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ÂÑÒÓÏ
В Україні триває процес децентралізації. Як результат, в результаті 

об’єднань утворюються нові громади. В таких громадах призначаються і 
проводяться перші місцеві вибори. Їх мешканці на таких виборах обирають 
сільських, селищних, міських голів та депутатів відповідних місцевих рад.

Люди, які за результатами виборів займуть виборні посади у громадах, 
будуть щодня працювати над вирішенням тих питань і наболілих проблеми, 
котрі хвилюють кожного мешканця безпосередньо на місцях — у селах, се-
лищах, містах. Зокрема, це питання надання адміністративних послуг, функ-
ціонування освітніх закладів, облаштування сміттєзвалищ, облагородження 
парків, ремонт доріг місцевого значення, розподілу землі тощо.

Постійна зміна законодавства та залучення до організації і проведення 
виборів у громадах молоді та людей, які раніше брали участь у виборах лише 
як виборці, вимагає їх професійної підготовки і методичної підтримки.

Саме для забезпечення останньої з метою професійного проведення 
перших місцевих виборів в об’єднаних громадах із дотриманням прав люди-
ни і вимог чинного законодавства розроблено цей посібник. Подані в ньому 
поради та наведені зразки покликані допомогти провести відкриті і чесні 
вибори з дотриманням членами ДВК Конституції і законів України.

Дорогі читачі! Сподіваємося, що вміщений у цій книзі матеріал стане 
Вам у нагоді під час організації та проведення перших місцевих виборів в 
об’єднаних територіальних громадах.

Якщо в цій книзі Ви отримали відповіді не на всі запитання щодо про-
ведення місцевих виборів, які Вас цікавлять, то за додатковою інформацією 
можете звернутися до приймалень організацій — членів Благодійної органі-
зації «Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги».

Óìîâí³ ñêîðî÷åííÿ, âèêîðèñòàí³ â ïîñ³áíèêó:
Вибори в ОТГ —  перші місцеві вибори по обранню голів і депутатів, 

які проводяться в сільських, селищних та міських 
об’єднаних територіальних громадах після їх ство-
рення

Закон №595-VIII —  Закон України «Про місцеві вибори» 
№595-VIII від 14.07.2015 р.

ДВК — Дільнична виборча комісія.
ТВК — Територіальна виборча комісія.
ЦВК — Центральна виборча комісія.
ОТГ — об’єднана територіальна громада.
ТВО — територіальний виборчий округ.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÍÈÉ ÏËÀÍ ÂÈÁÎÐ²Â 2017 (âèòÿãè)

¹ 
ç/ï

Çì³ñò çàõîäó, âèçíà÷åíèé Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè»

Êàëåíäàðíà äàòà
Ñóá’ºêò âèêîíàííÿ 

çàõîäó

1. Початок виборчого процесу за п’ятдесят 
днів до дня 
голосування

2. Утворення одномандатних виборчих 
округів для проведення перших виборів 
депутатів сільської, селищної ради
Утворення територіальн их виборчих 
округів для проведення перших виборів 
депутатів міської ради 

не пізніш як за 
тридцять вісім 
днів до дня 
голосування

Сільська, селищна 
виборча комісія
Міська виборча 

комісія

3. Утворення дільничних виборчих комісій не пізніш як 
за п’ятнадцять 
днів до дня 
голосування

Районна виборча 
комісія

4. Передача ДВК звичайної виборчої 
дільниці попереднього списку виборців на 
паперовому носії та виготовлених іменних 
запрошень 

не пізніш як 
з а тринадцять 
днів до дня 
голосування

Орган ведення 
Державного реєстру 

виборців

5. Подання ДВК спеціальної виборчої 
діль ниці відомостей щодо громадян 
України, які згідно із статтею 3 Закону 
№595-VIII мають право голосу на 
відповідних місцевих виборах та 
на день проведення виборів в ОТГ 
перебуватимуть у відповідному 
стаціонарному      закладі о хорони здоров’я 

не пізніш як за 
дванадцять днів до 
дня голосування

Керівник 
стаціонарного 
закладу охорони 

здоров’я

6. Складання списку виборців на спеціальній 
виборчій дільниці 

не пізніш як за 
десять днів до дня 

голосування

ДВК спеціальної 
виборчої дільниці

7. Надсилання або доставка в інший спосіб 
кожному виборцю іменного запрошення 

не пізніш як за 
десять днів до дня 

голосування

ДВК звичайно ї 
виборчої дільниці

8. Подання до ДВК звичайної виборчої 
дільниці або безпосередньо до органу 
ведення Державного реєстру виборців 
заяви  про уточнення попереднього списку 
виборців

не пізніш як за 
п’ять днів до дня 
голосування

Виборець

9. Передача ДВК виборчих бюлетенів не раніш як за 
три дні до дня 
голосування

Територіальна 
виборча комісія

10. Передача уточненого списку виборців на 
паперовому носії ДВК звичайної виборчої 
дільниці 

не піз ніш як за 
два дні до дня 
голосування

Орган ведення 
Державного реєстру 

виборців
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¹ 
ç/ï

Çì³ñò çàõîäó, âèçíà÷åíèé Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè»

Êàëåíäàðíà äàòà
Ñóá’ºêò âèêîíàííÿ 

çàõîäó

11. Подання до ДВК заяви щодо голосування 
за місцем перебування та довідки 
медичної установи про стан здоров’я 

до 20 години 
останньої п’ятниці 

перед днем 
голосування

Виборець

12. Інформування ДВК про бажання 
голосувати у приміщенні для голосування 

до 12 години 
останньої суботи 

перед днем 
голосування

Виборець, навпро-
ти якого у списку 
виборців є відмітка 

«НСП»

13. Внес ення змін та уточнень до списку 
виборців на підставі рішення суду, 
повідомлень органу ведення Державного 
реєстру виборців

до 18 години 
останньої суботи 

перед днем 
голосування

Голова або 
заступник голови 
та секретар ДВК 
звичайної виборчої 

дільниці

14. Виготовлення витягу із списку виборців в останній день 
перед днем 
голосування

ДВК

15. Проведення голосування з 8 до 20 години 
у визначений ЦВК 

день (неділя)
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ÏÈÒÀÍÍß-Â²ÄÏÎÂ²Ä²:
1. Ïåðø³ ì³ñöåâ³ âèáîðè â îá’ºäíàíèõ ãðîìàäàõ: 

çàãàëüí³ ïèòàííÿ

Хто призначає перші місцеві вибори депутатів, сільських, 
селищних, міських голів в об’єднаних територіальних громадах?
Такі вибори призначає Центральна виборча комісія у визначеному зако-

ном порядку.

