
РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЗБОРЫ ПОДПІСАЎ
У рамках агульнарэспубліканскай кампаніі «Народны сход» для 
правядзення мясцовых сходаў у адпаведнасці з Законам Рэспублікі 
Беларусь “Аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах” нам неабходная 
падтрымка не менш за 10% грамадзян, якія пражываюць ў Вашым доме. 
На гэтых сходах грамадзяне будуць абмяркоўваць і прымаць патрабаванні 
да кіраўніцтва краіны выканаць абяцанні, дадзеныя народу:
- годны ўзровень заробкаў, пенсіяў, дапамогаў;
- вяртанне ўкладаў;
- рост цэнаў ды інш.

1. Агульныя палажэнні
Памятайце: ўспрыманне ініцыятывы мясцовага сходу залежыць ад таго, 
як успрымуць Вас. Пастарайцеся стварыць спрыяльнае ўражанне пра 
сябе. Будзьце гатовыя адказаць на пытанні пра Вас асабіста, пра Вашую 
працу і пра тое, чаму збіраеце подпісы за ініцыятыву мясцовага сходу.
АГІТУЙЦЕ! Агітацыя  — любое дзеянне, мэтай якога зьяўляецца заахвоціць 
людзей удзельнічаць у сходзе.
Пакіньце ўлётку ды іншыя інфармацыйныя матэрыялы з тэлефонамі 
для кантактаў.
АБАВЯЗКОВА ЗАПРАСІЦЕ НА СХОД!

2.Кантакт з жыхарамі:
• пры сабе мець пашпарт і тэчку з матэрыяламі, атрыманымі перад 
пачаткам збору подпісаў; паводле Закону “Аб рэспубліканскіх і мясцовых 
сходах» дадатковых дакументаў не трэба;
• найлепшы час збору подпісаў - 18.00 - 21.00, у выходныя дні - 12.00 - 
18.00
• званіце ў дзверы двума кароткімі званкамі;
• павітайцеся, перапрасіце за турботы; па магчымасці не ўваходзьце ў 
кватэру;
• усміхайцеся, кажыце ветліва, выразна;
• слухайце людзей; не навязвайце ўласнае меркаванне;
• не спрачайцеся, а разважайце (суразмоўца заўсёды мае рацыю);

Частка 3.  Сход мае права звяртацца ў дзяржаўныя органы, iншыя 
арганiзацыi, якiя абавязаныя ва ўстаноўленым парадку разгледзець 
гэтыя звароты і аб прынятых па іх рашэннях інфармаваць грамадзянаў, 
якія пражываюць на адпаведнай тэрыторыі.

Артыкул 11. Парадак склiкання мясцовых сходаў
Мясцовыя сходы могуць праводзіцца на тэрыторыі адміністрацыйна-
тэрытарыяльнай адзінкі або яе часткі (мікрараёнаў, жыллёвых комплексаў, 
кварталаў, вуліц, двароў, пасёлкаў, вёсак і да т.п.).
Мясцовыя сходы склікаюцца па меры неабходнасці мясцовымі 
Саветамі дэпутатаў, выканаўчымі і распарадчымі органамі або органамі 
тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання. Мясцовыя сходы могуць 
склікацца таксама па ініцыятыве не менш як 10 працэнтаў грамадзянаў, 
якія пастаянна пражываюць на адпаведнай тэрыторыі.
Нормы прадстаўніцтва і парадак выбрання ўпаўнаважаных для ўдзелу 
ў мясцовым сходзе, а таксама старшыні арганізацыйнага камітэту 
(ініцыятыўнай групы) вызначаюцца ініцыятарам сходу.

Рашэнне аб скліканні мясцовага сходу, нормах прадстаўніцтва і парадку 
выбрання ўпаўнаважаных для ўдзелу ў мясцовым сходзе афармляецца 
пратаколам пасяджэння арганізацыйнага камітэту або ініцыятыўнай групы 
і даводзіцца да ведама грамадзянаў, якія пражываюць на адпаведнай 
тэрыторыі, не пазней чым за 15 дзён да правядзення мясцовага сходу з 
пазначэннем часу, месца яго правядзення і пытанняў, якія выносяцца для 
абмеркавання.

Артыкул 13. Рашэнні мясцовых сходаў

Артыкул 14. Кампетэнцыя мясцовых сходаў
Да кампетэнцыі мясцовага сходу адносяцца:
Абзац 4. абмеркаванне іншых пытанняў, у тым ліку рэспубліканскага 
значэння, якія закранаюць інтарэсы грамадзянаў адпаведнай 
тэрыторыі.



