Народная Праграма
Вольная Беларусь
Народная Праграма – гэта прапанова ў агульны
план новай вольнай Беларусі. Беларусы павінны
ведаць, да чаго імкнуцца, што і як трэба рабіць.

Асноўная частка Праграмы складаецца з
чатырох разьдзелаў:
І. ПАЛІТЫЧНАЯ СІСТЭМА
ІІ. ЭКАНОМІКА, ФІНАНСЫ, ПАДАТКІ, ЗЯМЛЯ,
ЭНЭРГЕТЫКА
ІІІ. АДУКАЦЫЯ, НАВУКА, КУЛЬТУРА
ІV. АСОБА, СЯМ'Я, ГРАМАДЗТВА, ДЗЯРЖАВА
Гэты матэрыял ёсьць кампэндыюм палітычнай
сістэмы выкладзенай у Праграме. Разьдзелы ІІ,
ІІІ, VI прадстаўлены ў іншых матэрыялах.
Пазнаёміцца з Праграмай у поўным аб’ёме (76
старонак) можна тут: http://www.racyja.com/wpcontent/uploads/2017/04/Nar.Prahrama_internet.pdf
Тэлефоны для даведак: 375 29 345 24 53,
375 33 395 43 83

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.
Прэзыдэнт мае права распусьціць Парлямант і
прызначыць
новыя
выбары
ў
выпадку
парляманцкага крызісу.
Пры прэзідэнце маецца невялікая адміністрацыя.
Мясцовая ўлада. Ворганы мясцовай улады
зьяўляюцца часткай дзяржаўнай сістэмы. Яны
выбіраюцца на ўсіх узроўнях і непасрэдна
адказныя перад сваімі выбарцамі, фармуюць
выканаўчыя камітэты мясцовай улады.
Ворганы мясцовай улады маюць функцыі
мясцовага самакіраваньня, валодаюць правам на
свабодную эканамічную ініцыятыву, пошук
інвэстараў і эканамічных партнёраў за мяжой.
Кантрольная Палата выбіраецца Парлямантам і
падсправаздачная яму.
Канстытуцыйны Суд складаецца з адзінаццаці
судзьдзяў, якія выбіраюцца і зацьвярджаюцца
Парлямантам тэрмінам на сямнаццаць гадоў.
Суд ёсьць незалежным ворганам судовай улады.
Судзьдзі Вярхоўнага суду і ўсіх вышэйшых судоў
Рэспублікі Беларусь выбіраюцца Парлямантам
тэрмінам на сямнаццаць гадоў.

Судзьдзяў мясцовых судоў выбірае мясцовая
Рада дэпутатаў і зацьвярджае Парлямант тэрмінам
на адзінаццаць гадоў.
Ніхто, у тым ліку ніякі ворган улады, не мае права
ўмешвацца і ўплываць на рэшэньні судоў.
Генэральны Пракурор выбіраецца Парлямантам і
падсправаздачны яму.
Ніжэйстаячыя
пракуроры
прызначаюцца
Генэральным
Пракурорам
і
потым
зацьвярджаюцца парлямантам.
Паліцыя
падпарадкоўваецца
Міністэрству
Унутраных Справаў Рэспублікі Беларусь. Начальнікі
Ваяводзкіх адзьдзелаў паліцыі прызначаюцца
Міністрам МУС і зацьвярджаюцца на сэсіях
Ваяводзкіх Радаў мясцовых дэпутатаў. Начальнікі
адзьдзелаў паліцыі ў гарадах (Паліцмайстры),
прызначаюцца Міністрам МУС і зацьвярджаюцца
на сэсіях Гарадзкіх Радаў мясцовых дэпутатаў.
Начальнікі
Павятовых
адзьдзелаў
паліцыі
прызначаюцца Міністрам МУС, зацьвярджаюцца
на сэсіях Павятовых Радаў мясцовых дэпутатаў і
падпарадкоўваюцца паводле субардынацыі.
Служба Нацыянальнай Бясьпекі Рэспублікі
Беларусь (СНБ) падкантрольная парляманту.
Крызісная Рада. У выпадку ўзьнікненьня
тупіковага палітычнага крызісу, які можа прывесьці
да нэгатыўных палітычных і эканамічных
наступстваў для краіны, Канстытуцыйны Суд
склікае Крызісную Раду, якая мусіць вырашыць
канфліктную сітуацыю ў інтарэсах стабільнасьці і
дзеяздольнасьці дзяржавы.
Крызісная
Рада
складаецца
з
чальцоў
Канстытуцыйнага Суду і грамадзкіх старэйшын
(сэньёраў) – вядомых, высокіх і паважаных дзеячоў
краіны ў розных галінах дзейнасьці колькасьцю 12
асобаў. Кіраўніком Крызіснай Рады зьяўляецца
Старшыня Канстытуцыйнага Суду.

