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У Гро дзен скі ра ён ны суд па сту піў зва рот 
ад 65 га до ва га гро дзен ца, які шу кае 
ўпра ву на свай го най маль ні ка. Маў ляў, 
ня хай суд пры му сіць та го вы пла ціць 
зар пла ту ў поў ным аб' ёме па да га во ры 
пад ра ду. Але ка лі па ча лі раз бі рац ца, 
ака за ла ся, што ў да ку мен це ста яць 
толь кі под піс і пя чат ка. Якія ра бо ты 
па ві нен вы ка наць ра бот нік і па якіх 
та ры фах — не вя до ма. У да га во ры на 
гэ тых рад ках — пра бе лы...

Муж чы на на ня ўся пра ра бам у бу даў-
ні чую ар га ні за цыю па пад рад ным да га-
во ры. Пас ля вы ка нан ня ра бот атры маў 
зар пла ту, але мен шую, чым яго пад на ча-
ле ныя. Свае прэ тэн зіі бу даў нік вы ка заў 
най маль ні ку, але раз мо ва не пры нес ла 
ні я кіх вы ні каў. Та ды гро дзе нец вы ра шыў 
звяр нуц ца ў су до вую ін стан цыю.

За яву, ка неш не, у су дзе пры ня лі. Вось 
толь кі ра за брац ца ў гэ тай сі ту а цыі бу дзе 
скла да на. Га лоў ная пры чы на ў тым, што 
да га вор скла дзе ны не дас ка на ла.

— За яў нік па тра буе ад най маль ні ка вы-
пла ціць яму зар пла ту згод на з та ры фа мі 
для пра ра баў. Але як вы зна чыць гэ тыя 
та ры фы? — за да ец ца пы тан нем суд дзя 
Каст рыч ніц ка га ра ё на Грод на Сяр гей 
СЛА ШЧОЎ. — Ра бот нік па ві нен на стой-
ваць, каб у да га во ры бы ло вы раз на пра-
пі са на, аб чым да моў ле насць. Гэ та зна-
чыць, пад рад на кан крэт ны від ра бот і 

су ма здзел кі. А што ў да га во ры? Ад ны 
пус тыя рад кі...

Як сцвяр джае за яў нік, бы ла вус ная 
да моў ле насць, што най маль нік за-
пла ціць ты ся чу руб лёў у ме сяц. Але на 
па пе ры гэ та не ад люст ра ва на. Ці зго-
дзіц ца ра бо та да вец вы пла ціць гро шы 
пад час су до вай спра вы, не вя до ма. Калі 
перс пек ты вы для за яў ні ка не вель мі 
ста ноў чыя.

— Апош нім ча сам ме на ві та па да га во-
рах пад ра даў уз ні кае шмат праб лем, — 
кан ста туе Сяр гей Сла шчоў. — На прык лад, 
бу даў ні чая фір ма ўзво дзіць аб'ект. Каб не 
раз ду ваць улас ныя шта ты, пры цяг ва юць 
да ра бо ты спе цы я ліс таў звон ку. Але трэ ба 
ра зу мець, што пад рад ны да га вор хоць і 
з'яў ля ец ца свай го ро ду фор май пра цоў-
ных ад но сін з ад па вед ны мі га ран ты я мі, 
але гэ та не паў на вар тас ны пра цоў ны 
да га вор, які рэ гу лю ец ца Пра цоў ным ко-
дэк сам. Тут ёсць ня ма ла шчы лін для най-
маль ні ка. Та му важ на, каб у да ку мен це 
бы лі пра пі са ны і аб' ём ра бот, і іх кошт. 
Вус ная да моў ле насць у та кіх вы пад ках не 
на ка рысць ра бот ні ка.

