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КА РЫС НЫЯ 
СУ СТРЭ ЧЫ

Вя до мая рэч, што без пад-
трым кі парт нё раў зра біць неш та 
знач нае і дзей нае бы ло б цяж ка. 
На фо ру ме пры сут ні ча лі прад-
стаў ні кі ўсіх тых ар га ні за цый, якія 
аказ ва юць фі нан са вую і пра ва-
вую пад трым ку іні цы я тыў ным 
ра ё нам, — ПРА АН у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, не ка мер цый най ар га-
ні за цыі «Эка парт нёр ства», між-
на род най іні цы я ты вы «Па гад-
нен не мэ раў у Бе ла ру сі» і ін шых. 
Ці ка васць да фо ру му па ка за лі 
прад стаў ні кі іні цы я тыў ных груп, 
біз нес-су по лак, дзяр жаў ных, а 
так са ма пры ват ных і не ка мер-
цый ных ар га ні за цый, ор га наў 
ула ды Ма гі лёў скай і ін шых аб-
лас цей. На ват тэ мы для раз моў 
бы лі спрэс, як той ка заў, на зло-
бу дня. Га вор ка іш ла пра па ды-
хо ды да па ляп шэн ня за ня тас ці 
ў пі лот ных ра ё нах Ма гі лёў скай 
воб лас ці, ана ліз іх са цы яль на-
эка на міч на га ста ну. Вы ні ка мі 
да сле да ван няў па дзя лі лі ся су-
пра цоў нік біз нес-шко лы ІПМ 
Тац ця на ЧУ Я ШО ВА, экс перт 
Агенц тва мар ке тын га вых да-
сле да ван няў і са цы я ла гіч най 
экс пер ты зы Эду ард ЧУР ЛЕЙ. 
Шмат ці ка вых звес так пра раз-
віц цё на мяс цо вым уз роў ні, кі ра-
ван не ры зы ка мі і бу фер насць да 
мяс цо вых і гла баль ных вы клі каў 
пра гу ча ла пад час ра бо ты дыс ку-
сій на га экс перт на га клу ба, у якім 
бра ла ўдзел стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі па пы тан нях 
эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня 
і чар но быль скай ка та стро фы 
Па ла ты прад стаў ні коў На цыя -
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Тац ця на КА НАН ЧУК. 
За круг лым ста лом аб мер ка ва лі 
во пыт і перс пек ты вы рэа лі за цыі 
па доб ных пра ек таў. Па ра лель-
на пра ца ва лі дзве тэ ма тыч ныя 
пля цоў кі, дзе ўдзель ні кі аб мер-
ка ва лі ро лю мяс цо вых улад у ак-
ты ві за цыі эка на міч на га раз віц ця 
сель скіх ра ё наў на пры кла дзе 
вы ні каў пра ек та «Мэ ры за эка-
на міч ны рост», а так са ма — тэ му 
энер гіі, клі ма ту і зя лё най эка-
но мі кі як ад ну з вы зна чаль ных 
для ўстой лі ва га раз віц ця на мяс-
цо вым уз роў ні. Бы лі вы лу ча ны 
асноў ныя пунк ты раз віц ця на 
мяс цо вым уз роў ні з улі кам рэ гі-
я наль ных, на цы я наль ных і гла-
баль ных вы клі каў і па ды хо ды па 
іх ука ра нен ні для рос ту за ня тас-
ці і са ма за ня тас ці на сель ніц тва. 

У аб мер ка ван ні «пунк таў рос ту» 
ўзя лі ўдзел стар шы ня Слаў га рад-
ска га рай вы кан ка ма Сяр гей Мі-
ха лю та, стар шы ня Крас на поль-
ска га рай са ве та дэ пу та таў Ан жа-
лі ка Го ман, на чаль ні к упраў лен-
ня Чэ ры каў ска га рай вы кан ка ма 
Ан жэ ла Су дзян ко ва, стар шы ня 
Са ве та па раз віц ці прад пры-
маль ніц тва пры Клі чаў скім рай-
вы кан ка ме Юрый Гры нюк.

