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Удзель ні кі се мі на ра па каш та-
ва лі бе ла рус кую каву. На ту раль-
ны пра дукт ААТ «Бел кава» за куп-
ляе ў Бра зі ліі і тут да во дзіць да 
па трэб най кан ды цыі. Па сло вах 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі Аляк санд ра 
ПА ПКО ВА, прад пры ем ства мае 
ўсе шан цы па вя лі чыць аб' ёмы 
і да 2025 го да ўтро іць вы твор-
часць. Ніш для гэ та га ха пае, трэ-
ба толь кі ўмець іх за няць.

За ці ка ві ла ўдзель ні каў се мі-
на ра су мес нае прад пры ем ства 
«Бел ЛатГ ран», дзе ро бяць шпа-
коў ні для роз ных ві даў пту шак. 
Не звы чай ны та вар, аказ ва ец-
ца, вель мі доб ра ра зы хо дзіц ца 
за мя жой: за ка зы па сту па юць 
з 60 кра ін све ту. Кошт пту шы ных 
ха так ва га ец ца ад 5 да 50 еў ра. 
Са мы буй ны парт нёр — Га лан-
дыя, ту ды ўжо ад праў ле на шпа-
коў няў на 176 ты сяч еў ра.

Но вы брэнд Ашмян шчы-
ны — ту рызм. Пры чым тут яго 
раз ві ва юць па клас тэр ным 
прын цы пе. Са дзей ні чае гэ та му 
шэ раг мяс цо вых іні цы я тыў, якія 
фі нан суе Еў ра пей скі са юз. У іх 
лі ку — ства рэн не му зея «Ду га 
Стру вэ», геа дэз іч ныя аб' ек ты 
яко га за не се ны ў спіс ЮНЕС КА. 
У клас тар ува хо дзяць аг ра ся-
дзі ба «У Яні ны», пра ект Аляк-
санд ра Ва ры кі ша па ства рэн ні 
3D-ма ке таў «Кра і на зам каў», 
сак раль ны ва лун «Ня вес цін ка-
мень», уні каль нае ра мяст во — 
льня ныя ко ні кі, якіх вы раб ля лі 
толь кі ў гэ тых мяс ці нах.

Ту рыс тыч ны па тэн цы ял мо жа 
стаць важ най част кай устой лі-
ва га раз віц ця не толь кі Ашмян-
ска га, але і ін шых ра ё наў, заўва-
жыў пад час прэ зен та цыі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. Бы ла вы ка за на пра-

па но ва, каб Са ве ты дэ пу та таў 
узя лі гэ ту сфе ру пад сваю апе ку 
і пры ма лі ак тыў ны ўдзел у ства-
рэн ні но вых клас та раў, шу ка лі 
ці ка выя па ды хо ды для рэа лі-
за цыі брэн да вых ме ра пры ем-
стваў.

— Клас та ры не па тра бу юць 
вя лі кіх гро шаў, але з іх з'яў лен-
нем ту рыс тыч ная пры ваб насць 
ра ё на знач на ўзрас тае. Яны 
здоль ныя зра біць знач ны ўнё сак 
у рэ гі я наль ную па лі ты ку, — ад-
зна чыў стар шы ня верх няй па ла-
ты пар ла мен та. Рэ зер вы ёсць і ў 
экс пар це ту рыс тыч ных па слуг.

Пра цоў ная 
мат ры ца

На дум ку Мі ха і ла Мяс ні ко-
ві ча, на гэ тым эта пе ня ма не-
аб ход нас ці пры маць ра шэн ні, 
каб па вы сіць аў та ры тэт і ро лю 
мяс цо вых Са ве таў. У іх ёсць 
асноў ны ін стру мент — яны за-
цвяр джа юць бюд жэт. Але трэ-
ба зра біць мяс цо выя бюд жэ ты 
больш са ма стой ны мі. Пры чым 
га вор ка ідзе не аб да дат ко вых 
па дат ках, а пра тыя ме ха ніз мы, 
якія да зво ляць за ці ка віць рэ-
гі ё ны больш за раб ляць са мім. 
На сён няш ні дзень усе ра ё ны 
Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас-
цей (акра мя Гро дзен ска га ра-
ё на) з'яў ля юц ца да та цый ны мі. 
Пры гэ тым па сіў насць на мес цах 
аб умоў ле на іс ну ю чы мі нор ма-
мі да та цый — яны змян ша юц ца, 

