты пра цы бюд жэт ні каў. 

Іх за ро бак скла да ец ца не 

толь кі з акла ду, але і з вя-

лі кай коль кас ці роз ных да-

плат і за ах воч ван няў. Но вы 

нар ма тыў на-пра ва вы акт 

на кі ра ва ны на нар маль ную, 

зра зу ме лую сіс тэ му апла ты 

пра цы, каб ста біль ная част-

ка акла ду бы ла на ўзроў ні 

50—60 %, ас тат няе — сты-

му лю ю чыя над баў кі. Пла ну-

ец ца так са ма 27 та рыф ных 

раз ра даў та рыф най сет кі 

ска ра ціць да 18, а та рыф-

ную стаў ку пер ша га раз ра-

ду за мя ніць ба за вай стаў кай. 

Бу дуць па шы ра ны паў на моц-

твы кі раў ні коў дзярж ор га наў 

і бюд жэт ных ар га ні за цый — 

каб най больш эфек тыў на 

сты му ля ваць ра бот ні каў.

Тэмп рос ту рэ аль най за-

ра бот най пла ты ў 2019 го-

дзе ў па раў на нні з 2018-м, 

па вод ле пра гно зу, па ві нен 

склас ці ў бюд жэт най сфе ры 

104 %, у рэ аль ным сек та ры 

эка но мі кі — 103,8 %.

Так са ма мі ністр пра цы і са-

цы яль най аба ро ны рас ка за-

ла аб пры яры тэт ных кі рун ках 

раз віц ця ў сфе ры рын ку пра-

цы сён ня. Гэ та ўдас ка на лен-

не ме ха ніз му праг на за ван ня 

па трэб нас ці эка но мі кі ў кад-

рах; пе ра ход ад за яў ляль на га 

да вы яў ляль на га прын цы пу 

са дзей ні чан ня за ня тас ці; ука-

ра нен не элект рон ных пра цоў-

ных кні жак, а так са ма ме ха-

ніз ма ква ці ра ван ня ра бо чых 

мес цаў для пра ца ўлад ка ван-

ня асоб з ін ва лід нас цю; удас-

ка на лен не на цы я наль най сіс-

тэ мы ква лі фі ка цый, у рам ках 

якой бу дуць рас пра цоў вац ца 

пра фе сій ныя стан дар ты. На 

пад ста ве пра фстан дар таў, 

якія бу дуць рас пра цоў ваць 

най маль ні кі, бу дуць ка рэк-

та вац ца і аду ка цый ныя стан-

дар ты.

Пра па жы лых 
і пен сіі

Удзель ная ва га жы ха-

роў на шай кра і ны ва ўзрос-

це 65 га доў і ста рэй шых у 

2018 го дзе скла ла 14,7 %, 

па пра гно зе на 2030 год іх 

коль касць да сяг не 20,5 %. 

У 2019-м пла ну ец ца рас пра-

ца ваць і за цвер дзіць на цыя-

наль ную стра тэ гію ў ін та рэ-

сах па жы лых гра ма дзян, 

якая за кра не ўсе ас пек ты іх 

жыц ця дзей нас ці: зда роўе, 

фі зіч ную ак тыў насць, аду ка-

цыю на пра ця гу ўся го жыц-

ця, фар мі ра ван не без бар'-

ер на га ася род дзя, пен сій нае 

за бес пя чэн не, за ня тасць, 

са цы яль нае аб слу гоў ван не 

і пад трым ку, пе ра адо лен-

не гра мад скіх стэ рэа ты паў, 

звя за ных са ста рэн нем.

На ка нец 2018 го да коль-

касць пен сі я не раў у Бе ла ру сі 

скла ла 2 міль ё ны 561,1 ты-

ся чы ча ла век, а пен сі я не-

раў па ўзрос це — 2 міль ё ны 

102,1 ты ся чы. «З пры няц-

цем ра шэн ня аб па вы шэн ні 

пен сій на га ўзрос ту пай шло 

зні жэн не коль кас ці пен сі я не-

раў. Рэ фор ма, бяс спрэч на, 

ака за ла свой уплыў», — ад-

зна чы ла Іры на Кас це віч.