Выбарчая
сістэма.
Выбары
праводзіць
Цэнтральная Выбарчая Камісія па выбарах і
рэфэрэндумах, якую ўтварае Парлямант.
Выбары ў Парлямант і ва ўсе мясцовыя ворганы
ўлады адбываюцца па зьмешаным прапарцыйнамажарытарным прынцыпе і па прапарцыйнамажарытарным выбарчым законе на працягу
першых 10 гадоў існаваньня вольнай улады ў
Беларусі. Потым будуць магчымыя зьмены
выбарчага закнадаўства.
Сродкі масавай інфармацыі (СМІ) падзяляюцца на
дзяржаўна-грамадзкія і прыватныя. Дзяржаўнаграмадзкія і прыватныя СМІ карыстаюцца
свабодай слова, могуць выяўляць пазыцыю
грамадзкіх, палітычных арганізацыяў, ворганаў
улады і палітыку дзяржавы альбо быць у апазыцыі
да ўлады, адлюстроўваць розныя інтарэсы.
Палітычная цэнзура СМІ не дапускаецца.
Грамадзкія аб’яднаньні, партыі, рухі. Рэспубліка
Беларусь забясьпечвае свабоду сходаў, мітынгаў,
вулічных шэсьцяў, дэманстрацыяў, пікетаў і
гарантуе выкананьне права на іх правядзеньне.
Кожны мае права на свабоду аб’яднаньняў.
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права
ўтвараць і гуртавацца у партыях, рухах, розных
грамадзка-палітычных,
творчых,
мастацкіх,
навуковых, спартыўных, экалягічных, рэлігійных і
іншых арганізацыях, суполках, таварыствах,
фондах, клубах.
Рэспубліка Беларусь заканадаўча забясьпечвае
ўтварэньне і дзейнасьць незалежных прафсаюзаў.
Войска. Абарона. Войска зьяўляецца адной з
галоўных умоў незалежнасьці дзяржавы і галоўнай
гарантыяй яе сувэрэнітэту.
Беларускае войска мусіць быць павялічана, лепш
навучана і лепш узброена.
Побач са стварэньнем прафэсійных адзьдзелаў
войска (на аснове кантракту) абавязкова павінен

быць агульнанацыянальны прызыў. Гэта аблягчае
стварэньне рэзэрвовай арміі Беларусі і войска
тэрытарыяльнай абароны, якое разгортваецца ў
час вайны.
Ствараецца
Міністэрства
абароны,
падпарадкаванае Парляманту, якое ажыцьцяўляе
канцэпцыю разбудовы беларускай вайсковай
абароны.
Асаблівая ўвага надаецца падрыхтоўцы афіцэраў.
Ствараюцца спэцыяльныя афіцэрскія фармаваньні.
Канцэпцыя стварэньня эфэктыўнага, дзейнага
Беларускага войска і рэзэрвовай арміі будзе
ўлічваць падыходы і вопыт структурнай пабудовы
іншых арміяў сьвету.
Фінансаваньне на абарону ў мірны час у
залежнасьці ад зьменных абставінаў павінна
прымацца ў межах ад 5 да 10 адсоткаў
кансалідаванага бюджэту (ад 2-х да 3-х адсоткаў
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).

Народная Праграма Вольная Беларусь – гэта
тое, што мы хочам, каб было, гэта тое, што можа
і павінна быць.
Распрацавана
салідарным
калектывам
палітыкаў і спэцыялістаў 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.
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