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Да кан ца го да кож ны ра ён 
кра і ны рас пра цуе пра гра му 
свай го са цы яль на-эка намічнага 
раз віц ця на на ступ ную 
пя ці год ку. Пры чым гэ та бу дуць 
не коль кас ныя па каз чы кі, 
а пра ек ты, адап та ва ныя 
да кан крэт ных умоў з лі кам 
мяс цо вых ад мет нас цяў 
і асаб лі вас цяў. У вы ні ку бу дуць 
сфар мі ра ва ныя, так бы мо віць, 
«парт рэт» рэ гі ё на і парт фель 
пра ек таў. Та кая па трэ ба даў но 
на спе ла. І вось ча му.

Сён ня ва ўсім све це ад бы ва-
юц ца гла баль ныя пра цэ сы ўрба-
ні за цыі. Не вы клю чэн не і Бе ла-
русь. Гэ тыя пра цэ сы ад моў на 
ўплы ва юць на раў на мер насць 
раз віц ця рэ гі ё наў. Па між імі іс-
нуе ды фе рэн цы я цыя ў са цы яль-
на-эка на міч ным пла не. На сель-
ніц тва і боль шасць рэ сур саў кан-
цэнт ру юц ца ў буй ных га ра дах. 
І та кая сі ту а цыя фар мі руе пэў ныя 
ры зы кі — як эка на міч ныя, так і са-
цы яль ныя, дэ ма гра фіч ныя.

— Ка неш не, на гэ та мы па-
він ны рэ ага ваць. Не аб ход на 
вы зна чыць ме ры, якія змо гуць 
ні ве лі ра ваць сі ту а цыю, — лі-
чыць мі ністр эка но мі кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр 
ЧАР ВЯКОЎ. — Кожны ра ён мае 
сваю спе цы я лі за цыю, па тэн цы-
ял — пры род ны, вы твор чы, сы ра-
він ны, пра цоў ны. У кож на га ёсць 
свае кам пе тэн цыі: ве ды, умен не 
лю дзей пры маць тыя ці ін шыя 
ра шэн ні. Усё гэ та ў су куп нас ці і 
з'яў ля ец ца кан ку рэнт най пе ра ва-
гай. На ша за да ча — вы ка рыс тоў-
ваць іх у да лей шым як ла ка ма тыў 
рос ту, для та го каб на іх асно ве 
сфар мі ра ваць біз нес-ма дэ лі раз-
віц ця тэ ры то рый, іх твар.

На прык лад, кан ку рэнт ная пе-
ра ва га Брас лаў ска га, Мя дзель-

ска га ра ё наў у тым, 
што тут пры род ныя 
ўмо вы ства ры лі 
ася род дзе, ці ка вае 
ту рыс там, ама та рам 
ад па чын ку. І гэ та не аб ход-
на вы ка рыс тоў ваць мак сі-
маль на. На даную сфе ру 
па слуг па він ны пра ца-
ваць усе ас тат нія га лі ны. 
У пры ват нас ці, транс-
парт ная — за-
б я с  п е ч  в а ц ь 
ма біль насць 
на сель ніц тва, яго 
кам форт. Бу даў-
ні чай сфе ры трэ ба 
ары ен та вац ца на 
ства рэн не ад па-
вед най інф ра струк-
ту ры, сель скай гас па-
дар цы — на атры ман не 
эка ла гіч на чыс тай пра-
дук цыі, раз віц цё фер-
мер ства.

На мес нік стар-
шы ні Мі набл вы-
кан ка ма Мі ка лай 
РА ГА ШЧУК лі чыць, 
што ме на ві та Мін ская 
воб ласць — ад на з 
тых, што най больш 
ды на міч на раз ві ва юц-
ца. На пра ця гу апош ніх пя ці га доў 
за хоў ва ец ца ста ноў чая ды на мі ка 
боль шас ці са цы яль на-эка на міч-
ных па каз чы каў.

— На Мін шчы не ёсць шмат 
буй ных прад пры ем стваў рэс-
пуб лі кан скай фор мы ўлас нас ці. 
Мы мяр ку ем зні зіць за леж насць 
ад вы ні каў іх дзей нас ці. Та му 
ў пра гра ме рэ гі ё наў пла ну ем 
скан цэнт ра вац ца на раз віц ці ка-
му наль ных і пры ват ных прад-
пры ем стваў з улі кам сы ра він най 
ба зы і кад ра ва га па тэн цы я лу, дэ-
ма гра фіч най сі ту а цыі на асно ве 

на ву ко ва га ана лі зу, — канстатуе 
Мі ка лай Ра га шчук.

