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ТОН РАЗ МО ВЫ 
ЗА ДА ЛI 
СЕ НА ТА РЫ

Ма дэ ра та ра мi сек цыi 
вы сту пi лi на мес нiк стар-
шы нi Па ста ян най ка мi-
сii Са ве та Рэс пуб лi кi па 
рэ гi я наль най па лi ты цы 
i мяс цо вым са ма кi ра-
ван нi Ула дзi мiр ЛУК' Я-
НАЎ i стар шы ня Ка мi тэ-
та Са ве та Фе дэ ра цыi па 
аграр на-хар чо вай па-
лi ты цы i пры ро да ка ры-
стан нi Аляк сей МА Ё РАЎ. 
У аб мер ка ван нi пы тан няў 
па за ма ца ван нi мо ла дзi на 
вёс цы, па вы шэн нi яе са цы-
яль на-эка на мiч най ак тыў-
нас цi ў аг ра пра мыс ло вым 
сек та ры так са ма ўдзель нi-
ча лi чле ны Са ве та Рэс пуб-
лi кi i се на та ры Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi, прад стаў нi кi 
бе ла рус кiх i ра сiй скiх мi нiс-
тэр стваў i ве дам стваў, ор-
га наў мяс цо ва га кi ра ван ня 
i са ма кi ра ван ня, дзе ла вых 

ко лаў i ма ла дзёж ных ар га-
нi за цый.

Ула дзi мiр Лук' я наў, у 
пры ват нас цi, за зна чыў: 
мо ладзь — гэ та най больш 
ды на мiч ная част ка гра мад-
ства, што аб умоў ле на яе 
ак тыў ным по шу кам свай-
го мес ца ў жыц цi. Праб-
ле мы, з якi мi су ты ка ец ца 
вяс ко вая мо ладзь, — гэ та 
ў пер шую чар гу цяж кас-
цi з пра ца ўлад ка ван нем, 
ад сут насць улас на га жыл-
ля, мо да на «iн тэ гра цыю ў 
го рад». По шук пра па ноў, 
якiя на кi ра ва ныя на ства-
рэн не су час на га сель ска га 
рын ку пра цы, да зво лiць 
па леп шыць струк ту ру за-
ня тас цi на сель нiц тва, за-
ма ца ваць ква лi фi ка ва ныя 
кад ры, раз вiць вы твор-
часць i iнф ра струк ту ру, 
пры цяг нуць ува гу гра мад-
ства да праб лем ма ла дых 
ра бо чых i спе цы я лiс таў на 
вёс цы. Та му цяж ка пера-
аца нiць зна чэн не сён-
няш ня га ме ра пры ем ства, 
у рам ках яко га ма ец ца 
вы дат ная маг чы масць ра-
зам вы зна чыць пры яры-
тэ ты i вы пра ца ваць ме ры, 

якiя да зволi лi б ства рыць 
умо вы для ўстой лi ва га 
раз вiц ця рэ гi ё наў Бе ла ру-
сi i Ра сii.

Аляк сей Ма ё раў пад-
крэс лiў, што Бе ла русь i 
Ра сiя ма юць сур' ёз ныя 
кан ку рэнт ныя пе ра ва гi 
для раз вiц ця аграр най вы-
твор час цi. Для эфек тыў най 
рэа лi за цыi гэ тых пе ра ваг 
не аб ход на ства рыць эка-
на мiч ныя i са цы яль ныя 
ўмо вы. Без ма ла дых кад-
раў на ся ле ў аг ра пра мыс-
ло вым комп лек се i ў са цы-
яль най сфе ры та кое раз-
вiц цё не маг чы ма, вы ка заў 
упэў не насць се на тар. Ён 
на га даў, што ў гэ тых мэ тах 
сё ле та па ча ла ся рэа лi за-
цыя Дзяр жаў най пра гра мы 
Ра сii па комп лекс ным раз-
вiц цi сель скiх тэ ры то рый. 
Аляк сей Ма ё раў так са ма 
пра iн фар ма ваў аб ства-
рэн нi ча со вай ка мi сii Са ве-
та Фе дэ ра цыi па за ха ван нi i 
раз вiц цi на род ных мас тац-
кiх про мыс лаў. Бо, на яго 

дум ку, у тво рах на род ных 
про мыс лаў вы яў ля ец ца 
ра сiй ская мен таль насць, 
ха рак тэр ныя ры сы куль ту-
ры, унi каль насць тра ды-
цый. Та му трэ ба за ха ваць 
для ма ла до га па ка лен ня 
на цы я наль ны зда бы так i 
зра бiць так, каб гэ та ста-
ла драй ве рам раз вiц ця 
тэ ры то рый i iх ту рыс тыч-
на га па тэн цы я лу. Се на тар 
за пра сiў бе ла рус кiх ка лег 
да су пра цоў нiц тва i аб' яд-
нан ня на ма ган няў у гэ тай 
сфе ры.

