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На мес нік мі ніст ра эка но мі кі 

Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ (які кі ра ваў 

Ка ар ды на цый ным са ве там пра ек та 

на пер ша па чат ко вым эта пе) па дзя-

ліў ся гіс то ры яй ства рэн ня і рас пра-

цоў кі пра ек та ў на шай кра і не:

— У рэа лі за цыю пра ек та за клад-

ва лі ся чатыры клю ча выя ас пек ты, 

якія ма юць прын цы по вае зна чэн не 

для рэ гі я наль на га раз віц ця. Пра во-

дзіў ся маш таб ны экс пе ры мент, у 

якім у кож ным ра ё не рас пра цоў ва лі-

ся кан цэп цыі, а за тым 30 най больш 

ак тыў ных стра тэ гій мяс цо ва га раз-

віц ця атры ма лі паш пар ты тэ ры то-

рыі апе рад жаль на га раз віц ця. Гэ та 

быў пер шы крок да стра тэ гіч на га 

пла на ван ня на мяс цо вым уз роў-

ні. Знач ным з'яў ляў ся і сам пра цэс 

рас пра цоў кі паш пар тоў, у які ўклю-

ча лі ся ўсе за ці каў ле ныя (як прад-

стаў ні кі мяс цо вай ула ды, гра мад скіх 

ар га ні за цый, біз нес-су поль нас ці, так 

і прос тыя мяс цо выя жы ха ры), гэ та 

зна чыць, рас пра цоў ва ла ся ме то ды-

ка са мо га стра тэ гіч на га да ку мен та. 

Яшчэ адзін ас пект — мяс цо выя іні-

цы я ты вы, ідэі і пра па но вы з мес цаў. 

Для па спя хо вас ці трэ ба быць кан-

са лі да ва ны мі з усі мі ўдзель ні ка мі 

пра цэ су. Вель мі важ ным з'яў ля ец ца 

фар мі ра ван не дыя ло гу з мяс цо вай 

ула дай, біз не сам і на сель ніц твам, 

каб ра зам вы зна чаць стра тэ гіі раз-

віц ця, вы лу чаць пры яры тэ ты і вы-

зна чаць шля хі ра шэн ня праб лем 

у кан крэт най мяс цо вас ці. Пра ект 

ЕС-ПРА АН «Са дзей ні чан не раз віц цю 

на мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь» на мік ра ўзроў ні за кра наў 

увесь цыкл стра тэ гіч на га пла на ван-

ня ге не ра цый ідэй, транс фар ма цыі 

іх у кан крэт ныя пра-

ек ты і іх да лей шую 

рэа лі за цыю. З бо ку 

дзяр жа вы (у пад-

трым ку да лей ша га 

раз віц ця іні цы я-

тыў) сён ня ство ра-

ны кам форт ныя для 

прад пры маль ніц ка-

га ася род дзя ўмо-

вы, для гэ та га дзяр-

жа ва зра бі ла вя лі кі 

ўклад. Быў пры ня ты 

па кет нар ма тыў ных 

да ку мен таў (Дэ крэт 

№ 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц-

тва», ука зы Прэ зі дэн та аб раз віц ці 

ганд лю, гра мад ска га хар ча ван ня, 

бы та во га аб слу гоў ван ня, ра мес най 

дзей нас ці, раз віц ці аг ра эка ту рыз му, 

аб рэ гу ля ван ні дзей нас ці фі зіч ных 

асоб і іншыя). Усе гэ тыя да ку мен ты 

ўзмац ня юць ме ха ніз мы са ма рэ гу-

ля ван ня біз не су, яго ад каз нас ці за 

сваю пра цу пе рад гра мад ствам, пры 

гэ тым за хоў ва ец ца мі ні маль на не-

аб ход ны ўзро вень кант ро лю з бо ку 

дзяр жа вы. Дзе ян не да ку мен та ахоп-

лі вае сфе ры, у якіх за ся ро джа на ка-

ля 95 працэнтаў ма ло га і ся рэд ня га 

біз не су.

Іні цы я ты вы, якія ідуць зні зу ўверх, 

вя дуць да раз віц ця па тэн цы я лу на 

мес цах, ка лек тыў най ад каз нас ці і, 

як след ства, ма бі лі за цыі сіл і рэ сур-

саў рэ гі ё на.

