Народная Праграма
Вольная Беларусь
пачынаецца з Уступу “Беларусь – выклікі
часу” – уводны матар’ял у форме аналітычнага
артыкула для інфармацыі і разважаньняў.
Асноўная частка – гэта Праграма дзяржаўнага
станаўленьня і перамен; складаецца з чатырох
разьдзелаў:
І. ПАЛІТЫЧНАЯ СІСТЭМА
ІІ. ЭКАНОМІКА, ФІНАНСЫ, ПАДАТКІ, ЗЯМЛЯ,
ЭНЭРГЕТЫКА
ІІІ. АДУКАЦЫЯ, НАВУКА, КУЛЬТУРА
ІV. АСОБА, СЯМ'Я, ГРАМАДЗТВА, ДЗЯРЖАВА

Тут дэфінітыўны тэкст напісаны ў форме
заканадаўчых прапаноў і тлумачэньняў.
Заключны
артыкул
зьяўляецца
факультатыўным дадаткам да Праграмы. Тут у
тэзіснай форме гаворыцца аб агульных
пазыцыях і каштоўнасьцях, неабходных для
будучага нацыянальнага разьвіцьця краіны.
ПАЛІТЫЧНАЯ СІСТЭМА
Парляманцка-прэзыдэнцкая сістэма ўлады новай
вольнай Рэспублікі Беларусі павінна выглядаць
наступным чынам.
1. Парлямант (Сойм). (Заканадаўчая ўлада)
Парлямант (Сойм) зьяўляецца аднапалатным і
складаецца з 360 народных дэпутатаў, выбіраецца
на 5 гадоў, дзейнічае на прафэсійнай аснове,
валодае шырокімі паўнамоцтвамі, адзначанымі ў
Канстытуцыі 1994 году і ў яе дапоўненым кшталце.
2. Рада Міністраў (Урад. Выканаўчая ўлада)
Парлямант выбірае Прэм’ер-міністра і 1-га Віцэпрэм'ера з асяродзьдзя дэпутатаў Парляманту,

зацьвярджае Віцэ-прэм’ераў і міністраў па
прадстаўленьні Прэм’ера.
Рада міністраў і Прэм’ер-Міністар падкантрольныя
парляманту.
Прэм’ер-Міністар Ураду ажыцьцяўляе і арганізуе
палітыку дзяржавы, накіраваную на духоўнае,
культурнае, матар’яльнае існаваньне, дзейнасьць і
разьвіцьцё нацыі, грамадзтва і грамадзянскай
супольнасьці, арганізуе абарону і нацыянальную
бясьпеку краіны
Прэзыдэнт (прадстаўніча-наглядальная ўлада)
Прэзыдэнт абіраецца на ўсеагульных выбарах на
чатыры гады, можа быць на пасадзе ня больш за
два тэрміны.
Прэзыдэнт мае кантрольна-наглядныя функцыі за
галінамі дзяржаўнай і грамадзкай дзейнасьці.
Прэзыдэнт валодае заканадаўчай ініцыятывай, але
не выдае ніякіх заканадаўчых актаў.
Канстытуцыйны Суд складаецца з адзінаццаці
судзьдзяў, якія выбіраюцца і зацьвярджаюцца
Парлямантам тэрмінам на сямнаццаць гадоў.
Суд ёсьць незалежным ворганам судовай улады.
Суддзі прызначаюцца парлямантам. Ніхто, у тым
ліку ніякі ворган улады, не мае права ўмешвацца і
ўплываць на рэшэньні судоў.
Генэральны
Пракурор
выбіраецца
зацьвярджаецца Парлямантам.

і

Служба Нацыянальнай Бясьпекі Рэспублікі
Беларусь (СНБ) падкантрольная парляманту.
Мясцовае самакіраваньне.
Мясцовае самакіраваньне вырашае дзьве
асноўныя задачы:
1). Забясьпечвае палітычную дэцэнтралізацыю.

2). Забясьпечвае стабільнае разьвіцьцё рэгіёну.
Самакіраваньне 1-га ўзроўню: Сталічнае места
Менск і 16 ваяводзтваў. Адміністрацыі
ваяводстваў маюць невялікі штат і фінансуюцца з
бюджэтаў паветаў.
Самакіраваньне 2-га узроўню: паветы, гарады
(паветаў 60)
Павет
і
горад
зьяўляюцца
галоўнымі
тэрытарыяльна-эканамічнымі суб’ектамі.
Кансалідаваныя даходна-расходныя бюджэты
фармуюць цэнтральныя ворганы, павет і горад (у
тым ліку сталічнае места Менск). Такі падыход
забясьпечвае эфэктыўнасьць самакіраваньня і
аптымізацыю колькасьці чыноўніцтва.
Падаткі з фізычных і юрыдычных асобаў, якія
дзейнічаюць на тэрыторыі павету і гораду
дзеляцца на 2 часткі. Адна частка залічваецца ў
павятовы (гарадскі) бюджэт, другая ў дзяржаўны
бюджэт. Норма адлічэньняў у дзяржбюджэт
вызначаецца дамовай паміж Міністэрствам
фінансаў і Управай павету і гораду.
Самакіраваньне 3-га ўзроўню: староствы,
гарадзкія раёны (старостваў 270)
ЭКАНОМІКА, ФІНАНСЫ, ПАДАТКІ, ЗЯМЛЯ,
ЭНЭРГЕТЫКА
Прыярытэтам эканамічнай палітыкі новай
Беларусі, як і ўсёй дзяржаўнай палітыкі краіны,
ставіцца ўзрастаньне інтэлектуальнага патэнцыялу
краіны. Эканамічная палітыка новай Беларусі
грунтуецца на гарантыях прыватнай уласнасьці на
зямлю, нерухомасьці, сродкаў вытворчасьці,
фінансаў, інтэлектуальнай уласнасці; на гарантыях
свабоды эканамічнай дзейнасьці; на адкрытых,
празрыстых дачыненьнях дзяржавы, бізнэсу і
грамадзтва.
У праграме закладзена:

-

Дэманапалізацыя банкаўскай сфэры.
Дэманапалізацыя
зьнешнеэканамічнай
дзейнасьці і гандлю. Выхад на ёмістыя
міжнародныя рынкі.
- Дывэрсіфікацыя паставак энэргапрадуктаў.
Антыманапольная палітыка міжнароднай
каапэрацыі ў галіне гандлю і транзіту
энэргарэсурсаў (Балта-Чарнаморскі нафтавы
калектар як прапанова і пэрспэктыва).
- Паніжэньне агульнай падатковай нагрузкі да
20-25%. Падаткамі не абцяжарваюцца даходы,
якія інвэстуюцца ў разьвіцьцё і ў будаўніцтва
жыльля.
- Спрашчэньне падатковай сістэмы і ўвядзеньне
ня больш за сем агульнадзяржаўных падаткаў
і адзін дзяржаўны мясцовы падатак.
- Стварэньне ўмов для развіцьця ўнутранага
рынку, пры гэтым:
а) прыватызуюцца ўсе дзяржаўныя і
камунальныя актывы акрамя стратэгічных.
б) праводзіцца прыватызацыя зямлі. Кожнай
сям’і бясплатна перадаецца ва ўласнасьць ад
2 да 4 га. Праз 5 гадоў пасьля прыватызацыі
арганізуецца рынак куплі-прадажы і арэнды
зямлі. Гаспадарка можа мець ня больш 150 га.
в) ствараюцца ўмовы (праз падатковыя
прэфэрэнцыі) для разьвіцьця сярэдняга,
малога бізнэсу.
Свабода эканамічнай дзейнасьці, нізкія падаткі,
разьвіты рынак павінны прывесьці да істотнага
павышэньня
падатковай
базы
за
кошт
дынамічнага стварэньня да 500 тысячаў суб’ектаў
гаспадараньня, якія забясьпечаць высокі ўзровень
папаўненьня бюджэту.
АДУКАЦЫЯ
Вяртаецца беларуская школа і адукацыя ва ўсёй
краіне. Рэарганізуецца і пашыраецца сістэма
дашкольнага дагляду і здаровага дашкольнага

выхаваньня дзяцей па правілах гуманізму і
нацыянальнай выхаваўчай культуры. Нарматыў
бюджэтнага фінансаваньня адукацыйных праектаў
і паслуг у прынцыпе складае 10% і, у кожным разе,
а ў першыя гады рэформаў ня можа быць ніжэйшы
за 8% ад гадавога ВУП краіны.
ПЭНСІЙНАЯ РЭФОРМА
У тэрмін 5 гадоў ад пачатку эканамічнай рэформы
давесьці памер фінансавых сродкаў, якія
выдзяляюцца на аплату пэнсій, да 10 – 11% ВУП і ў
наступныя 5 гадоў да сярэднеэўрапейскіх велічынь
14 – 15% ВУП. (Сёньня ў краіне велічыня
фінансавых сродкаў, якія выдзяляюцца на аплату
пэнсій каля 7% ВУП.)
===========================================================

Над Праграмай працавалі:
– Зянон Пазьняк – (кіраўнік калектыву аўтараў) –
доктар мастацтвазнаўства, дэпутат Вярхоўнага Савета
Беларусі 12-га скліканьня, старшыня парл. апазыцыі.
– Павел Усаў – доктар паліталёгіі.
– Сяргей Папкоў – дэпутат Вярхоўнага Савета
Беларусі 12-га скліканьня.
– Юры Беленькі – дэпутат Вярхоўнага Савета
Беларусі 12-га скліканьня.
– Павел Мірановіч – эканаміст.
– Лявон Баршчэўскі – доктар філалёгіі, дэпутат
Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га скліканьня.
– Юры Цехановіч – доктар сельскагаспадарчых
навук.
– Мікалай Крыжаноўскі – дэпутат Вярхоўнага
Савета Беларусі 12-га скліканьня.
– Анатоль Горскі – эканаміст, фінансіст (дарадца і
кансультант).

Пазнаёміцца з Народнай праграмай
“Вольная Беларусь” у поўным аб’ёме можна тут:
http://www.racyja.com/wpcontent/uploads/2017/04/Nar.Prahrama_internet.pdf
Тэл. для даведак: 375 29 345 24 53, 375 33 395 43 83

Народная Праграма Вольная Беларусь – гэта
тое, што мы хочам, каб было, гэта тое, што можа
і павінна быць.
Распрацавана
салідарным
калектывам
палітыкаў і спэцыялістаў дзеля вольнай
прышласьці
краіны,
для
выкарыстаньня
будучым Тымчасовым ці Пераходным Урадам
дзяржавы
альбо
іншым
палітычным
утварэньнем,
якое
пасьля
ліквідацыі
антынароднага рэжыму возьме на сябе
адказнасьць за лёс і будучыню Рэспублікі
Беларусь.
Варшава – Нью-Ёрк – Менск
2017 г.