Ра ё ны Мін скай воб лас ці пла-
ну ец ца раз дзя ліць на тры гру пы. 
Аграр ныя — Бя рэ зін скі, Ві лей скі, 
Ва ло жын скі, Клец кі, Ка пыль скі, 
Круп скі, Лю бан скі, Мя дзель скі, 
Ста ра да рож скі, Уз дзен скі і Чэр-
вень скі ра ё ны. Аг ра пра мыс ло-
выя — Ла гой скі, Ня свіж скі, Сма-

ля віц кі, Стаўб цоў скі ра ё ны. Пра-
мыс ло выя — Ба ры саў скі, Дзяр-
жын скі, Мін скі, Ма ла дзе чан скі, 
Пу ха віц кі, Слуц кі і Са лі гор скі 
ра ё ны, а так са ма го рад Жо дзі-

на. З ця гам 
ча су спе цы я лі-
за цыя ра ё наў 
мо жа мя няц-

ца. Для рас пра-
цоў кі пра гра мы 

с а  ц ы  я л ь  н а -
э к а  н а  м і ч  н а -
га раз віц ця ў 
Мі набл вы кан-

ка ме ство ра на 
ра бо чая гру па 
з удзе лам на-
ву коў цаў, якая 

фік суе за ўва-

гі, пра па но вы, што па сту па юць 
з мес цаў.

Усе ра ё ны цэнт раль на га рэ-
гі ё на раз ві ва юц ца па-роз наму: 
ад ны ста біль на, ін шыя ад ста-
юць, пад крэс ліў стар шы ня 
Мін абл вы кан ка ма Аляк сандр 
ТУРЧЫН.

— Нель га, на прык лад, па раў-
ноў ваць Дзяр жын скі ра ён з Круп-
скім або Бя рэ зін скім, — адзна чыў 
ён. — Та му і за да чы, якія ста яць 
пе рад іх кі раў ніц твам, па він-
ны быць ды фе рэн цы раваныя. 

Але ад но агуль нае, што аб' яд ноў-
вае іх, — да хо ды на шых гра ма-
дзян. Ме на ві та гэ тую сі ту а цыю па 
да хо дах не аб ход на вы раў няць. 
У лю бым ра ё не ча ла век па ві нен 
атрым лі ваць ад ноль ка выя па 
якас ці аду ка цый ныя, ме ды цын-
скія і ін шыя па слу гі. Лю дзі не па-
він ны за ле жаць ад транс парт най 
інф ра струк ту ры, каб да брац ца на 
ра бо ту. Не аба вяз ко ва ча ла век 
па ві нен пра ца ваць не па да лёк 
ад до ма. Так па каз вае су свет ная 
прак ты ка. Трэ ба, каб ён мог мак-
сі маль на хут ка да брац ца да мес-
ца сва ёй ра бо ты з ад на го на се-
ле на га пунк та ў ін шы. Та му та кія 
ба за выя прын цы пы мы за кла лі ў 
пра гра му раз віц ця Мін скай воб-
лас ці на на ступ ную пя ці год ку.

Як свед чыць ра бо та над комп-
лекс най стра тэ гіч най пра гра май 
рэ гі я наль на га раз віц ця, якая пра-
цяг ва ец ца два ме ся цы, у ра ё нах 
ня ма дак лад на га ба чан ня перс-
пек тыў. На дум ку Аляк санд ра 
Тур чы на, на мес цах пры звы ча і-
лі ся вы ра шаць бя гу чыя праб ле-
мы. А за зір нуць на пе рад хоць 
на два—тры га ды не атрым лі ва-
ец ца.

Да рэ чы, у Мі набл вы кан ка ме 
ад бы ла ся су стрэ ча з прад стаў-
ні ка мі ра ё наў, дзе на пры кла дзе 
ад на го з іх спе цы я ліс ты па ка за лі 
як мо жа раз ві вац ца аг ра пра мыс-
ло вы комп лекс. Аляк сандр Тур-
чын пад крэс ліў, што пры гэ тым 
за асно ву па він на брац ца эка на-
міч ная эфек тыў насць і, як вы нік, 
доб ры да ход гра ма дзян. Акра мя 
та го, пы тан ні рэ гі я наль на га раз-
віц ця аб мяр ку юць у пра цоў ных 
ка лек ты вах пад час адзі на га дня 
ін фар ма ван ня ў са ка ві ку.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
Інфаграфіка 

Аляксандра АСІПЕНКІ.