Бы вае, што най маль нік абя цае вы пла-
ціць зар пла ту пас ля та го, як яго ра бо ту 
пры ме за каз чык і раз лі чыц ца з ім. Але гэ та 
ня пра віль на, ка жуць у су дзе. З ра бот ні-
кам трэ ба раз лі чыц ца за тую ра бо ту, якую 
ён вы ка наў, склас ці акт пры ём кі і за пла-

ціць. Ад нак час цей за ўсё тэр мі ны раз лі ку 
за цяг ва юц ца, і ме на ві та суб пад рад чы кі 
ста но вяц ца са май не аба ро не най ка тэ го-
ры яй. І тут нель га спа дзя вац ца на вус-
ную да моў ле насць, трэ ба за ма цоў ваць 
яе на па пе ры. Пе рад тым, як пад піс ваць, 
лепш пра кан суль та вац ца са спе цы я ліс-
там, на прык лад, у тым жа дэ парт амен це 
па пра цы.

Маг чы ма, та кая сі ту а цыя склад ва ец ца 
з-за фі нан са вых праб лем прад пры ем ства. 
Та кія да га во ры і вус ныя да моў ле нас ці да-
зва ля юць ад ліч ваць менш па дат каў. Па 
сло вах на мес ні ка на чаль ні ка па дат ко-
вай ін спек цыі Каст рыч ніц ка га ра ё на 
Грод на Ана то ля ЯКІМ ЧУ КА, ка ля 40 % 
фон да зар пла ты, якую пла ціць най маль-
нік, скла да юць ад лі чэн ні ў дзяр жаў ныя 
са цы яль ныя струк ту ры. Гэ та да во лі знач-
ная ліч ба. Для мно гіх вы гад ней за пла ціць 
ча ла ве ку, каб утры маць яго на ра бо це, 
чым «пра вес ці» па афі цый ных да ку мен-
тах.

Пры «шэ рых» і «чор ных» зар пла тах і 
«зар пла тах у кан вер це» ча ла век ні бы та ў 
вый гры шы. Абя цаў яму най маль нік ты-
ся чу руб лёў — столь кі ра бот нік і атры мае, 
і ні я кі па да ход ны па да так пла ціць не трэ-
ба, у ад роз нен не ад ле галь на га афарм-
лен ня. Але пры гэ тым най маль нік мо жа 
за пла ціць і менш. І да ка заць што-не будзь 
без афі цый ных да ку мен таў у та кім вы пад-
ку не атры ма ец ца.

— Для ча ла ве ка ў пер шую чар гу важ на 
знай сці ра бо ту з вы со кай зар пла тай, — за-
зна чае Ана толь Якім чук. — А як гэ та по-
тым для яго абер нец ца, ду ма юць да лё ка 
не ўсе. Пы тан ні па чы на юц ца, ка лі абя-
цан ні не вы кон ва юц ца, гро шы ў поў ным 
аб'ёме не вы плач ва юц ца. Та ды па чы на-
юц ца спрэч кі.

Атры маў шы скар гу, пад атко вая ін спек-
цыя пры мае ме ры па вы яў лен ні та ко га 
фак та. Але гэ та па тра буе пэў на га тэр мі ну, 
бо да звол на пра вер ку трэ ба атры маць 
праз мі ніс тэр ства. Асаб лі ва скла да на 
тра піць на прад пры ем ства, якое пра цуе 
менш чым два га ды. Але пры атры ман ні 
та ко га да зво лу амаль паў сюд на на зі ра ец-
ца ўтой ван не за роб каў. І гэ та ад бі ва ец ца 
ў пер шую чар гу на бюд жэ це, ад куль ідуць 
у тым лі ку і са цы яль ныя вы пла ты.

Да та го ж утой ван не зар пла ты не га-
тыў на ўплывае на па мер бу ду чай пен сіі. 
І сён ня мно гім гэ та ўжо ад гук ну ла ся.