ДУ МАЦЬ ГЛА БАЛЬ НА, 
ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ 
ЛА КАЛЬ НА

Сва і мі на пра цоў ка мі па дзя лі-
лі ся вя ду чыя экс пер ты з Гру зіі, 
Укра і ны, Ар ме ніі. Вы ка наў чы 
ды рэк тар аса цы я цыі ор га-
наў мяс цо ва га са ма кі ра ван-
ня «Аген цыя раз віц ця гра мад 
Бу ка ві ны» Нэ ля МАЛ КО прад-
ста ві ла ці ка вы во пыт па раз віц ці 
сель скіх тэ ры то рый і за ня тас ці 
на сель ніц тва на пры кла дзе Чар-
на віц кай воб лас ці. Ва Укра і не 
са вет дэ пу та таў (гра ма да) і са вет 
вы кан ка ма на ся ле ўзна чаль ва-
юць аб са лют на роз ныя лю дзі. 
І той, і дру гі стар шы ня вы бі ра-
юц ца пра мым га ла са ван нем 
на сель ніц тва. Аса цы я цыя бы ла 
ство ра на чатыры га ды та му.

— Фі нан са ван не аду ка цыі, ме-
ды цы ны, мяс цо вых да рог, част-
кі са цы яль ных па слуг ця пер ідзе 

праз мяс цо выя ор га ны ўла ды — 
яны атры ма лі но выя паў на моц-
твы, а ра зам з імі гро шы, — удак-
лад ні ла Нэ ля Мал ко. — Але гэ та не 
зна чыць, што мож на спа чы ваць 
на лаў рах. Усё роў на ёсць бюд-
жэт нае за ка на даў ства, і трэ ба ча-
гось ці пры трым лі вац ца. Па коль кі 
аб' яд на лі ся сель скія, вель мі ад-
да ле ныя ад цэнт ра ра ё ны, уз нік-
лі пы тан ні з кад ра мі. Та ды ў нас 
яшчэ не пра ца ва лі пра гра мы між-
на род най да па мо гі, і мы шу ка лі 
вый сце. Аб' яд на лі ся спа чат ку, каб 
вы ра шыць праб ле му аду ка цыі 
пер са на лу. Ез дзі лі ад но да ад на го 
ву чыц ца, што так са ма сты му ля ва-
ла, бо да па ма га ла дзесь ці на вес ці 
па ра дак. Збо ку мож на ўба чыць 
тое, ча го на мес цы ўжо не за-
ўва жа юць. Ця пер у на шу рэ гі я-
наль ную аса цы я цыю ўва хо дзіць 
18 са ве таў і больш за 130 ты сяч на-
сель ніц тва Чар на віц кай воб лас ці. 
На рэа лі за цыю на шых пра ек таў 
ідуць у тым лі ку член скія ўзно сы, 
але ў асноў ным вы ка рыс тоў ва ем 
гро шы між на род най тэх ніч най да-
па мо гі — пі шам пра ек ты і атрым-
лі ва ем фі нан сы. Ця пер рэа лі зу ем 
пра ект «Роз ныя су пол кі — агуль-
ныя ра шэн ні». На 10 гра мад, якія 
аб' яд на лі ся — а гэ та 46 на се ле ных 
пунк таў, — вы дзе ле на 788 ты сяч 
еў ра.

Фо рум у Клі ча ве ці ка вы для 
Нэ лі Мал ко перш за ўсё тым, 
што ме на ві та на та кіх су стрэ чах 
мож на па чуць неш та са праў ды 
ка рыс нае, што да па мо жа зру-
шыць з мес ца скла да ныя і на 
пер шы по гляд не вы ра шаль ныя 
пы тан ні.

— У нас тыя ж праб ле мы з раз-
віц цём сель скіх тэ ры то рый — ад-
ток сель ска га на сель ніц тва пра-
ца здоль на га ўзрос ту ў га ра ды і 
на ра бо ту за мя жу, — тлу ма чыць 
яна. — На ват пра ек ты, якія рэа лі-
зу юц ца ў рэ гі ё не, ад ноль ка выя. 
Вель мі ак ту аль нае пы тан не — ніз-
кая якасць сель скіх па слуг, і нам 
ці ка выя па ды хо ды, як гэ та тут вы-
ра ша ец ца. Ча сам пры яз джаю з 
фо ру маў з тым, што ў мя не склаў-
ся па сыл. Гэ та атрым лі ва ец ца ў 
вы ні ку та го, што аб мер ка ва ла з 
людзь мі праб ле му і ўба чы ла яе 
з ін ша га бо ку. Адзін эле мент па-
зла — і кар цін ка за ззя ла. А яшчэ 
та кія су стрэ чы — гэ та но выя кан-
так ты, но выя парт нё ры для рэа лі-
за цыі маг чы мых між дзяр жаў ных 
пра ек таў. Га ры зан таль нае парт-
нёр ства на ла каль ным мяс цо вым 
уз роў ні — гэ та на ша бу ду чы ня. 
Мы цес на пра цу ем з Мал до вай і 
Ру мы ні яй, а вось з Бе ла рус сю па-
куль не — вель мі да лё ка вы ад нас 
зна хо дзі це ся. Але ў ХХІ ста год дзі 