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

— Пад трым ка мяс цо вых 
іні цы я тыў з'яў ля ец ца асноў-
ным кі рун кам са цыяль  на-
эка на міч на га раз віц ця, — лі-
чыць Свят ла на ЯЗЕР СКАЯ, 
стар шы ня Слаў га рад ска-
га рай са ве та дэ пу та таў. — 
На вы стаў цы мы прад ста ві лі 
іні цы я ты вы, якія ўжо рэа-
лі за ва лі ся і пра цяг ва юць 
іс на ваць, і тыя, якія толь кі 
з'я ві лі ся. Тое ж сы ра вар-
ства кож ны год атрым лі вае 
но выя ім пуль сы. Сён ня, 
на прык лад, ства ра ец ца рэ-
гі я наль ны клас тар, які бу-
дзе па шы ра ны і на ін шыя 
ра ё ны. Пра ект ная дзей-
насць — гэ та перш за ўсё той 
ін стру мент, які да па ма гае 
знай сці гро шы, каб здзейс-
ніць па жа да нае. Сет ка вае 
ўза е ма дзе ян не па між пяц-
цю ра ё на мі да па маг ло нам 
пры цяг нуць вя лі кія фі нан сы, 
што пой дуць на пад трым ку 
іні цы я тыў на шых жы ха роў. 
На огул у нас рэа лі зу ец ца 
шмат ідэй, якія ахоп лі ва юць 
ад ра зу не каль кі ра ё наў. Гэ-
та яск ра вае свед чан не та го, 
што ча ла век жа дае і мо жа 
пра ца ваць, яго толь кі трэ ба 
пад тры маць. І ў гэ тым сут-
насць на шай мі сіі.

Пра гра мад скую ак тыў-
насць і іні цы я тыў насць бы-
ло што рас ка заць і ас тат нім 
удзель ні кам вы стаў кі. Во-
пы там гра мад скай дзей-
нас ці дзя лі лі ся ак ты віс ты 
ма гі лёў скай шко лы № 45, 
лі да ры ма ла дзёж на га пар-
ла мен та пры Ма гі лёў скім 
га рад скім Са ве це дэ пу та-
таў, прад стаў ні кі аб лас ной 
аса цы я цыі мяс цо вых Са ве-
таў дэ пу та таў. Яны ге не ру-
юць но выя ідэі і на тхня юць 
ін шых на по шу кі свай го 
пры зна чэн ня ў жыц ці. І гэ-
ты пра цэс бес пе ра пын ны, 
ахоп лі вае ўсё боль шую 
коль касць на сель ніц тва.

Сён ня ма ла неш та зра-
біць, трэ ба гэ ты во пыт за-
ма ца ваць і рас паў сю дзіць. 
І дэ пу та там тут ак тыў на да-
па ма га юць срод кі ма са вай 

ін фар ма цыі. Ся род тых, 
ка го за пра сі лі ўзяць удзел 
у вы стаў цы, бы ло і на ша 
вы дан не. Па пу ляр насць 
«МС» пры кмет на на бі рае 
аба ро ты, да ня даў ня га ча су 
яно бы ло вы ключ на ўклад-
кай «Звяз ды», а ця пер ста ла 
асоб ным што тыд нё ві кам. 
Пра су пра цоў ніц тва з дэ-
пу та та мі рас ка за лі так са ма 
прад стаў ні кі тэ ле ра дыё-
кам па ніі «Ма гі лёў» і ін фар-
ма цый на га агенц тва «Ма гі-
лёў скія ве да мас ці».

З кож ным го дам усё 
больш па вы ша ец ца па тра-
ба валь насць да дзе ян няў 
ор га наў ула ды на мес цах, 
а зна чыць, і да дэ пу та таў. 
І каб год на прад стаў ляць 
і аба ра няць ін та рэ сы вы-
бар шчы каў, на род ным 
абран ні кам трэ ба вес ці ак-

тыў ную ра бо ту з людзь мі. 
Су мес ны мі дзе ян ня мі на 
мес цах вы ра ша ец ца шэ раг 
вель мі важ ных са цы яль-
на-эка на міч ных пы тан няў. 
Пры пад вя дзен ні вы ні каў 
рэа лі за цыі пра гра мы са-
цы яль  на-эка на міч на га 
раз віц ця воб лас ці за мі-
ну лы год і ра бо ты прэ зі-
ды у ма аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў не ад на ра зо ва 
пад крэс лі ва ла ся важ насць 
ро лі мяс цо ва га кі ра ван ня і 
са ма кі ра ван ня ў вы ра шэн ні 
пы тан няў устой лі ва га раз-
віц ця тэ ры то рый, за бес-
пя чэн ня год на га ўзроў ню 
жыц ця лю дзей, ра бо ты з 
на сель ніц твам і па вы шэн-
ня яе эфек тыў нас ці.

На мес нік стар шы ні 
Ма гі лёў ска га аб лса ве та 
дэ пу та таў Іры на РА ІН ЧЫК 
звяр ну ла ўва гу на тое, што 
ле тась пра во дзі ла ся шмат 
па шы ра ных па ся джэн няў, 
на якіх пры сут ні ча лі спе-
цыя  ліс ты абл вы кан ка ма, 
гар вы кан ка ма, ар га ні за цый 
воб лас ці. Бы ла ўве дзе на 
прак ты ка вы ступ лен ня на 
се сі ях, па ся джэн нях прэ зі-
ды у ма і ка мі сі ях дэ пу та таў 
аб лса ве та, га рад скіх і раён-
ных Са ве таў са спра ва зда-
ча мі аб ра бо це.

