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Аналітычная справаздача аб ацэнцы этапа фарміравання ўчастковых 

камісій па правядзенні рэферэндуму 

 

Экспертная місія па ацэнцы рэферэндуму ажыццяўляецца Беларускім 

Хельсінкскім Камітэтам і Праваабарончым цэнтрам "Вясна" ў межах 
кампаніі "Праваабаронцы за свабодныя выбары". 

 

Агульныя высновы 

 Участковыя камісіі па правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму па 

пытанні ўнясення змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі 

Беларусь (далей — УК) — адзін з важных механізмаў правядзення 

рэферэндуму ў адпаведнасці з міжнароднымі прынцыпамі свабодных і 

дэмакратычных выбараў і нацыянальным выбарчым заканадаўствам; 

● Паводле дзеючага выбарчага заканадаўства, фармаванне ўчастковых 

камісій адносіцца да кампетэнцыі мясцовых органаў улады; 

● Прадстаўнікі апазіцыйных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў у 

створанай уладамі абстаноўцы ўсеагульнага страху і рэпрэсій не 

ўдзельнічалі актыўна ў вылучэнні сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя 

камісіі, а з вылучаных прадстаўнікоў (42 прадстаўнікі) ніводзін не трапіў 

у склад камісі; 

● Стварэннем участковых камісій з ліку лаяльных прадстаўнікоў 

праўладных партый, прафсаюзаў і грамадскіх арганізацый завершана 

падрыхтоўка для правядзення галасавання, цалкам кантраляванага 

выканаўчай уладай; 

● Улады адмовіліся ад стварэння ўчастковых камісій за межамі Беларусі; 

з улікам шматлікіх абмежаванняў і забарон на перасячэнне мяжы 

Беларусі і іншых дзяржаў, звязаных з проціэпідэмічнымі мерамі для 

грамадзян, вялізная колькасць суайчыннікаў будзе пазбаўлена 

магчымасці ўзяць удзел у рэферэндуме 

● Асноўную колькасць вылучэнцаў у склад УК склалі прадстаўнікі пяці 

праўрадавых арганізацый — РГА "Белая Русь", ГА "Беларускі 

рэспубліканскі саюз моладзі", РГА "Беларускі саюз жанчын", 

Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў, ГА "Беларускі фонд міру" 

— і прафсаюзаў, якія ўваходзяць у Федэрацыю прафсаюзаў Беларусі. 

Усе яны вылучылі 28811 прадстаўнікоў — 95,7% ад прадстаўнікоў 

грамадскіх аб'яднанняў і 48,7% ад усіх прэтэндэнтаў на месцы ў камісіях. 
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Роля вылучэнцаў ад палітычных партый застаецца невысокай — 2601 

чалавек або 4,4% ад усіх вылучаных; 

● Большую частку сябраў УК склалі прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў 

— 29894 чалавек, або 51,2%. У УК былі ўключаны 98,9% прадстаўнікоў 

пяці праўладных грамадскіх аб'яднанняў і прафсаюзаў ад агульнай 

колькасці вылучаных гэтымі суб'ектамі; 

 З 42 прэтэндэнтаў ад апазіцыйных партый у склад УК не ўвайшоў 

ніводзін. У той жа час у УК уключаны 98,1% прадстаўнікоў праўладных 

палітычных партый ад агульнай колькасці вылучаных. Гэта сведчыць аб 

захаванні дыскрымінацыйных падыходаў у дачыненні да апазіцыйных 

палітычных партый і незалежных грамадскіх аб’яднанняў пры 

фармаванні выбарчых камісій; упершыню ў гісторыі незалежнай 

Беларусі апазіцыя ўвогуле не прадстаўлена ў выбарчых камісіях. 

 

Прававая аснова 

Разам з тэрытарыяльнымі камісіямі падрыхтоўку і правядзенне рэферэндуму 

забяспечваюць участковыя камісіі (арт. 31 ВК).  

Як і тэрытарыяльныя, участковыя камісіі павінны складацца з прадстаўнікоў 

палітычных партый і іншых грамадскіх аб’яднанняў не менш, чым на траціну. 

У склад УК не могуць уваходзіць суддзі, пракуроры, кіраўнікі мясцовых 

выканаўчых і распарадчых органаў. 

