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Думай глабальна – дзейнічай 

лакальна - лозунг Мясцовых 

стратэгій устойлівага развіцця

Мясцовая павестка-21 = стратэгія 

ўстойлівага развіцця тэрыторыі 

(вобласці, раёна, горада, 

мікрараёна, двара, установы 

адукацыі)



Гэта важна!

Лакалізацыя сацыяльнага жыцця і 

эканомікі фіксуецца як адзін з 

галоўных трэндаў сучаснага 

развіцця.



Мясцовыя стратэгіі ўстойлівага 

развіцця на Беларусі

У Рэспубліцы Беларусь першапраходцамі ў галіне распрацоўкі і 
рэалізацыі МП-21 сталі горад Тураў і Дзіцячы рэабілітацыйна-
аздараўленчы цэнтр «Надзея», якія пачалі гэтую працу ў 1999 годзе. 
Пазней да іх падключыліся: 

• Першамайскі раён горада Мінска 

• Школа № 12 г. Наваполацка 

• Дзяржынск 

• Мікрараён «Захад» г. Мінска 

• Заслаўе 

• Дзісна 

• Фаніпаль 

• Мінск 

• Капаткевічы 

• Барань 

• Быхаўскі раён 

• Магілёў, Расоны, Лепель, Смілавічы, Занарач, Школьныя мясцовыя 
павесткі ...



Зараз на Беларусі рэалізуецца каля 50 

Мясцовых павестак-21 у раёнах, гарадах, 

сельскіх населеных пунктах. 

Акрамя таго, існуе невялікая колькасць 

Мясцовых павестак-21 арганізацый (каля 6). 

У апошні час назіраўся таксама істотны рост 

колькасці школьных МП21, колькасць якіх па 

краіне складае каля 50.



Дынаміка распрацоўкі мясцовых 

стратэгій устойлівага развіцця ў 

Беларусі
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У межах праекта «Пашырэнне 
эканамічных магчымасцяў у вясковай 
Беларусі» Установы «Новая Еўразія»

Гродненская область: 
1. Желудокский и Орлевский 
сельские советы; 
2. Кревский и Залесский сельские 
советы; 
3. Деревновский сельский совет; 

Брестская область: 
1. Видомлянский и Чернавчицкий 
сельские советы;
2. Мотольский сельский совет;
3. Споровский сельский совет;

Минская область: 
1. Кривосельский  сельский совет; 
2. Воложинский и Першайский 
сельские советы; 

Гомельская область: 
1. Судковский и Борисовщанский 
сельские советы;
2. Чемерисский сельский совет;

Могилевская область: 
1. Ходосовский сельский совет;

Витебская область: 
1. Бабиничский и Мазоловский 
сельский совет;



Піянеры беларускіх стратэгій устойлівага 

развіцця

Гимназия

№19                 

г.Минска

МЕСТНАЯ 

ПОВЕСТКА - 21

http://belarus-org/files/ZANAROCH.pdf
http://belarus-org/files/ZANAROCH.pdf
http://www.ecoproject.org/projects/la21_strategy.pdf
http://www.ecoproject.org/projects/la21_strategy.pdf


Больш за 40 мясцовых стратэгій УР надрукаваныя і 

рэалізуюцца



Унясенне ў 

дзейнасць 

карэктываў

Ацэнка 

дзейнасці

Рэалізацыя

Планаванне 

дзейнасці 

(у тым ліку 

фінансавы 

план)

Выпрацоўка 

Бачання (візіі) 

пажаданага 

будучага

SWOT-аналіз.

Разгляд 

перспектыў. 

расстаноўка 

прыярытэтаў. 

Збор 

інфармацыі, 

выяўленне 

праблем

Стварэнне 

групы 

мясцовых 

дзеянняў

Выпрацоўка 

агульных 

прынцыпаўІнфармаванне і 

першаснае 

навучанне 

прадстаўнікоў 

мясцовых 

супольнасцяў

Фарміраванне 

рабочых груп 

па праблемах

Інтэграцыя 

МП21 

ў сістэму 

мясцовых 

нарматыўных 

актаў

Публікацыя

МП21

Пастаяннае ўдзел 

грамадскасці, 

ўзаемны абмен 

інфармацыяй



Vision / Бачанне 

будучыні

SWOT-analysis

Групавая праца



Асаблівая ўвага індыкатарам!

Фіксуйце «як было»!

Канкрэтнасць!

Бачнасць (visualization)



Калі ў 2002 годзе пры падрыхтоўцы да 

Сусветнага саміту па ўстойліваму развіццю ў 
Ёханэсбургу ацанілі маштаб работы па 
Мясцовым павесткам-21 у свеце, то 
аказалася, што за мінулае дзесяцігоддзе ў 
113 краінах свету было распрацавана і 
рэалізавана (або знаходзілася ў стадыі 
рэалізацыі) каля 6500 такіх ініцыятыў. 

У Нямеччыне 2.603 камуны (20,4% ад усіх 
населеных пунктаў краіны) распрацавалі і 
рэалізуюць Мясцовыя паветскі-21. Там 
пражывае 80% насельніцтва краіны.



Парасткі мясцовых ініцыятыў па 

ўстойлівым развіцці: 

• Ствараюцца інфармацыйныя цэнтры (у 

школах, бібліятэках ...) 

• Рэгіструюцца арганізацыі (у тым ліку ў 

школах ...) 

• Ствараюцца грамадскія саветы 

• Шырыцца фестывальны рух 

• Расце цікавасць да маркетынгу тэрыторый і 

брэндынгу 

• У выканкамах прызначаюцца адказныя за 

распрацоўку праектаў ...



Развіваецца адукацыйная і навуковая 

база ўстойлівага развіцця: 

• Прадметы і факультатывы ў 

навучальных установах 

• Абароны дысертацый 

• Навуковыя даследаванні 

• Кафедры і навуковыя аддзелы 

• Канферэнцыі і семінары 

• Публікацыі



Магчымасці для 

адлюстравання тэорыі 

ўстойлівага развіцця 

праз мясцовыя з’явы і 

падзеі:



Зберажэнне старажытных будынкаў, 

аднаўленне традыцыйных тэхналогій на новых 

падмурках



Ганненскі кірмаш у Зэльве



Ганненскі кірмаш у Зэльве



Зэльвенская выцінанка



Што дае МП21 мясцовай 

супольнасці:

• аб'ядноўвае разрозненыя дзеянні ў 
сістэму, 

• вызначае прыярытэты і 

• канцэнтруе намаганні і рэсурсы на 
магістральных кірунках дзеянняў



Мясцовы парадак дня-21 (праз 

рэгіянальны маркетынг) -

інструмент прыцягнення 

інвестыцый:
• Горад Цехоцінек (15 тыс. жыхароў) у 

Польшчы патройвае бюджэт, дзякуючы 

правядзенню 50 фестываляў у год; 

• Інвестары, калі прыязджаюць у Эстонію, 

аддаюць перавагу гарадам і раёнам, якія 

маюць Местную стратэгію УР; 

• Англійскі Нотынгем «раскруціў» брэнд - Робін 

Гуд; 

• Гарады Тураў і Дзісна, вёска Камарова, ... 

атрымліваюць падтрымку.



Сярод арыенціраў і падыходаў –

беларускія і замежныя “гісторыі 

вясковых поспехаў” і распрацаваныя 

інструменты тэрытарыяльнага развіцця 

(LEADER, Local Agenda 21 – Планы 

мясцовых дзеянняў на XXI стагоддзе, 

CLD – развіццё, ажыццяўляемае 

супольнасцю, артыкулы «Еўрапейскага 

вясковага маніфэста» (European Rural 

Manifesto) і інш.), якія можна 

выкарыстоўваць у беларускіх умовах.



European Rural Manifesto

Adopted at the Conclusion of the Second 

European Rural Parliament 
held 4 to 6 November 2015 at Schärding, Austria and attended by 240 

delegates from 40 European countries, and updated at the Third European 

Rural Parliament held 18 to 21 October 2017 at Venhorst, the Netherlands, 

and attended by 250 people from 40 European countries

http://europeanruralparliament.com



Патрабаванні канцэпцыі ўстойлівага 

развіцця неабходна ўлічваць 

распрацоўцы і рэалізацыі палітык на 

ўсіх узроўнях:

1. Вучыцца тэорыі і практыцы

2. Інтэграваць у розныя напрамкі працы 

3. Ствараць інфармацыйную падтрымку

4. Карыстацца магчымасцямі 

партнёрстваў

5. Рабіць жыхароў суаўтарамі працы па 

УР…



Патэнцыйнымі партнёрамі тут могуць 

стаць: 

1. Дзяржаўныя структуры, створаныя па 

тэме УР:

- напрыклад, Галоўнае ўпраўленне па 

ўстойлівым развіцці ў Міністрэрстве 

эканомікі, аддзел у МЗС

2. Навучальныя ўстановы (ёсць ужо 2 

кафедры па УР) 

3. Недзяржаўныя арганізацыі

4. Праекты міжнароднай дапамогі



Праблема 

прасоўвання 

(прамоцыі) 

канцэпцыі 

ўстойлівага развіцця 

актуальная не толькі 

для Беларусі: 



Прапаноўваюцца 

некаторыя ідэі, 

каб зацікавіць 

людзей 

устойлівым 

развіццём, 

напрыклад:



Магчымасці і шанцы для мэраў

• Самарэалізацыя карысная і для сябе, і 
для супольнасці, і для чалавецтва

• Удзел у пошуке і падтрымцы новых 
«кропак росту» (на падставе патэнцыялу 
тэрыторый)

• Задзейнічаць унікальнасць - як 
патэнцыял (ёсць у кожным мястэчку, 
вёсцы, школе, двары!) 

• …



Магчымасці і шанцы для мэраў (2)

• «Раскрутка» брэндаў (у тым ліку 
унікальныя прафесіі, фестывалі, кірмаш, 
мясцовыя тавары і прадукты, цуды! ..)

• Супраца з грамадскімі арганізацыямі, 
мясцовымі фондамі, клубамі (у вёсцы ў 
Германіі з насельніцтвам 800 чалавек 
працуюць 11 грамадскіх аб'яднанняў)

• …



Як гэта рабіць?

(10 ідэй ад эксперта)

1. Размаўляць праз прызму інтарэсаў 

аудыторыі («Што спытае ваша ўнучка?»)

2. Звязваць з рознымі падзеямі: фэсты, 

кампаніі, сустрэчы з вядомымі людзьмі 

(«А што Вы думаеце пра ўстойлівае 

развіццё?»

3. Не пужаць тэрмінам «УР» (а – «Зробім 

наш горад чыстым!»)



Як гэта рабіць?

(10 ідэй ад эксперта – частка 2)

4. УР – гэта сучасна, крэатыўна, 

інавацыйна («Крута!», «Модна!», 

«Файна!»)

5. Дазіраваць інфармацыю і тэрміны, 

прывучаць да іх

6. Больш прыкладаў

7. УР – на падставе традыцый, гісторыі, 

культуры («Не званілі ў званы, калі быў 

нераст рыбы»…)



Як гэта рабіць?

(10 ідэй ад эксперта – частка 3)

8. Развіваць партнёрства: прапаноўваць 

«Дошку аб’яваў» па тэме ўстойлівага 

развіцця, тусавацца ў асяроддзі 

прыхільнікаў УР (Навуковае кафэ па УР…)

9. Шукайце і развівайце сваю 

спецыялізацыю па УР

10. Калі што – звяртайцеся, разам нешта 

знойдзем!



Метадычны дапаможнік



Тэзісы Грамадскай 
Платформы “Новая вёска”:

Традыцыі + Інавацыі





Смялей наперад!



Поспехаў і 

дзякуй за ўвагу!

Алег Сівагракаў

sivagrak@yahoo.com

+375 29 6264686


