
Рэферэндум

БІСПЕКАIПАРАДДК 
НА ВЫБАРЧЫХ УЧАСТКАХ

Гомельшчына актыўна рыхтуецца да 
ўдзелу ў рэспубліканскім рэферэн- 
думе па ўнясенні змяненняў і дапаў- 
ненняў у Канстытуцыю  Рэспублікі 
Беларусь. На асаблівым кантролі —  
забеспячэнне мер па ахове грамад- 
скага парадку ў дні галасавання, па 
сулрацьдзеянні магчымым правака- 
цыям і недапушчэнні беспарадкаў. 
ПраваахоўнікІ рэгіёна ў гэтай рабоце 
ужо працуюць на папярэджанне.

Пытаннем забеслячэння правапарадку 
на тэрьгторыі вобласці падчас правядзен- 
нн гшіасавання журналюты пацікавіліся ў 
начальніка ўлраўлання ўнутраных спраў 
Гомельскага аблвыканкама Аляксандра 
ШАСТАЙЛЫ. Па словах кіраўніка ведам- 
ства ў рэгіёне, органы ўнутраных спраў воб- 
ласці правялі разлік сіл і сродкаў, стварылі 
рэзервы для таго, каб гарантаваць бяспеку 
і правапарадак у час рэферэндуму. Сён- 
ня супрацоўнікі аддзелаў унутраных спраў 
працуюць ва ўзаемадзеянні з кіраўнікамі, 
членамі камісій па рэферэндуме, падкрэсліў 
Аляксандр Шастайла:

—  На кожным участку для галасаван- 
ня —  і пры датэрміновым галасаванні, і не-

ласрэдна 27 лютага —  будуць знаходзіцца 
супрацоўнікі аддзелаў унутраных спраў. На 
гзты момант рэзкіх ускладненняў аператыў- 
най абстаноўкі не прагназуецца.
------------ Пры гэтым, як удакладніў

начальнік УУС Гомельскага 
аблаыканкама, праваахоўніка- 
мі зафіксаваныя факты спроб 
напружання с’ггуацыі вакол га- 
ласавання:

—  Такія факты зарэгістра- 
, ваныя і ў нас. У міліцыю звяр-

нуліся члены камісій, якім па- 
чалі паступаць у першую чаргу 
праз інтэрнэт пэўныя выклікі і 
пагрозы. Мы на іх рэагуем, па 
кожным факце праводзім пра- 
верку, —  падкрэсліў Аляксандр 
Шастайла.

Кіраўнік аедамства ў рэгіёне 
______ . таксама засяродзіў увагу, што

на працягу мінулага года праваахоўнікамі, 
у першую чаргу абласкым упраўленнем 
па барацьбе з арганізаванай злачынкас- 
цю і карупцыяй, была праведзена значная 
работа па выяўленн) актыўных удзельні- 
каў экстрэмісцкіх каналаў. У  пераважнай 
большасці гаворка аб грамадзянах, якія 
працяглы перыяд учынялі злачынствы 
па-арт. 130 КрымІнальнага кодэкса: рас- 
пальванне расавай, нацыянальнай, рэлі- 
гійнай або іншай сацыяльнай варожасці. 
3  улікам досведу электаральнай кампаніі 
2020 года праваахоўнікі рэгіёна ставяць 
для сябе задачу спрацаваць на папярэ- 
джанне і не дапусціць перашкоды рабоце 
на ўчастках.

—  За час, які застаўся да пачатку датэр- 
міновага галасавання, мы актывізуем гэту 
работу, — дадаў Аляксандр Шастайла.

Наталля КАПРЫ ЛЕНКА.

УТЭМУ
На Гомельшчыне валанцёры прайшлі 

навучаннв, як дапамагчы маламабільным, 
састарэлым людзям, грамадзянам э аб- 
межааанымі магчымасцямі ўзяць удзел у 
рэферэндуме.

Абласны камітэт БРСМ  правёў наву- 
чалькы інтэнсіў для добраахвотнікаў, 
якія будуць дзяжурыць падчас правя- 
дзення рэспубліканскага рэферэндуму 
На ініцыятыву БРСМ  найбольш актыўна 
адгукнуліся валанцёры руху «Добрае 
сэрца»

Як лаведаміла першы сакратар аблас- 
нога камітзта БРСМ  Вераніка ГУДКОВА,
у асноўным актывісты будуць задзейніча- 
ны на пялікіх участках для галасавання. 
Валанцёры будуць адзетыя ў футболкі і 
курткі з о'мволікай БРСМ, мець пры сабе 
бэйдж, каб можна было звярнуцца па да- 
памогу па адрасе. Усяго на Гомельшчы- 
не жаданне выступіць валанцёрамі пад- 
час правядзення рэферэндуму аыказалі 
300 чалавек.

Добраахвотнікі прайшлі навучальны ін- 
тэнсіў ад прадстаўнікоў Беларускага тава- 
рыства інвалідаў па зроку, Гомельскага 
абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву 
па параалімпійскіх І дэфлімпійскіх відах 
спорту і педагогаў-псіхолагаў Гомельскага 
дзяржуніварсітзта імя Ф. Скарыны.

Валанцёры «лрайгралі» розныя жыццё- 
выя сттуацыі, з якімі яны могуць сутыкнуц- 
ца падчас работы на ўчастках для галаса- 
вання. Добраахвотнікі прайшлі навучанне 
бяспечнаму суправаджэнню людзей ка 
інвалідных калясках, атрымалі рэкамен- 
дацыі па этыцы эносін з маламабільнымі 
грамадзянамі, Інвалідамі па зроку. Педа- 
гог-псіхолаг расказапа, як справіцца з кан- 
фліктнымі сггуацыямі, якія могуць склас- 
ціся падчас работы валанцёраў.


