
30 студзеня 2014 г.НАДЗЁННАЕ2

У 2013 го дзе з на шай кра і ны, па 
афі цый ных звест ках, з'е ха лі 5,5 
тыс. пра цоў ных міг ран таў — гэ-
та на 15% менш, чым у 2012 го-
дзе. Гэ тыя ліч бы пры ве дзе ны на 
пад ста ве за рэ гіст ра ва ных пра-
цоў ных да га во раў і кант рак таў. 
Па лі чыць коль касць жы ха роў 
Бе ла ру сі, якія вы еха лі за мя жу 
са ма стой на, не ўяў ля ец ца маг-
чы мым.
Як за явіў на «круг лым ста ле» «Міг-

ра цыя. Яе ўплыў на ры нак пра цы» на-
мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня знеш-
няй пра цоў най міг ра цыі, бе жан цаў 
і пры тул ку дэ парт амен та па гра ма-
дзян стве і міг ра цыі МУС Ула дзі мір 
МАР ГЕ ВІЧ, боль шасць гра ма дзян Бе-
ла ру сі, якія афі цый на пра ца ўлад ка ва-
лі ся за мя жой, з'е ха ла ў Ра сію, ЗША, 
Гер ма нію, Поль шчу. Пры гэ тым 3,5 тыс. 
ча ла век улад ка ва лі ся ў якас ці не ква лі-
фі ка ва ных спе цы я ліс таў, 677 ча ла век 
— спе цы я ліс та мі, 1153 — ра бот ні ка мі 

сфе ры аб слу гоў ван ня і толь кі 15 ча ла-
век — у якас ці кі раў ні коў.

У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на 80 юры-
дыч ных асоб і 2 ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі, якія мо гуць ажыц цяў ляць 
пра ца ўлад ка ван не гра ма дзян за ме жа-
мі на шай кра і ны. Між тым прад стаў ні кі 
ўпраў лен ня знеш няй пра цоў най міг ра-
цыі, бе жан цаў і пры тул ку па пя рэдж ва-
юць аб маг чы мых на ступ ствах са ма-
стой на га пра ца ўлад ка ван ня за мя жой, 
у пры ват нас ці, аб пра цоў най і сек су-
аль най экс плу а та цыі, і на стой лі ва рэ-
ка мен ду юць звяр тац ца па да па мо гу да 
спе цы я ліс таў.

Але з на шай кра і ны не толь кі ад' яз-
джа юць. Па ра лель на ідзе ін шы міг ра-
цый ны па ток: у по шу ках леп шай до лі 
ў Бе ла русь пры яз джа юць пра ца ваць 
прад стаў ні кі шэрагу дзяр жаў. Так, за 
2013 год на пра цу да нас пры бы ло 
больш за 18 ты сяч за меж ных гра ма-
дзян, што ў 2 ра зы больш у па раў на-
нні з 2012 го дам. Па сло вах Ула дзі мі ра 

Мар ге ві ча, гэ та звя за на з па ве лі чэн нем 
ін вес ты цый ных пра ек таў, што рэа лі зу-
юц ца ў Бе ла ру сі: бу даў ніц твам АЭС, 
аб' ек таў для чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
У Бе ла ру сі пе ра важ на пра цу юць гра-
ма дзя не Укра і ны (7 тыс.), Кі тая (3 тыс.), 
Тур цыі (1,3 тыс.), Літ вы і Уз бе кі ста на 
(па 1,2 тыс.).

Для та го, каб удас ка на ліць пра ва-
вое ўрэ гу ля ван не міг ра цый ных па то-
каў, за пла на ва на ўня сен не змя нен няў 
у За кон «Аб знеш няй пра цоў най міг-
ра цыі», пры ня ты ў кан цы 2010 го да. 
Пла ну ец ца, што бу дуць удас ка на ле ны 
ме ха ніз мы пры цяг нен ня за меж най пра-
цоў най сі лы, у пры ват нас ці, уве дзе ны 
па няц ці «вы со ка ква лі фі ка ва ны спе цы-
я ліст», «се зон ны ра бот нік» (бо шмат 
лю дзей пры яз джа юць у на шу кра і ну 
толь кі на се зон ныя ра бо ты). Па сло-
вах спе цы я ліс таў, гэ тым ка тэ го ры ям 
ра бот ні каў бу дуць да дзе ны пэў ныя прэ-
фе рэн цыі.

Свят ла на БУСЬ КО.

Вік тар РУ САК, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў-
ні коў па на цы я наль най 
бяс пе цы пра ка мен та ваў 
пы тан ні, якія да гэ туль 
аб мяр коў ва лі ся на прэс-
кан фе рэн цыі Прэ зі дэн-
та і бы лі звя за ны з рэ-
фар ма ван нем су до вай 
сіс тэ мы, пра вя дзен нем 
ам ніс тыі і тэ май па лі-
тыч ных зня во ле ных.
Вік тар Ру сак пад крэс ліў, 

што стан пра ва вой сіс тэ-
мы, шля хі яе рэ фар ма ван ня 
заў сё ды пры цяг ва лі ўва гу 
з бо ку амаль усіх плас тоў 
на сель ніц тва. «Пра ва вая 
сіс тэ ма па ста ян на раз ві ва-
ец ца — гэ та аб' ек тыў ная 
не аб ход насць, — за явіў 
пар ла мен та рый. — Але пры 
рэ фар ма ван ні яе важ на пры-
трым лі вац ца ме ды цын ска га 
прын цы пу «Не нашко дзь». І 
ме на ві та па та кім шля ху пай-
шлі ў свой час у Бе ла ру сі, ка-
лі ства раў ся След чы ка мі тэт. 
У вы ні ку яшчэ больш ума ца-
ва ла ся пра цэ су аль ная не за-
леж насць след ча га. А гэ та, у 
сваю чар гу, уплы вае на за-

ха ван не за кон на сці, га ран тыі 
пра воў гра ма дзян».

Га во ра чы пра аб' яд нан не 
агуль ных і гас па дар чых су-
доў у кра і не, дэ пу тат вы ка заў 
упэў не насць, што дзя ку ю чы 
гэ та му кро ку па вы сіц ца ўзро-
вень аб слу гоў ван ня гра ма-
дзян, эфек тыў насць раз гля ду 
спраў. Та ко га кштал ту рэ ар-
га ні за цыя ста не ў ней кім сэн-
се ажыц цяў лен нем прын цы-
пу «ад на го акна», што бу дзе 
зруч на ў пер шую чар гу для 
гра ма дзян.

Тое ж са мае мож на ска-
заць і ў да чы нен ні да рэ-

фор мы ў ор га нах унут ра ных 
спраў: у вы ні ку яе бы ла рэ-
ар га ні за ва на транс парт ная 
мі лі цыя. Па сло вах Віктара 
Ру са ка, гэ та на кі ра ва на на 
за бес пя чэн не сіс тэм нас ці ў 
пра цы ор га наў унут ра ных 
спраў. «Ра зам з тым, — лі-
чыць пар ла мен та рый, — 
нель га губ ляць уні каль ны во-
пыт транс парт ні каў, усё леп-
шае па він на за ха вац ца».

Што да чар го вай ам ніс-
тыі, пра якую ка заў Прэ зі-
дэнт у сва ім вы ступ лен ні, то 
дэ пу тат упэў не ны, што гэ та 
не пры вя дзе да па гар шэн-
ня кры мі на ген най сі ту а цыі. 
Вік тар Ру сак упэў не ны, што 
ам ніс тыя мае вя лі кае вы ха-
ваў чае зна чэн не. «На вош та 
тры маць у мес цах зня во лен-
ня пра ца здоль на га ча ла ве ка, 
ка лі ён нар маль на ся бе па во-
дзіць і рас ка яў ся? — пы тае 
пар ла мен та рый. — Са праў-
ды, бы лі вы пад кі, ка лі тыя, 
хто тра піў пад ам ніс тыю, 
зноў ста на ві лі ся на зла чын-
ны шлях, але гэ та не та кая 
вя лі кая пра слой ка».