Анд рэа ВІК ТА РЫН, кі раў нік 

Прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га Са-

ю за ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, ад зна-

чы ла ў якас ці пры кла ду па спя хо вай 

рэа лі за цыі пра ек та Смі ла ві чы:

— Мне бы ло вель мі пры ем на 

ўба чыць, як змя ніў ся гэ ты гарадскі 

пасёлак, што там з'я ві лі ся но выя 

аб' ек ты інф ра струк ту ры, і як доб-

ра сён ня ска ар ды на ва ны дзе ян ні 

ўдзель ні каў на ша га пра ек та і ін-

шых пра ек таў і пра грам. І яшчэ 

адзін прык лад — вёс ка Ува ра ві чы 

ў Го мель скай воб лас ці, дзе жы ха-

ры за ха це лі ства рыць спар тыў ную 

пля цоў ку — і ства ры лі.

Кі раў нік прад стаў ніц тва ЕС на-

зва ла не каль кі ўра жаль ных ліч баў 

і фак таў:

— За чатыры га ды ў Бе ла ру сі 

бы ло рэа лі за ва на 243 іні цы я ты вы ў 

са мых роз ных га лі нах, на пад трым-

ку гэ тых іні цы я тыў бы ло вы дат ка ва-

на 3 606 049 еў ра (са фі нан са ван не 

скла ла 1 001 935 еў ра); ство ра на 

30 іні цы я тыў ных груп, рас пра ца ва-

на 118 кан цэп цый раз віц ця ра ё наў; 

ство ра на 30 паш пар тоў ТАР (тэ ры-

та ры яль на ары ен та ва ны па ды ход да 

раз віц ця) і план дзе ян няў на пяць 

га доў; ство ра ны 24 но выя прад-

пры ем ствы і 143 но выя пра цоў ныя 

мес цы; ство ра на 352 аб' ек ты інф ра-

струк ту ры. У ты сяч бе ла ру саў з'я ві-

лі ся но выя маг чы мас ці для аду ка цыі, 

за ня тас ці, атры ман ня якас ных са цы-

яль ных і ме ды цын скіх па слуг у ма-

лых га ра дах і сель скай мяс цо вас ці. 

Акра мя та го, — асаб лі ва пад крэс лі-

ла спа да ры ня Вік та рын, — мне пры-

ем на рас ка заць, што 68 працэнтаў 

усіх удзель ні каў пра ек та — жан чы-

ны. 90 ты сяч ча ла век па ўсёй кра і не 

атры ма лі маг чы мас ці для да дат ко-

вай аду ка цыі, а больш за 180 ты сяч 

ча ла век змаг лі ска рыс тац ца но вы-

мі інф ра струк тур ны мі аб' ек та мі і 

па слу га мі ў га лі не ахо вы зда роўя і 

зда ро ва га ла ду жыц ця. Бы ло ство-

ра на больш за 130 маг чы мас цяў для 

за ня тас ці бе ла ру саў, ад кры ты но выя 

аб' ек ты і па слу гі ў сфе ры ту рыз му, у 

тым лі ку без бар' ер на га, для больш 

чым 350 000 жы ха роў кра і ны. Но вы-

мі па слу га мі ў са цы яль най сфе ры 

ўжо мо гуць ска рыс тац ца 60 ты сяч 

ча ла век па ўсёй кра і не.

Анд рэа Вік та рын анан са ва ла но вы 

пра ект «Мяс цо вае эка на міч нае раз-

віц цё», на зва ла яго «пра мым пра ця-

гам па пя рэд ня га пра ек та» і агу чы ла 

бюд жэт — 7 млн еў ра (мі ну лы пра ект 

меў бюд жэт у 5 млн еў ра). Асноў ны 

змест пра ек та — пад трым ка ма ло га 

і ся рэд ня га біз не су, стар та паў.