До яких місцевих рад відбуватимуться вибори 29 жовтня 2017 року?
29 жовтня 2017 року в Україні відбудуться перші місцеві вибори сіль-

ських, селищних і міських голів, а також депутатів сільських, селищних і 
міських рад у 201 об’єднаній територіальній громаді. Перелік таких громад є 
додатком до постанови Центральної виборчої комісії №164 від 18.08.2017 р. 
у редакції зі змінами, внесеними постановою ЦВК №170 від 31.08.2017 р.

За якою виборчою системою відбуваються вибори в сільських і 
селищних ОТГ?
Вибори сільських та селищних голів об’єднаних територіальних гро-

мад відбуваються за мажоритарною системою відносної більшості. Тобто, за 
тією системою, яка була в попередні рази (наприклад, у 2015 чи 2010 роках).

Для проведення виборів депутатів сільських і селищних рад цих громад 
територію сіл/селищ та сіл, жителі яких добровільно об’єдналися в громаду, 
сільські/селищні виборчі комісії поділять на одномандатні виборчі округи. 
Кількість таких округів для кожної з ОТГ визначає ЦВК своєю постановою. 
Від кожного з таких округів до ради відповідної ОТГ буде обраний один де-
путат. У кожному з утворених округів перемагає той, хто набирає найбільшу 
кількість голосів з-поміж усіх кандидатів.

Вибори сільських та селищних голів ОТГ проводяться в єдиному одно-
мандатному виборчому окрузі. Ним є відповідна територія однієї об’єднаної 
громади, до якої увійшли кілька сіл/селище і кілька сіл. Виборці в межах 
цього округу обирають одного голову. Перемогу також отримує той, хто на-
бирає найбільшу кількість голосів виборів відносно інших кандидатів.

За якою виборчою системою відбуваються вибори в міських ОТГ?
Вибори депутатів міських рад ОТГ проводяться за пропорційною ви-

борчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими спис-
ками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за 
ТВО, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з те-
риторією утвореної об’єднаної міської територіальної громади. Кількість та-
ких округів для кожної з міських ОТГ визначає ЦВК своєю постановою. Від 
кожного з таких округів до ради відповідної міської ОТГ обирається один 
депутат. Право на розподіл депутатських портфелів у міських радах мають 
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партії, які під час голосування отримують 5% і більше голосів виборців. Тоб-
то, може скластися, що від округу в раду міської ОТГ потрапить кандидат, 
який відносно інших займе в громаді 2-ге місце, але його партія подолає 5%-
ий бар’єр. Натомість без крісла в раді може залишитися той кандидат, який 
хоч у себе в окрузі і набере найбільшу підтримку голосів виборців, але його 
партія не подолає 5%-ий бар’єр, в зв’язку з чим не потрапить у місцеву раду.
Вибори голів міських ОТГ проводяться в єдиному одномандатному виборчо-
му окрузі. Ним є відповідна територія кожної однієї об’єднаної громади, до 
якої увійшли місто і кілька сіл чи місто, селище і кілька сіл. Виборці в межах 
такого округу обирають одного голову. Перемогу на цих виборах отримує 
той кандидат, який набирає найбільшу кількість голосів виборів відносно 
інших кандидатів.

2. Îñîáëèâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é 
ï³ä ÷àñ ïåðøèõ ì³ñöåâèõ âèáîð³â â ÎÒÃ

Який статус мають виборчі комісії з виборів в ОТГ?
Виборчі комісії з місцевих виборів, у т.ч. в ОТГ, є спеціальними коле-

гіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та прове-
дення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове 
застосування законодавства України про місцеві вибори.

Яка система виборчих комісій, що забезпечують організацію 
і проведення виборів в ОТГ?
В систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення 

перших місцевих виборів, входять:
а)  Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня 
для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;

б) територіальні виборчі комісії:
– виборча комісія Автономної Республіки Крим;
– обласні виборчі комісії;
– районні виборчі комісії;
– міські виборчі комісії;
– районні у містах виборчі комісії (в містах з районним поділом);
– селищні, сільські виборчі комісії;

в) дільничні виборчі комісії.

Яка роль цих виборчих комісій в організації проведення виборів 
в ОТГ?
Участь в організації виборів в ОТГ беруть: ЦВК; районні, міські, селищ-

ні і сільські виборчі комісії.
Так, Центральна виборча комісія приймає рішення про: проведення ви-

борів в ОТГ; початок виборчого процесу; визначення кількості територіаль-
них і одномандатних виборчих округів, що мають бути утворені ТВК тощо. 
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Крім того, постановами ЦВК регулюються особливості ведення діловодства 
в комісіях і розгляду ними скарг та інше.

У свою чергу районні виборчі комісії до утворюють сільські, селищні і 
міські виборчі комісії та ДВК. Саме силами ДВК забезпечується організація 
та проведення голосування безпосередньо на виборчих дільницях.

Роль міських, селищних і сільських виборчих комісій полягає в тому, 
що вони: утворюють згідно визначеної ЦВК кількості виборчі округи; реє-
струють кандидатів у депутати та на посади голів рад ОТГ; замовляють виго-
товлення виборчих бюлетенів, які після виготовлення передаються до ДВК. 
Крім того, ці комісії визначають осіб, обраних головами сільських, селищних 
і міських рад ОТГ і депутатів сільських та селищних рад об’єднаних громад, 
а також встановлюють результати виборів депутатів міських ОТГ.

Які ДВК утворюються для проведення виборів в ОТГ?
Для проведення виборів в ОТГ створюються ДВК звичайних та спеці-

альних виборчих дільниць.
Залежно від місця, в якому виборці будуть голосувати, виборчі дільниці 

поділяються на:
1)  звичайні виборчі дільниці (утворені для підготовки і проведення го-
лосування та підрахунку голосів виборців за місцем їх проживання);

2)  спеціальні виборчі дільниці (утворені у стаціонарних закладах охо-
рони здоров’я, призначені для голосування виборців з обмеженими 
можливостями).

ДВК не є юридичною особою, але має власну печатку, зразок якої за-
тверджує ЦВК.