Дзяржаўныя службоўцы не могуць складаць больш за адну трэць сябраў 

камісіі. Але гэтае палажэнне не прымяняецца пры фармаванні ўчастковых 

камісій у шпіталях і іншых арганізацыях аховы здароўя, якія аказваюць 

медычную дапамогу ў стацыянарных умовах.  

Парадак фарміравання УК урэгуляваны Выбарчым кодэксам (далей — ВК) і 

Пастановай Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні 

рэспубліканскіх рэферэндумаў (ЦВК) ад 21 студзеня 2022 года №2 “Аб 

растлумачэнні парадку прымянення палажэнняў Выбарчага кодэкса 

Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць пытанні ўтварэння камісій па 

рэферэндуме”.  

УК фармуюцца раённымі і гарадскімі выканаўчымі камітэтамі, а ў гарадах з 

раённым дзяленнем — мясцовымі адміністрацыямі. Кожная УК складаецца з 

5-19 сябраў камісіі. 

Рашэнне органаў, якія ўтварылі камісію, можа быць абскарджана ў 

трохдзённы тэрмін з дня яго прыняцця ў раённы, гарадскі суд суб’ектамі, якія 

вылучалі сваіх прадстаўнікоў у склад камісіі. Адпаведна, скарга павінна быць 

падпісаная кіраўніком палітычнай партыі, іншага грамадскага аб’яднання, 

кіраўніком іншай арганізацыі ці іх структурнага падраздзялення, 
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грамадзянамі, якія вылучылі прадстаўніка ў склад камісіі шляхам падачы 

заявы. Суд разглядае скаргу ў трохдзённы тэрмін, яго рашэнне з’яўляецца 

канчатковым.  

Рашэнне аб стварэнні УК публікуецца ў друку ў сямідзённы тэрмін. У рашэнні 

павінны быць пазначаны прозвішча, імя, імя па бацьку кожнага сябра камісіі, 

спосаб вылучэння ў склад камісіі, месца знаходжання і нумары тэлефонаў 

камісіі.  

Участковая камісія па рэферэндуме забяспечвае выкананне патрабаванняў 

Выбарчага кодэксу і іншага заканадаўства аб рэферэндуме на тэрыторыі 

ўчастка для галасавання; удакладняе спісы грамадзян, якія маюць права 

ўдзельнічаць ў рэферэндуме, па ўчастках для галасавання; знаёміць 

удзельнікаў рэферэндуму са спісам грамадзян, якія маюць права ўдзельнічаць 

у рэферэндуме, разглядае заявы пра памылкі у спісах і вырашае пытанне пра 

ўвядзенне ў яго адпаведных змен; апавяшчае ўдзельнікаў рэферэндуму пра 

месца знаходжання, працоўны час і нумар тэлефона ўчастковай камісіі, а 

таксама пра дзень рэферэндуму, час і месца галасавання; забяспечвае 

падрыхтоўку памяшкання для галасавання, скрыняў для галасавання і іншага 

абсталявання; кантралюе на тэрыторыі ўчастка для галасавання адпаведнасць 

правілам размяшчэння агітацыйных матэрыялаў; забяспечвае мэтавае 

выкрастанне грашовых сродкаў, якія выдзелены на правядзенне рэферэндуму; 

арганізуе галасаванне ў дзень рэферэндуму; праводзіць падлік галасоў і 

вызначае вынікі галасавання па ўчастку; разглядае заявы і скаргі па пытаннях 

падрыхтоўкі рэферэндуму, арганізацыі галасавання, падліку галасоў і прымае 

па іх рашэнні; заслухоўвае паведамленні службовых асоб мясцовых 

выканаўчых і распадарчых органаў, арганізацый па пытаннях, звязаных з 

падрыхтоўкай і правядзеннем рэферэндуму; ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы 

ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам.  

Паўнамоцтвы ўчастковых камісій спыняюцца праз месяц пасля ўступлення ў 

моц рашэння рэферэндуму.  

 

Вылучэнне прадстаўнікоў ва ўчастковыя камісіі 

У адпаведнасці з Каляндарным планам арганізацыйных мерапрыемстваў па 

падрыхтоўцы і правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму па пытанні 

ўнясення змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь1 

(далей – Каляндарны план), вылучэнне прадстаўнікоў у склад ВК павінна было 

завяршыцца не пазней за 03.02.2022.  

                                                           
1 https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/kalend.pdf  

https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/kalend.pdf
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Парадку інфармавання пра час і месцы прыёму дакументаў па вылучэнні 

прадстаўнікоў у склад УК Цэнтральнай выбарчай камісіяй не вызначана. Гэтая 

інфармацыя размяшчалася на некаторых сайтах органаў мясцовай улады, але 

далека не на ўсіх. 

Па дадзеных ЦВК, у 5 510 участковых камісій было вылучана 59 176 чалавек. 

У параўнанні з выбарамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 2020 года, калі было 

створана 5723 УВК і вылучана 70 200 прадстаўнікоў, колькасць участкаў для 

галасавання і прадстаўнікоў зменшылася: на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года 

было створана на 213 выбарчых участкі больш, чым для рэферэндума 2022 

года, а колькасць прадстаўнікоў у склад участковых камісій па рэферэндуме 

2022 года зменшылася на 11 024 чалавекі.  

Значнае змяншэнне колькасці камісій у абласцях тлумачыцца дэпапуляцыяй у 

сельскай мясцовасці. 

Таксама ўлады адмовіліся ад стварэння ўчастковых камісій за межамі Беларусі 

(на апошніх выбарах іх было 44). З улікам шматлікіх абмежаванняў і забарон 

на перасячэнне мяжы Беларусі і іншых дзяржаў, звязаных з проціэпідэмічнымі 

мерамі для грамадзян, вялізная колькасць суайчыннікаў будзе пазбаўлена 

магчымасці узяць удзел у рэферэндуме. 

З 15 зарэгістраваных у краіне палітычных партый сваіх прадстаўнікоў у склад 

участковых камісій вылучылі 11, у тым ліку 5 апазіцыйных: Беларуская 

партыя "Зялёныя" (2 прадстаўнікі), Беларуская партыя левых «Справядлівы 

свет» (30 прадстаўнікоў), Беларуская сацыал-дэмакратычная партыя (Грамада) 

(7 прадстаўнікоў), «Беларуская сацыал-дэмакратычная Грамада» (1 

прадстаўнік) і Аб'яднаная грамадзянская партыя (2 прадстаўнікі). Апазіцыйная 

Партыя БНФ не накіравала сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя камісіі. Як і 

раней, працэс вылучэння прадстаўнікоў апазіцыйных партый і іншых 

грамадскіх арганізацый ускладняецца тым, што ў адпаведнасці з ВК, правам 

вылучэння сваіх прадстаўнікоў могуць карыстацца толькі кіруючыя органы 

абласных, Мінскіх гарадскіх, раённых, гарадскіх (у гарадах абласнога 

падпарадкавання), раённых у гарадах арганізацыйных структур палітычных 

партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў. З 2003 года шматлікія арганізацыйныя 

структуры палітычных партый былі ліквідаваныя ў сувязі з рэгістрацыяй у 

памяшканнях жылога фонду.  

Варта нагадаць, што 8 кастрычніка 2021 года Вярхоўны суд Беларусі па 

прапанове Мінюста прыняў рашэнне пазбавіць рэгістрацыі грамадскае 

аб’яднанне “Гавары праўду”, 10 лістапада 2021 года Вярхоўным судом 

пазбаўлена рэгістрацыі грамадскае абяднанне “БНФ “Адраджэнне”, а 19 

лістапада 2021 года пазбаўлены рэгістрацыі Рух "За свабоду". Арганізацыі, 
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згаданыя вышэй, раней актыўна ўдзельнічалі ў электаральных кампаніях. Так, 

на апошніх выбарах ГА “БНФ “Адраджэнне” вылучыла ў склад участковых 

камісій 85 сябраў. 

Усяго ад палітычных партый у склад УК  вылучаны 2 601 прадстаўнік, што 

склала толькі 4,4% ад усёй колькасці прэтэндэнтаў. Такое становішча 

сведчыць пра захаванне мінімальнай ролі партый у палітычным жыцці 

дзяржавы. Сярод 2 601 прадстаўніка партый толькі 42 сябры апазіцыйных 

партый — 1,6% ад усёй колькасці вылучаных партыйцаў. Варта адзначыць, 

што колькасць вылучаных сябраў апазіцыйных партый нязменна зніжаецца: 

на прэзідэнтскіх выбарах 2010 года ў УК вылучаліся 1073 прадстаўнікі, у 2020 

годзе — 545 прадстаўнікоў (37,2% і 12,4% ад ліку прадстаўнікоў партый 

адпаведна). 

У цэлым, эксперты кампаніі атрымліваюць звесткі аб тым, што апазіцыйныя 

партыі не актыўныя на месцах, многія сябры і актывісты партый пакінулі 

краіну.  Таксама на актыўнасць апазіцыйных актывістаў напэўна паўплывалі 

шматлікія вобшукі і затрымання апазіцыйных актывістаў папярэдней 

выбарчай кампаніі, у тым ліку назіральнікаў. Пры гэтым ёсць звесткі пра 

вылучэнне ў камісіі незалежных прадстаўнікоў, вылучаных групамі 

грамадзян: 3 прадстаўнікі дэмакратычных сіл прэтэндавалі на ўключэнне ў 3 

розныя УВК Слонімскага раёну, але ніводнага з трох незалежных 

прадстаўнікоў у склад камісій выканкам не ўключыў. Таксама незалежны 

прэтэндэнт сабраў подпісы і падаў іх у адміністрацыю Маскоўскага раёна г. 

Брэста, але не трапіў у склад УК. 

Доля вылучэнцаў працоўных калектываў — 11% (6 509 прадстаўнікоў), 

грамадзян — 33,7% (19 945 прадстаўнікоў), іншых грамадскіх аб’яднанняў — 

50,9% (30 121 прадстаўнік).  

 

2601

19945

6509

30121

КОЛЬКАСЦЬ ВЫЛУЧАНЫХ У СКЛАД УЧАСТКОВЫХ 
КАМІСІЙ АД РОЗНЫХ СУБ'ЕКТАЎ

Палітычнымі партыямі (4,4%)

Грамадзянамі (33,7%)

Працоўнымі калектывамі (11%)

Грамадскімі аб'яднаннямі 
(50,9%)
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Большасць прэтэндэнтаў у склад УК склалі вылучэнцы праўладных грамадскіх 

аб'яднанняў і прафсаюзаў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Колькасць 

вылучаных у камісіі прадстаўнікоў грамадскіх аб'яднанняў і прафсаюзаў 

склала больш за палову ад усіх прэтендэнтаў, але ж гэта не сведчыць пра вялікі 

ўплыў грамадскасці на выбарчыя працэсы: ядро вылучэнцаў склалі 

прадстаўнікі пяці праўрадавых арганізацый (РГА "Белая Русь", РГА 

"Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”, ГА “Беларускі саюз жанчын”, 

Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў і ГА “Беларускі фонд міру”) і 

прафсаюзаў, якія ўваходзяць у Федэрацыю прафсаюзаў Беларусі. Разам яны 

вылучылі 28811 прадстаўнікоў — 95,6% ад прадстаўнікоў грамадскіх 

аб'яднанняў і 48,7% ад усіх прэтэндэнтаў на месцы ў камісіях.  

 

Пасяджэнні органаў па ўтварэнні ўчастковых камісій 

Пасяджэнні раённых, гарадскіх (гарадоў абласнога падпарадкавання) 

выканаўчых камітэтаў, мясцовых адміністрацый у раёнах гарадоў адбыліся з 4 

па 6 лютага 2022 года.   

Пастанова ЦВК № 2 рэгулюе парадак правядзення пасяджэнняў пры 

фарміраванні УК. Паводле п. 9 пастановы, на пасяджэнні органаў, якія 

ўтвараюць камісіі, прадстаўляецца інфармацыя аб асобах, якія вылучаюцца ў 

склад камісіі. Персанальнае галасаванне па кожнай кандыдатуры павінна 

праводзіцца ў выпадках, калі колькасць прэтэндэнтаў у склад камісіі 

перавышае прадугледжаную колькасць сябраў камісіі.  

