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НАДЗЁННАЕ

Блізкая ўлада

7 сакавіка 2019 г.

Чым дыхае «глыбінка»
Мясцовая вертыкаль павінна быць бліжэй да чалавека

Першы намеснік кіраўніка
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь Максім РЫЖАНКОЎ
пазнаёміўся з вытворчасцю фабрыкі
грыбоў «Логал-Бія», пабываў
на прадпрыемстве па перапрацоўцы
сыроваткі «Праймілк», сустрэўся
з працоўным калектывам
горадаўтваральнага завода
«Аўтапровад».
Апошнім часам Шчучын актыўна развіваецца. Кожны год у раёне рэалізуецца ад
аднаго да трох інвестыцыйных праектаў.
Летась тут пачала дзейнічаць фабрыка
па вырошчванні шампіньёнаў. Яе магутнасць — 2,5 тысячы тон грыбоў у год. На
прадпрыемстве створана звыш 100 рабочых месцаў. З пускам другой чаргі, які
адбудзецца сёлета, колькасць работнікаў
падвоіцца. Дырэктар фабрыкі Аляксандр
АЛЕЙНІКАЎ паведаміў, што гэта другі рэалізаваны праект кампаніі ў райцэнтры. Некалькі гадоў таму ўстаноўлена сонечная
станцыя. Раён зацікаўлены ў рабоце з прыватнымі інвестарамі.
— Мая задача — даведацца на месцы,
чым дыхае «глыбінка», як развіваецца рэгіён, пачуць каментарыі ад суб'ектаў гаспадарання і простых работнікаў. Ацаніць
работу мясцовых уладаў можна, у першую
чаргу, па прыцягненні інвестыцый, — адзначыў Максім Рыжанкоў.
У шэрагу такіх праектаў самым унікальным можна назваць вытворчасць сыроватачна-тлушчавага канцэнтрату на заводзе
«Праймілк». Гэта імпартазамяшчальны
прадукт, які забяспечвае ўласны рынак і
добра прадаецца за мяжой. Тавар карыстаецца попытам у 24 краінах свету, нядаўна
наладжаны экспарт у Японію. У суткі завод
перапрацоўвае 360 тон канцэнтраванай сыроваткі, якую малочныя камбінаты раней

папросту вылівалі. Зараз з яе атрымліваецца патрэбны інгрэдыент для харчовай
прамысловасці.
— Профільных прадпрыемстваў такога ўзроўню няма ва ўсёй краіне, — падкрэсліў Максім Рыжанкоў. — Тут і высокая
прадукцыйнасць, і высокія заробкі. Як мне
паведамілі, яны складаюць у сярэднім 1300
рублёў. Добра, што горад прырастае такімі
сучаснымі, канкурэнтнымі прадпрыемствамі. Гэта сведчыць аб спрыяльным асяроддзі
для інвестараў.
На заводзе «Аў тапровад» першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта
сустрэўся з працоўным калектывам. Прадпрыемства ў ліку горадаўтваральных, тут
працуе каля 700 чалавек, але ёсць дэфіцыт
кадраў. І гэта праблема не толькі згаданага завода, але і раёна ў цэлым. Па словах
старшыні Шчучынскага райвыканкама
Сяргея ЛОЖАЧНІКА, патрэба ў працоўных рэсурсах складае да 600 чалавек. На
кожнага беспрацоўнага існуе 10 вакансій.
Прыцягваюцца работнікі з суседніх раёнаў.
Вырашэнне праблемы мясцовыя ўлады бачаць у будаўніцтве жылля, профільным навучанні, прафарыентацыі школьнікаў.
Прыцягненне інвестыцый наўпрост залежыць ад работы з кадрамі, лічыць Максім
Рыжанкоў. Гэта важная ўмова для ўстойлівага развіцця рэгіёна. Каб чалавека замацаваць на роднай зямлі, трэба, каб узровень яго дабрабыту паляпшаўся.
— Гэты аспект можна назваць самым
важным у палітыцы краіны. І рэгіёны адчуваюць дзяржаўную падтрымку. Але многае
залежыць і ад іх саміх — як яны працуюць з
інвестарамі, ствараюць для іх умовы, забяспечваюць сацыяльныя гарантыі сваім жыхарам, — падкрэсліў Максім Рыжанкоў.
Быццам бы многія раёны падобны адзін
да аднаго, кіраўнікі атрымалі адукацыю