З якого часу починаються і коли закінчуються повноваження ДВК?
Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту 

складення на її засіданні присяги більшістю від складу такої комісії, визна-
ченого при її утворенні.

Припиняється діяльність ДВК одночасно з припиненням її повноважень 
через 5 днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих вибо-
рів (результатів повторного голосування).

Крім того, у випадках, визначених Законом України «Про місцеві вибо-
ри», повноваження ДВК можуть бути припинені достроково.

Ким і коли повноваження всього складу ДВК можуть бути 
припинені достроково?
Повноваження всього складу дільничної виборчої комісії можуть бути 

достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісі-
єю, яка сформувала (утворила) відповідну ДВК, рішенням виборчої комісії 
вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одно-
разового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Кон-
ституції України, Закону №595-VIII та інших законів України.
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Чи повинна ДВК під час виборів виконувати рішення ЦВК та ТВК?
Так, дільнична виборча комісія зобов’язана виконувати рішення ви-

щестоящої виборчої комісії. Наприклад, ДВК, яка організовує вибори сіль-
ського голови, зобов’язана виконувати рішення сільської виборчої комісії, 
яка реєструвала кандидатів на посаду сільського голови такої ради, а також 
районної виборчої комісії, яка утворила цю ДВК. Адже всі ДВК підпорядко-
вуються територіальним виборчим комісіям з відповідних місцевих виборів. 
Крім того, всі ДВК і ТВК зобов’язані виконувати рішення ЦВК.

Які повноваження має ДВК під час виборів в ОТГ?
Дільнична виборча комісія:
1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль 

за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві ви-
бори;

2) отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру ви-
борців (тільки ДВК звичайної виборчої дільниці), складає список виборців 
(лише ДВК спеціальної виборчої дільниці), надає список виборців для за-
гального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить 
до нього зміни;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про 
кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, та 
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також з рі-
шеннями, опублікованими або оприлюдненими в інший спосіб Центральною 
виборчою комісією, відповідними територіальними виборчими комісіями, 
власними рішеннями та повідомленнями;

4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю отримані від орга-
ну ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення із зазначенням 
дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, 
часу початку і закінчення голосування;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих 
скриньок;

6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до виборчого 
бюлетеня;

7) організовує голосування на виборчій дільниці;
8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;
9) складає протоколи про підрахунок голосів виборців, поданих на ви-

борчій дільниці;
10) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадках, пе-

редбачених цим Законом;
11) розглядає звернення з питань підготовки місцевих виборів, організа-

ції голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає 
щодо них рішення;

12) здійснює інші повноваження, передбачені Законом №595-VIII та ін-
шими законами України.
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3. ×ëåí ÄÂÊ: ñòàòóñ, ïîâíîâàæåííÿ ³ ìîæëèâîñò³ çàì³íè

З якого часу починаються повноваження члена   ДВК?
Повноваження члена дільничної виборчої комісії починаються з мо-

менту складення ним присяги. Член ДВК на першому засіданні відповідної 
комісії, в якому він бере участь, ознайомлюється зі змістом чч. 6, 7, 8 ст. 28 
Закону України «Про місцеві вибори». Після цього він складає присягу члена 
комісії такого змісту:

«Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена 
виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Укра-
їнським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, 
чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верхо-
венства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати 
реалізацію і захист виборчих прав громадян України».

Член виборчої комісії, який склав присягу, ставить свій підпис під тек-
стом присяги. Члену комісії після складення ним присяги видається посвід-
чення за підписом голови районної виборчої комісії, яка утворила ДВК.

Відмова особи скласти присягу члена ДВК означає її відмову бути чле-
ном такої комісії. Тому особа, яка відмовилася від складення присяги члена 
ДВК, повноважень члена такої комісії не набуває.

Які права члена ДВК?
Кожний член дільничної виборчої комісії має право:
1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої 

комісії;
2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам 

засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, 
віднесених до повноважень комісії;

3) безперешкодно відвідувати приміщення виборчої комісії, знайомити-
ся з документами виборчої комісії, членом якої він є;

4) на увільнення від виконання виробничих або службових обов’язків 
за основним місцем роботи на час засідань виборчої комісії та виконання 
доручень виборчої комісії (для члена виборчої комісії, який виконує повно-
важення не на платній основі, — зі збереженням заробітної плати);

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну 
у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, 
встановлених Кабінетом Міністрів України.

Член виборчої комісії має інші права, передбачені цим та іншими зако-
нами України.

Які обов’язки члена ДВК?
Член дільничної виборчої комісії зобов’язаний:
1) додержуватися Конституції України та законів України, зокрема з пи-

тань підготовки і проведення місцевих виборів;
2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;
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3) виконувати рішення виборчої комісії та обов’язки, покладені на нього 
згідно з їх розподілом у комісії;

4) виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.
Член виборчої комісії має інші обов’язки, передбачені цим та іншими 

законами України.

Чи може член ДВК здійснювати агітацію за якогось кандидата/
партію?
Ні! Член дільничної виборчої комісії не має права брати участі в перед-

виборній агітації. Така заборона діє впродовж усього періоду повноважень 
відповідного члена виборчої комісії.

Тобто, особа, яка є членом ДВК, не може брати участі в передвиборній 
агітації не лише в робочий, а й у позаробочий час.

Яку відповідальність може нести член ДВК?
У разі порушення законодавства членом дільничної виборчої комісії в 

період членства в такій комісії він може бути притягнутий до дисциплінар-
ної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Наприклад, член ДВК може бути притягнутий до адміністративної від-
повідальності:

1) у разі порушення ним заборони здійснення передвиборної агітації. 
Згідно зі ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення за 
таке порушення на винного члена ДВК може бути накладено штраф у розмірі 
від 850 до 1360 гривень;

2) у разі ненадання виборцю для ознайомлення списку виборців. Відпо-
відно до ст. 212-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення за 
таке порушення на винного члена ДВК може бути накладено штраф у розмірі 
від 170 до 510 гривень;

3) у випадку відмови видати копію протоколу підрахунку голосів ви-
борців кандидату, довіреній особі кандидата, уповноваженій особі місцевої 
організації партій, офіційному спостерігачу, які були присутні на засіданні 
ДВК при підрахунку голосів виборців. Зокрема, згідно зі ст. 212-17 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення за таке порушення на винно-
го голову ДВК або особу, яка відповідно до закону виконує його обов’язки, 
може бути накладено штраф у розмірі від 340 до 1700 гривень.

