
28 снежня 2018 г.НАДЗЁННАЕ2

Асноў ная ро ля праф са юзаў за клю ча-

ец ца ў тым, каб да ма гац ца для ра бот-

ні каў год на га за роб ку, ства рэн ня бяс-

печ ных умоў іх пра цы і за бес пя чэн ня 

са цы яль ных га ран тый. Та му Фе дэ ра-

цыя праф са юзаў Бе ла ру сі за раз пра-

па нуе за ка на даў ча за ма ца ваць нор му, 

якая пра ду гледж вае ўдзел прад стаў ні-

ка пра фка ма не толь кі пры пры няц ці 

та кіх зна ка вых для ра бот ні ка ра шэн-

няў, як, на прык лад, зваль нен не яго па 

іні цы я ты ве най маль ні ка, але так са ма і 

пры за клю чэн ні або пра даў жэн ні кант-

рак та. Аб гэ тай і ін шых іні цы я ты вах, а 

так са ма аб асноў ных вы ні ках мі ну ла га 

го да мы па га ва ры лі са стар шы нёй Бе-

ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў куль-

ту ры, ін фар ма цыі, спор ту і ту рыз му 

Тац ця най ФІ ЛІ МО НА ВАЙ.

Пры пры зна чэн ні над баў кі 
пры слу ха юц ца да пра фка ма

— Гэ ты год быў ад зна ча ны ра бо тай над 

но вай рэ дак цы яй Пра цоў на га ко дэк са, — 

па ве да мі ла Тац ця на Фі лі мо на ва. — Як уся 

Фе дэ ра цыя, так і наш га лі но вы праф са юз 

сур' ёз на зай ма лі ся гэ тым пы тан нем. У цэ-

лым па іні цы я ты ве праф са юзаў у но вую рэ-

дак цыю Пра цоў на га ко дэк са бы ло ўне се на 

40 ар ты ку лаў.

Каб не быць га ла слоў най: у пры ват нас ці, 

праф са ю зы на ста я лі на за ха ван ні тэр мі ну 

па пя рэ джан ня ра бот ні ка аб змя нен ні іс тот-

ных умоў пра цы ў 30 дзён, хоць у пер ша па-

чат ко вай рэ дак цыі за ко на пра ек та ста я ла 

ска ра чэн не гэ та га тэр мі ну да сямі дзён. Га-

вор ка ідзе пра тое, што пас ля па пя рэ джан ня 

аб зме не іс тот ных умоў пра цы (зар пла ты, 

пра цяг лас ці пра цоў на га дня і ін ша га) ра бот-

нік па ві нен пры няць ра шэн не: пра цяг нуць 

пра ца ваць на но вых умо вах аль бо зволь ніц-

ца. Больш пра цяг лы пе ры яд па пя рэ джан ня 

дае больш маг чы мас цяў для по шу ку но вай 

ра бо ты.

Не ма ла важ ным ста ла і ўклю чэн не ў да-

ку мент па ла жэн няў, згод на з які мі за ка на-

даў ча бу дзе за бяс пе ча на маг чы масць для 

пра фка ма пры маць удзел у аб мер ка ван ні 

кант рак та най маль ні ка з ра бот ні кам — сяб-

рам праф са ю за. Спра ва ў тым, што ёсць 

ты па вая фор ма кант рак та, але ў за леж нас ці 

ад ста жу, во пы ту, стаў лен ня най маль ні ка да 

ра бот ні ка нор мы, якія змя шча юц ца ў да га-

во ры, мо гуць ад роз ні вац ца. Час та бы вае, 

што спе цы я ліс ты ад ной ар га ні за цыі, пра фе-

сіі і ква лі фі ка цыі з ад ным і тым жа ста жам 

ма юць роз ныя нор мы, пра пі са ныя ў кант рак-

це. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца мер сты му лю-

ю ча га ха рак та ру. Та му, каб у гэ тым пы тан ні 

бы ло больш спра вяд лі вас ці, мы і на ста я лі на 

ўклю чэн ні да дзе на га пунк та.

Ся род ін шых пра па ноў на цы я наль на га 

пра фцэнт ра, якія ўвай шлі ў за ко на пра ект, 

так са ма ёсць аб ме жа ван не ма тэ ры яль най 

ад каз нас ці ра бот ні ка за шко ду, пры чы не ную 

най маль ні ку па яго ві не (за вы клю чэн нем 

вы пад каў, пра ду гле джа ных ар ты ку лам 404 

Пра цоў на га ко дэк са).

