
     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 

Тут прадстаўлены скарочаны матэрыял раздзела 

ІІ Праграмы. Разьдзелы І, ІІІ, VI прадстаўлены ў 

іншых матэрыялах. 

Пазнаёміцца з Праграмай  у поўным аб’ёме (76 

старонак) можна тут: http://www.racyja.com/wp-

content/uploads/2017/04/Nar.Prahrama_internet.pdf 
Тэл. для даведак: 375 29 345 24 53, 375 33 395 43 83 

 
ЭКАНОМІКА, ФІНАНСЫ, ПАДАТКІ, ЗЯМЛЯ, 

ЭНЭРГЕТЫКА 

Прыярытэтам эканамічнай палітыкі Вольнай 

Беларусі, як і ўсёй дзяржаўнай палітыкі краіны, 

ставіцца ўзрастаньне інтэлектуальнага патэнцыялу 

краіны. 

Дэмактатычныя прынцыпы пабудовы 

парляманцка-прэзыдэнцкай формы кіраваньня 

дзяржавы, якія прапанаваны ў раздзеле 

“Палітычная сістэма”, могуць быць устойлівымі на 

доўгі перыяд пры адпаведнай арганізацыі 

эканамічных дачыненьняў паміж дзяржавай і 

чалавекам з яго ўласнасьцью, а таксама паміж 

дзяржавай і бізнэсам.  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.    

 Банкі, фінансы 

Дзяржаўную грашова-крэдытную палітыку ў сфэры 

банкаўскай дзейнасьці ажыцьцяўляе 

Нацыянальны Банк. Нацыянальны Банк мае 

незалежны статус. Старшыню і членаў Праўленьня 

Нацыянальнага Банка выбірае Парлямант.  

Дзеля разьвіцьця беларускай банкавай сістэмы 

ўводзяцца два тыпы банкаў: беларускія 

камэрцыйныя банкі (БКБ) на нацыянальным 

капітале і беларускія камэрцыйныя банкі з 

замежнымі інвэстыцыямі ў статутным капітале. 

Праводзіцца дэманапалізацыя банкаўскай сфэры. 

Будзе забаронена наяўнасьць у банкаўскім 

капітале Беларусі больш за 20% банкаўскага 

капіталу для кожнай адной замежнай краіны. 

Зьнешнеэканамічная дзейнасьць.  

 Выйсьці з Мытнага Саюзу і Еўразійскага 

Эканамічнага Саюзу (ЕАЭС), удзел у якіх істотна 

зьніжаюць эфектыўнасьць эканомікі і 

стрымліваюць разьвіцьцё.  

Для захаваньня рынку з постсавецкімі краінамі 

заключыць двухбаковыя пагадненьні. Аказаць 

максімальнае спрыяньне суб’ектам гаспадараньня 

выхаду на разьвітыя міжнародныя рынкі. 

Прымяніць антыманапольную практыку 

міжнароднай каапэрацыі ў галіне гандлю і транзіту 

энэргарэсурсаў (Балта-Чарнаморскі нафтавы 

калектар як прапанова і пэрспэктыва). 

Максімальна скараціць тэрміны мытнага кантролю 

тавараў. Зняць мытныя пошліны на легкавыя і 

малатанажныя аўтамабілі, максімальна зьнізіць 

мытныя пошліны на ўсе тавары. 

Разьвіцьцё ўнутранага рынку. Паніжаецца 

агульная падатковая нагрузка да 20-25%. 

Падаткамі не абцяжарваюцца даходы, якія 

інвэстуюцца ў разьвіцьцё і ў будаўніцтва жыльля. 

Спрашчаецца падатковая сістэма і ўводзіцца ня 

больш за сем агульнадзяржаўных падаткаў і адзін 

дзяржаўны мясцовы падатак. 

Ствараюцца ўмовы для развіцьця ўнутранага 

рынку, пры гэтым: 

а) прыватызуюцца ўсе дзяржаўныя і камунальныя 

актывы акрамя стратэгічных.  

Ліквідуецца Упраўленьне спраў прэзыдэнта (УСП).  

Прадпрыемствы УСП і нерухомасьць 

прыватызуецца 

Адноўляецца фінансавая моц прыватызацыйных 

чэкаў “Маёмасьць”. Пакупнік прадпрыемства, 

якое прыватызуецца  будзе абавязаны 50% кошту 

аб’екта аплаціць чэкамі, якія ён абавязаны купіць 

праз біржу у людзей. 

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.  Ствараюцца ўмовы, 

каб зямля не канцэнтравалася ва ўласнасьці 

невялікага кола ўласьнікаў. Доступ да зямлі не 

павінны быць абмежаваны для наступных 

пакаленьняў грамадзянаў Беларусі. 

в) ствараюцца ўмовы (праз падатковыя 

прэфэрэнцыі) для разьвіцьця сярэдняга, малога 

бізнэсу. 

Скасуецца існуючая кантрактная сістэма 

працоўных адносінаў. Урад на працягу 1 месяца 

павінен зацьвердзіць парадак адносінаў 

працаўнік-працадаўца з улікам абароны правоў 

працоўных 

Свабода эканамічнай дзейнасьці, нізкія падаткі, 

разьвіты рынак павінны прывесьці да істотнага 

павышэньня падатковай базы за кошт 

дынамічнага стварэньня да 500 тысячаў суб’ектаў 
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гаспадараньня, якія забясьпечаць высокі ўзровень 

папаўненьня бюджэту.   

Бюджэт. Бюджэтная палітыка шчыльна зьвязаная 

з  адміністрацыйным падзелам дзяржавы ( 

цэнтральныя ворганы; ваяводствы; сталічнае 

места Менск; паветы; горады; гарадзкія раёны; 

староствы) і забясьпечвае самакіраваньне.  

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 (дзяржаўную і павятовую), 

якія вызначаюцца дамовай паміж Міністэрствам 

фінансаў і Управай павету і гораду. 

У выпадку недахопу сродкаў мясцовага (павет-

горад) бюджэту дзеля забесьпячэньня нормаў на 

адукацыю, мэдыцыну, сацыяльныя выдаткі з 

дзяржбюджэту выдзяляюцца субвэнцыі. 

Самакіраваньне 3-га ўзроўню: староствы, 

гарадзкія раёны (старостваў 270) фінансуюцца з 

бюджэтаў павету, гораду. 

Пры складаньні дзяржаўнага бюджэту 

распроўваюцца агульнадзяржаўныя нормы 

грашовага забесьпячэньня мэдычнага 

абслугоўваньня насельніцтва, дашкольнага 

выхаваньня і школьнай адукацыі дзяцей. Гэтыя 

нормы забесьпячэньня залежаць ад узроўню 

бюджэту і вызначаюцца пры складаньні бюджэту  

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.) 

Сутнасьць пэнсійнай рэформы заключаецца ў 

паступовым пераходзе да зьмешанай формы 

фінансавага папаўненьня пэнсійнага фонду, 

салідарна-назапашвальнай. 

Сацыяльны падатак на заробкі паніжаецца да 15-

20 % , што адчыняе прастору для падвышэньня 

заробкаў. Пры гэтым захоўваецца магчымасьць  

павялічэньня сацыяльна гарантаванай пэнсіі для 

забеспячэньня сацыяльнай абароны грамадзянаў 

краіны, пазбаўленьня ад ганебнай беднасьці. 

                   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 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.                                                        