Чинне законодавство передбачає можливість притягнення винного чле-
на виборчої комісії до кримінальної відповідальності. Наприклад, член ДВК 
може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за:

1) умисне порушення таємниці голосування під час проведення вибо-
рів, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який 
взяв участь у виборах. За таке порушення до члена виборчої комісії можуть 
застосувати покарання у вигляді штрафу від 5100 до 8500 гривень або обме-
женням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, 
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяль-
ністю на строк від 1 до 3 років (ч. 2 ст. 159 Кримінального кодексу України);
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2) пошкодження виборчої документації. За такі дії члена ДВК можуть 
позбавити волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого (ч. 
2 ст. 158-2 Кримінального кодексу України);

3) надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня. За це порушення 
члена ДВК можуть позбавити волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням 
права обіймати певні посади аб о займатися певною діяльністю на строк від 2 
до 3 років (ч. 2 ст. 158-1 Кримінального кодексу України).

Чи має право член ДВК відмовитися виконувати повноваження 
голови, заступника голови чи секретаря цієї комісії?
Так, має. Для цього він повинен подати власноручно написану письмо-

ву  заяву про складення своїх повноважень до ТВК, яка утворила відповідну 
комісію.

Які наслідки відмови члена ДВК від виконання повноважень голови, 
заступника голови чи секретаря цієї комісії?
В такій ситуації на зазначену посаду (голови, заступника голови чи се-

кретаря відповідної виборчої комісії) рішенням районної виборчої комісії, 
яка утворила відповідну ДВК, буде призначена інша особа зі складу цієї 
ДВК. У той же час член комісії, який відмовився бути головою, заступником 
голови чи секретарем комісії, але в складі комісії бажає залишитися — зали-
шається в складі відпові дної ДВК як її член.

Чи має право член ДВК взагалі відмовитися бути членом такої 
виборчої комісії?
Так, має. Для цього він повинен подати особисту письмову заяву про 

складення своїх повноважень до районної виборчої комісії, яка утворила від-
повідну ДВК. Така заява подається суб’єкту внесення кандидатури відповід-
ного члена комісії для передачі відповідній районній виборчій комісії або для 
внесення подання про заміну члена виборчої комісії.

УВАГА! Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту 
прийняття відповідного рішення районною виборчою комісією, яка її утво-
рила. Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує ви-
конувати обов’язки члена комісії до моменту прийняття рішення районною 
виборчою комісією щодо припинення її  повноважень.

Як діяти ДВК у ситуації, коли голова, заступник голови або 
секретар ДВК систематично не виконує покладені на нього 
обов’язки?
Якщо голова, заступник голови або секретар ДВК систематично не ви-

конує по кладені на нього обов’язки, відповідна дільнична виборча комісія 
може звернутися до районної виборчої комісії, яка утворила цю ДВК, з моти-
вованим поданням про його заміну.
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Коли припиняються повноваження члена ДВК?
Повноваження члена ДВК припиняються разом з припинен ням повно-

важень дільничної комісії або достроково у випадках, передбачених Законом 
України «Про місцеві вибори».

У яких випадках повноваження  члена ДВК може бути припинено 
достроково?
Повноваження члена відповідної ДВК припиняються достроково у 

зв’язку з:
1) його особистою заявою про скла дення повноважень члена комісії;
2) внесенням подання про заміну суб’єктом, за поданням якого  кандида-

туру такого члена було включено до складу виборчої комісії;
3) припиненням його громадянства України;
4) вибуттям на період до  дня виборів за межі відповідної адміністратив-

но-територіальної одиниці, що унеможливлює виконання обов’язків члена 
комісії;

5) реєстрацією його кандидатом у депу тати місцевої ради, кандидатом 
на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, кандидатом у 
депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народ-
ні  депутати України, кандидатом на пост Президента України;

6) реєстрацією його довіреною особою кандидата в депутати або канди-
дата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, кандидата 
у народні депутати України, кандидата на пост Президента України, пред-
ставником політичної партії в Центральній вибо рчій комісії, уповноваже-
ною особою політичної партії, представником місцевої організації партії в 
територіальній виборчій комісії, уповноваженою особою місцевої організа-
ції партії, уповноваженою особою суб’єкта процесу всеукраїнського рефе-
рендуму, представником ініціативної групи в Центральній виборчій комісії, 
офіційним спостерігачем, якщо виборчий процес зазначених виборів чи ре-
ферендуму проводиться одночасно з виборчим процесом місцевих виборів;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов’язків або 
одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві 
вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями виборчої комісії, яка 
утворила відповідну комісію (сформувала її склад);

8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за 
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих 
прав громадян чи корупційного злочину;

9) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що 
здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних де-
путатів України, Президента України, комісії з референдуму, якщо процес 
відповідних виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом за-
значених місцевих виборів;

10) визнанням його судом недієздатним;
11) його смертю.
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4. Ðîáîòà ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 
äî äíÿ ãîëîñóâàííÿ

4.1 Çàñ³äàííÿ ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 
òà ðîáîòà ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.

Як працює дільнична виборча комісія до дня голосування?
Організація роботи ДВК здійснюється згідно із Законом України «Про 

місцеві вибори».
Основною формою роботи виборчої комісії є засідання. Всі рішення 

ДВК приймаються виключно на її засіданнях.

У яких випадках, як правило, мають скликатися засідання ДВК?
Засідання ДВК можуть скликатися тоді, коли є необхідність вирішення 

певного питання щодо організації та проведення виборів саме шляхом при-
йняття виборчою комісією рішення.

Обов’язково мають скликатися (проводитися) такі засідання ДВК:
– перше засідання виборчої комісії;
–  засідання ДВК, під час якого відбувається приймання переданих ТВК ви-
борчих бюлетенів;

–  засідання, під час якого відбувається розгляд і вирішення питань, піднятих 
у заявах і скаргах виборців (стосовно уточнення списків виборців тощо);

– засідання ДВК, яке проводиться в останню суботу перед днем виборів;
– ранкове засідання ДВК, що проводиться перед початком голосування;
– вечірнє засідання ДВК після завершення голосування;
–  інші засідання, стосовно скликання (проведення) яких прийнято рішення 
ДВК чи виборчою комісією вищого рівня.

