У Гродзенскім раёне пражывае 15096 пенсіянераў і атрымальнікаў
дапамог, з іх 33 ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, у тым ліку 4
інваліда вайны, 18 удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, 8 –
узнагароджаных ордэнамі і медалямі ў гады Вялікай Айчыннай вайны,
2 – жыхара блакаднага Ленінграда, 1 – работнік прыфрантавых участкаў
чыгунак; 850 адзінокіх пажылых грамадзян, 6378 самостойна
пражываючых пажылых людзей, 569 шматдзетных сем'яў, якія
выхоўваюць 1850 дзяцей.
Асаблівая ўвага надаецца рабоце з удзельнікамі і інвалідамі вайны,
адзінокім і пажылым і людзьмі. У раёне штогод праводзіцца
абследаванне бытавых умоў жыцця дадзенай катэгорыі грамадзян і
аператыўна аказваецца неабходная дапамога.
Пытанні сацыяльнай і шэфскай дапамогі пажылым людзям і
інвалідам, сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, знайшлі сваё адлюстраванне
ў калектыўных дагаворах арганізацый.
У плане выканання сацыяльных стандартаў абслугоўвання
насельніцтва ў раёне дзейнічае тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага
абслугоўвання насельніцтва. У яго структуры 6 аддзяленняў: аддзяленне
пярвічнага прыёму, інфармацыі, аналізу і прагназавання, аддзяленне
тэрміновага сацыяльнага абслугоўвання, аддзяленне сацыяльнай
адаптацыі і рэабілітацыі, аддзяленне дзённага знаходжання для
інвалідаў, аддзяленне сацыяльнай дапамогі на хаце, аддзяленне
знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту. Працуюць 15
сацыяльных пунктаў, з іх 7 стацыянарных (Скідзельскі, Капцёускi,
Азёрскі, Сапоцкінскі, Падлабенскi, Абухоўскі і Скідзельскі сельскі), 8 выязной формы.
Цэнтр аказвае наступныя паслугі насельніцтву раёна: юрыдычныя
і псіхалагічныя кансультацыі, выдачу гуманітарнай дапамогі
малазабяспечаным грамадзянам, сродкаў рэабілітацыі, прыём і
падрыхтоуку дакументаў па забеспячэнні дзяржаўнай адраснай
сацыяльнай дапамогай для разгляду на кам ісіі. Працуе тэлефон
«Гарачая лінія».
Матэрыяльная дапамога з фонду сацыяльнай абароны ў 2017 годзе
аказана 324 грамадзянам на суму 16832,0 рублёў, гуманітарная дапамога
– 632 грамадзянам. Абслугоуваюцца на хаце – 592 грамадзянiна.
У раёне працуе 1 дом сацыяльных паслуг, ГУ «Дом-інтэрнат для
састарэлых, інвалідаў агульнага тыпу» ў в. Б.Болота, у якім пражывае 30
чалавек.
За 6 месяцаў 2017 года прызначына 170 дапамогаў сем'ям, якія
выхоўваюць дзяцей (за аналагічны перыяд 2016 гады - 167).
Па стане на 01.01.2017 на ўліку ва ўпраўленні па працы, занятасцi i
сацыяльнай абароне складаецца 499 атрымальнікаў дапаможнікаў : па

доглядзе дзіцяці да 3-х гадоў - 284, дапамог на дзіця, старэйшае 3-х
гадоў з асобных катэгорый грамадзян - 51, дапамог сем'ям на дзяцей ва
ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3
гадоў -117 і 47атрымальнікаў дапамогі па догляду за дзіцем інвалідам з
дзяцінства.
Памеры дапамог з 2017/08/01 складаюць:
Выгляд дапаможнікі