ка лі ра ён са ма стой на за раб ляе 
да дат ко выя срод кі. Та му не аб-
ход на «ўклю чыць» ма ты ва цый-
ныя ме ха ніз мы, каб рэ гі ё ну бы ло 
вы гад на за раб ляць са мо му.

Ад ным з та кіх ме ха ніз маў 
з'яў ля ец ца ства рэн не но вых ра-
бо чых мес цаў. Пры чым не прос-
та но вых, а больш эфек тыў ных. 
Пад час се мі на ра пад ра бяз на 
аб мер ка ва лі і праб ле му пра ца-
ўлад ка ван ня ў рам ках рэа лі за-
цыі Дэ крэ та № 1. Яго вы ні кам 
па ві нен стаць пры рост за ня тых 
у эка но мі цы.

Як рас ка заў пер шы на мес-
нік мі ніст ра пра цы і са цы-
яль най аба ро ны Бе ла ру сі 
Анд рэй ЛА БО ВІЧ, у асно-
ву рэ дак цыі дэ крэ та лёг во-
пыт ра бо ты ка мі сій, якія бы лі 
ўтво ра ны ў мі ну лым го дзе. У 
элект рон ным ва ры ян це рас-
пра ца ва на мат ры ца ра бо ты з 
ба зай да ных пра ца здоль ных 
гра ма дзян, якія не за ня ты ў 
эка но мі цы ў рэ гі ё нах. У пра-
гра ме пад ра бяз на рас пі са на, 
як па ві нен фар мі ра вац ца спіс 
бес пра цоў ных, па якіх па слу гах 
і хто кан крэт на бу дзе кам пен-
са ваць за тра ты ЖКГ. Ме то ды-
ка пра хо дзіць апра ба ван не на 
мес цах. На да дзе ным эта пе ідзе 
пра цэс ад наў лен ня ка мі сій.

На па ся джэн ні пад ра бяз на 
аб мер ка ва лі, як лепш ар га ні за-
ваць іх ра бо ту. Па сло вах стар-
шы ні Ашмян ска га рай са ве та 
Мі ка лая КВЯТ КЕ ВІ ЧА, у ра ё не 
ство ра на ка мі сія ў скла дзе 17 ча-

ла век. Мяр ку ец ца пры цяг нуць 
да яе ра бо ты прад стаў ні ка ад-
дзе ла гра ма дзян ства і міг ра цыі, 
што важ на для пры гра ніч на га 
рэ гі ё на. Да 1 лі пе ня ка мі сія па-
він на рас пра ца ваць пе ра лік 
скла да ных жыц цё вых сі ту а цый, 
склас ці ба зу бес пра цоў ных, пра-
вес ці ра бо ту з аса цы яль ны мі ка-
тэ го ры я мі гра ма дзян. На прык-
лад, у Ашмян скім ра ё не та кіх 
180 ча ла век.

Каб па збег нуць у да лей шым 
на пру жа ных сі ту а цый, вар та 
вы пра ца ваць свае, мяс цо выя 
па ды хо ды, звяр нуць ува гу на 
сем'і з дзець мі, пад крэс ліў Мі-
ха іл Мяс ні ко віч. Мат ры цу, якая 
пра па на ва на Мінск ам, трэ ба 
на поў ніць сва ёй кан крэт най 
ба зай, пер са ні фі ка ваць кож-
на га, хто ту ды трап ляе. З імі ў 
да лей шым прый дзец ца да во лі 
грун тоў на па пра ца ваць, бо гэ-
та сі ту ацыя мо жа па цяг нуць за 
са бой кан флікт ін та рэ саў. Яго 
трэ ба пра ду хі ліць, Мі ха іл Мяс ні-
ко віч рэ ка мен да ваў, каб ка мі сіі 
па пра ца ўлад ка ван ні ўзна ча лі лі 
кі раў ні кі ад па вед ных мяс цо вых 
Са ве таў. Што да ты чыц ца ба зы 
да ных, яна ёсць у кож ным ра ё не 
і чле ны ка мі сіі па він ны ве даць, 
хто прэ тэн дуе на пад трым ку з 
бюд жэ ту, а хто не.