УВАГА! ДВК також має провести засідання для складання протоколу 
підрахунку голосів з позначкою «Уточнений» за умови, якщо під час при-
ймання на засіданні ТВК документів від такої ДВК у її протоколі про під-
рахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому 
окрузі з відповідних місцевих виборів буде виявлено виправлення, помилку 
чи неточність.

Хто може скликати засідання ДВК?
Засідання дільничної виборчої комісії може скликати:

– голова ДВК;
–  заступник голови ДВК, за умови відсутності голови відповідної виборчої 
комісії;

–  секретар ДВК, за умови відсутності голови відповідної виборчої комісії і 
його заступника.

УВАГА! У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скли-
кане за рішенням виборчої комісії вищого рівня. Ініціювати скликання засі-
дання комісії може і не менш як третина її членів. Особливості такого скли-
кання описані у відповіді на наступне запитання.
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В які строки повинні скликатися засідання ДВК?
Засідання виборчої комісії, як правило, плануються згідно з установле-

ними виборчим законодавством календарними строками підготовки та про-
ведення виборів, здійснення окремих виборчих процедур та організаційних 
заходів.

Перше засідання ДВК скликається не пізніш як на другий день з дня 
формування її складу (утворення), а наступні — у разі необхідності.

УВАГА! На письмову вимогу не менш як третини складу ДВК голова 
такої комісії або його заступник зобов’язаний скликати її засідання не пізні-
ше наступного дня після отримання такої вимоги.

Які правила скликання засідань ДВК?
Будь-яке засідання ДВК скликається з обов’язковим повідомленням 

секретарем ДВК усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та 
його порядок денний.

Проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, надаються 
членам виборчої комісії не пізніше останнього дня перед днем проведення 
засідання коміс ії, однак не пізніш як до початку засідання.

УВАГА! З метою дотримання при розгляді питань порядку денного пра-
ва особи на участь у процесі прийняття рішення на засідання виборчої комі-
сії запрошуються заявники та інші заінтересовані особи. Наприклад, на пер-
ше засідання ДВК доцільно запросити особу, відповідальну за забезпечення 
комісії приміщенням для роботи (якщо комісія у селі, то на засідання ДВК 
слід запросити голову відповідної сільської ради). Неприбуття на засідання 
виборчої комісії осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не 
перешкоджає розгляду питань порядку денного.

Які питання розглядаються на першому засіданні ДВК?
Повноваження ДВК починаються після складення присяги більшістю 

членів від її складу.
На першому засіданні виборчої комісії за пропозицією головуючого на 

засіданні, як правило, розглядаються такі першочергові питання:
–  розподіл обов’язків між головою, заступником голови, секретарем та чле-
нами виборчої комісії з прийняттям відповідного рішення комісії;

–  виконання головою, заступником голови, секретарем або в разі їх відмови 
іншим членом дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не біль-
ше двох осіб) протягом виборчого процесу своїх повноважень у комісії на 
платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і комі-
сією;

–  забезпечення виборчої комісії необхідним приміщенням, транспортними 
засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими 
матеріальними цінностями відповідно до нормативних вимог, установлених 
Законом №595-VIII та Центральною виборчою комісією;

–  режим роботи виборчої комісії та графік чергувань членів комісії у примі-
щенні виборчої комісії.
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За необхідності на першому засіданні ДВК можуть бути розглянуті та-
кож інші питання.

Наприклад, рекомендуємо затвердити рішенням комісії календарний 
план роботи відповідної ДВК з організації і проведення виборів. Такий план 
може бути підготовлений на основі календарного плану виборів, затвердже-
ного ЦВК. Затвердження власного календарного плану роботи комісії, який 
відповідатиме плану, затвердженому ЦВК, сприятиме кращій організовано-
сті роботи в комісії. Адже кожен з членів комісії розумітиме, що і коли в 
процесі його роботи в комісії має відбуватися.

Для чого потрібно здійснювати розподіл обов’язків у комісії?
Обов’язки в комісії між головою, заступником голови, секретарем та 

членами ДВК слід обов’язково розділити. Тобто, чітко визначити, хто і за 
яку ділянку роботи відповідає, хто і коли проводить особистий прийом гро-
мадян, прийом їх заяв і скарг, рознесення запрошень на вибори тощо. Лише в 
разі правильного р озподілу обов’язків комісія зможе ефективно працювати, 
виконуючи свою функцію з організації та проведення виборів.

Що повинно бути зроблено ДВК до дня голосування?
До дня проведення голосування дільнична виборча комісія повинна:

–  забезпечити ведення особистого прийому громадян, прийняття і розгляд 
заяв, скарг та інших документів;

–  отримати від Органу ведення Державного реєстру виборців спочатку по-
передній, а згодом — уточнений списки виборців та іменні запрошення на 
вибори (цей обов’язок не стосується ДВК спеціальних виборчих дільниць, 
розташованих у стаціонарних закладів охорони здоров’я);

–  скласти список виборців на основі відомостей, поданих керівниками ста-
ціонарних закладів охорони здоров’я (цей обов’язок стосується лише ДВК 
спеціальних виборчих дільниць, розташованих у стаціонарних закладах 
охорони здоров’я);

–  інформувати виборців про їх наявність у списку виборців;
–  надавати виборцям можливість знайомитися з попереднім списком вибор-
ців у приміщенні ДВК та перевірити правильність внесених при них відо-
мостей;

–  отримати та розмістити для загального ознайомлення рішення ТВК про 
затвердження текстів виборчих бюлетенів;

–  отримати від ТВК інформаційні плакати, що роз’яснюють порядок голосу-
вання та відповідальність за порушення законодавства про вибори;

–  отримати від ТВК виборчі бюлетені для голосування, забезпечити їх охо-
рону і зберігання;

–  розглядати звернення виборців щодо уточнення списку виборців;
–  виготовити витяг зі списку виборців;
–  підготувати виборчу д ільницю до дня голосування.
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Скільки присутніх членів ДВК потрібно, щоб проводити засідання?
Засідання дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присут-

ності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї ДВК.