у сувязі з нараджэннем дзіцяці
(Адначасовае):
Пры нараджэнні першага
дзіцяці

Памер
дапамогі

сума, рублёў
з 2017/08/01
па 2017/10/31

10 БПМ

1975,70

14 БПМ

2765,98

Пры нараджэнні другога і
наступных дзяцей
жанчынам, якія сталі на ўлік у
дзяржаўных
арганізацыях
аховы
здароўя
да
12тыднёвага тэрміну цяжарнасці 100% БПМ
(адначасовае)
па догляду дзіцяці ва ўзросце
ад
да 3 гадоў (штомесячнае):
среднемесячнай з / платы
работнікаў
на першае дзіця
за квартал
35%
на другое і наступных
дзяцей
40%
на дзіця-інваліда
45%
Дапамога сем'ям на дзяцей ва
ўзросце ад 3 да 18 гадоў у 50% БМП
перыяд выхавання дзіцяці ва
ўзросце
да
3
гадоў
(штомесячнае)
на дзяцей старэйшых за 3 гады
з асобных катэгорый сем'яў,

197,57

278,88
318,72

358,56

98,79

якiя вызначаюцца
(штомесячнае):

Законам
70% БПМ

138,30

50% БПМ

98,79

па догляду дзіцяці-інваліда ва 100% БПМ
ўзросце
да
18
гадоў
(штомесячнае)

197,57

на дзіця-інваліда
на іншых дзяцей у сям'і

на дзяцей ва ўзросце да 18
гадоў, інфіцыраваных вірусам 70% БПМ
імунадэфіцыту
чалавека
(штомесячнае)

138,30

Бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва:
з 2017/08/01 па 2017/10/31 - 197,57 руб.
Сярэднямесячная заработная плата работнікаў у рэспубліцы за II
квартал 2017, якая ўжываецца пры назначэнні і пераразліку дапамог па
догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, - 796,80 рублёў.
Памяшканне ў дамы-інтэрнаты:
2017
13 (3 - агульнага, 10 –

2016
5(4 – агульнага тыпу, 1 –

псіханеўралагічнага тыпу

псіханеўралагічнага тыпу)

На 2017/07/01 - 4 чалавекі маюць патрэбу ў памяшканні ў дамыінтэрнаты (4 – псіханеўралагічнага профілю).
За шэсць месяцаў 2017 года пад прадастаўленнем дзяржаўнай
адраснай сацыяльнай дапамогі звярнулася:
на
2017/07/01
Звярнулася грамадзян
Прынята станоўчых
рашэнняў
Штомесячная дапамога
Аднаразовую дапамогу