— Сё ле та для больш дэ-
та лё ва га раз гля ду пы тан няў 

як па ста ян най ка мі сі яй, так 
і прэ зі ды у маў не аб ход на 
пра во дзіць больш вы яз ных 
па ся джэн няў, — за ўва жы-
ла Іры на Ана то леў на. — 
Гэ та да зво ліць пры маць 
ра шэн ні, аба пі ра ю чы ся на 
прак тыч ны во пыт рэ гі ё на з 
улі кам асаб лі вас цяў.

Дзей насць мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў бы ла 
звя за на з вы ра шэн нем са-
цы яль ных пы тан няў. Ле тась 
бы ло раз гле джа на бо льш 
за 30 ха дай ніц тваў, на кі ра-
ва ных на вы ра шэн не праб-
лем, і пы тан няў, звя за ных 
з рэа лі за цы яй іні цы я тыў 
гра ма дзян і ор га наў тэ ры-
та ры яль на га гра мад ска га 
са ма кі ра ван ня. На гэ тыя 
мэ ты вы дат ка ва на больш 
за 52 ты ся чы руб лёў.

Вя лі кая ра бо та пра во дзі-
ла ся дэ пу та та мі ў вы бар чых 
акру гах. Ад бы ло ся больш 
за 500 пры ёмаў гра ма дзян, 
част ка пы тан няў бы ла вы-
ра ша на, але для не ка то рых 
па трэб на доў га тэр мі но вая 
пра пра цоў ка, і яны зна хо-
дзяц ца на кант ро лі.

Доб рай прак ты кай ста лі 
су мес ныя з дэ пу та та мі Па-
ла ты прад стаў ні коў прыё-
мы гра ма дзян на ба зе гра-
мад скага пры ём нага аб'яд-
нан ня «Бе лая Русь», дзе 
аб мяр коў ва лі ся ў тым лі ку 

і за ко на пра ек ты па роз ных 
сфе рах.

Дэ пу та ты ад зна чы лі 
ста ноў чыя вы ні кі дзей-
насці ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня ў вы ра шэн-
ні пы тан няў устой лі ва га 
раз віц ця тэ ры то рый, за-
бес пя чэн ня год на га ўзроў-
ню жыц ця на сель ніц тва, 
ства рэн ня но вых ра бо чых 
мес цаў, уцяг ван ня ў гас па-
дар чы аба рот пус ту ю чай 
не ру хо мас ці і той, якая не-
эфек тыў на вы ка рыс тоў ва-
ла ся. Яны па ста ві лі мэ ту і 
ў да лей шым са дзей ні чаць 
вы ра шэн ню пы тан няў мяс-
цо ва га зна чэн ня, ак тыў ней 
вес ці тлу ма чаль ную ра бо ту 
з на сель ніц твам.

— Гэ та трэ ці год, які пра-
хо дзіць пад зна кам ма лой 
ра дзі мы, — пад крэс лі ла 
Іры на Ра ін чык. — За два га-
ды зроб ле на ня ма ла, але 
на пе ра дзе яшчэ шмат ра-
бо ты. І Са ве там трэ ба яшчэ 
больш скан цэнт ра вац ца 
на пы тан нях на вя дзен ня 
па рад ку на зям лі. Трэ ба 
на тхніць на сель ніц тва на 
ства рэн не су час на га аб ліч-
ча на се ле ных пунк таў. Гэта 
па вы сіць кам форт насць 
пра жы ван ня гра ма дзян.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 
фо та аў та ра.
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гас па-

ры ман не 
 тай пра-

цё фер-

тар-
вы-
а лай 

лі чыць, 
Мін ская 
д на з
больш
ві ва юц-
пош ніх пя ці га доў 

а ноў чая ды на мі ка 
ы яль на-эка на міч-
ў.
чыне ёсць шмат

ля віц кі, Стаўб цоў
мыс ло выя — Ба р
жын скі, Мін скі, М
Пу ха віц кі, Слуц
ра ё ны, а так са ма

ц
ц

ка

ф

гі, пра па но вы, ш
з мес цаў.

Усе ра ё ны цэн
гі ё на раз ві ва юц ц

З улі кам асаб лі вас цяў раз віц цяЗ улі кам асаб лі вас цяў раз віц ця
Да кан ца го да ў Бе ла ру сі ство раць «парт рэт» кож на га ра ё на

аграр ныя;

аг ра пра мыс ло выя;

пра мыс ло выя.

Ра ё ны Мін скай воб лас ці 
пла ну ец ца раз дзя ліць 

на тры гру пы:


