
16 лютого у приміщенні Молодіжного центру в Любечі за участю пред
ставників громадськості, бізнесу і органів самоврядування м. Славутича, 

смт Любеча, смт Ріпки і м. Чернігова відбувся „круглий стіл" на тему 
„Любеч: історико-архітектурна спадщина, перспективи розвитку"

„Круглий стіл” почав
ся нетипово — з екс
курсії по Любечу. І це ста
ло відправною точкою 
обговорення шляхів 
відродження Любеча як 
історико-архітектурної 
пам’ятки. В дискусії взя
ли участь А.А. Федор- 
ченко — депутат селищ
ної ради, В.В. Цхведіані - 
головний редактор жур
налу „Коментарі” , В.Ю. 
Сарана — заступник на
чальника Управління 
культури і туризму Черн
ігівської обласної дер
жавної адміністрації, В М 
Мельник — депутат Славу- 
тицької міської ради, А.М. 
Роговий — голова правлін
ня ВАТ .Домобудівник”, який 
також повідомив присутнім 
про власну ініціативу підтри
мати проведення археологі
чних робіт на території Лю
беча та надати допомогу для 
подальшого функціонування 
Молодіжного центру Любеча.

Реальні приклади та 
можливості залучення до
даткових коштів для реалі
зації місцевих програм соц
іально-економічного роз
витку навела директор ко
мунального підприємства 
„Агентство з розвитку 
бізнесу в м. Славутич” Л.М. 
Нікітенко (за 10 років робо
ти — понад 5 млн. гривень

залучених коштів). Генераль
ний директор Регіонального 
фонду підтримки підприєм
ництва по Чернігівській об
ласті А.М. Л ісовий надав 
інформацію про можливості 
фонду щодо підтримки бізнес- 
проектів (щорічно на програ
му підтримки бізнесу з облас
ного бюджету надається 250 
тис. гривень). Позитивним 
досвідом співпраці з Чорно
бильською програмою ПРООН 
поділилась Т.В. Голобурда — 
керівник Молодіжного центру 
Любеча.

Дуже зацікавили учасників 
„круглого столу” та викликали 
багато запитань досвід орган
ізації власної справи у сфері 
„зеленого туризму” (підприє
мець — славутчанин Д. М. Ро-

сомако ) та презентація про
екту організації співробітниц
тва в рамках кластеру „вод
ного туризму" (підприємець 
С. В. Провозин, Чернігів).

На „круглому столі” було 
визначено основні напрямки 
діяльності, які сприятимуть 
активізації соціально-економ
ічного та історико-культурно- 
го розвитку Любеча, а саме:

• Підвищення рівня інфор
м о в а н о ї  жителів та 
підприємців щодо можливос
тей залучення додаткових 
коштів для розвитку міста та 
приватної ініціативи.

• Підвищення місцевої ак
тивності громадських органі
зацій з підготовки грантових 
заяв, проектів, спрямованих 
на вирішення соціально-еко

номічних питань.
• Створення партнерсь

ких взаємовідносин між 
Славутичем, Любечем та 
Ріпками з підготовки та реа
лізації спільних проектів.

•  Розробка та проведен
ня інформаційної кампанії, 
спрямованої на просування 
Любеча як історико-культур- 
ної спадщини України, підго
товка буклетів та інформа

ційних блоків.
•  Активізація розвитку 

бізнесу, створення малих 
підприємств, у тому числі 
в напрямках історичного, 
„зеленого” та „водного” 
туризму.

Приклад колишнього 
любечанина А.М. Рогово
го, який не забуває своєї 
малої батьківщини, має 
надихнути інших любе- 
чан, які досягли висот у 
бізнесі, науці, культурі, 
згадати своє коріння та 
підключитися до роботи 
влади, громади та бізне
су у відновленні теперіш
нього Любеча

Важливим висновком ро
боти „круглого столу” стало те, 
що в містечку є достатньо ак
тивних людей, яким не байду
же майбутнє Любеча, які вже 
зараз роблять великий вклад 
в розвиток та відродження од
ного із найдревніших поселень 
Київської Русі.

Учасники підтвердили за
цікавленість в об’єднанні зу
силь для відродження регіо
ну і необхідності створення 
міжрегіональної громадської 
координаційної ради як орга
ну лобіювання процесів інтег
рації та соціально-економіч
ного розвитку регіону Славу
тич — Чернігівська область.

Прес-центр МГО 
„Лабораторія 

малого бізнесу”

Захід відбувся в рамках проекту „Гоомадська ініціатива по створенню умов для інтеграції і прискорення соціально-економічно
го розвитку регіону Славутич —  Чернігівська область, який реалізується Славутицькою міською громадською організацією 
.„Лабораторія малого бізнесу" за підтримки виконавчого комітету Славутицької міської ради та Ріпкинської державної районної 
адміністрації в партнерстві зі Славутицьким міським фондом підтримки підприємництва. Агентством з розвитку бізнесу в 
Славутичі і Регіональним фондом підтримки підприємництва по Чернігівській області.

В ЛЮБЕЧІ ВІДБУВСЯ 
„КРУГЛИЙ СТІЛ"