Вік тар Ру сак ад зна чыў, 
што пад ам ніс тыю звы чай на 

трап ля юць у пер шую чар гу 
лю дзі, асу джа ныя за зла-
чын ствы, якія не ўяў ля юць 
сур' ёз най па гро зы гра мад-
ству і дзяр жа ве. «Па ды ход 
мак сі маль на ін ды ві ду аль ны, 
— да даў дэ пу тат. — Не вы-
пус цяць тых, хто асу джа ны 
за асаб лі ва цяж кія зла чын-
ствы, дрэн на па во дзіць ся бе 
ў мес цах зня во лен ня, за ха-
ва ец ца жорст кі па ды ход да 
ка руп цы я не раў».

Дэ пу тат не вы клю чае, 
што ам ніс тыю мо гуць пры-
мер ка ваць да пэў на га свя та 
— на прык лад, да 70-год дзя 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-
каў.

У да да так Ру сак за кра-
нуў тэ му па лі тыч ных вяз-
няў. Пар ла мен та рый упэў-
не ны, што яна штуч на на-
вяз ва ец ца на шай кра і не. 
Па яго сло вах, асо бы, якія 
здзейс ні лі су праць праў ныя 
дзе ян ні, па він ны ад бы ваць 
па ка ран не ў ад па вед нас ці з 
за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Мі ністр звяр нуў ува гу і на 

ніз кую ўкам плек та ва насць 
хут кай служ бы ўра чэб ны-
мі кад ра мі і фель ча ра мі. 
Пры па зня ец ца і ўвя дзен не 
но вых стан цый хут кай мед-
да па мо гі — іх бу даў ніц тва 
не па спя вае за раз віц цём 
інф ра струк ту ры га ра доў. 
За да чай кі раў ні коў стан цый 
хут кай мед да па мо гі з'яў ля-
ец ца да вя дзен не да ка лек-
ты ву дзей ных да ку мен таў і 
ар га ні за цыя пра цы ў стро гай 
ад па вед нас ці з імі.

У блі жэй шыя паў го да 
пла ну ец ца пра вес ці глы бо-
кую ап ты мі за цыю, пе ра гле-
дзець пад ста вы для вы клі ку 
ўра чоў, хут кай мед да па мо гі. 
У сва ім вы ступ лен ні на ка-
ле гіі ві цэ-прэм' ер Ана толь 
ТО ЗІК пры га даў, што, па-

вод ле звестак Су свет най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, 
ад 20 да 40 пра цэн таў ме-
ды цын скіх рас хо даў у све це 
не аб грун та ва ны. Та кая ж сі-
ту а цыя і ў Бе ла ру сі. Па вод-
ле слоў ві цэ-прэм' е ра, пры 
коль кас ці на сель ніц тва ка ля 
10 млн ча ла век ма тэ ры яль-
ныя зда быт кі ў кра і не вы-
раб ля юць 2,5 млн ча ла век. 

Яны па він ны за бяс печ ваць 
ас тат нія 7,5 млн. Гэ та ства-
рае на строй утры ман ства, 
пе ра ка на насць у тым, што 
за зда роў ем ча ла ве ка па він-
на са чыць дзяр жа ва, ме ды кі, 
а не ён сам.

Як па ве да міў Ана толь 
То зік, з кра са ві ка ў Бе ла-
ру сі пла ну ец ца па вя лі чыць 
на 30-40 пра цэн таў за роб кі 

ўчаст ко вым ура чам і мед-
пер са на лу хут кай да па-
мо гі. Вя до ма, што ле тась 
ся рэд ня ме сяч ны за ро бак 
у га лі не скла даў 3,8 млн 
руб лёў, ва ўра чоў з улі кам 
да плат — 6,1 млн, у ся-
рэд ня га мед пер са на лу — 
3,6 млн. Да дат ко выя срод кі 
на па вы шэн не апла ты пра-
цы мед ра бот ні каў мо жа і па-

він на на кі роў ваць мяс цо вая 
вы ка наў чая ўла да. Та кія за-
ха ды ро біць у апош нія га ды 
Мін гар вы кан кам. Сё ле та на 
гэ тыя мэ ты ў ста лі цы бу дзе 
на кі ра ва на ка ля 330 млрд 
руб лёў.

