Ответ на обращения
в Центральную комиссию Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов,
носящие массовый характер (более десяти обращений)
(размещается на официальном интернет-сайте Центральной
комиссии без направления ответов (уведомлений) заявителям
на основании пункта 7 статьи 25 Закона Республики Беларусь
“Об обращениях граждан и юридических лиц”)
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов поступили многочисленные
обращения от наблюдателей по вопросам ограничения участковыми
комиссиями количества одновременно присутствующих наблюдателей в
помещениях для голосования.
Центральная комиссия разъясняет, что согласно пункту 16
Положения о порядке направления и деятельности наблюдателей при
подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в
2020 году, утвержденного постановлением Центральной комиссии
от 8 мая 2020 г. № 15, в редакции постановления от 22 июля 2020 г. № 115
в период досрочного голосования в помещение для голосования
одновременно допускается не более трех наблюдателей. В основной день
голосования в помещениях для голосования может присутствовать
одновременно не более пяти наблюдателей. Если количество членов
участковой комиссии не превышает семи, на ее заседаниях и в помещении
для голосования вправе присутствовать наблюдатели в количестве не более
половины состава участковой комиссии. Право присутствия наблюдателей
определяется очередностью их аккредитации при соответствующей
комиссии.
Указанные
положения
приняты
в
целях
профилактики
распространения коронавирусной инфекции и не противоречат статье 13
Избирательного кодекса Республики Беларусь.
Таким образом, в действиях участковых комиссий нарушений не
имеется.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Адказ на звароты
ў Цэнтральную камісію Рэспублікі Беларусь
па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў,
якія носяць масавы характар (больш за дзесяць зваротаў)
(размяшчаецца на афіцыйным інтэрнэт-сайце Цэнтральнай
камісіі без накіравання адказаў (паведамленняў) заяўнікам
на падставе пункта 7 артыкула 25 Закона Рэспублікі Беларусь
"Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб")
У Цэнтральную камісію Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні
рэспубліканскіх рэферэндумаў паступілі шматлікія звароты ад
наглядальнікаў па пытаннях абмежавання ўчастковымі камісіямі колькасці
наглядальнікаў, якія адначасова прысутнічаюць у памяшканнях для
галасавання.
Цэнтральная камісія тлумачыць, што згодна з пунктам 16 Палажэння
аб парадку накіравання і дзейнасці наглядальнікаў пры падрыхтоўцы і
правядзенні выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2020 годзе,
зацверджанага пастановай Цэнтральнай камісіі ад 8 мая 2020 г. № 15, у
рэдакцыі пастановы ад 22 ліпеня 2020 г. № 115 у перыяд датэрміновага
галасавання ў памяшканне для галасавання адначасова дапускаюцца не
больш трох наглядальнікаў. У асноўны дзень галасавання ў памяшканнях
для галасавання могуць прысутнічаць не больш пяці наглядальнікаў. Калі
колькасць членаў участковай камісіі не перавышае сямі, на яе пасяджэннях
і ў памяшканні для галасавання маюць права прысутнічаць наглядальнікі ў
колькасці, якая складае не больш палавіны складу ўчастковай камісіі. Права
наглядальнікаў прысутнічаць у памяшканні для галасавання вызначаецца
чарговасцю акрэдытацыі пры адпаведнай камісіі.
Гэтыя палажэнні прыняты ў мэтах прафілактыкі распаўсюджвання
каранавіруснай інфекцыі і не супярэчаць артыкулу 13 Выбарчага кодэкса
Рэспублікі Беларусь.
Такім чынам, у дзеяннях участковых камісій парушэнняў няма.
Старшыня камісіі

Л.М.Ярмошына