Хто головує на засіданні ДВК?
Засіданн я виборчої комісії веде голова комісії або його заступник. У разі 

їх відсутності на засіданні виборчої комісії або невиконання ними цієї функ-
ції виборча комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Як і хто відповідає за облік і реєстрацію осіб, які прибули для участі 
в засіданні ДВК?
Секретар  комісії відповідає за реєстрацію осіб, які беруть участь у засі-

данні на запрошення виборчої комісії та без дозволу чи запрошення, і перед 
початком засідання подає голові комісії список цих осіб.

Хто може бути присутнім на засіданні ДВК, крім її членів?
На за сіданні, що проводиться ДВК, без дозволу чи запрошення відпо-

відної комісії мають право бути присутніми з додержанням вимог Закону 
№595-VIII:

1) члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Централь-
ної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

2) члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів 
(ТВК);

3) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники, уповноваже-
ні особи місцевих організацій політичних партій, офіційні спостерігачі від 
м ісцевих організацій політичних партій, які висунули кандидатів у депутати 
в багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одноман-
датному виборчому окрузі (разом не більше дв ох осіб від відповідної місце-
вої організації політичної партії або кандидата в депутати);

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіре-
ні особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата);

5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав 
і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації);

6) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від од-
ного засобу масової інформації).

Якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, на за-
сіданнях дільничної виборчої комісії мають право бути присутніми без до-
зволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих 
виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповнова-
жені особи політичних партій — суб’єктів відповідного виборчого процесу.

Чи можуть інші особи бути присутніми на засіданні ДВК?
Інші особи можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки 

з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рі-
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шення. Таке рішення може бути прийнято лише щодо можливості присутно-
сті інших осіб на засіданні комісії до дня голосування.

Чи може ДВК позбавити права участі в засіданні комісії осіб, яким 
за законом надано право участі в засіданні комісії?
ДВК може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути 

присутніми на засіданні комісії осіб, яким за Законом №595-VIII надано пра-
во участі в засіданні ДВК (крім членів Центральної виборчої комісії,  пра-
цівників Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника 
Державного реєстру виборців та членів виборчої комісії вищого рівня з від-
повідних місцевих виборів), якщо вони протиправно перешкоджають його 
проведенню. Таке рішення приймається не менш ніж 2/3 голосів від складу 
виборчої комісії.

Що робить головуючий на засіданні ДВК?
На засіданні дільничної виборчої комісії головуючий:

–  веде засідання виборчої комісії;
–  організовує обговорення питань порядку денного;
–  надає слово для виступу спочатку членам виборчої комісії, а потім запро-
шеним та іншим особам відповідно до законодавства в порядку черговості 
заявок;

–  ставить на голосування пропозиції членів виборчої комісії в порядку їх 
надходження;

–  організовує голосування для прийняття комісією рішення та здійснює під-
рахунок голосів, оголошує результати цього голосування;

–  забезпечує рівні можливості членам виборчої комісії для участі в обгово-
ренні питань;

–  забезпечує дотримання Порядку організації роботи та ведення діловодства 
у виборчих комісіях з місцевих виборів членами комісії, запрошеними та 
іншими особами;

–  забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду питань, їх повне і 
всебічне вивчення;

–  здійснює інші повноваження, передбачені Законом №595-VIII та Порядком 
організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих 
виборів.

Хто і як готує на розгляд ДВК проекти рішень?
Проект рішення виборчої комісії готує член комісії відповідно до нада-

ного доручення голови комісії, до якого долучає всі необхідні документи, а 
також перелік осіб, які повинні бути запрошені на засідання виборчої комісії, 
та передає відповідні матеріали (проект рішення) голові комісії.
Після ознайомлення з підготовленими матеріалами голова комісії вчиняє на 
проекті постанови відповідну резолюцію («для розгляду на засіданні комі-
сії») та передає їх секретарю, який забезпечує комплектність матеріалів до 
питань порядку денного для членів комісії.
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У разі неможливості з поважних причин подати матеріали до засідання 
в установлений строк секретар комісії завчасно повідомляє про це голову 
комісії.

Членам комісії матеріали до порядку денного надаються, як правило, не 
пізніше останнього дня перед днем проведення засідання виборчої комісії, 
однак не пізніше початку засідання.

Які права та обов’язки головуючого на засіданні стосовно внесення 
пропозицій на голосування комісії та надання члену комісії слова 
для виступу?
Головуючий на засіданні має право ставити на голосування свої про-

позиції позачергово, вносити в першочерговому порядку пропозиції щодо 
подальшого ходу засідання комісії, задавати виступаючим питання.
На засіданні виборчої комісії ніхто не має права на виступ без дозволу го-
ловуючого. Головуючий на засіданні обов’язково надає слово члену комісії, 
який наполягає на цьому.

Коли головуючий на засіданні може перервати виступаючого та 
дати йому зауваження?
У разі виступу члена комісії не по суті питання порядку денного, що 

обговорюється, головуючий має право перервати його із зауваженням щодо 
необхідності дотримання предмета обговорення.

Чи може головуючий коментувати виступи членів виборчої комісії 
під час їх проведення?
Головуючий на засіданні виборчої комісії під час виступів членів вибор-

чої комісії не має права коментувати їх виступи.

В якій черговості на засіданні ДВК голосує голова комісії?
При прийнятті рішення головуючий на засіданні виборчої комісії голо-

сує останнім.

Яким чином висвітлюється діяльність ДВК та оприлюднюються її 
рішення?
Для висвітлення діяльності виборчої комісії в її приміщенні в місці, 

вільно доступному для відвідувачів, обладнується стенд офіційних матері-
алів комісії.

На стенді офіційних матеріалів комісії, як правило, не пізніше останньо-
го дня перед днем засідання виборчої комісії, розміщується інформація про 
дату, час проведення, порядок денний засідання виборчої комісії.

Постанова виборчої комісії виві шується на стенді офіційних матеріа-
лів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня 
після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування (дня пов-
торного голосування), у день голосування (день повторного голосування) 



21

та під час встановлення результатів голосування (результатів повторного 
голосування)  — не пізніш ніж через 4 години після завершення засідання 
комісії.

Крім того, копія постанови ДВК, засвідчена головою комісії чи його за-
ступником і секретарем комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, не 
пізніш ніж через 4 години після її прийняття видається суб’єкту виборчого 
процесу, якого вона стосується, на його вимогу.

Коли члени ДВК можуть ознайомитись з протоколом засідання 
комісії?
Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії 

не пізніше наступного засідання комісії. При цьому, член комісії має право 
його підписати.