• не губляйце часу на спрэчку з перакананым праціўнікам ініцыятывы 
правядзення сходу. Ветліва развітайцеся ды ідзіце далей;
• Калі суразмоўца хоча папрацаваць у ініцыятыўнай групе, вазьміце ў 
яго нумар тэлефона або адрас для перадачы ў арганізацыйны камітэт, 
пакіньце чыстыя падпісныя лісты;
• у выпадку адмовы ставіць подпіс недакучліва паспрабуйце высветліць 
прычыну і зрабіце адпаведную пазнаку ў пашпарце (картцы) дому;
• Калі суразмоўца бачыць у Вас рабаўніка ці махляра, пагражае выклікаць 
міліцыю, паспрабуйце вельмі спакойна і ветліва даказаць яму, што гэта не 
так. Пакажыце матэрыялы і пашпарт. Калі і гэта не дапаможа, перапрасіце 
за турботы і не губляйце шмат часу. Імкніцеся ні ў якім выпадку ні з кім не 
канфліктаваць;
• развітваючыся, падзякуйце за падтрымку і перапрасіце за турботы.

• паставіць подпіс можа толькі паўналетні (да дня збору подпісаў чалавеку 
павінна споўніцца 18 гадоў);
• сваёй рукой акуратна запоўніце звесткі, акрамя подпісу. Дату 
нараджэння пісаць цалкам для асобаў, якім у гэтым годзе да дня або ў 
дзень падпісання споўнілася 18 гадоў, г. зн. падаць дзень, месяц і год 
нараджэння (напрыклад: 20.05.1993 г.), Астатнія грамадзяне могуць 
падаць толькі год нараджэння. Населены пункт указваць абавязкова, 
назву вуліцы пісаць цалкам;
• прозвішча, імя, імя па бацьку пішыце без скарачэнняў;
• кожны грамадзянін подпіс ставіць уласнаручна;
• у адзін падпісны ліст уносьце не больш за 5 чалавек;
• калі суразмоўца выкажа жаданне дапоўніць падпісны ліст сваім пытаннем, 
занясіце яго ў ліст для дадатковых пытанняў.
Калі ў пад’ездзе кодавы замак, адзначце гэта ў пашпарце дому, паспрабуйце 
даведацца нумар коду і запішыце яго, не забывайце пазначаць нежылыя 
кватэры і офісы.
Падпісныя лісты і лісты для дадатковых пытанняў здаюцца адразу 
пасля поўнага абыходу дому свайму каардынатару.

Скажыце сабе: «я малайчына», ацаніце, колькі ўжо сабрана подпісаў. 
Падумайце, што можна зрабіць лепш.

3. Праца з падпісным лістом:

Выняткі з заканадаўства Рэспублікі Беларусь
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь

Артыкул 37. Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права 
ўдзельнічаць у вырашэнні дзяржаўных справаў як непасрэдна, так і 
праз свабодна абраных прадстаўнікоў.

Закон Рэспублікі Беларусь 
“Аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах”

12 ліпеня 2000 г., № 411-З

У рэспубліканскіх і мясцовых сходах могуць прымаць удзел грамадзяне 
Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі васямнаццацi гадоў i стала пражываюць 
у Рэспубліцы Беларусь на адпаведнай тэрыторыі, у парадку, устаноўленым 
гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.
У рэспубліканскіх і мясцовых сходах не могуць прымаць удзелу асобы, 
прызнаныя судом недзеяздольнымі з прычыны псіхічнага расстройства 
(душэўнай хваробы або слабога розуму), асобы, якiя ўтрымлiваюцца 
паводле выраку суду ў месцах пазбаўлення волі, якія знаходзяцца паводле 
рашэння суду ў лячэбна-працоўных прафілакторыях, а таксама асобы, у 
дачыненні да якіх у парадку, устаноўленым крымінальна-працэсуальным 
заканадаўствам, выбраная мера стрымання – утрыманне пад вартай.

Гэты Закон рэгламентуе парадак ініцыявання, склікання, правядзення, а 
таксама кампетэнцыю рэспубліканскіх і мясцовых сходаў у Рэспубліцы 
Беларусь.

Артыкул 2. Мэта склікання рэспубліканскіх і мясцовых сходаў
Рэспубліканскія і мясцовыя сходы як форма непасрэднага ўдзелу 
грамадзянаў у кіраванні справамі грамадства і дзяржавы склікаюцца па 
меры неабходнасці для абмеркавання пытанняў дзяржаўнага і грамадскага 
жыцця рэспублiканскага або мясцовага значэння.

Артыкул 3. Права ўдзелу ў рэспубліканскіх і мясцовых сходах

У парадку, устаноўленым заканадаўствам, грамадзяне Рэспублікі 
Беларусь прымаюць удзел у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і 
грамадскага жыцця на рэспубліканскіх і мясцовых сходах.

Непасрэдны ўдзел грамадзянаў у кіраванні справамі грамадства 
і дзяржавы забяспечваецца правядзеннем рэферэндумаў, 
абмеркаваннем праектаў законаў і пытанняў рэспубліканскага і 
мясцовага значэння, іншымі вызначанымі законам спосабамі.