Іа а на Ка за на-Віш ня вец кі, па ста-

ян ны прад стаў нік пра гра мы раз віц ця 

ААН у Бе ла ру сі, на зва ла «кра е ву-

голь ным ка ме нем су пра цоў ніц тва 

мяс цо ва га на сель ніц тва і ўла даў, без 

яко га нель га бы ло да сяг нуць пос пе ху 

ў рэа лі за цыі пра ек та». Яна рас ка за-

ла, што ба чы ла ў Дры бі не Шко лу ша-

па ва лаў, у Пру жа нах — ке ра міч ную 

май стэр ню, і ад зна чы ла:

— Фі нан са ван не Еў-

ра пей ска га са ю за і су-

пра ва джэн не раз віц ця 

мяс цо вых су поль нас цяў 

ка ман дай ПРА АН у Бе-

ла ру сі да лі маг чы масць 

мно гім жы ха рам ра ё наў 

на ву чыц ца браць выра-

шэнне праб ле м у свае 

ру кі і атры маць до ступ 

да між на род най тэх ніч-

най да па мо гі.

Воль га ПРА ЛЮК 



Гла баль ны кан тэкстГла баль ны кан тэкст  

ВЯ ЛІ КІЯ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ 
МА ЛЫХ ГА РА ДОЎ

68 пра цэн таў удзель ні каў рэ гі я наль на га пра ек та ЕС-ПРА АН — жан чы ны
Бе ла русь ідзе па сва ім шля ху раз віц ця, бе ру чы на ўзбра ен не і во пыт 

су се дзяў, і еў ра пей скія іні цы я ты вы. Не су мнен на і тое, што кож ная 

пра гра ма ў рам ках дзяр жа вы (дзе б ні пе рай маў ся во пыт) па він на 

быць адап та ва ная да мяс цо вых асаб лі вас цяў і ўмоў. У афі цый ных 

да ку мен тах та кая па зі цыя но сіць наз ву тэ ры та ры яль на-ары ен та-

ва ны па ды ход. Аб во пы це яго пры мя нен ня ў на шай кра і не га ва-

ры лі на вы со кім уз роў ні ў рам ках вы ні ко вай кан фе рэн цыі пра ек та 

ЕС-ПРА АН «Са дзей ні чан не раз віц цю на мяс цо вым уз роў ні ў Рэс-

пуб лі цы Бе ла русь» (з на го ды за кан чэн ня пра гра мы) прад стаў ні кі 

мі ніс тэр стваў, ЕС, ПРА АН, аб лас ных і ра ён ных вы ка наў чых ка мі тэ-

таў, не ка мер цый ных ар га ні за цый і біз не су.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

На тал ля КА ЧА НА ВА прад ста ві ла 

ўчо ра ў Ві цеб ску ак ты ву рэ гі ё на 

но ва га па моч ні ка Прэ зі дэн та — 

ін спек та ра па Ві цеб скай воб лас ці 

Ві та ля Воў ка, пе рад ае ка рэс пан дэнт 

Бел ТА.

На тал ля Ка ча на ва асоб ную ўва гу за ся ро-

дзі ла на за да чах, якія ста яць пе рад кі раў ні-

ка мі мяс цо вых ор га наў ула ды ўсёй кра і ны. 

Сур' ёз ны блок пы тан няў звя за ны з раз віц-

цём ся рэд ніх га ра доў коль кас цю больш за 

80 тыс. ча ла век. У Ві цеб скай воб лас ці да 

та кіх на се ле ных пунк таў ад но сяц ца По лацк, 

На ва по лацк, Ор ша. «Гэ тыя га ра ды па він-

ны быць цэнт ра мі раз віц ця пра мыс ло вас ці, 

куль тур ны мі і аду ка цый ны мі цэнт ра мі, ста-

на віц ца пры кла да мі для ўсіх, — пад крэс лі ла 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. — Зай-

мац ца імі трэ ба ўшчыль ную, вы дзя ля ю чы 

бюд жэт нае фі нан са ван не, пра ду гледж ваць 

срод кі ў мяс цо вых бюд жэ тах».

За кра на ю чы тэ му пра мыс ло вас ці і эка-

но мі кі, кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

ак цэн та ва ла ўва гу на не аб ход нас ці на ладж-

ван ня эфек тыў най ра бо ты кож на га прад-

пры ем ства і ар га ні за цыі. Ва ўсіх па він на 

быць дак лад ная стра тэ гія раз віц ця. За да чы, 

па стаў ле ныя яшчэ ў мі ну лым го дзе, па за ра-

бот най пла це, за ня тас ці і цэ нах за ста юц ца 

ак ту аль ны мі. «Над гэ тым да вя дзец ца пра-

ца ваць усім, каб усё рэа лі за ваць», — ад зна-

чы ла На тал ля Ка ча на ва.