І пра па мер пен сій: па вы-

ні ках 2018 го да тэмп рос ту 

пен сіі па ўзрос це, па вод ле 

па пя рэд ніх пра гно заў, скла-

дзе 107,8 %. Гэ тая ды на мі ка 

за ха ва ец ца і ў 2019-м — ча-

ка ец ца, што пен сіі па вя лі чац-

ца на 10,8 %. Ся рэд няя пен-

сія ў снеж ні скла ла 352 руб лі, 

ся рэд няя па ўзрос це — 394 

руб лі. Па пра гно зах, ся рэд-

няя пен сія за 2019 год скла-

дзе ка ля 411 руб лёў.

Пра са цы яль ныя 
па слу гі

Больш за 90 ты сяч ча ла-

век атрым лі ва юць са цы яль-

ную да па мо гу до ма. Ак тыў на 

раз ві ва ец ца та кі кі ру нак, як 

дзён нае зна хо джан не гра-

ма дзян па жы ло га ўзрос ту 

ў тэ ры та ры яль ных цэнт рах 

аб слу гоў ван ня на сель ніц-

тва (ТЦСАН). Та кая фор ма 

ра бо ты вы клі кае асаб лі вую 

ці ка васць у ак тыў ных пен-

сі я не раў.

Вель мі за па тра ба ва ныя 

(пры рост склаў 6 %) і атры-

ма юць да лей шае раз віц цё 

так са ма ад дзя лен ні дзён на га 

зна хо джан ня для ін ва лі даў у 

ТЦСАН. Ак тыў на ста лі раз ві-

вац ца па слу гі ня ні і ся дзел кі.

Тэ ры та ры яль ныя цэнт ры 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва Іры на Кас це-

віч на огул лі чыць уні каль-

ным ме ха ніз мам да па мо гі. 

Іх у кра і не 146, і яны рэа-

лі зу юць ста цы я на ра за мя-

шчаль ныя кі рун кі да па мо гі. 

Акра мя та го, у кра і не пра цуе 

80 уста ноў, якія пра ду гледж-

ва юць па ста ян нае і ча со вае 

пра жы ван не для тых, хто 

мае па трэ бу ў па ста ян ным 

до гля дзе. «Ра зам з тым 

ак тыў на ста лі раз ві вац ца 

мі ні-да мы для пра жы ван-

ня па жы лых лю дзей: за раз 

пра цуе 62 та кія ад дзя лен ні 

круг ла су тач на га зна хо джан-

ня пры ТЦСАН. У іх пра жы-

ва юць больш за дзве ты ся-

чы ча ла век», — ад зна чы ла 

Іры на Кас це віч.

«У цэ лым у сфе ры са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня 

мы бу дзем імк нуц ца мак сі-

маль на ахоп лі ваць па слу га-

мі адзі но кіх па жы лых гра-

ма дзян, мы па ста ві лі за да чу 

дай сці да кож на га ча ла ве ка, 

які ў гэ тым мае па трэ бу», — 

за яві ла мі ністр.

Да рэ чы, за раз у Бе ла ру-

сі на ліч ва ец ца 134 ты ся чы 

адзі но кіх лю дзей, ста рэй-

шых за 60 га доў, а тых, 

хто адзі но ка пра жы вае, — 

634 ты ся чы. Пры гэ тым ад-

ной з пры яры тэт ных фор маў 

ра бо ты з імі, як і з асо ба мі з 

ін ва лід нас цю, спе цы я ліс ты 

лі чаць дзяр жаў ны са цы яль-

ны за каз. На сён ня ў кра і не 

за клю ча на 82 та кія да га-

во ры па між мяс цо вы мі вы-

кан ка ма мі і не дзяр жаў ны мі 

не ка мер цый ны мі ар га ні за-

цы я мі, ся род якіх — Бе ла-

рус кае та ва рыст ва Чыр во-

на га Кры жа, Бе ла рус кае та-

ва рыст ва ін ва лі даў па зро-

ку, Бе ла рус кая аса цы я цыя 

да па мо гі дзе цям-ін ва лі дам 

і ма ла дым ін ва лі дам, Бе ла-

рус кае та ва рыст ва глу хіх, 

РГА «Ма ці су праць нар ко ты-

каў», Бе ла рус кі дзі ця чы хос-

піс, Бе ла рус кае та ва рыст ва 

ін ва лі даў.

У цэ лым, што да ты чыц-

ца са цы яль ных па слуг, то на 

сён ня ў на шай кра і не раз-

горт ва ец ца сіс тэ ма ма ні то-

рын гу іх якас ці, мяр ку ец ца, 

што яна бу дзе дзей ні чаць на 

кож ным уз роў ні — ад рэ гі я-

наль на га да агуль на рэс пуб-

лі кан ска га.

Свят ла на БУСЬ КО.
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По шук пад за ва ла мі ў Маг ні та гор ску 
за вер ша ны: 39 за гі ну лых...

У МНС Ра сіі аб вяс ці лі 

аб за кан чэн ні по шу ка ва-

вы ра та валь най апе ра цыі 

на мес цы вы бу ху і аб ва лу 

ў шмат па вяр хо вым жы лым 

до ме ў Маг ні та гор ску. Пра 

гэ та па ве да міў на мес нік кі-

раў ні ка ве дам ства Аляк сандр Чуп ры ян. Ён рас ка заў, што 

ра бо ты пе ра хо дзяць у ін жы нер на-бу даў ні чую ста дыю, 

і ад зна чыў, што вы ра та валь ная апе ра цыя бы ла вель мі 

скла да най: ра та валь ні кі зна хо дзі лі ся пад па гро зай аб ва лу 

па шко джа ных кан струк цый, пе рад ае ТАСС. Ра ней з-пад 

аб лом каў да ста лі це ла апош няй ах вя ры аб ва лу. Па сло-

вах Чуп ры я на, больш у бу дын ку лю дзей не за ста ло ся. Як 

вя до ма, вы бух ад быў ся ў дзе ся ці па вяр хо вым па нэль ным 

жы лым до ме на пра спек це Кар ла Марк са ў Маг ні та гор-

ску ра ні цай 31 снеж ня, у вы ні ку ча го цал кам аб ры нуў ся 

адзін з пад' ез даў. У пер шыя га дзі ны пас ля тра ге дыі бы лі 

вы ра та ва ны 18 ча ла век. Яшчэ шас ця рых, у тым лі ку два іх 

дзя цей (адзін з іх — 11-ме сяч ны хлоп чык — пра вёў пад за-

ва ла мі больш за 35 га дзін), су пра цоў ні кі МНС вы ра та ва лі 

ў хо дзе да лей шай апе ра цыі ўжо не па срэд на пры раз бо ры 

раз бу ра на га бу дын ка. 39 ча ла век за гі ну лі... Най больш 

маг чы мая пры чы на та го, што ад бы ло ся — вы бух бы та во га 

га зу. Кі раў нік СК Аляк сандр Баст ры кін за явіў, што га за вае 

аб ста ля ван не ў па цяр пе лым до ме не пра вя ра лі больш 

за паў го да. След чыя не вы яві лі сля доў уз рыў чат кі пры 

агля дзе час так за ва лаў у Маг ні та гор ску. Пры гэ тым у СК 

пад крэс лі лі, што ад пра цоў ва юц ца ўсе вер сіі зда рэн ня.