ЗА ЯКОЙ ВЁС КАЙ 
БУ ДУ ЧЫ НЯ?

Цi ка выя i змяс тоў ныя 
бы лi вы ступ лен нi на мес нi-
каў кi раў нi коў ве дам стваў, 
якiя, вi даць, больш за iн-
шых за цi каў ле ныя ў па ста-
ян ным пры то ку ма ла дых 
кад раў у сель ска гас па дар-
чую га лi ну. Пра моў цы па-
дзя лi лi ся сва iм ба чан нем 
вы ра шэн ня за ста рэ лых i 
ча сам ад ноль ка вых для 
абедз вюх кра iн праб лем 
на вёс цы, рас ка за лi аб ужо 
зроб ле ным для па вы шэн ня 

са цы яль най i эка на мiч най 
ак тыў нас цi сель скай мо ла-
дзi. Каб iс цi ў на гу з ча сам, 
па сло вах на мес нi ка мi-
нiст ра сель скай гас па-
дар кi i хар ча ван ня Iга ра 
БРЫ ЛО, у апош нiя га ды 
на спе лi зме ны ў прак ты-
цы ра бо ты па за ма ца ван-
нi пра фе сiй ных кад раў на 
вёс цы.

На яго по гляд, трэ ба 
ак тыў ней спры яць па вы-
шэн ню ма ты ва цыi юна-
коў i дзяў чат за ста вац ца 
жыць i пра ца ваць на род-
най зям лi. Ён рас ка заў аб 
ста ноў чым до све дзе, якi 
за апош нiя га ды на бы ты 
ў Бе ла ру сi па пра ца ўлад-
ка ван нi мо ла дзi на вёс цы. 
Ся род ста ноў чых кро каў — 
па шы рэн не мэ та ва га пры-
ёму ма ла дых лю дзей на 
сель ска гас па дар чыя спе-
цы яль нас цi ў ВНУ i ка ле-
джы. Гэ та да зва ляе рых та-
ваць на дзей ны рэ зерв кад-
раў. Iгар Бры ло рас ка заў i 
аб iн шых за ха дах, у тым 

лi ку i пра бяс спрэч ныя пе-
ра ва гi аг ра га рад коў, i пра 
вы дзя лен не пас ля раз мер-
ка ван ня жыл ля ма ла дым 
спе цы я лiс там цi срод каў на 
яго апла ту.

У Бе ла ру сi шмат на дзей 
звяз ва юць з рэа лi за цы яй 
кан цэп цыi «Вёс ка будучага». 

Гэ та бу дуць пры го жыя доб-
ра ўпа рад ка ва ныя аг ра га-
рад кi но ва га ты пу з раз вi той 
iн жы нер най, транс парт най 
iнф ра струк ту рай i са цы яль-
най сфе рай, дзi ця чы мi пля-
цоў ка мi, кафэ, ака зан нем 
бы та вых i iн шых па слуг 
не горш, чым у го ра дзе. 
Пры кла дам вёс кi бу ду ча га 
Iгар Бры ло на зваў га рад скi 
па сё лак Ко пысь у Ар шан-
скiм ра ё не, аг ра га ра док 
Сноў у Ня свiж скiм ра ё не i 
шэ раг iн шых.

А па куль не ад ноль ка-
выя ўмо вы жыц ця i пра цы ў 
па раў на ннi з го ра дам так-
са ма не спры я юць за ма ца-
ван ню мо ла дзi на вёс цы i 
ў Ра сii. На мес нiк мi нiст-
ра сель скай гас па дар кi 
гэ тай кра i ны Ула дзi мiр 
ЛЕ БЕ ДЗЕЎ рас ка заў аб 
тым, што ў Ра сii ро бiц ца 
па пад рых тоў цы кад раў 
для аграр на га сек та ра. 
Так, у ВНУ пе ра гле дзе лi 
пла ны на ву чан ня, аду ка-
цыю мож на атры маць за 
кошт бюд жэ ту. Шмат на-
дзей у Ра сii ўскла да юць на 
рэа лi за цыю дзяр жаў най 
пра гра мы комп лекс на га 
раз вiц ця тэ ры то рый. Яна 
ўяў ляе са бой су цэль ны 
комп лекс мер, у тым лi ку, 
i па ства рэн нi кам форт ных 

умоў жыц ця для сель скай 
мо ла дзi. Маг чы ма, гэ та 
ста не ра сiй скiм ва ры ян там 
вёс кi бу ду ча га, дзе ўмо вы 
жыц ця бу дуць не гор шыя, 
а мо жа i леп шыя за га рад-
скiя. А да хо ды так са ма да-
сяг нуць уз роў ню за роб каў 
га ра джан, ска заў Ула дзi-
мiр Ле бе дзеў.

ПА ЧЫ НАЦЬ 
ТРЭ БА 
СА ШКО ЛЫ

На дум ку рэк та ра Мас-
коў ска га дзяр жаў на га 
ўнi вер сi тэ та тэх на ло гiй 
i кi ра ван ня iмя К. Ра-
зу моў ска га Ва лян цi ны 
IВА НО ВАЙ, тэ му пер ша-
чар го вай ро лi сель скай 
шко лы ў за ма ца ван нi кад-
раў на вёс цы трэ ба ўся ляк 
уз ды маць, аб мяр коў ваць. 
Бо ме на вi та ў сель скай 
шко ле, ключ да пос пе ху ў 
вы ра шэн нi мно гiх як эка-
на мiч ных, так i са цы яль-
ных праб лем сель скай 
гас па дар кi. З гэ тай на го-
ды рэк тар лi чыць: бы ло б 
ка рыс на ства рыць мiж-
дзяр жаў ную аса цы я цыю 
аг ра школ Ра сii i Бе ла ру сi. 
Уво гу ле на спе ла за да ча 
пра вя дзен ня маш таб най 

раз мо вы па праб ле ма ты цы 
аграр най бiз нес-аду ка цыi 
мо ла дзi.

Ся род вы сту поў цаў бы-
ло ня ма ла i ма ла дых лю-
дзей. Пад час дыс ку сii яны 
агу чы лi не толь кi пры чы ны, 
якiя спры я юць ад то ку сель-
скай мо ла дзi ў га ра ды. Ма-
ла дыя ўдзель нi кi раз мо вы 
так са ма вы ка за лi пра па но-
вы па ак ты вi за цыi пра цэ су 
ства рэн ня ўмоў для раз вiц-
ця су час на га рын ку пра цы, 
па ляп шэн нi ў цэ лым струк-
ту ры за ня тас цi на сель нiц-
тва, за ма ца ван нi ма ла дых 
лю дзей на вёс цы.

Ма ла дыя ўдзель нi кi 
дыс ку сii га ва ры лi i на iн шыя 
важ ныя тэ мы. На прык лад, 
аб ак ты вi за цыi лiч ба вай 
транс фар ма цыi сель скай 
гас па дар кi, дзей нас цi па 
пры цяг нен нi мо ла дзi ў ра-
ды фер ме раў, iх пад трым-
цы з бо ку дзяр жа вы ў збы-
це сель гас пра дук цыi i г. д. 
У час ра бо ты сек цыi пра гу-
ча ла шмат пра па ноў. Ад на 
з iх — пра цяг нуць гэ ту раз-
мо ву ў на ступ ным го дзе. 
Бы ло пры ня та су мес нае 
ра шэн не аб пра вя дзен нi ў 
2021 го дзе асоб на га бе ла-
рус ка-ра сiй ска га фо ру му 
сель скай мо ла дзi i бiз нес-
гуль нi «Фер мер-па чат ко-
вец» у рам ках рэа лi за цыi 
Усе ра сiй ска га ма ла дзёж-
на га пра ек та.

Але ёсць шанц грун тоў-
на аб мер ка ваць праб ле мы 
сель скай мо ла дзi абедз вюх 
кра iн ра ней, ужо сё ле та. 
I, звяр нi це ўва гу, не ў фар-
ма це вi дэа-кан фе рэн цыi, 
а ў хо дзе звы чай най су-
стрэ чы ў рам ках дру го га 
эта пу VIII Бе ла рус ка-ра-
сiй ска га ма ла дзёж на га 
фо ру му. Ён за пла на ва ны 
на сне жань гэта га го да ў 
Пiн ску. На га да ем, пер шы 
этап VIII Бе ла рус ка-ра сiй-
ска га ма ла дзёж на га фо-
ру му ад быў ся дня мi i быў 
пры мер ка ва ны да VII Фо-
ру му рэ гi ё наў Бе ла ру сi i 
Ра сii.

Ле а нiд ЛАХ МА НЕН КА.
Фо та 

Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

АГРАР НЫ ВЕК ТАР

МО ДА НА «IН ТЭ ГРА ЦЫЮ Ў ГО РАД»: 
СПРА ВIЦ ЦА З НА СТУП СТВА МI

Старшыня Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў.

Пасяджэнне секцыі № 4.

У 
рам ках VII Фо ру му рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii ў Дзяр жын скiм ра ё не на ба зе 
ад най мен на га аг ра кам бi на та «Дзяр жын скi» ў рэ жы ме вi дэа-кан фе рэн цыi 
ад бы ло ся па ся джэн не сек цыi на тэ му «Ства рэн не ўмоў для па вы шэн ня 

са цы яль най i эка на мiч най ак тыў нас цi сель скай мо ла дзi ў мэ тах устой лi ва га раз вiц ця 
рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii».