Як має діяти член ДВК, який не згідний з прийнятим комісією 
рішенням?
Член комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, 

прийнятим нею, має право протягом двох днів після засідання, на якому було 
прийнято рішення, в письмовій формі висловити окрему думку, що додаєть-
ся до відповідного протоколу засідання виборчої комісії. Зразок оформлення 
окремої думки на ведений у додатках до цього посібника.

Хто відповідає за діловодство в ДВК?
Організацію ведення діловодства виборчої комісії забезпечує секретар 

комісії.
Відповідальність за організацію роботи та стан діловодства у виборчій 

комісії, а також за дотримання цього Порядку покладаєтьс я на голову відпо-
відної виборчої комісії.

Які журнали ведуться в ДВК?
В дільничній виборчій комісії мають бути такі журнали:
1)  Журнал реєстрації  документів, заяв і скарг у виборчій комісії з місце-
вих виборів;

2)  Журнал обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії з міс-
цевих виборів;

3)  Журнал реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем 
проживання (перебування) дільничної виборчої комісії з місцевих ви-
борів.

Сторінки вказаних журналів нумеруються, журнали прошиваються і 
скріплюються печаткою ДВК.

Форми за якими потрібно вести такі журнали, затверджені постановою 
ЦВК №228 від 05.09.2015 р.
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Як має бути організована робота ДВК щодо прийому заяв і скарг, а 
також ведення особистого прийому громадян?
Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, мають право 

приймати голова комісії, заступник голови комісії, секретар або інші члени 
комісії, уповноважені на це її рішенням.

Документи, звернення реєструються в день їх надходження в жу рналі 
реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії. Документи, що надхо-
дять до виборчої комісії телеграфним або факсимільним зв’язком чи електро-
нною поштою, також реєструються. Заяви виборців про бажання голосувати 
за місцем проживання (перебування) реєструються дільничною виб орчою 
комісією в окремому журналі.

Не реєструються у виборчій комісії анонімні, вітальні листи, запрошен-
ня, що надходять на адресу комісії.

В особи, яка подає документи, звернення до виборчої комісії, відбира-
ється розписка, в якій вона вказує своє прізвище, ім’я, по батькові,  короткий 
опис поданих документів із зазначенням кількості аркушів, дати та часу їх 
подання. Розписка зберігається в ДВК разом з поданими документами.

Яким чином відбувається фіксація обговорень пита нь і рішень, що 
розглядаються та приймаються на засіданні ДВК?
Під час засідання ДВК секретар комісії/секретар засідання веде прото-

кол засідання. Такий протокол підписується головуючим на засіданні і се-
кретарем.

В якій формі ДВК приймає рішення?
Рішення ДВК з питання порядку денного ухвалюється у формі постано-

ви. Форма за якою оформляється постанова, є додатком до цього посібника.
З питань поточної внутрішньої діяльності (наприклад, затвердження поряд-
ку денного засідання ДВК чи внесення до нього змін) комісія ухвалює про-
токольні рішення.

В яких випадках і яким чином ДВК складає акти та протоколи?
В передбачених законодавством випадках ДВК складає акти і протоко-

ли. Актом комісії засвідчуєт ься певний факт або певна подія, виявлені і ви-
знані комісією.

Протоколом комісії встановлюються підсумки певних дій, що виконані 
комісією.

Акти і протоколи підписуються всіма присутніми на засіданні членами 
комісії, підписи яких скріплюються печаткою.

Яким чином приймаються рішення ДВК?
Рішення дільничної виборчої комісії приймається відкритим голосуван-

ням більшістю голосів від її складу. Рішення про по  збавлення права бути 
присутніми на засіданні ДВК осіб, які мають право бути присутніми на та-
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кому засіданні без дозволу чи запрошення відповідної комісії (крім членів 
Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату Центральної вибор-
чої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців та членів 
виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів), якщо вони 
протиправно перешкоджають його проведенню, приймається не менш ніж 
2/3 голосів від складу виборчої комісії.

Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття. 
Зразок постанови є додатком до цього посібника.

Де має зберігатися печатка ДВК?
Печатка ДВК повинна зберігатися в сейфі (металевій шафі) в приміщен-

ні комісії.

Хто відповідальний за правильність використання і збереження 
печатки?
Відповідальність за правильність використання та збереження печатки 

виборчої комісії несуть голови виборчих комісій, а в разі їх відсутності — 
особи, які відповідно до Закону №595-VIII здійснюють їх повноваження..

4.2 Îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïëàêàò³â 
â³ä òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

З метою забезпечення належної поінформованості виборців районна 
виборча комісія, яка утворила ДВК, має забезпечити виготовлення плакатів, 
що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення за-
конодавства про вибори. Зазначені плакати виготовляються та передаються 
до ДВК у порядку та строки, визначені відповідною ТВК.

4.3 Ñïèñêè âèáîðö³â òà ³ìåíí³ çàïðîøåííÿ 
äëÿ çâè÷àéíèõ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü.

Які списки виборців виготовляються для звичайних виборчих 
дільниць?
Для ДВК звичайних виборчих дільниць спочатку виготовляються попе-

редні списки виборців. Вони призначені для того, щоб виборці з ними могли 
ознайомитися. В цих списках відсутня графа для підпису виборця за отри-
мання виборчого бюлетеня.

А для того, щоб виборець у день голосування підтвердив своїм підпи-
сом отримання виборчого бюлетеня, виготовляється уточнений список ви-
борців, у якому вже є відповідна графа.

Хто складає попередні списки виборців та іменні запрошення для 
виборчих дільниць?
Орган ведення Державного реєстру виборців складає попередній список 

виборців для звичайної виборчої дільниці, а також виготовляє іменні запро-
шення.
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На відміну від звичайних виборчих дільниць, списки виборців для яких 
виготовляють органи ведення Державного реєстру виборців, такі списки для 
спеціальних виборчих дільниць, які знаходяться у стаціонарних закладах 
охорони здоров’я (лікарнях), виготовляють ДВК таких дільниць. Роблять 
вони це на підставі відомостей, які їм подають керівники відповідних стаці-
онарних закладів охорони здоров’я.