Мі ністр ахо вы зда роўя 
ад зна чыў, што ў мі ніс тэр-

стве вя дзец ца ра бо та па 
пры няц ці фік са ва ных ста-
вак на па да ткі на плат ныя 
па слу гі ўста ноў ахо вы зда-
роўя і на кі ра ван ні сэ ка ном-
ле ных ар га ні за цы яй ахо вы 
зда роўя срод каў на за ра бот-
ную пла ту.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

БОЛЬ ШЫ ЗА РО БАК — 
ДЛЯ МЕ ДЫ КАЎ НА «ХУТ КАЙ»

У 2013 ГО ДЗЕ:
�     ка э фі цы ент агуль най смя рот нас ці 

— 13,3 на 1 000 на сель ніц тва (2012 г. — 
13,4);
�      дзі ця чая смя рот насць — 3,4 пра цэн-

та, што ад па вя дае ўзроў ню еў ра пей скіх 
кра ін;
�     ча ка ная пра цяг ласць жыц ця — 72,2 

го да;
�     ка э фі цы ент на ра джаль нас ці  — 12,5 

на 1000 на сель ніц тва (2012 г. — 12,2).
Экс парт ме ды цын скіх па слуг вы рас у 3,9 

ра за ў па раў на нні з 2010 го дам.

Коль касць прак ты ку ю чых ура чоў за 

апош нія тры га ды вы рас ла на 13 пра-

цэн таў, ся рэд ня га мед пер са на лу — 

на 5.

Удзель ная ва га ай чын ных ле ка вых 

срод каў у агуль ным аб' ёме за ку пак скла-

ла 36,5 пра цэн та (2012 г. — 34,4 пра цэн-

та).

До ля ай чын ных вы ра баў мед тэх ні кі 

і вы ра баў ме ды цын ска га пры зна чэн ня 

ў агуль ным аб' ёме за ку пак прад пры-

ем ства мі «Мед тэх ні ка» скла дае ка ля 

16 пра цэн таў.

З на го дыЗ на го ды  �� АМ НІС ТЫЯ — 
ГЭ ТА НЕ «ДЗЕНЬ АД КРЫ ТЫХ ДЗВЯ РЭЙ»

ЧАКАЕМ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТАЎ 
ВЫ СО КАЙ  КВА ЛІ ФІ КА ЦЫІ

На слыхуНа слыху  ��

МА ЛА КО... 
З КРЫ МІ НАЛЬ НЫМ СМА КАМ

Пра ва ахоў ні кі Ві цеб шчы ны рас кры лі кры мі наль ныя 
схе мы ў дзей нас ці двух прад пры ем стваў, якія зай-
ма юц ца пе ра пра цоў кай ма ла ка.
— Бы ла за ве дзе на кры мі наль ная спра ва ў да чы нен ні 

да ды рэк та ра Верх ня дзвін ска га мас ла сыр за во да, — па-
ве да міў «Звяз дзе» Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ, на чаль нік УУС Ві цеб-
ска га абл вы кан ка ма. — Бы ло ўста ноў ле на, што дэ пу тат 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў у пе ры яд з мая па жні вень 
2010 го да, каб па збег нуць дыс цып лі нар най ад каз нас ці за 
не вы ка нан не пра гноз ных па каз чы каў вы твор час ці, з мэ тай 
ства рэн ня бач нас ці вы ка нан ня да ве дзе ных па каз чы каў па 
тэм пах рос ту аб' ёмаў вы твор час ці пра дук цыі, су мес на з ін-
шы мі служ бо вы мі асо ба мі та ва рыст ва ар га ні за ваў фік тыў-
ную ўза ем ную па стаў ку ма ла ка па між прад пры ем ства мі. У 
пры ват нас ці, па між ААТ «Верх ня дзвін скі мас ла сыр за вод» 
і ААТ «По лац кі ма лоч ны кам бі нат» — шля хам су стрэч най 
ад груз кі ў ад рас ААТ «По лац кі ма лоч ны кам бі нат» атры ма-
на га ад яго ж ма ла ка без фак тыч най пры ём кі і ад груз кі.

У вы ні ку бы лі зроблены пры піс кі на су му больш як 4,3 
міль яр да руб лёў. Прад пры ем ству быў на не се ны ма тэ ры-
яль ны ўрон — 130 міль ё наў руб лёў — у вы гля дзе вы дат каў 
на апла ту транс парт ных паслуг, не аб грун та ва на га на лі-
чэн ня і вы пла ты за ра бот най пла ты і прэ мій. За па ру шэн не 
за ко на пра ду гле джа на па збаў лен не во лі на тэр мін да 10 
га доў.

— Бы ла за ве дзе на кры мі наль ная спра ва і ў да чы нен ні 
да ды рэк та ра Па стаў ска га ма лоч на га за во да. Ён так са ма 
ў 2010 го дзе су мес на з ін шы мі служ бо вы мі асо ба мі ар га ні-
за ваў не аб грун та ва ную па стаў ку ма ла ка на Ле пель скі ма-
лоч на кан сер ва вы кам бі нат і фік тыў ную ўза ем ную па стаў ку 
ма ла ка на Глы боц кі ма лоч на кан сер ва вы. Гэ та спры я ла 
за вы шэн ню ста тыс тыч най спра ва здач нас ці па аб' ёмах 
вы твор час ці пра дук цыі на су му 4,6 міль яр да руб лёў. У вы-
ні ку кі раў ні ку і ра бот ні кам прад пры ем ства не за кон на бы лі 
зроб ле ны гра шо выя вы пла ты сты му лю ю ча га ха рак та ру і 
па вя лі ча на за ра бот ная пла та на агуль ную су му больш як 
35,3 міль ё на руб лёў, — да даў на чаль нік УУС.

Па коль кі шко да бы ла па кры та ў поў ным аб' ёме, кры мі-
наль ная спра ва спы не на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

Ну і ну!Ну і ну!  ��

УКРА ДЗЕ НЫ АЎ ТА МА БІЛЬ... 
ЗА ЛА ЖЫЛІ Ў ЛАМ БАРДЗЕ

У Грод не за тры ма ны і ця пер да юць па ка зан ні двое 
мяс цо вых жы ха роў 1993 і 1994 га доў на ра джэн ня, 
якія зай ма лі ся ўго намі, кра дзя жамі аў та ма бі ляў і 
ма ё мас ці з іх (аку му ля та раў, маг ні тол і інш.), а так-
са ма дыз па лі ва з фур.
Сы шчы ка мі кры мі наль на га вы шу ку вы яў ле на 9 фак таў 

зла чын ных дзе ян няў, па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. Пры чым 
укра дзе ны мік ра аў то бус мар кі «Фоль ксва ген LT» (улас нік бес-
тур бот на па кі нуў у са ло не да ку мен ты на аў та ма біль) вы ка рыс-
тоў ваў ся кры мі наль ным ду э там для да лей шых зла чын стваў. 
Ме на ві та на ім пе ра мя шча лі ся ма ла дыя лю дзі, ка лі двой чы 
кра лі са ляр ку з фур. А по тым за ла жы лі гэ ты транс парт ны 
сро дак у лам бард, ула даль нік яко га не ве даў, што пра дае 
ўкра дзе ны аў та ма біль. Атры ма най ты ся чы до ла раў зла чын цам 
ха пі ла на не каль кі дзён «ак тыў на га ад па чын ку» ў Мін ску...

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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