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10 пер шых кро каў 
НО ВА ГА ПРЭ ЗІ ДЭН ТА 
БЕ ЛА РУ СІ:

1. Сфар мі ра ваць пе ра ход ны ўрад 
ра зам з аль тэр на тыў ны мі кан ды да та мі 
ў Прэ зі дэн ты і пра вес ці прэ зі дэнц кія і 
пар ла менц кія вы ба ры з но вым скла дам 
Цэнт раль най і ўчаст ко вых вы бар чых ка-
мі сій.

2. Аб ме жа ваць зна хо джан не на па са-
дзе прэ зі дэн та дву ма тэр мі на мі; за бяс-
пе чыць па дзел улад і вы бар насць гра ма-
дзя на мі кі раў ні коў га ра доў і ра ё наў.

3. Ад мя ніць пры ні жаль ную кант ракт-
ную сіс тэ му пры най ме на ра бо ту.

4. Уста на віць ся рэд нюю пен сію ў па ме-
ры не менш за 60 пра цэн таў ад ся рэд няй 
за ра бот най пла ты па кра і не.

5. Рэ фар ма ваць пра мыс ло выя прад-
пры ем ствы. Хра ніч на страт ныя — пры-
ва ты за ваць. Ска ро ча ным ра бот ні кам вы-
плач ваць да па мо гу не менш за 2/3 акла-
ду на пра ця гу 6 ме ся цаў і за бяс пе чыць 
пе ра на ву чан не.

6. Пад тры маць біз нес у ма лых і ся рэд-
ніх га ра дах, рэа лі за ваць «На цы я наль ную 
плат фор му біз не су».

7. Ска ра ціць коль касць чы ноў ні каў. 
Пра вес ці пуб ліч ныя пра вер кі на прад-
мет ку маў ства ў ор га нах ула ды і су вя зяў 
ула ды і біз не су.

8. Пра даць боль шасць рэ зі дэн цый 
сён няш ня га прэ зі дэн та, гро шы вяр нуць 
у бюд жэт.

9. Па леп шыць ма тэ ры яль на-тэх ніч ную 
ба зу ўста ноў ахо вы зда роўя. Аб ста ля-
ван не МРТ, КТ, УГД для мак сі маль най 
коль кас ці па лі клі нік, пра гра ма «Жыл лё 
для ма ла дых ме ды каў».

10. Вы зва ліць на стаў ні каў ад на груз кі, 
не звя за най з на ву чан нем і вы ха ван нем 
дзя цей. За ба ра ніць па бо ры ў дзі ця чых 
сад ках і шко лах. Увес ці ў ВНУ раз мер-
ка ван не па жа дан ні.

СУ ЧАС НАЯ 
І СПРА ВЯД ЛІ ВАЯ 
ДЗЯР ЖА ВА

Роў насць усіх пе рад за ко нам і па дзел 
улад зро бяць Бе ла русь ба га тай і ста біль-
най кра і най.

Кан сты ту цый ная рэ фор ма. Бе ла русь 
па він на быць пар ла менц ка-прэ зі дэнц кай 
рэс пуб лі кай. Ад на і тая ж асо ба не па-
він на зай маць па са ду Прэ зі дэн та больш 
за два тэр мі ны. Ска ра ціць паў на моц твы 
прэ зі дэн та, якія пе ра шка джа юць па дзе лу 
ўлад і эфек тыў най ра бо це дзяр жа вы.

Рэ фор ма сіс тэ мы мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня. Пад пі саць Еў ра пей скую 
Хар тыю мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. Увес-
ці пра мыя вы ба ры мяс цо вых кі раў ні коў 
і зра біць іх за леж ны мі ад гра ма дзян, 
а не ад чы ноў ні каў з Мін ска.

Не за леж наць су до вай ула ды. За бяс-
пе чыць не за леж насць су доў, вы ка ра ніць 
«тэ ле фон нае пра ва».

Гу ма ні за цыя Кры мі наль на га ко-
дэкса. Увес ці ма ра то рый на смя рот нае 
па ка ран не.

Эфек тыў ны дзяр жаў ны апа рат. Ап-
ты мі за ваць коль касць чы ноў ні каў, па вы-
сіў шы ім за роб кі. Лік ві да цыя ідэа ла гіч-
най «вер ты ка лі». Ад кры ты кон курс бу дзе 
адзі най фор май най му на дзяр жаў ныя 
па са ды.