Бе лы дом аца ніў уплыў «шат даў на» 
на эка но мі ку ЗША

У вы ні ку част ко ва га пры пы нен ня ра бо ты фе дэ раль ных 

уста ноў з-за ад сут нас ці бюд жэ ту (так зва ны «шат даўн») аб'-

ём вы твор час ці ў ЗША кож ныя два тыд ні бу дзе ска ра чац ца 

на 0,1 пра цэн та. Пра гэ та за явіў стар шы ня Са ве та эка на-

міч ных кан суль тан таў Бе ла га до ма Ке він Ха сэт. Та кое зні-

жэн не маг чы мае, ка лі бюд жэт ны кры зіс «удас ца вы ра шыць 

у най блі жэй шыя не каль кі тыд няў», — пры во дзіць яго сло вы 

агенц тва Blооmbеrg. 21 снеж ня Кан грэс ЗША не за цвер дзіў 

пра ект бюд жэ ту на 2019 фі нан са вы год з-за роз на га лос сяў з 

прэ зі дэн там До наль дам Трам пам. На на ступ ны дзень шэ раг 

фе дэ раль ных уста ноў у Злу ча ных Шта тах ча со ва спы ні лі 

ра бо ту з-за ад сут нас ці фі нан са ван ня. Да вы ра шэн ня гэ та га 

пы тан ня ка ля 800 ты сяч аме ры кан скіх дзярж слу жа чых не бу-

дуць атрым лі ваць зар пла ту. Част ка ра бот ні каў ад праў ле на ў 

пры му со вы не аплат ны ад па чы нак. Тыя су пра цоў ні кі, ад чы ёй 

пра цы дзяр жа ва не мо жа ад мо віц ца, па він ны пра цяг ваць 

вы кон ваць свае служ бо выя аба вяз кі без апла ты. Га вор ка 

ідзе, у пры ват нас ці, аб пер са на ле пра ва ахоў ных ор га наў і 

ор га наў вы ка нан ня па ка ран няў. Трамп на стой вае на сва ім 

па тра ба ван ні да аме ры кан ска га Кан грэ са вы лу чыць больш 

за 5 міль яр даў до ла раў на бу даў ніц тва сця ны ўздоўж мя жы з 

Мек сі кай. Дэ ма кра ты згод ныя на кі ра ваць на аба ро ну мя жы 

толь кі $1,3 млрд. Ра ней Трамп за явіў, што «шат даўн» мо жа 

пра цяг нуц ца «доў гі час».

Луўр ле тась на ве да лі 10 міль ё наў ча ла век
Луўр па ста віў аб са лют ны 

рэ корд на вед валь нас ці му зе яў. 

Па сло вах ды рэк та ра Луў ра Жа-

на-Лю ка Мар ці нэ са, у 2018 го-

дзе му зей на ве да лі больш за 

10 міль ё наў ча ла век. Та кім чы-

нам, быў па бі ты ўлас ны рэ корд 

2012-га, ка лі най буй ней шы фран цуз скі му зей на ве да лі 

9 млн 700 тыс. ча ла век. Мар ці нэс звяз вае но вы рэ корд 

з ад наў лен нем між на род на га ту рыз му ў Па ры жы пас-

ля спа ду на вед валь нас ці, які на зі раў ся пас ля тэ рак таў у 

фран цуз скай ста лі цы. Рос ту спры я лі так са ма ра бо ты па 

па шы рэн ні пра сто ры му зея і па ча так про да жаў бі ле таў 

у ін тэр нэ це. Дру гое мес ца ў све це па на вед валь нас ці 

зай мае На цы я наль ны му зей Кі тая, а трэ цяе на ле жыць 

Мет ра по лі тэн-му зею ў Нью-Ёр ку.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ВАША ПРАЦА ЗА СЛУ ГОЎ ВАЕ 
ЎВА ГІ І ПРЫ ЗНАН НЯ

Ра бот ні кам і ве тэ ра нам сіс тэ мы ор га наў 

і ар га ні за цый са цы яль най аба ро ны

Па ва жа ныя та ва ры шы!

Сар дэч на він шую вас са зна мя наль най да тай — 

100-год дзем сіс тэ мы ор га наў па пра цы і са цы яль най 

аба ро не.

Вы з'яў ля е це ся на дзей ным парт нё рам дзяр жа вы ў 

па бу до ве спра вяд лі ва га гра мад ства, за сна ва на га на 

прын цы пах доб ра га, уваж лі ва га і кла пат лі ва га стаў лен-

ня да лю дзей, аба ра ня е це ін та рэ сы прак тыч на кож на га 

ча ла ве ка.

Ва ша да стой ная пра ца, на кі ра ва ная на пад трым ку 

ве тэ ра наў, па жы лых лю дзей, лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі, сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей, за слу-

гоў вае ўва гі і пры знан ня.

Дзя кую вам за пра фе сі я на лізм, імк нен не і га тоў насць 

пра цяг нуць ру ку да па мо гі ча ла ве ку ў цяж кай жыц цё вай 

сі ту а цыі.

Ад усёй ду шы жа даю вам моц на га зда роўя, шчас ця і 

пос пе хаў ва ўсіх спра вах і па чы нан нях.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар

ЯК ВЫ РАС ТУЦЬ ЗА РОБ КІ 
БЮД ЖЭТ НІ КАЎ І ПЕН СІІ?

П
РА ўдас ка на лен-

не на цы я наль най 

сіс тэ мы ква лі фі-

ка цый, пе ра ход ад за яў-

ляль на га да вы яў ляль на га 

прын цы пу са дзей ні чан ня 

за ня тас ці, на цы я наль ную 

стра тэ гію ў ін та рэ сах па-

жы лых гра ма дзян, а так-

са ма аб тым, ча му трэ ба 

мя няць сіс тэ му на лі чэн-

ня за ра бот най пла ты ў 

бюд жэт най сфе ры, на-

пя рэ дад ні пра фе сій на га 

свя та — Дня са цы яль на га 

ра бот ні ка — жур на ліс там рас ка за ла мі ністр пра цы і 

са цы яль най аба ро ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ.


