
 

 

ВЫБАРЫ Ў ПАЛАТУ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА 

СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ШОСТАГА СКЛІКАННЯ 

Аналітычная тыднёвая справаздача па выніках назірання 

13.06.2016-19.06.2016 г. 

Назіранне вядуць актывісты РПГА «Беларускі Хельсінкскі камітэт» і ПЦ 

"Вясна" ў межах кампаніі "Праваабаронцы за свабодныя выбары». 

ВЫСНОВЫ 

- Пачатак выбарчай кампаніі супаў з падрыхтоўкай Усебеларускага 

народнага сходу, які стаў галоўнай грамадска-палітычнай тэмай у 

дзяржаўных СМІ; 

- Цэнтральная камісія Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні 

рэспубліканскіх рэферэндумаў, дзяржаўныя органы, а таксама палітычныя 

партыі і грамадскія аб'яднанні, зацікаўленыя ва ўдзеле ў выбарчай кампаніі, 

праводзілі адпаведныя падрыхтоўчыя мерапрыемствы. 

ПАЛІТЫЧНАЯ СІТУАЦЫЯ 

Галоўнай грамадска-палітычнай тэмай у дзяржаўных СМІ за справаздачны 

перыяд сталі мерапрыемствы па падрыхтоўцы Усебеларускага народнага 

сходу, прызначанага Указам прэзідэнта на 22-23.07. Сход павінен 

абмеркаваць палажэнні праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця 

Рэспублікі Беларусь на 2016-2020 гады. Яго арганізацыя ажыццяўляецца 

органамі выканаўчай улады па такіх працэдурах, якія выключаюць 

магчымасць удзелу як у падрыхтоўцы, так і ў самым сходзе прадстаўнікоў 

апазіцыі. Падобны падыход да арганізацыі мерапрыемства, якое заяўляецца 

як форма рэалізацыі канстытуцыйнага права на ўдзел грамадзян у вырашэнні 

дзяржаўных спраў, з'яўляецца дыскрымінацыйным і неплюралістычным ў 

кантэксце распачатай выбарчай кампаніі. 

ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ 

13 чэрвеня ЦВК абвясціла аб стварэнні пазабюджэтнага фонду для 

дадатковага фінансавання выбараў у Палату прадстаўнікоў. Сродкі 



пазабюджэтнага фонду будуць выкарыстаныя на аплату дадатковых 

расходаў, звязаных з правядзеннем выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 

шостага склікання. Як паказала практыка папярэдніх выбарчых кампаній, 

падобныя фонды ствараліся і раней, але ў іх практычна не паступала ніякіх 

сродкаў. 

16 чэрвеня на сайце ЦВК з'явіўся зацверджаны яшчэ 17 мая практычны 

дапаможнік для абласных, Мінскай гарадской, тэрытарыяльных і акруговых 

выбарчых камісій па падрыхтоўцы і правядзенні выбараў дэпутатаў Палаты 

прадстаўнікоў. Аналагічны дапаможнік для ўчастковых выбарчых камісій, 

зацверджаны тады ж, пакуль недаступны. 

ІНФАРМАВАННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ВЫБАРАЎ 

Згодна з пастановай ЦВК ад 8 чэрвеня 2016 № 22 «Аб інфармаванні 

грамадзян аб рабоце па падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у Палату 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання», 

мясцовыя абласныя (Мiнскi гарадскi), раённыя, гарадскія ў гарадах абласнога 

падпарадкавання выканаўчыя камітэты на сваіх афіцыйных сайтах у 

спецыяльна створаных рубрыках «Выбары 2016» павінны размяшчаць 

інфармацыю аб ходзе выбарчай кампаніі. 

На момант падрыхтоўкі справаздачы такая рубрыка не была створаная на 

афіцыйных сайтах Мінскага абласнога і Гомельскага абласнога выканаўчых 

камітэтаў. На сайтах іншых аблвыканкамаў рубрыка «Выбары 2016» ужо 

працуе і ўтрымлівае, згодна рэкамендацыі ЦВК, наступную інфармацыю: 

указ аб прызначэнні выбараў, апісанне межаў выбарчых акругаў, 

інфармацыю аб часе і месцы прыёму дакументаў аб вылучэнні прадстаўнікоў 

у склад абласной (Мiнскай гарадской) і акруговых выбарчых камісій, 

спасылку на сайт ЦВК. 

Працягвае працу створаны ЦВК інфармацыйны рэсурс “Выбары-2016”. 

Назіральнікамі ўстаноўлена, што на ім асвятляецца не толькі праца 

Цэнтральнай камісіі, але ўтрымліваецца і іншая інфармацыя, непасрэдна не 

звязаная з дзейнасцю ЦВК. 

У прыватнасці, 18 чэрвеня на інфармацыйным рэсурсе “Выбары-2016” былі 

апублікаваныя чатыры навіны, звязаныя з пасяджэннем РГА «Белая Русь»: 

“”Белая Русь" вылучыць свайго назіральніка ў ЦВК», «Радзькоў прапануе 

зрабіць падлік галасоў на выбарах больш празрыстым», «Пігараў вылучаны 

назіральнікам у ЦВК ад "Белай Русі"», «Пігараў заклікаў членаў "Белай Русі" 

дапамагаць міжнародным назіральнікам» [1]. Пры гэтым названы рэсурс не 

ўтрымлівае інфармацыі аб дзейнасці іншых удзельнікаў выбарчай кампаніі 

альбо назіральнікаў. 



Эксперты кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» лічаць, што 

паколькі РГА «Белая Русь» мае намер вылучыць сваіх кандыдатаў у 

дэпутаты, Цэнтральная камісія павінна ўстрымацца ад асвятлення працы 

гэтага грамадскага аб'яднання, роўна як і іншых удзельнікаў выбарчай 

кампаніі. 

«Праваабаронцы за свабодныя выбары»  

[1] Даступна на: http://vybory2016.by/. 

 