Кант ракт на доў гі тэр мін — 
упэў не насць у заўт раш нім дні

Пы тан не, якое хва люе лю дзей і на якое 

звяр та ла ся сур' ёз ная ўва га праф са юзаў у 

гэ тым го дзе, — ка рот ка тэр мі но выя кант-

рак ты, гэ та зна чыць тыя, якія за клю ча юц-

ца на год. Праф са юз ра бот ні каў куль ту ры, 

ін фар ма цыі, спор ту і ту рыз му пра вёў ма ні-

то рынг, і ака за ла ся, што ёсць ар га ні за цыі, 

дзе та кія кант рак ты за клю ча юц ца больш 

чым з 80 % ра бот ні каў. Але ка лі ў ча ла ве ка 

ня ма ўпэў не нас ці ў заўт раш нім дні, у яго 

ня ма сты му лу па вы шаць уз ро вень свай го 

пра фе сі я на ліз му і больш якас на пра ца ваць 

ме на ві та ў гэ тай ар га ні за цыі, лі чыць Тац ця-

на Фі лі мо на ва.

Яна звяр тае ўва гу на не аб ход насць 

за ка на даў ча га за ма ца ван ня та кой нор-

мы, як пад аў жэн не або пе ра за клю чэн не 

кант рак та з доб ра сум лен ны мі ра бот ні ка мі 

на мак сі маль на доў гі тэр мін (5 га доў) аль-

бо пе ра вод іх на бес тэр мі но вы пра цоў ны 

да га вор з за ха ван нем усіх са цы яль ных і 

ма тэ ры яль ных га ран тый. Да дзе ная нор ма 

іс нуе на сён ня ў но вым ге не раль ным па-

гад нен ні на 2019—2021 га ды, якое бы ло 

пад пі са на 19 снеж ня 2018 го да ў штаб-

ква тэ ры Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі. 

Яна ўжо ўклю ча на і ў та рыф ныя па гад нен-

ні з Мін куль ту ры, Мі нін фар ма цыі і Мінс пор-

ту, якія бы лі так са ма пад пі са ны ў снеж ні 

гэ та га го да.

— Мы вель мі ак тыў на пра ца ва лі з да дзе-

ны мі ве дам ства мі па пад рых тоў цы па ке таў 

но вых та рыф ных па гад нен няў. Ска жу шчы-

ра, пра ца бы ла ня прос тай. Але нам уда ло ся 

ўнес ці 26 но вых пунк таў, — за яві ла стар шы-

ня га лі но ва га праф са ю за.

Бу дзе ўзмоц не на 
аба ро на спе цы я ліс таў 
пе рад пен сій на га ўзрос ту

Да да дзе ны і та кі пункт, як не да пу шчэн-

не зваль нен ня па ска ра чэн ні коль кас ці або 

шта ту ра бот ні каў, якія ма юць пра ва за стац-

ца на пра цы ў ад па вед нас ці з дзей ным за-

ка на даў ствам, а так са ма асоб пе рад пен сій-

на га ўзрос ту — за тры га ды да агуль на ўста-

ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту.

— У пра цоў ным за ка на даў стве на пі са-

на — за два га ды, але мы гэ тую нор му па шы-

ры лі, — тлу ма чыць Тац ця на Фі лі мо на ва. — 

Ча му мы звяр ну лі на яе асаб лі вую ўва гу? 

Як пра ві ла, лю дзям у гэ тым уз рос це вель мі 

цяж ка пра ца ўлад ка вац ца. Вя до ма, ня прос та 

ўлад ка вац ца на ра бо ту і ма ла до му спе цы я-

ліс ту, які не мае во пы ту, але, зы хо дзя чы з 

прак ты кі, я ска за ла б, што ў пе рад пен сій ным 

уз рос це гэ та яшчэ больш скла да ная за да ча. 

І ха чу да даць, што ў та рыф ным па гад нен ні з 

Мін куль ту ры ў нас пра пі са ны яшчэ боль шы 

тэр мін — за пяць га доў да да сяг нен ня агуль-

на ўста ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту.

Сур' ёз ным но ва ўвя дзен нем у на шы та-

рыф ныя па гад нен ні на 2019—2021 га ды 

ста лі пы тан ні, якія да ты чац ца за ах воч ван ня 

лю дзей, што вя дуць ак тыў ны зда ро вы лад 

жыц ця (ма ец ца на ўва зе ад мо ва ад ку рэн ня, 

ак тыў ныя за ня ткі фіз куль ту рай і спор там і 

ўдзел у спар тыў ных ме ра пры ем ствах, якія 

пра вод зяц ца ар га ні за цы яй). Мы рэ ка мен ду-

ем уклю чаць да дзе ную нор му і ў ка лек тыў-

ныя да га во ры.

Пы тан не ну мар адзін — 
зар пла та бюд жэт ні каў

Га лі но вы праф са юз хва люе і ўзро вень 

за ра бот най пла ты ра бот ні каў.