Пры фарміраванні ўчастковых выбарчых камісій у 2020 годзе ў пастанове ЦВК 

№ 13 (з улікам зменаў) таксама закраналася пытанне характарыстыкі асоб, якія 

вылучаюцца ва ўчастковыя камісіі. Паводле пастановы, згаданай вышэй, перад 

прыняццем рашэння аб утварэнні камісій на паседжанні органа (органаў), якія 

ўтвараюць камісіі, на абмеркаванне выносілася пытанне аб працоўных ці 

асабістых якасцях асоб, якія вылучаліся ў склад камісіі.  

Як адзначалася ў справаздачы аб фармаванні тэрытарыяльных камісій, 

прысутнасць назіральнікаў на пасяджэннях органаў, якія ствараюць камісіі, не 

прадугледжана ВК, а адпаведнай пастановай ЦВК гэтае пытанне не 

рэгулюецца. 

Як і падчас фарміравання тэрытарыяльных камісій, працэс фарміравання 

ўчастковых камісій характарызуецца нізкім узроўнем медыйнага асвятлення. 

Факт адсутнасці незалежных назіральнікаў на пасяджэннях выканкамаў і 

адміністрацый, безумоўна, таксама ўплывае на аб’ём дасяжнай інфармацыі 

пра тое, якім чынам адбывалася фарміраванне ўчастковых камісій, 
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галасаванне па вылучаных прэтэндэнтах і абмеркаванне іх асабістых і 

працоўных якасцяў.  

Эксперты кампаніі адзначаюць, што спісы сябраў УК не былі размешчаныя на 

сайтах мясцовых выканкамаў непасрэдна пасля фарміравання камісій (паводле 

ВК, склад камісій павінен быць апублікаваны на працягу сямі дзён), і ацанілі 

даступную інфармацыю. 

Так, у Магілёве пасяджэнні адміністрацый Кастрычніцкага і Ленінскага 

раёнаў прайшлі 4 лютага 2022 года; абвешчана аб стварэнні ўчастковых 

камісій. Па інфармацыі, якую атрымалі эксперты кампаніі, фактычна камісіі 

былі створаны ў лістападзе 2021 года. Фарміраванне камісій праходзіла па 

старых спісах сяброў камісій 2020 года. Тыя сябры камісій, якія адмаўляліся 

ўваходзіць у склад камісій, былі вымушаныя пагадзіцца стаць сябрамі камісій 

пад пагрозай звальнення. Камісіі сфарміраваны па “вытворчым прынцыпе”: 

большасць сяброў камісій з аднаго працоўнага калектыва, на чале з 

адміністрацыяй калектыва. Прадстаўнікоў незалежных грамадскіх 

аб'яднанняў або партый у склад камісій не ўключылі. 

 

Склад участковых камісій 

Усяго сфарміравана2 5510 участковых камісій, у якія ўвайшлі 58354 сябраў. 

Сярод іх — 2511 прадстаўнікоў палітычных партый (4,3% ад агульнай 

колькасці). З 42 прэтэндэнтаў ад апазіцыйных партый у склад УК не ўвайшоў 

ніводзін. У УК увайшлі 28584 прадстаўнікі пяці праўрадавых грамадскіх 

аб'яднанняў і прафсаюзаў ФПБ, што складае 49% ад усяго складу камісій. 

19468 чалавек прадстаўляюць групы грамадзян (33,4% ад агульнай колькасці), 

6481 — працоўныя калектывы (11,1% ад агульнай колькасці). 

 

                                                           
2 https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/elect13.pdf  

https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/elect13.pdf
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Аб'ектыўным паказчыкам уключэння розных палітычных сіл у склад камісій 

з'яўляецца суадносіны колькасці прадстаўнікоў камісій, якія ўвайшлі ў склад, 

і колькасці вылучаных прадстаўнікоў. 

У апазіцыйных палітычных партый гэты паказчык роўны нулю, у пяці 

праўладных грамадскіх аб'яднанняў і прафсаюзаў ФПБ — 98,9%, у 

праўладных палітычных партый — 98,1%, у груп грамадзян — 97,6%, у 

працоўных калектываў — 99,6%. 