Яшчэ ад на сур' ёз ная тэ ма звя за на з 

сель скай гас па дар кай. «У Ві цеб скай воб-

лас ці гэ та сур' ёз нае пы тан не. Ве даю, што 

вы ра ша е це яго за кошт ства рэн ня ін тэ гра-

цый ных струк тур. Ра зам з тым трэ ба ра-

зум на па ды хо дзіць па кож ным асоб на ўзя-

тым сель гас прад пры ем стве. Трэ ба на вес ці 

па ра дак у кож най сель гас ар га ні за цыі, там 

жы вуць і пра цу юць на шы лю дзі, якія па він ны 

атрым лі ваць да стой ную за ра бот ную пла ту, 

вы ра шаць свае жыл лё выя пы тан ні», — ска-

за ла На тал ля Ка ча на ва.

У якас ці пры кла ду яна пры вя ла СВК 

«Кал гас «Ра дзі ма» ў Бя лы ніц кім ра ё не Ма-

гі лёў скай воб лас ці, дзе па бы ва ла на мі ну-

лым тыд ні. Прад пры ем ства зра бі ла са мае 

ста ноў чае ўра жан не. «Я прос та па ра да ва-

ла ся. Там ня ма су пер су час ных ферм, але 

яно пра цуе прос та цу доў на. Ство ра ны ўсе 

ўмо вы. 292 ра бо чыя, з іх 90 — мо ладзь, 

50 — у дэ крэт ным вод пус ку. Гэ тыя ліч бы 

свед чаць аб тым, што лю дзі вяр та юц ца ту-

ды», — ад зна чы ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та.

ДАК ЛАД НАЯ СТРА ТЭ ГІЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ
Ся рэд нія га ра ды па він ны быць цэнт ра мі раз віц ця пра мыс ло вас ці, аду ка цыі і куль ту ры

Мі ніс тэр ства па над звы чай-

ных сі ту а цы ях су мес на з 

прад стаў ніц твам Пра гра мы 

раз віц ця ААН у Бе ла ру сі і 

пры пад трым цы МЗС ар-

га ні за ва лі ві зіт кі раў ні коў 

і прад стаў ні коў дып ла ма-

тыч ных мі сій і між на род-

ных ар га ні за цый у Па лес кі 

дзяр жаў ны ра ды я цый на-

эка ла гіч ны за па вед нік і 

Хой ніц кі ра ён Го мель скай 

воб лас ці.

Ві зіт пра во дзіў ся з мэ тай 

пры цяг нен ня між на род на га са-

дзей ні чан ня і ін вес ты цый для 

ўстой лі ва га раз віц ця па цяр пе-

лых рэ гі ё наў кра і ны, азна ям-

лен ня з дзей нас цю дзяр жа вы 

і між на род ны мі пра гра ма мі па 

пе ра адо лен ні на ступ стваў чар-

но быль скай ка та стро фы, а так-

са ма эка на міч ным па тэн цы я лам 

па цяр пе лых ад чар но быль скай 

ава рыі тэ ры то рый кра і ны. 

У рам ках пра гра мы дып ла ма-

ты на ве да лі Хой ніц кі ра ён для 

азна ям лен ня з чар но быль скай 

праб ле ма ты кай, дзей нас цю 

дзяр жа вы па пе ра адо лен ні на-

ступ стваў ка та стро фы, з эка на-

міч ным па тэн цы я лам па цяр пе-

лых тэ ры то рый.

Для азна ям лен ня з прак тыч-

ным во пы там лік ві да цыі на ступ-

стваў чар но быль скай ка та стро-

фы гос ці на ве да лі вы твор чыя 

лі ніі па пе ра пра цоў цы ма ла ка 

Па лес ка га вы твор ча га ўчаст-

ка ак цы я нер на га та ва рыст ва 

«Міл ка ві та», бы лі азна ём ле ны 

з ар га ні за цы яй ацэн кі сы ра ві ны 

і га то вай пра дук цыі на бяс пе ку 

і якасць.

На ступ ны пункт па езд кі — 

Стра лі чаў ская ся рэд няя шко-

ла імя Мар чан кі. Удзель ні кам 

ме ра пры ем ства рас ка за лі аб 

ство ра ным цэнт ры прак тыч най 

ра дые ла гіч най куль ту ры, дзе 

дзя цей на ву ча юць ка рыс тац ца 

пры бо ра мі ра ды я цый на га кант-

ро лю, пра ві лам бяс печ най жыц-

ця дзей нас ці на тэ ры то ры ях ра-

дые ак тыў на га за брудж ван ня.