Па куль ры нак пра цы спры яе 
бес пра цоў ным. Так, у Гро дзен-
скай воб лас ці на ад на го са іс-
каль ні ка — 3,3 ва кан сіі. Уся го 
па рэ гі ё не — 11 ты сяч сва бод-
ных ра бо чых мес цаў, на Брэст-

чы не — 8 ты сяч. Але ўзро вень 
апла ты не спры яе ап ты міз му. 
Зар пла та па боль шас ці пра па-
на ва ных ва кан сій не да ся гае 
500 руб лёў.

Яшчэ ад на праб ле ма — дыс-
ба ланс по пы ту і пра па но вы. 
Прад пры ем ствам не па трэб ны 
тыя спе цы я ліс ты, якіх пра па-
нуе служ ба за ня тас ці. На мес-
цах гэ та трэ ба ўліч ваць і больш 
зай мац ца пе ра на ву чан нем пад 
кан крэт нае мес ца пра цы. Анд-
рэй Ла бо віч па ве да міў, што па 
за яў ках най маль ні каў пе ра ву-
ча на па ло ва бес пра цоў ных. Гэ-
та прык лад та го, як эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ваць бюд жэт ныя 
срод кі.

Што да ты чыц ца ства рэн ня 
но вых пра цоў ных мес цаў, то 
ў цэ лым па кра і не гэ та за дан-
не вы ка на на, за вы клю чэн нем 
Брэсцкай воб лас ці. Ра зам з тым 
у кож най воб лас ці ёсць ра ё ны, 
якія з гэ тай за да чай не спра ві-
лі ся. Іх па кра і не 54. Гэ та 40 % 
ад усёй коль кас ці, што яшчэ раз 
све чыць аб тым, як пра ца ўлад-
ка ван не мо жа спры яць эка на-
міч на му раз віц цю рэ гі ё на.

— У Са ве це Рэс пуб лі кі ство ра-
на пра фе сій ная ра бо чая гру па, 
якая зай ма ец ца рас пра цоў кай 
пра па ноў па ад мі ніст ра цый-
на-тэ ра та ры яль ных пы тан-
нях і рэ гі я наль най па лі ты цы. 
У найблі жэй шы год пла ну ем 
пад рых та ваць грун тоў ны дак лад 
з пра па но ва мі па ўдас ка наленні 
рэ гі я наль най па лі ты кі, — за зна-
чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

У дак ла дзе бу дзе ска ры ста-
ны ма тэ ры ял, атры ма ны пад час 
вы яз ных па ся джэн няў у рэ гі ё-
ны, у тым лі ку як ста ноў чы во-
пыт, так і вуз кія мес цы ў ра бо це 
аб лас цей.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.

МОГУЦЬ РЭГІЁНЫ?МОГУЦЬ РЭГІЁНЫ?
пасяджэнні. Пар ла мен та рыі на ве да лі Гро дзен шчы ну

Клас та ры не 
па тра бу юць 

вя лі кіх гро шай, але з іх 
з'яў лен нем ту рыс тыч ная 
пры ваб насць ра ё на 
знач на ўзрас тае. Яны 
здоль ны зра біць знач ны 
ўнё сак у рэ гі я наль ную 
па лі ты ку.

Па куль ры нак 
пра цы спры яе 

бес пра цоў ным. 
Так, у Гро дзен скай 
воб лас ці на ад на го 
са іс каль ні ка — 
3,3 ва кан сіі. 
Уся го па рэ гі ё не — 
11 ты сяч сва бод ных 
ра бо чых мес цаў, 
на Брэст чы не — 8 ты сяч. 