Такім чынам, апазіцыя дыскрымінацыйна не прадстаўлена ні ў адной з 

выбарчых камісій. 

 

Абскарджанне рашэннеў аб стварэнні камісій 

Суб'екты, якія вылучылі свайго прадстаўніка ў склад камісіі, маюць права 

абскардзіць рашэнне адпаведнага органа ў судзе ў трохдзённы тэрмін з дня яго 

прыняцця ў абласны, Мінскі гарадскі, раённы, гарадскі суд. Суд разглядае 

скаргу ў трохдзённы тэрмін, ягонае рашэнне з'яўляецца канчатковым. 

Аднак практыка назірання кампаніі падчас папярэдніх выбараў паказвае, што 

адсутнасць заканадаўча замацаваных крытэрыяў адбору прэтэндэнтаў у камісіі 

робіць дадзеную норму неэфектыўнай. Пры разглядзе скаргаў суды не могуць 

даць ацэнку, ці адпавядаў той ці іншы прэтэндэнт, вылучаны ў склад камісіі, 

пэўным патрабаванням і ацаніць прычыны, па якіх перавага была аддадзена 

таму ці іншаму прэтэндэнту на месца ў выбарчай камісіі. 

 

 

 

2511

19468

6481

29894

СКЛАД ПАДСТАЎНІКОЎ РОЗНЫХ СУБ'ЕКТАЎ ВА Ў ЧАСТКОВЫХ 
КАМІСІЯХ

Ад палітычных партый (4,3%)

Ад грамадзян (33,4%)

Ад працоўных калектываў 
(11,1%)

Ад грамадскіх аб'яднанняў 
(51,2%)
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Назіранне 

Палажэнне аб парадку накіравання і дзейнасці назіральнікаў пры 

падрыхтоўцы і правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму ў 2022 годзе 

зацверджана пастановай № 5 ЦВК ад 21.01.2022. 

Па стане на 4 лютага 2022 года ў ЦВК акрэдытавана3 29 назіральнікаў 

Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД) і 2 назіральнікі выбарчых органаў  

замежных дзяржаў. 

Таксама па стане на 4 лютага ад грамадзян акрэдытавана 94 назіральнікі, ад 

працоўных калектываў — 33 назіральнікі, ад праўладных палітычных партый 

— 49, ад іншых грамадскіх аб'яднанняў — 701 назіральнік. Па стане на 7 

лютага было акрэдытавана ўжо 17642 назіральнікі. 

Аб планах па зборы інфармацыі аб парушэннях падчас падрыхтоўкі і 

правядзення рэферэндуму заявіла грамадзянская ініцыятыва ZUBR, створаная 

ў 2020 годзе для анлайн-маніторынгу працэсаў галасавання ў Беларусі.  

Партыя БНФ і іншыя дэмакратычныя партыі не будуць ладзіць сумесную 

кампанію назірання падчас канстытуцыйнага рэферэндуму. Пра гэта 

гаворыцца ў заяве4, якую падпісалі Аб’яднаная грамадзянская партыя, 

Беларуская партыя “Зялёныя”, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя 

(Грамада) і Партыя БНФ. 

Эксперты кампаніі “Праваабаронцы за свабодныя выбары” чакаюць 

паўтарэння сітуацыі выбараў 2020 года, калі прысутнасць незалежных 

назіральнікаў на ўчастках усяляк блакавалася: ў адпаведнасці з Палажэннем, 

на паседжаннях участковых камісій, у памяшканнях для галасавання можа 

прысутнічаць адначасова не больш за пяць назіральнікаў. У перыяд 

датэрміновага галасавання ў памяшканне для галасавання адначасова 

дапускаецца не больш за тры назіральнікі. Калі колькасць сяброў участковай 

камісіі не перавышае сямі, на яе пасяджэннях і ў памяшканні для галасавання 

маюць права прысутнічаць назіральнікі ў колькасці не больш за палову складу 

ўчастковай камісіі. Права прысутнасці назіральнікаў вызначаецца чарговасцю 

іх акрэдытацыі пры адпаведнай камісіі.  

 

                                                           
3 https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/sved2.pdf 
4 http://narodny.org/?p=30889  

https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/sved2.pdf
http://narodny.org/?p=30889