ад лег ласць — гэ та ад нос ная рэч. 
Мы аба вяз ко ва зной дзем пунк ты 
су да кра нан ня.

На фо рум пры еха лі так са ма 
прад стаў ні кі му ні цы па лі тэ таў — 
пад пі сан таў Іні цы я ты вы ЕС з Гру-
зіі і Ар ме ніі.

— Мы сель ска гас па дар чы 
рэ гі ён і так са ма за ці каў ле ны 
ў раз віц ці на шых тэ ры то рый і 
ства рэн ні спры яль ных умоў для 
са ма за ня тас ці на сель ніц тва, — 
па ве да міў мэр му ні цы па лі тэ-
та гру зін ска га го ра да Ду шэ ці 
Зу раб СЕХ НІ АШ ВІ ЛІ. — Ёсць 
вы клі кі ча су, і яны та кія ж, як у 
вас. У нас ёсць свой во пыт рэа-
лі за цыі та кіх пра ек таў, і нам ёсць 
што аб мер ка ваць з на шы мі бе-
ла рус кі мі сяб ра мі. Но выя лю дзі, 
но выя ідэі — гэ та цу доў на. Аб мен 
во пы там, роз ныя сіс тэ мы, роз-
ныя спо са бы рэа лі за цыі — усё 
гэ та вель мі ці ка ва.

ГА ЛОЎ НАЕ — 
ПА ВЕ РЫЦЬ 
У СВАЕ СІ ЛЫ

— На ша ме ра пры ем ства мож-
на на зваць раз ва жан нем пра 
бу ду чы ню, — агу чыў сут насць 
фо ру му ды рэк тар Між на род-
на га фон ду раз віц ця сель скіх 
тэ ры то рый Сяр гей ТА РА СЮК. — 

Гэ та ка лі лю дзі ўжо во пыт ныя ў 
пра ект ным ру ху збі ра юц ца ра-
зам і га во раць пра тое, ку ды іс ці 
да лей, у якім кі рун ку. Асноў ная 
на ша мэ та — да па маг чы лю дзям 
па ве рыць у свае сі лы. Маг чы ма, 
нам не трэ ба ду маць пра гуч ныя 
ін вест пра ек ты на на шых ма лень-
кіх тэ ры то ры ях, лепш звяр нуць 
ува гу на ма лы біз нес. Прый шоў 
час ра біць сваю ку лі нар ную, гіс-
та рыч ную, пры род ную спад чы ну 
той пры на дай, якая пры цяг не і 
лю дзей, і гро шы. Мы ана лі зу ем, 
на коль кі пра віль на мо жам кі ра-

ваць усім гэ тым, на коль кі на шы 
тэ ры то рыі мо гуць быць ці ка выя 
ін шым. Мы са бра лі ся та му, што 
тая пра ект ная дзей насць, якой мы 
сён ня зай ма ем ся, яшчэ не ста ла 
сіс тэм най. Час та бы вае, што пра-
ект за кан чва ец ца, а вы ні кі яшчэ 
не ўстой лі выя. Ёсць пра ек ты, якія 
вы клі ка юць ці ка васць ва ўсім све-
це, і іх трэ ба раз ві ваць. Гэ та тая 
ж эка но мі ка зя лё на га са ду, якая 
рэа лі зу ец ца на пры кла дзе сель-
скай шко лы ў Крас на поль скім 
ра ё не, — над звы чай ны прык лад 
для ўсёй Еў ро пы. І мы ця пер па-
шы ра ем гэ ты во пыт — ім ці ка вяц-
ца і лі тоў цы, і ла ты шы, і ўкра ін цы, 
і па ля кі. Але трэ ба на даць во пы-
ту ін сты ту а лі за цыю, вы зна чыц ца, 
хто сён ня да лей змо жа гэ та раз-
ві ваць. Шко ла і біз нес — па няц ці 
не су мя шчаль ныя. А маг чы ма, гэ-
та не так, над гэ тым трэ ба па ду-
маць. Вось та кі мі пы тан ня мі мы і 
за кла по ча ны.

— Ме ра пры ем ства вель мі 
важ нае, — пад крэс ліў стар шы ня 
Ма гі лёў ска га аб лса ве та дэ-
пу та таў Дзміт рый ХА РЫ ТОН-
ЧЫК. — Гэ ты фо рум да зва ляе 
па дзя ліц ца во пы там рэ гі ё нам, 
якія ак тыў на пра цу юць ра зам з 
між на род ны мі ар га ні за цы я мі па 
раз віц ці сва іх тэ ры то рый. І, як 
свед чаць удзель ні кі, гро шы — 
не заў сё ды са мае га лоў нае ў 
вы ра шэн ні праб ле мы. Не ха пае 
ве даў, пэў най кам пе тэн цыі, ін-
фар ма цыі ся род мо ла дзі. Са мае 
ці ка вае, што пры ства рэн ні ўмоў 
мо ладзь га то вая за стац ца і пра-
ца ваць на зям лі.

— За ня так пра ект най дзей нас-
цю да зво ліў на ша му ра ё ну вый сці 
з лі ку дэ прэ сіў ных, — ад зна чыў 
стар шы ня Клі чаў ска га рай вы-
кан ка ма Вік тар РАБ КА ВЕЦ. — 
За паў го да ў нас атры ма ла ся 
пры цяг нуць не каль кіх ін вес та раў. 
Сён ня ідзе ман таж лі ніі за во да па 
вы твор час ці пе лет на 1800 тон. 
Вя дуц ца пус ка на ла дач ныя ра бо-
ты ў цэ ху па пе ра пра цоў цы алей-
ных куль тур у саў га се «Даб ра во-
лец» — гэ та дасць маг чы масць 
ства рыць да дат ко выя ра бо чыя 
мес цы і атры маць да дат ко выя 
гро шы. У гэ тым жа ў саў га се ідзе 
ман таж лі ніі для вы твор час ці на-
сен ня. У нас зем лі лёг кія, трэ ба 
зай мац ца вы рошч ван нем жы-
та і яго пе ра пра цоў кай. Шмат 
пры ват ных ін вес та раў пра цу юць 
сён ня ў ле са пе ра пра цоў цы, за ці-
каў ле ныя пры хо дзяць у сель скую 
гас па дар ку. Ра ён раз ві ва ец ца, 
пы тан няў па пра ца ўлад ка ван ні 
ня ма — ўсе за яў кі вы кон ва ем.

Мы — сель ска гас па дар чы ра-
ён і ў пла не ўстой лі ва га раз віц ця 
ду ма ем сур' ёз на за няц ца пе ра-
пра цоў кай. У ра бо це фо ру му 
ўзя лі ўдзел прад стаў ні кі ін шых 
кра ін, якія па дзя лі лі ся сва ім ба-
чан нем вы ра шэн ня ана ла гіч ных 
праб лем. Вель мі важ на ве даць 
су свет ную тэн дэн цыю і прад ба-
чыць вы ні кі сва ёй дзей нас ці. І за-
меж ны во пыт дае маг чы масць 
знай сці сваю ні шу і свае ра шэн-
ні. Ле тась мы пад пі са лі да га вор 
з ра сій скім го ра дам Саль скам, 
што ў Рас тоў скай воб лас ці, ця пер 
пра пра цоў ва ем пы тан ні ўза е ма-
дзе ян ня. А на фо ру ме пад пі са лі 
на мер аб су пра цоў ніц тве з гру-
зін скім го ра дам Ду шэ ці. Бу дзем 
зна ё міц ца блі жэй і, ка лі ўзнік не 
пад ста ва для су пра цоў ніц тва, 
пя рой дзем да больш кан крэт-
ных дзе ян няў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

ВУ ЧЫЦ ЦА АД НО Ў АД НА ГО

Прый шоў час ра біць 
сваю ку лі нар ную, 

гіс та рыч ную, пры род ную 
спад чы ну той пры на дай, 
якая пры цяг не і лю дзей, 
і гро шы.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».) У мэ тах за ня тас ці на сель ніц тва.

Сяр гей Та ра сюк ужо шмат га доў 
да па ма гае рэа лі зоў ваць пра ек ты 

па са ма за ня тас ці на сель ніц тва.


