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ТЭРЫТОРЫЯ
ВЯЛІКІХ
МАГЧЫМАСЦЯЎ

ЭТЫМІ днямі ў Мінску сур'ёзна і
грунтоўна, на высокім узроўні гавораць пра развіццё рэгіёнаў. На сумеснае пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання
пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага
сходу і Савета Акадэміі кіравання пры
Прэзідэнце запрошаныя ўсе старшыні
мясцовых Саветаў. Тэма абмеркавання — асноўныя кірункі ўстойлівага развіцця тэрыторый, правядзенне эфектыўнай рэгіянальнай палітыкі і, як самая
важная мэта гэтага, — павышэнне якасці
жыцця людзей.
Сённяшні выпуск «МС» мы вырашылі прысвяціць аднаму асобна ўзятаму
рэгіёну — Віцебскай вобласці, каб на
яе прыкладзе паказаць перспектыўныя
кірункі развіцця і ролю, якую могуць і
павінны іграць у гэтым развіцці органы
мясцовага самакіравання.
Віцебшчына для такога дэталёвага
даследавання абрана невыпадкова. Самы паўночны рэгіён краіны, адзін з найбуйнейшых па плошчы, з самай вялікай
у краіне колькасцю населеных пунктаў.
Адзіная вобласць Беларусі, якая мяжуе
і з галоўным усходнім партнёрам — Расіяй, і з краінамі Еўрасаюза. Славуты на
ўвесь свет азёрны край, калыска беларускай дзяржаўнасці, культурная сталіца Беларусі...
Нямала і праблем: крытычнае земляробства, аддаленасць невялікіх населеных пунктаў адзін ад аднаго і ад адміністрацыйных цэнтраў. Але ж нямала
і магчымасцяў: вялізны інвестыцыйны і
турыстычны патэнцыял, значныя чалавечыя рэсурсы. Нездарма Аршанскі раён
Віцебскай вобласці быў абраны ў якасці
мадэлі развіцця мясцовых тэрыторый.
Наколькі поўна будзе выкарыстаны
патэнцыял і задзейнічаны рэсурсы непасрэдна на месцах — у райцэнтры, аграгарадку ці ў невялікай вёсцы, у многім
залежыць ад людзей, якія там жывуць
і працуюць, — ад дэпутатаў і іх выбаршчыкаў. Ад людзей, для якіх гэта не
проста месца пражывання, але і месца
дзеяння.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА і БелТА.
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ЧЫТАЙЦЕ ЯШЧЭ:
Як ідзе
перазагрузка?

«МС» высвятляла,
якія змены
адбываюцца зараз
у Аршанскім раёне.

стар.

Будынкі
не пустуюць
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Як прыцягнуць інвестара,
ведаюць у былым
ваенным гарадку
Баравуха, што на
стар.
Віцебшчыне.

Ініцыятыва
ўзнагароджваецца
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На Гродзеншчыне вызначылі
найлепшых вясковых
старастаў і старшынь
сельскіх Саветаў.

стар.
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Віртуозы
сваёй справы

Бабулішкодніцы

У Маларыце рыхтуюць кіроўцаў,
якія каўшом пагрузчыка
здольныя закрыць карабок
ад запалак.

стар.
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У Гомелі ініцыятывы
мясцовых жыхароў
па добраўпарадкаванні
двароў часам сустракаюць
стар.
процідзеянне.
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