ў адной краіне і былі падабраны на свае
пасады. Але атрымліваюцца даволі розныя вынікі. У чым тут справа? На думку
першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта, многае залежыць ад рашэнняў
мясцовай вертыкалі. Яны не павінны адыходзіць ад рэальнасці і патрабаванняў часу,
мусяць быць бліжэй да чалавека.
— Чым больш цеплыні да людзей, чым
больш улады жывуць іх патрэбамі, у рэжыме анлайн адчуваюць змены, бачаць, дзе
каму і калі патрэбна дапамога, тым лепш
рэгіён будзе развівацца. І цэнтр яму хутчэй
акажа падтрымку, бо відавочна, што зерне
дапамогі ўпадзе ў добрую глебу.
Падчас сустрэчы з калектывам былі агучаны новыя планы мясцовых уладаў. Было
заяўлена аб падпісанні ў хуткім часе шэрагу
інвестпраектаў. Не застануцца без увагі і
сацыяльныя праекты. У Шчучыне развіваецца добрая спартыўная інфраструктура,
але няма фізкультурна-аздараўленчага
комплексу з басейнам. Гэта пытанне будзе ўзята пад кантроль абласных уладаў,
запэўніў намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Віктар ЛІСКОВІЧ. Такія аб'екты становяцца часткай сучасных
стандартаў.
Ішла гаворка і аб прыцягненні турыстаў у рэгіён. Адзін з работнікаў завода
«Аў тапровад» прыгадаў, што ў будынку
прадпрыемства падчас Першай сусветнай вайны ўтрымліваліся палонныя французскія афіцэры, сярод якіх быў і будучы
прэзідэнт Францыі Шарль дэ Голь. Гэта
можа стаць тэмай для экспазіцыі. Дарэчы,
у горадзе нямала гіс тарычных аб'ек таў,
якія могуць стаць цікавымі для турыс таў.
У першую чаргу, палац Друцкіх-Любецкіх
ХІХ стагоддзя. Некалькі гадоў таму будынак аднавілі, і ён стаў візітнай карткай
Шчучына.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

Дзіцячая пляцоўка або таўнхаус: што важнейшае?
Жыхары вёскі Дроздава Бараўлянскага сельсавета заклапочаны далейшым лёсам дзіцячай пляцоўкі. Пра гэта яны
расказалі падчас прыёму грамадзян Мінскага раёна, які
правёў старшыня Мінаблвыканкама Анатоль ІСАЧАНКА.
Перадгісторыя пытання наступная.
У 2013 годзе Мінскі раённы выканаўчы камітэт зацвердзіў акт
выбаркі зямельнага ўчастка для будаўніцтва шматкватэрных дамоў, заказчыкам выступала прыватная кампанія. Затым адмяніў
гэтае рашэнне. У 2018-м забудоўшчык звярнуўся ў суд, які прыняў
бок істца і перадаў яму зямлю пад узвядзенне таўнхаусаў.
Як растлумачылі заяўнікі, праблема ў тым, што надзел знаходзіцца на супрацьпажарным разрыве, які аддзяляе жылы масіў
ад лесу. І тут нельга ўзводзіць капітальныя будынкі. Акрамя таго,
гэты ўчастак першапачаткова прызначаўся для абсталявання сістэмы забеспячэння пасёлка вадой. Разам з тым, у 2013-м зямля
з незразумелай прычыны адводзіцца прыватнаму забудоўшчыку.
«Па заканадаўстве адзін і той жа ўчастак не можа быць выдзелены
двойчы для двух аб'ектаў абсалютна рознага прызначэння. Тым
больш што па ўзгадненні з Бараўлянскім сельвыканкамам плошча
аддавалася пад дзіцячую пляцоўку, — рэзюмавалі жыхары. — Калі
б участак сапраўды падпадаў пад капітальную забудову, то быў
бы прададзены з аўкцыёну, паколькі на тэрыторыі сельсавета
надта дарагая зямля».
У праект па абсталяванні дзіцячай пляцоўкі ўклалі значныя сумы
кааператыў «Новае Дроздава» і прыватныя інвестары — адпавед-

на 5689 і каля 30 000 рублёў — і гатовы інвеставаць яшчэ. Аб'ект
вельмі патрэбны пасёлку, паколькі тут пражывае шмат маладых
сем'яў з дзецьмі. Але ў такім няпэўным становішчы жыхары сумняваюцца: ці варта далей траціць сродкі на будаўніцтва?
— Мы на баку людзей, якія пражываюць у Дроздаве: дзіцячай
пляцоўцы быць, — запэўніў старшыня Мінскага райвыканкама
Іван КРУПКО. — Ёсць рашэнне Бараўлянскага сельвыканкама аб
выдзяленні і замацаванні пляцоўкі за кааператывам і пасёлкам.
Пачалі абсталяванне і працягвайце.
Уласнікі жылля з прыватнага сектара вёскі Копішча паскардзіліся на тое, што пры забудове не захоўваюцца нормы па вышыні
дамоў, якія планаваліся першапачаткова. У выніку замест пяціпавярховікаў з'яўляюцца дзесяціпавярховыя гмахі, якія перашкаджаюць камфортнаму пражыванню. Заяўніцы прасілі праверыць законнасць такіх падыходаў. Анатоль Ісачанка абяцаў разабрацца.
— Прыёмы грамадзян падштурхоўваюць нас да вырашэння
пытанняў, якія хвалююць грамадскасць, — адзначыў пасля старшыня Мінаблвыканкама. — Сапраўды, у Копішчы праблемы ёсць,
і мы пра іх ведаем. Неабходна правесці ў вёсцы рэвізію, спыніць
будаўніцтва і ўзаконіць тыя аб'екты, што ўжо ўзведзены. Трэба
паглядзець, дзе ў перспектыве будаваць дзіцячы сад, школу. Жанчыны просяць зменшыць ужо ўзведзеныя дамы, умоўна кажучы,
з дзесяці да пяці паверхаў. Ці магчыма гэта? Яны ўведзеныя ў
эксплуатацыю, і тут жывуць людзі.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Пакістан заяўляе аб зніжэнні напружанасці
ў адносінах паміж Нью-Дэлі і Ісламабадам

Дадон заявіў, што Малдова блізкая
да вырашэння прыднястроўскай праблемы

Міністр замежных спраў
Пакістана Шах Мехмуд Курэшы заявіў, што назірае тэндэнцыю да дээскалацыі напружанасці ў адносінах паміж
Індыяй і Пакістанам.
«Напружанасць у адносінах
паміж Індыяй і Пакістанам, як відаць, зніжаецца, — заявіў
кіраўнік знешнепалітычнага ведамства. — Гэта пазітыўная
падзея». «Пакістан яшчэ больш актывізаваў свае дыпламатычныя намаганні. У сувязі з гэтым мы вырашылі вярнуць пасла Пакістана ў Нью-Дэлі», — паведаміў міністр.
Курэшы таксама адзначыў, што ў пытанні зніжэння напружанасці паміж дзвюма дзяржавамі адыграла таксама
ролю дапамога іншых краін — Кітая, Турцыі, Іарданіі.

Прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон лічыць існуючую на гэты
момант міжнародную абстаноўку спрыяльнай для вырашэння прыднястроўскай праблемы. Як ён заявіў учора,
працэс пакуль тармозіцца толькі ў Кішынёве, дзе пасля
выбараў павінен быць сфарміраваны новы ўрад.
«Я лічу, што справы тут могуць рухацца досыць хутка.
Думаю, што для Расійскай Федэрацыі, для Еўрасаюза і
ЗША гэты рэгіён мог бы быць добрым прыкладам вырашэння замарожаных канфліктаў. І мы блізкія да вырашэння», — сказаў Дадон. «У новай канцэпцыі нічога
не гаворыцца пра федэралізацыю краіны, на якой шмат
спекулююць сёння. У аснове адзінай дзяржавы ляжыць
збалансаваная знешняя палітыка і міжнародна прызнаны
статус пастаяннага нейтралітэту. Без НАТА, замежных
войскаў і г. д. Гэтая канцэпцыя была вельмі добра ўспрынята на Усходзе і Захадзе», — адзначыў прэзідэнт.

«ЗНІЖЭННЕ ЎЗРОЎНЮ
ЗАРОБКАЎ
НЕ ДАПУСКАЕЦЦА»
Мінпрацы пракаментавала
новую пастанову Саўміна
Нагадаем, што 18 студзеня 2019 года Прэзідэнтам быў падпісаны Указ
№ 27 «Аб аплаце працы работнікаў
бюджэтных арганізацый», якім вызначаны асноўныя падыходы па комплекснай змене сістэмы. У рамках рэалізацыі
гэтага Указа была прынята пастанова
Савета Міністраў ад 28 лютага 2019 года № 138 «Аб аплаце працы работнікаў
бюджэтных арганізацый».

У Мінпрацы і сацабароны адзначаюць, што
змяненне сістэмы аплаты працы работнікаў
бюджэтных арганізацый будзе праводзіцца
ў межах выдзеленых на гэтыя мэты сродкаў
з захаваннем наяўнага ўзроўню заработнай
платы кожнага канкрэтнага работніка. У прыватнасці, у адпаведнасці з пунктам 12 Указа,
не дапускаецца зніжэнне памераў налічанай
заработнай платы работнікаў бюджэтных арганізацый (без прэміі), якія дзейнічалі на момант увядзення новых умоў.
У адпаведнасці з пастановай для аплаты
працы работнікаў бюджэтных арганізацый
з 1 студзеня 2020 года будзе прымяняцца
базавая стаўка ў памеры 180 рублёў і новая
18-разрадная тарыфная сетка.
Базавая стаўка, якая ўстанаўліваецца Саветам Міністраў, будзе рэгулявацца цэнтралізавана, а таксама стане асноўным эканамічным інструментам для вызначэння памераў
акладаў (тарыфнай часткі аплаты працы)
работнікаў бюджэтных арганізацый.
Памер базавай стаўкі будзе пераглядацца
штогод, як правіла, з 1 студзеня, і вызначацца з улікам прагнозу асноўных параметраў
сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на
адпаведны год.
Таксама ў адпаведнасці з Указам, з 1 студзеня 2020 года ўводзіцца тарыфная сетка з суадносінамі каэфіцыентаў 1-га і 18-га
тарыфных разрадаў ад 1,00 да 3,00 і міжразраднай дыферэнцыяцыяй каэфіцыентаў
тарыфных разрадаў у сярэднім 6 %.
Размеркаванне работнікаў па прафесійна-кваліфікацыйных групах будзе зроблена
ў адпаведнасці з іх працоўнымі функцыямі (улічваючы складанасць і напружанасць
працы, адказнасць спецыялістаў), а таксама кваліфікацыйнымі патрабаваннямі, што
прад'яўляюцца да іх пасад.
Што датычыцца тарыфнай стаўкі першага
разраду і 27-разраднай Адзінай тарыфнай сеткі
работнікаў, то з 1 студзеня 2020 года яны страцяць сілу і ў далейшым прымяняцца не будуць.
У цэлым, як адзначаюць спецыяліс ты,
прыняцце пастановы Саўміна № 138 з'яўляецца пачаткам работы па комплекснай змене
сістэмы аплаты працы бюджэтнікаў.
Святлана БУСЬКО.

Перад смерцю людзі
бачаць адны і тыя ж сны
Спецыялісты амерыканскага Цэнтра хоспіснай і паліятыўнай дапамогі ў Бафала завяршылі 10-гадовае
даследаванне і зрабілі даволі інтрыгуючае і загадкавае
адкрыццё: аказваецца, незадоўга да смерці да людзей
пачынаюць прыходзіць адны і тыя ж сны.
Назіраючы за паміраючымі пацыентамі, якіх за гэты
час набралася больш за 13 тысяч, спецыялісты выявілі,
што 88 % людзей напярэдадні сканання бачаць неверагодна яркія сны.
Па словах пацыентаў, у 72 % выпадкаў у сне яны мелі
зносіны з памерлымі сваякамі і сябрамі, адчуваючы пры
гэтым цёплыя пачуцці. 59 % пацыентаў у сваіх апошніх
снах пакавалі чамаданы або куплялі білеты — увогуле,
збіраліся ў дарогу.
Загадкавыя сны пачыналіся прыкладна за 10—11 тыдняў да смерці, прычым іх частата імкліва павялічвалася,
а сны станавіліся ўсё ярчэйшымі.