Куль мі на цы яй пра гра мы 

ста ла на вед ван не Па лес ка га 

дзяр жаў на га ра ды я цый на-эка-

ла гіч на га за па вед ні ка, які мае 

ста тус дзяр жаў най пры ро да-

ахоў най на ву ко ва-да след чай 

уста но вы. Ство ра ны на ад се ле-

най тэ ры то рыі, за па вед нік пло-

шчай 2,16 ты ся чы квад рат ных 

кі ла мет раў вы кон вае функ цыі 

на ву ко вай уста но вы і за бяс печ-

вае бяс пе ку тэ ры то рый і на сель-

ніц тва ад рас паў сюдж ван ня і пе-

ра но су ра дые нук лі даў.

У на ву ко вай част цы за па вед-

ні ка ад бы ла ся су стрэ ча мі ніст ра 

па над звы чай ных сі туа цы ях 

Ула дзі мі ра ВА ШЧАН КІ і Па-

ста ян на га ка ар ды на та ра ААН, 

Па ста ян на га прад стаў ні ка 

ПРА АН у Бе ла ру сі Іа а най КА-

ЗА НА-ВІШ НЯ ВЕЦ КІ, аб мяр коў-

ва лі ся пы тан ні су пра цоў ніц тва. 

Мі ністр, кі раў нік прад стаў ніц тва 

ААН і прад стаў ні кі дып ла ма тыч-

на га кор пу са на ве да лі му зей, 

ла ба ра то рыю на ву ко вай част кі 

за па вед ні ка, раз ме шча ныя ў бы-

лым на се ле ным пунк це Баб чын 

Хой ніц ка га ра ё на, а так са ма пча-

ла па се ку і ка ня фер му.

У час су стрэ чы з мі ніст рам 

спа да ры ня Іа а на рас ка за ла, 

што ЕС вы дзе ліць Бе ла ру сі 

7 млн еў ра на рэа лі за цыю но ва-

га пра ек та па пад трым цы прад-

пры маль ніц тва ў ма лых га ра дах 

на шай кра і ны.

— Но вы пра ект бу дзе сфа-

ку са ва ны на ра бо це з ма лы мі 

прад пры ем ства мі і біз нес-ін-

ку ба та ра мі. Ён на кі ра ва ны на 

пад тры ман не эка на міч на га раз-

віц ця прад пры ем стваў на мяс-

цо вым уз роў ні. Пра ект фі нан-

су ец ца кра і на мі — удзель ні ца мі 

Еў ра са ю за. Агуль ная су ма скла-

дае 7 млн еў ра, — рас ка за ла 

Іа а на Ка за на-Віш ня вец кі.

Па вод ле яе слоў, пра ект зна-

хо дзіц ца на ста дыі пад пі сан ня. 

Пла ну ец ца, што ПРА АН пры-

сту піць да яго рэа лі за цыі ў кан-

цы гэтага го да аль бо ў па чат ку 

2019 го да.

— Пра ект да па мо жа ства-

рыць но выя пра цоў ныя мес цы ў 

рэ гі ё нах. Ду маю, што гэ та дасць 

но выя маг чы мас ці раз віц ця для 

на шых парт нё раў, лю дзей, якія 

ро бяць не вя лі кі біз нес і спра бу-

юць да маг чы ся фі нан са ван ня 

для сва іх но вых ідэй, — да да ла 

прад стаў нік ПРА АН у Бе ла ру сі.

Вар та ад зна чыць, што но вы 

пра ект ста не пра ця гам пра ек-

та «Са дзей ні чан не раз віц цю на 

мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь», які за кон чыў ся сё ле-

та. Пра ект фі нан са ваў ся Еў ра-

пей скім са юзам і рэа лі зоў ваў ся 

ПРА АН у Бе ла ру сі су мес на з 

Мі ніс тэр ствам эка но мі кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

ТЭ РЫ ТО РЫЯ, 
АД КРЫ ТАЯ 

ДЛЯ ДА ПА МО ГІ
Ад быў ся ві зіт прад стаў ні коў 
дып ла ма тыч на га кор пу са 
ў Го мель скую воб ласць

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