— У ге не раль ным па гад нен ні ёсць нор-

ма, згод на з якой уз ро вень за ра бот най 

пла ты ў бюд жэт най сфе ры па ві нен быць 

не ні жэй шы за 80 % ся рэд няй зар пла ты па 

кра і не, — сцвяр джае стар шы ня га лі но ва га 

праф са ю за. — Але сён ня мы ба чым, што 

гэ тая нор ма не вы кон ва ец ца і раз рыў з'яў-

ля ец ца вель мі сур' ёз ным, ня гле дзя чы на 

тое, што ўра дам пры ма юц ца ме ры па яго 

ска ра чэн ні. На жаль, гэ тае пы тан не ста іць 

пе рад на мі ўжо не пер шы год і з'яў ля ец ца 

ну ма рам адзін у на шым праф са ю зе. Што 

мы зра бі лі для яго ра шэн ня сё ле та? У ве-

рас ні, пас ля та го як мы ўба чы лі, што на ват 

па вы шэн не зар пла ты ў жніў ні не па леп шы ла 

ста но ві шча, звяр ну лі ся ў Са вет Мі ніст раў і 

дак лад на апі са лі ўзро вень за роб каў ра бот-

ні каў га лін куль ту ры і мас тац тва, а так са-

ма спор ту і ту рыз му. Па да ру чэн ні Саў мі на 

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

пад рых та ва ла ад каз, у якім бы ло вы кла дзе-

на, што пла ну ец ца зра біць для па вы шэн ня 

за роб каў ра бот ні каў гэ тай га лі ны ў на ступ-

ным го дзе. Але наш праф са юз гэ тыя ме ры 

не за да валь ня юць: яны не да юць га ран тыі 

сур' ёз на га па вы шэн ня за ра бот най пла ты 

ра бот ні каў куль ту ры і мас тац тва. Та му мы 

пла ну ем звяр нуц ца ў вы шэй шыя ін стан цыі 

і спа дзя ём ся, што нас там па чу юць.

— На дзён ным з'яў ля ец ца і на ша імк нен не 

вы клю чыць вы пад кі, ка лі ра бот ні кам ро біц-

ца да пла та да мі ні маль най за ра бот най пла-

ты, — ка жа на ша су раз моў ні ца. — На жаль, 

гэ тая сі ту а цыя на сён ня так са ма іс нуе, у 

асноў ным у ар га ні за цы ях фі зіч най куль ту ры 

і спор ту. Так, да пла та да «мі ні мал кі» пра во-

дзіц ца мно гім трэ не рам-вы клад чы кам. І што 

вель мі сум на, та кія да пла ты ажыц цяў ля юц-

ца з па за бюд жэт ных срод каў, якія маг лі б 

пай сці на сты му ля ван не пра цы ра бот ні каў.

* * *

«У цэ лым асноў ная за да ча праф са-

юзаў — па мак сі му ме за клас ці га ран тыі для 

ра бот ні каў у та рыф ныя па гад нен ні, бо яны 

з'яў ля юц ца ас но вай для да лей ша га за клю-

чэн ня ка лек тыў ных да га во раў, — ска за ла 

Тац ця на Фі лі мо на ва. — Па за ка на даў стве, 

нор мы ка лек тыў ных да га во раў не мо гуць 

быць ні жэй шы мі за нор мы, пра ду гле джа ныя 

та рыф ным па гад нен нем. Хо чац ца ад зна-

чыць, што ў гэ тым го дзе мы ства ры лі га лі-

но вы Са вет па пра цоў ных і са цы яль ных пы-

тан нях, ме на ві та ён зай маў ся пад рых тоў кай 

но вых та рыф ных па гад нен няў. Маг чы ма, у 

тым лі ку і дзя ку ю чы гэ та му нам уда ло ся да-

мо віц ца з мі ніс тэр ства мі. Ну і хо чац ца вы ка-

заць шчы рую па дзя ку на шым мі ніс тэр ствам, 

якія нас па чу лі і пай шлі на су страч па жа дан-

ням праф са ю за. Гэ та па каз чык стаў лен ня 

іх кі раў ніц тва да лю дзей, якія пра цу юць у 

га лі не».

Свят ла на БУСЬ КО.

Ак ту аль наАк ту аль на

Праф са юз ра бот ні каў куль ту ры, 

ін фар ма цыі, спор ту і ту рыз му што-

ме сяц у апош нюю пят ні цу пра во дзіць 

рэс пуб лі кан скую га ра чую лі нію. Па-

тэ ле фа на ваць мож на па ну ма ры (017) 

203-89-52.

Пра ва вой ін спек цы яй пра цы Бе ла-

рус ка га праф са ю за ра бот ні каў куль-

ту ры, ін фар ма цыі, спор ту і ту рыз му 

ў пер шым паў год дзі 2018 го да вы-

яў ле на 251 па ру шэн не, лік ві да ва на 

най маль ні ка мі 162 па ру шэн ні.

Учо ра пер шы на мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра Аляк сандр ТУР ЧЫН 

на ве даў на ва год няе свя та ў дзі-

ця чым до ме ся мей на га ты пу ў 

Ла гой ску, у якім вы хоў ва юц ца 

дзе сяць дзя цей. «У кож на га дзі-

ця ці на пя рэ дад ні Но ва га го да 

па він на быць ад чу ван не свя та, 

і ак цыя «На шы дзе ці» — маг-

чы масць вы ка наць дзі ця чыя 

ма ры», — та кое мер ка ван не 

вы ка заў ён жур на ліс там.

Гос ці па ста ра лі ся да га дзіць з 

па да рун ка мі, і пра тое, што на ва-

год нія жа дан ні здзейс ні лі ся, ка-

за лі шчас лі выя тва ры і ўсмеш кі. 

Дзяў чат кі атры ма лі ка зач ны до мік, 

ляль кі і тэ ле фо ны, хлоп цы — чы-

гун ку, ве ла сі пед і кан струк тар, па-

ве дам ляе Бел ТА.

Аляк сандр Тур чын так са ма па він-

ша ваў дзя цей ад імя Са ве та па раз-

віц ці прад пры маль ніц тва і ад зна чыў, 

што ак цыю «На шы дзе ці» ак тыў на 

пад тры ма лі і бе ла рус кія біз нес ме ны.

«Мы ве да лі, што хо чуць ра бя ты, 

і па ста ра лі ся іх жа дан ні вы ка наць. 

Ду маю, атры ма ла ся. Та кія ме ра пры-

ем ствы да юць ста ноў чыя эмо цыі, ты 

мо жаш час цін ку цеп лы ні і даб ра па-

да рыць ма лым», — да даў ён.

Да гэ та га Аляк сандр Тур чын на-

ве даў школь ныя на ва год нія свя ты 

ў га рад скім па сёл ку Бал ба са ва 

пад Ор шай. Ра зам з кі раў ніц твам 

Пар ка вы со кіх тэх на ло гій ён уру-

чыў дзе цям 600 план шэ таў.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе 

ПВТ, план шэ ты ва ло да юць тэх на-

ло гі яй кам п'ю тар на га зро ку. Гэ та 

рэ ва лю цый ная тэх на ло гія рас пра-

ца ва на спе цы я ліс та мі кам па ніі 

Вік та ра Пра ка пе ні. Рэ зі дэн ты ПВТ 

Facemetrіcs і Playgendary ўка ра ня-

юць уні каль ныя ва ўсім све це ін-

стру мен ты для на ву чан ня: пра гра-

ма кант ра люе час пра цы на план-

шэ це з да па мо гай кам' ютар на га 

зро ку. На пры кла дзе ўста ля ва на 

спе цы яль ная пра гра ма Nіcola, якая 

со чыць за вы ка нан нем хат ніх за-

дан няў. Спе цы яль ная ка ме ра ана-

лі зуе ру хі ва чэй ка рыс таль ні ка, і 

ка лі ма лы за хо ча па гу ляць у гуль-

ні на план шэ це, то спа чат ку яму 

прый дзец ца вы ка наць хат няе за-

дан не. Та кім чы нам кам па ніі хо чуць 

ма ты ва ваць дзя цей да вы ву чэн ня 

роз ных прад ме таў з ма лен ства: ад 

чы тан ня да ма тэ ма ты кі. Пла ну ец-

ца су пра цоў ніц тва з вя ду чы мі вы-

да вец тва мі кніг. Пра ект раз лі ча ны 

на дзя цей ва ўзрос це ад шас ці да 

два нац ца ці га доў.

— За гэ ты год, які пры све ча ны 

ма лой ра дзі ме, ня ма ла зроб ле на ў 

раз віц ці кож на га рэ гі ё на, — ад зна-

чыў пер шы ві цэ-прэм' ер. — ІT-сфе-

ра і наш Парк вы со кіх тэх на ло гій, 

які рэ гіст руе рэ зі дэн таў па ўсёй 

Бе ла ру сі, а зна чыць, ІТ-тэх на ло гіі 

ўпэў не на кро чаць па ўсіх рэ гі ё нах 

кра і ны.

«У сваю чар гу кі раў ніц тва Бе ла-

ру сі зро біць усё маг чы мае, каб па 

ўсёй кра і не дзе ці рас лі і ву чы лі ся 

ў роў ных умо вах», — да даў Аляк-

сандр Турчын.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

На шы дзе ціНа шы дзе ці

ПА ДА РУН КІ ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ І НА ВУ ЧАН НЯ

«ЗА ДА ЧА ПРАФ СА ЮЗАЎ — 
ПА МАК СІ МУ МЕ ЗА КЛАС ЦІ ГА РАН ТЫІ ДЛЯ РА БОТ НІ КАЎ»
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