Элект рон ны ўрад. Пуб лі ка ваць у ін-
тэр нэ це бюд жэ ты ўсіх уз роў няў, зар пла ты 
служ боў цаў, ра шэн ні су доў, ін фар ма цыю 
аб тэн да рах, кон кур сах на дзяр жаў ныя 
па са ды. Вы зва ліць гра ма дзян ад бяскон-

цых да ве дак, пя ча так, лі цэн зій. У но вай 

Бе ла ру сі прад пры маль ні кі змо гуць рэ-

гіст ра ваць біз нес праз ін тэр нэт, кож ны 

гра ма дзя нін бу дзе атрым лі ваць паш парт 

і ін шыя да ку мен ты за 15 хві лін.

Гра ма дзян ская су поль насць. Ства-

рыць спры яль ныя ўмо вы для раз віц ця не-
ка мер цый ных ар га ні за цый, за бяс пе чыць 
роў ны до ступ да фі нан са ван ня з бюд жэ ту 
праз удзел у тэн да рах і кон кур сах на роў ні 
з дзяр жаў ны мі ар га ні за цы я мі.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ ПА ЛІ ТЫ КА: 
КЛО ПАТ ПРА ЛЮ ДЗЕЙ

Га лоў ным прын цы пам са цы яль най 
па лі ты кі па ві нен стаць прын цып роў ных 
маг чы мас цяў, за сна ва ны на са лі дар нас ці 

моц ных і сла бых.

Ме ды цы на. За бяс пе чыць до ступ для 

ўсіх гра ма дзян да бяс плат на га якас на га 

ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня ў дзяр жаў-

ных ме ды цын скіх уста но вах пры па ра-

лель ным раз віц ці сіс тэ мы стра ха вой і 

пры ват най ме ды цы ны. Пры няць за кон 

аб аба ро не пра воў па цы ен та.

Аду ка цыя. Па вя лі чыць ін вес ты цыі ў 

аду ка цыю і на кі ра ваць іх на па ве лі чэн-

не за роб каў вы клад чы каў і аб наў лен не 

ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы школ і ўні-

вер сі тэ таў. За бяс пе чыць пе ра ем насць 

роз ных уз роў няў аду ка цыі, звя заць іх з 

рын кам пра цы. Вы зва ліць на стаў ні каў ад 

ліш няй ад мі ніст ра цый най і ідэа ла гіч най 

на груз кі. Раз мер ка ван не па він на быць 

па жа дан ні. Ад мя ніць пла ту за ву чо бу ў 

дзяр жаў ных на ву чаль ных уста но вах як 

з'я ву, якая су пя рэ чыць Кан сты ту цыі.

Пен сій нае за бес пя чэн не. Пра вес ці 

пен сій ную рэ фор му без па вы шэн ня пен-

сій на га ўзрос ту. Рас пра ца ваць сіс тэ му 

на кап ляль ных пен сій, да дат ко ва га пен сій-

на га стра ха ван ня, раз ві ваць пры ват ныя 

пен сій ныя фон ды ра зам з дзяр жаў ны мі.

Ад рас ная да па мо га. Рас пра ца ваць 

эфек тыў ную сіс тэ му ад рас ных гра шо вых 

вы плат: шмат дзет ным сем' ям, бес пра-

цоў ным, гра ма дзя нам з аб ме жа ва ны мі 

маг чы мас ця мі, у тым лі ку на пра езд у 

гра мад скім транс пар це і ка му наль ныя 

пла ця жы. Па шы рыць удзел гра мад скіх 

ар га ні за цый у са цы яль най да па мо зе на-

сель ніц тву праз дзяр жаў ную за мо ву.

Рэ фор ма пра цоў ных ад но сін. Пе-

ра гле дзець кант ракт ную сіс тэ му най му 

на ра бо ту, ад мя ніць «дэ крэт аб дар ма-

е дах». Ака заць да па мо гу ў на быц ці но-

вай спе цы яль нас ці і ў ад крыц ці ўлас най 

спра вы.

Да па мо га сем' ям. Са дзей ні чаць прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці сем' яў. Пад-
тры маць бу даў ніц тва жыл ля ў рэ гі ё нах 
для ма ла дых сем' яў і ма ла дых спе цы я-
ліс таў, у пер шую чар гу — ін ды ві ду аль-
ных жы лых да моў на ўлас ным зя мель-
ным участ ку.

Парт нёр ства дзяр жа вы і біз не су. 
Рас пра ца ваць сіс тэ му пад трым кі са-
цыяль на ад каз на га біз не су, сты му ля-
ваць ін вес ты цыі ра бо та даў цы ў сіс тэ му 
са цыяль най аба ро ны ра бот ні каў свай го 
прад пры ем ства. Увес ці пад атко выя льго-
ты за спон сар скую пад трым ку са цы яль-
ных пра ек таў.

ЭКА НА МІЧ НАЕ 
АБ НАЎ ЛЕН НЕ

Ас но вай па вы шэн ня ўзроў ню і якас-
ці жыц ця гра ма дзян мо жа стаць толь кі 
эфек тыў ная эка но мі ка, якая раз ві ва ец ца 
на асно ве прын цы паў і па ды хо даў, ужо 
рэа лі за ва ных у па спя хо вых кра і нах.

Дзяр жаў ныя фі нан сы. Ума ца ваць са-
ма стой насць На цы я наль на га бан ка, да-
маг чы ся ста біль нас ці ва лю ты і аба ро ны 
ўкла даў, утай ма ваць рост цэн, зра біць 
больш да ступ ны мі бан каў скія крэ ды ты 
для рэ аль на га сек та ра эка но мі кі, спы ніць 
рас тра ту дзяр жаў ных срод каў па за пы тах 
га лі но вых ла біс таў.

Пры цяг ван не ін вес ты цый і раз віц-
цё біз нес-ася род дзя. За бяс пе чыць 
ста біль насць, праз рыс тасць сіс тэ мы 
па дат ка  абкла дан ня, па шы раць пры мя-
нен не спро шча на га па дат ка аб кла дан ня. 
Пры няць Ін вес ты цый ны ко дэкс. Ад мя ніць 
кан фіс ка цый ныя ме ры ў да чы нен ні да 
біз не су, пра вес ці дэ кры мі на лі за цыю эка-
на міч ных зла чын стваў.

Ма дэр ні за цыя за во даў і прад прыем-
стваў. Ства рыць ан ты кры зіс ныя пра гра-
мы для праб лем ных за во даў, пры цяг нуць 
пад іх ін вес ты цыі. Пры ва ты за ваць не-
жыц ця здоль ныя прад пры ем ствы. Га ран-
та ваць тым, хто тра піў пад ска ра чэн не, 
атры ман не но вай пра фе сіі, за бес пя чэн не 
льгот ным крэ ды там для ад крыц ця сва ёй 
спра вы або са цы яль най пад трым кай у 
па ме ры 2/3 ад за роб ку на пра ця гу шас ці 
ме ся цаў.

Раз віц цё іна ва цый ных сек та раў 
эка но мі кі. Ства рыць ася род дзе для раз-
віц ця кан ку рэн та здоль ных га лін — ін-
фар ма цый ных тэх на ло гій, эка ла гіч на га 
ту рыз му, тран зі ту і ла гіс ты кі, ва ен на-
пра мыс ло ва га комп лек су, аль тэр на тыў-
най энер ге ты кі, ін жы ні рын гу, бан каў скіх 
па слуг.

Раз віц цё кан ку рэн цыі. За бяс пе чыць 
роў ную кан ку рэн цыю прад пры ем стваў 
усіх фор маў улас нас ці, што па цяг не зні-
жэн не цэн на та ва ры і па слу гі.

Ства рэн не ра бо чых мес цаў у рэ гі ё-
нах. За цвяр джэн не сіс тэ мы пад атко вых 
і ад мі ніст ра цый ных прэ фе рэн цый для 
ад крыц ця і вя дзен ня біз не су ў ма лых і 
ся рэд ніх га ра дах. Рэа лі за цыя па ла жэн-
няў «На цы я наль най плат фор мы біз не су 
Бе ла ру сі» Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ ра-
цыі прад пры маль ніц тва.

Раз віц цё энер ге тыч на га сек та ра. 
Ука ра ніць энер га збе ра галь ныя тэх на ло гіі 
і раз ві ваць вы ка ры стан не ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі.

Сель ская гас па дар ка. Рэ фар ма ваць 
на асно ве шмат уклад нас ці, сва бод на га 
раз віц ця ўсіх фор маў улас нас ці і ства-
рэн ня рын ку зям лі, пад тры маць раз віц цё 
фер мер скіх гас па да рак.

Раз віц цё на ву кі. Ад на віць стра ча ныя 
па зі цыі праз сты му ля ван не ўцяг ну тас-
ці ў су свет ную на ву ко вую ка а пе ра цыю і 
ака зан не мэ та вай дзяр жаў най пад трым кі 

эфек тыў ным рас пра цоў кам, пры цяг нуць 
да пад трым кі да сле да ван няў за ці каў ле-
ныя пры ват ныя струк ту ры.

Сва бод ны фі нан са вы ры нак. Вы-
пус ціць у сва бод нае аба ра чэн не ак цыі. 
Ства рыць но выя маг чы мас ці збе ра жэн-
няў, крэ ды та ван ня, ін вес ты цый для гра-
ма дзян і прад пры ем стваў, са дзей ні чаць 
зні жэн ню крэ дыт най пра цэнт най стаў кі.

Раз віц цё ма лых і ся рэд ніх га ра доў. 
Сты му ля ваць ства рэн не но вых за во даў і 
прад пры ем стваў у рэ гі ё нах. Па вы шэн не 
ўзроў ню да хо даў і раз віц цё іпа тэ кі па він-
ны да зво ліць сем' ям на бы ваць улас нае 
жыл лё ў ся рэд нім за пяць-шэсць га доў.

ЗНЕШ НЯЯ ПА ЛІ ТЫ КА. 
МІР НАЯ БЕ ЛА РУСЬ: 
АД КАЗ НАЕ СУ СЕД СТВА 
І СУ ВЕ РЭ НІ ТЭТ

Бе ла русь па він на бу да ваць раў на праў-
ныя і ўза е ма вы гад ныя ад но сі ны як са сва і-
мі су се дзя мі, так і з ас тат ні мі кра і на мі све-
ту. Знеш няя па лі ты ка па він на грун та вац ца 
на на цы я наль ных ін та рэ сах і спрыяць мі ру 
і бяс пе цы ў на шым рэ гі ё не.

Са праўд ны нейт ра лі тэт. Рэа лі за ваць 
па ла жэн не Кан сты ту цыі пра «імк нен-
не Бе ла ру сі да нейт раль на га ста ту су». 
Бе ла русь не бу дзе ўва хо дзіць ні ў якія 
ваен ныя бло кі, якія мо гуць уцяг нуць яе 
ва ўзбро е ны кан флікт.

Ад каз нае су сед ства. Вы бу доў ваць 
доб рыя і ўза е ма вы гад ныя ад но сі ны як з 
За ха дам, так і з Ус хо дам, ня ўхіль на вы-
кон ва ю чы ўзя тыя на ся бе між на род ныя 
аба вя за цель ствы і па тра бу ю чы гэ та га ад 
на шых парт нё раў. Да маг чы ся бяз ві за ва-
га рэ жы му з боль шас цю кра ін све ту.

Рэ гі я наль ная бяс пе ка. Са дзей ні чаць 
мі ру і бяс пе цы ў рэ гі ё не. Ума цоў ваць і ма-
дэр ні за ваць на шы ўзбро е ныя сі лы.

АД РА ДЖЭН НЕ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ 
КУЛЬ ТУ РЫ 
ЯК АС НО ВА БЕ ЛА РУС КАЙ 
ДЗЯР ЖАЎ НАС ЦІ

Бе ла русь не ста не ста біль най дзяр-
жа вай, ка лі не бу дзе аба пі рац ца на гіс-
та рыч ныя і куль тур ныя тра ды цыі бе ла-
рус ка га на ро да. Ула да бу дзе ад ра джаць 
бе ла рус кую куль ту ру і ўма цоў ваць на-
цы я наль ную са ма свя до масць як асно ву 
бе ла рус кай дзяр жаў нас ці і на цы я наль най 
бяс пе кі.

Пры яры тэт ная пад трым ка сфе ры 
куль ту ры. Уста на віць пад атко выя льго ты 
і ства рыць умо вы для сва бод най рэа лі за-
цыі іні цы я тыў гра ма дзян скай су поль нас ці 
і біз не су, на кі ра ва ных на раз віц цё бе ла-
рус кай куль ту ры, мо вы і на цы я наль ных 
каш тоў нас цяў.

Пад трым ка бе ла рус кай мо вы. Пры-
няць за кон аб дзяр жаў най пад трым цы 
бе ла рус кай мо вы, ад крыць На цы я наль-
ны ўні вер сі тэт, а ў кож ным рай цэнт ры — 
шко лу або гім на зію з вы кла дан нем усіх 
прад ме таў на бе ла рус кай мо ве. Чы ноў-
нік, дэ пу тат, кі раў нік дзяр жа вы аба вя-
за ны ва ло даць дзвю ма дзяр жаў ны мі 
мо ва мі.

Сва бо да сло ва і дру ку. Зняць іс ну-
ю чыя бар' е ры для сва бод най дзей нас ці 
СМІ і жур на ліс таў.

Сва бо да ве ра выз нан ня і па ва га да 
год нас ці асо бы. За бяс пе чыць раў на-
праўе ўсіх кан фе сій і на цы я наль на-куль-
тур ных мен шас цяў.

«ГА ВА РЫЦЬ ПРАЎ ДУ. 
ЦА НІЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ. ЗМЯ НЯЦЬ УЛА ДУ»
Пе рад вы бар чая пра гра ма кан ды да та ў Прэ зі дэн ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Анд рэя ДЗМІТ РЫ Е ВА
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