676
669
59
24

Аказана на
суму,
рублёў

на
2016/07/01

Аказана на
суму,
рублёў

174943,83

761
671

1508706,2

12454,10
3532,03

109
27

172262,6
47490,8

Дзіцячае харчаванне
Сродкі рэабілітацыі
Пакрыццё падгузнікаў
адмовы

43
79
464
11

22358,13
16338,71
120260,86

51
80
404
34

199481,4
142289,9
947181,5

У Гродзенскім раёне сярэднямесячная заработная плата работнікаў галін
эканом ікі за студзень - чэрвень 2017 года склала 685,6 рублёў, тэм п росту ў
параўнанні з адпаведным перыядам 2016 года склаў 109 %.
Упрауленнем ажыццяўляецца пастаянны кантроль выканання
наймальнікамі тэрм інаў выплаты зарплаты.
Гродзенскім раённым выканаўчым камітэтам, яго аддзеламі і
упраўленням і, раённай камісіяй па ахове працы сумесна з органамі нагляду і
кантролю праводзіцца неабходная праца з працадаўцамі па пытаннях
паляпшэння ўмоў і аховы працы, прафілактыкі вытворчага траўматызму,
выканання патрабаванняў Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11
сакавіка 2004 г. № 1 «Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і
дысцыпліны», ажыццяўляюцца меры па дзяржаўнаму рэгуляванню аховай
працы на тэрытарыяльным узроўні.
У арганізацыях раёна вядзецца праца па ўкараненні сістэм кіравання
аховай працы на аснове дзяржаўных стандартаў Рэспублікі Беларусь. СУОТ
ўкаранёна ў 190 арганізацыях раёна.
У Гродзенскiv раёне рэалізуецца дзяржаўная палітыка ў галіне
садзейнічання занятасці насельніцтва і забеспячэння грамадзянам
адпаведных гарантыяў.
Асноў нымі задачамі дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва
з'яўляюцца:
- распрацоўка і рэалізацыя мерапрыемстваў па забеспячэнні занятасці
насельніцтва Гродзенскага раёна;
- садзейнічанне грамадзянам у пошуку падыходзячай работы, а
наймальнікам - у падборы неабходных работнікаў;
- арганізацыя прафесійнай арыентацыі, прафесійнай падрыхтоўкі,
перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі беспрацоўных;
- рэгістрацыя грамадзян беспрацоў ным і і ажыццяўленне сацыяльных
выплат ў выглядзе дапамогі па беспрацоўі, стыпендыі ў перыяд
навучання па накіраванню органаў па працы, занятасцi i сацыяльнай
абароне, аказанне матэрыяльнай дапамогі беспрацоў ным і членам іх
сем'яў, якія знаходзяцца на іх утрыманні;
- вядзеннеў ліку свабодных працоў ных месцаў (вакансій) і грамадзян,
якія звяртаюцца па пытаннях працаўладкавання;
- аказанне паслуг па працаўладкаванні і прафесійнай арыентацыі
вызваляемых работнікаў і незанятага насельніцтва;
- садзейнічанне беспрацоўным у арганізацыі прадпрымальніцкай
дзейнасці;

- арганізацыя работы па перасяленню беспрацоў ных і членаў іх сем'яў у
сувязі з пераездам у іншую мясцовасць на новае месца жыхарства і
работы;
- арганізацыя аплатных грамадскіх работ.
У 2017 годзе ў службу занятасці Гродзенскага раёна звярнуліся
892 чалавека, з іх 478 чалавека зарэгістраваны беспрацоў ным і. На ўліку
ў службе занятасці насельніцтва складаюцца 101 беспрацоў ны.
У службе маюцца звесткі аб 801 вакансіі, якія паступілі ад
арганізацый Гродзенскага раёна, у тым ліку 261 - па рабочых
спецыяльнасцях.
На пастаянную работу у 2017 службай занятасці працаўладкавана
620 чалавек, у тым ліку 393 беспрацоў ных жыхара Гродзенскага раёна.
У грамадскіх работах узялі ўдзел 203 жыхара Гродзенскага раёна.
Асноў нымі відамі выконваемых работ былі падсобныя работы, падбор
камянёў, абкашванне тэрыторый.
На прафесійнае навучанне у 2017 годзе накіраваны 31
беспрацоўны.
У поў ным аб'ёме забяспечвалася прадугледжаная заканадаўствам
сацыяльная падтрымка беспрацоў ных шляхам выплаты дапамогі па
беспрацоўі, матэрыяльнай дапамогі, стыпендыі ў перыяд навучання, а
таксама
прадастаўлення
незанятым
грамадзянам
комплексу
інфармацыйных і прафарыентацыйных паслуг. Сярэдні памер пасобия
па беспрацоў і склаў 64,42 рублёў.
Упраўленне па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне
Гродзенскага райвыканкама увесь час арганізуе прафесійнае навучанне
беспрацоўных жыхароў Гродзенскага раёна па спецыяльнасцях:
• муляр-мантажнік-пячнік
• тынкоў шчык; маляр; абліцоўшчык - плітачнік
• слесар па рамонце аўтамабіляў
• столяр-станочнік
• электрагазазваршчык
• швачка
• кухар; кандытар
• аператаркацельні
• бетоншчык
• афіцыянт-бармэн
• машыніст (качагар) кацельні
• бухгалтар
• прадавец і інш.
Навучанне бясплатнае, падчасна вучання беспрацоўнам
увыплачваецца стыпендыя, перыяд навучання залічваецца ў агульны
працоўны стаж. Жадаючым прайсці навучанне звяртацца ў аддзел

дзяржаўнай службы занятасці па адрасе: г. Гродна, вул. Лермантава, д.
2, кабінет 14 б, тел.74-26-48, 73-81-32.