Па сло вах ра бот ні ка пад атко вай ін-
спек цыі, у зо не ры зы кі зна хо дзяц ца так са-
ма прад пры ем ствы, якія вя дуць двай ную 
бух гал тэ рыю. Пры вы яў лен ні та кіх ня доб-
ра сум лен ных суб' ек таў гас па да ран ня з іх 
спа га ня юц ца не толь кі па да ткі, збо ры і 
ін шыя аба вяз ко выя пла ця жы, але і пе ні за 
ня свое ча со вую ўпла ту. А не ка то рыя трап-
ля юць не толь кі пад ад мі ніст ра цый ную, 
але і пад кры мі наль ную ад каз насць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Пра гэ та па ве да мі ла 
га лоў ны пра ва вы 
ін спек тар пра цы 
Го мель ска га аб лас но га 
аб' яд нан ня праф са юзаў 
Ка ця ры на ФІ ЛІ ПЦО ВА 
на па шы ра ным па ся джэн ні 
прэ зі ды у ма Са ве та 
аб лас но га аб' яд нан ня.

Як па ве дам ляе Бел ТА, 
на па ся джэн ні раз гля да-
ла ся ра бо та са зва ро та мі 
гра ма дзян, якія па сту пі-
лі ў Го мель скае аб лас ное 
аб'яд нан не праф са юзаў у 
ІІІ квар та ле бя гу ча га го да. 
Для ад кры тас ці і да ступ-
нас ці на ўсіх уз роў нях аб-
лас ной струк ту ры дзей ні-
чае не каль кі ка на лаў для 
зва ро таў. Так, агу чыць 
сваю праб ле му жы ха ры 
рэ гі ё на мо гуць на аса біс-
тых пры ёмах, у вус най або 
пісь мо вай фор ме, а так са-
ма з да па мо гай элект рон-

ных па ве дам лен няў аль бо 
па тэ ле фа на ваў шы на пра-
мую лі нію.

За гэ ты пе ры яд бы ло 
за рэ гіст ра ва на 38 зва ро-
таў, што ў дзевяць ра зоў 
больш, чым за ана ла гіч-
ны пе ры яд 2018 го да. Та кі 
да вер, на дум ку га лоў на га 
ін спек та ра пра цы аб лас но-
га аб' яд нан ня праф са юзаў, 
аб умоў ле ны знач най пра-
ва пры мя няль най прак ты-
кай і во пы там праф са юз-
ных ар га ні за цый у аба ро не 
ін та рэ саў гра ма дзян.

На аса біс тых пры ёмах 
кі раў ніц тва і ра бот ні каў аб-
лас но га аб' яд нан ня праф-
са юзаў пра на ба ле лыя 
пы тан ні рас ка за лі 92 ча-
ла ве кі. Стар шы ні ра ён ных 
і Го мель ска га га рад ско га 
аб' яд нан няў на аса біс тым 
пры ёме пры ня лі 114 гра ма-
дзян (за ана ла гіч ны пе ры яд 

2018 го да — 91 ча ла ве ка). 
Най больш праб лем ны мі 
і хва лю ю чы мі за ста юц ца 
пы тан ні, якія да ты чац ца 
пра цоў ных пра воў і га-
ран тый ра бот ні каў (29 % 
ад агуль най коль кас ці зва-
ро таў), тэ ма апла ты пра цы 
(17,5 %).

«Усе зва ро ты, якія па-
сту пі лі ў Го мель скае аб-
лас ное аб' яд нан не праф-
са юзаў, бы лі раз гле джа ны 
ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны. 
За яў ні кам да дзе ны пад ра-
бяз ныя тлу ма чэн ні і пісь-
мо выя ад ка зы», — пад крэс-
лі ла Ка ця ры на Фі ліпцо ва. 
Так са ма яна ад зна чы ла 
вы со кую ак тыў насць ра-
ён ных аб' яд нан няў праф-
са юзаў у ра бо це са зва-
ро та мі гра ма дзян. Так, 
у жніў ні ў Пет ры каў скае 
ра ён нае аб' яд нан не звяр-
ну ла ся са ні тар ка Кап цэ віц-
ка га псі ха не ўра ла гіч на га 

до ма-ін тэр на та. Жан чы на 
пра сі ла па са дзей ні чаць у 
пад аў жэн ні кант рак та. Пры 
пе ра мо вах з най маль ні кам 
та кая да моў ле насць бы ла 
да сяг ну та.

У лі пе ні жы вё ла вод ад-
на го з аг ра прад пры ем стваў 
ра ё на па ве да міў пра па ру-
шэн ні ў на лі чэн ні зар пла ты. 
За май бя гу ча га го да за яў-
ні ку не да лі чы лі 79 руб лёў. 
Най маль ні ку на кі ра ва лі 
рэ ка мен да цыю аб лік ві-
да цыі па ру шэн няў, якую 
той пра іг на ра ваў. За яў ні ку 
рас тлу ма чы лі, як аб скар-
дзіць дзе ян ні най маль ні ка, 
і да па маг лі склас ці за яву 
ў ка мі сію па пра цоў ных 
спрэч ках прад пры ем ства. 
У ве рас ні за па зы ча насць 
бы ла вы пла ча ная.

Так са ма ў рэ гі ё не прай-
шло 20 вы яз ных праф са-
юз ных пры ёмаў гра ма дзян, 
пры пра вя дзен ні боль шас-

ці з іх пры сут ні ча лі прад-
стаў ні кі пра ку ра ту ры. Кан-
суль та цыі атры ма лі 75 гра-
ма дзян. Так, на пры ёме ў 
КУП «Хой ніц кі ка му наль-
нік» ма ла ды спе цы я ліст 
агу чы ла сваю праб ле му. 
Пры ехаў шы па раз мер ка-
ван ні ў ра ён, па цяр пе лы ад 
на ступ стваў ка та стро фы на 
Чар но быль скай АЭС, яна 
апы ну ла ся без да ху над 
га ла вой. Да вы ра шэн ня 
сі туа  цыі да лу чы лі ся прад-
стаў ні кі ўпраў лен ня сель-
скай гас па дар кі і хар ча ван-
ня, ад дзе ла ЖКГ рай вы-
кан ка ма, КЖУП «Хой ніц кі 
ка му наль нік». Як вы нік — 
ма ла до му спе цы я ліс ту 
вы дзе лі лі асоб ны па кой 
у шмат ква тэр ным до ме 
дзяр жаў на га жыл фон ду. 
Так са ма аформ ле ны да-
ку мен ты для па ста ноў кі 
на ўлік для па ляп шэн ня 
жыл лё вых умоў. Дзяў чы-

не рас тлу ма чы лі ўмо вы 
атры ман ня льгот на га крэ-
ды ту на на быц цё та ва раў 
пер шай не аб ход нас ці, 
які да ец ца вы пуск ні кам 
дзяр жаў ных на ву чаль ных 
уста ноў. Па ве да мі лі і пра 
да дат ко выя га ран тыі і кам-
пен са цыі, звя за ныя з ра бо-
тай у зо нах ра ды я цый на га 
за брудж ван ня.

Як не ад на ра зо ва пад-
крэс лі ва ла ся на па ся джэн-
ні, у аб лас ным аб' яд нан ні 
праф са юзаў раз гляд зва-
ро таў гра ма дзян но сіць 
сіс тэм ны ха рак тар. «Праф-
са юз ныя ар га ні за цыі ўсіх 
уз роў няў ары ен та ва ны на 
поў ны, аб' ек тыў ны і свое-
ча со вы раз гляд зва ро таў 
гра ма дзян, у тым лі ку ІП і 
юры дыч ных асоб, у праф-
са юз ныя ор га ны», — рэ зю-
ма ва ла Ка ця ры на Філіп-
цова.

ШТО ХВА ЛЮЕ? Са мы мі час ты мі зва ро та мі жы ха роў Го мель скай воб лас ці 
за ста юц ца апла та пра цы і га ран тыі ра бот ні кам

Інфаграфіка Аляксандра АСІПЕНКІ.

ЗА РА БІЎ ЗА РА БІЎ 
ЦІ СТРА ЦІЎ?ЦІ СТРА ЦІЎ?

Ча му не вар та спа дзя вац ца на «шэ рую» зар пла туЧа му не вар та спа дзя вац ца на «шэ рую» зар пла ту

СУД ДЫ СПРА ВА