Ким і коли попередні списки виборців та іменні запрошення 
передаються на звичайні виборчі дільниці?
Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування орган ведення Дер-

жавного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає 
попередній список виборців на паперовому носії відповідній ДВК та виго-
товлені іменні  запрошення. Наприклад, якщо вибори мають відбутися в не-
ділю 29 жовтня, то попередній список і запрошення мають бути передані до 
ДВК не пізніше як до 15 жовтня включно.

Від імені ДВК попередній список виборців отримують не менше трьох 
членів цієї комісії — представників різних суб’єктів подання, уповноваже-
них на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а в разі 
неможливості — заступник голов и або секретар комісії.

Про передачу попереднього списку виборців у двох примірниках скла-
дається акт, один примірник якого зберігається в органі ведення Державного 
реєстру виборців, інший — у ДВК.

Як ДВК звичайної виборчої дільниці ознайомлює виборців з 
попереднім списком виборців?
Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців 

ДВК звичайної виборчої дільниці надає його для загального ознайомлення 
у приміщенні дільничної виборчої комісії. Тобто, будь-який виборець може 
прийти і переглянути такий список, а також наявні в ньому відомості не 
лише про себе, але й про інших виборців.

В який строк та спосіб ДВК до ставляє виборцям іменні 
запрошення?
ДВК звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спо-

сіб не пізніш як за десять днів до дня голосування включно кожному вибор-
цю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру 
виборців, яким повідомляє про включення його до попереднього списку ви-
борців відповідної виборчої дільниці, назви всіх місцевих виборів, у яких 
йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої комісії, її номер 
телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Вибор-
цям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність 
пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана 
можливість проголосувати за місцем перебування.
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У який строк виборець може подати заяву про уточнення 
попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці?
Якщо виборець виявив неточності в попередньому списку виборців, то 

він вправі не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подати до ДВК або 
органу ведення Державного реєстру виборців заяву про уточнення такого 
списку, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто 
чи інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну 
нездатність виборця самостійно пересуватися.

Як бути виборцеві, який за станом здоров’я не може особисто 
подати заяву про уточнення списку виборців на звичайній виборчій 
дільниці?
Якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, відпо-

відна виборча комісія за його зверненням зобов’язана забезпечити прийняття 
цієї заяви в інший спосіб. Наприклад, таку заяву в людини може прийняти 
член ДВК, який їй приніс іменне запрошення. Також виборець може зателе-
фонувати до ДВК і попросити, щоб до нього прийшов член комісії та прийняв 
таку заяву. І комісія зобов’язана задовольнити таке прохання виборця.

В який строк розглядається заява виборця щодо уточнення 
попереднього списку?
Така заява розглядається виборчою комісією на своєму засіданні протя-

гом одного дня.

Яке рішення має прийняти ДВК за результатами розгляду заяви 
виборця про уточнення попереднього списку виборців на звичайній 
виборчій дільниці?
За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про пе-

редачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішен-
ня виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї 
документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ве-
дення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня 
його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, 
якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

Заява, подана пізніше як за п’ять днів до дня голосування, залишається 
ДВК без розгляду.

Отже, ДВК звичайної виборчої дільниці не уповноважена приймати рі-
шення про внесення змін до попереднього списку виборців.

Ким і коли передаються уточнені списки виборців на звичайні виборчі 
дільниці?
Орган ведення Державного реєстру виготовляє уточнений список виборців 
і не пізніш як за два дні до дня голосування передає його ДВК звичайної 
виборчої дільниці.
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Чи надається уточнений список виборців виборцям для 
ознайомлення з ним до дня голосування?
Ні, такий список виборців не надається виборцям для ознайомлення.

В які строки і на підставі чого ДВК звичайної виборчої дільниці 
може внести зміни до уточненого списку виборців?
До 18 години останньої суботи перед днем голосування голова або за-

ступник голови та секретар ДВК звичайної виборчої дільниці можуть внести 
зміни та уточнення до уточненого списку виборців. Це може бути зробле-
но виключно на підставі рішення суду та/або повідомлення органу ведення 
Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у 
списку на виборчій дільниці.

У випадку включення виборця до уточненого списку виборців або ви-
ключення особи з нього ДВК невідкладно про це повідомляє орган ведення 
Державного реєстру виборців.

Яким чином відбувається включення виборця до списку виборців за 
рішенням суду?
При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у по-

рядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, пе-
редбачені формою списку виборців, вносяться в кінці списку виборців. При 
цьому, в графі «Примітки» зазначаються дата і номер рішення суду.

Чи можливе включення виборця до списку виборців на звичайній 
виборчій дільниці за рішенням ДВК?
Ні, законом такої можливості не передбачено.

Яким чином відбувається виключення виборця зі списку виборців?
Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до ньо-

го, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом «Виклю-
чено» та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії в графі 
«Примітки». При цьому, в зазначеній графі поруч із прізвищем виборця за-
значаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення Дер-
жавного реєстру виборців.

4.4 Ñïèñêè âèáîðö³â äëÿ ñïåö³àëüíèõ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü.

Хто і коли складає списки виборців на спеціальних виборчих 
дільницях?
Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування включно керівник 

стаціонарного закладу охорони здоров’я (лікарні) подає до ДВК спеціальної 
виборчої дільниці, яка створена і працює в такому закладі, відомості щодо 
громадян України, які згідно із статті 3 Закону №595-VIII мають право го-
лосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів 



27

перебуватимуть у відповідному закладі. На основі таких відомостей ДВК 
спеціальної виборчої дільниці не пізніше як за десять днів до дня голосуван-
ня складає список виборців.

Чи включаються до такого списку члени ДВК спеціальної виборчої 
дільниці?
Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці вклю-

чаються до списку виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці, де 
і будуть голосувати. Таке включення членів комісії відбувається на підставі 
рішення територіальної виборчої комісії щодо утворення дільниці. Внесення 
записів до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці про включення 
до нього членів такої комісії має бути зроблено самою ДВК.

Кого та коли повідомляє ДВК спеціальної виборчої дільниці про 
включених до списку виборців осіб?
Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці ДВК 

невідкладно передає відомості про включених до списку виборців відповід-
ному органу ведення Державного реєстру виборців.

Крім того, особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій 
дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, має бути не-
відкладно повідомлена про це ДВК у письмовій формі.

Чи надається виборцям можливість ознайомлення зі списком 
виборців на спеціальній виборчій дільниці?
Так, ДВК спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення 

списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у 
своєму приміщенні.

До якого часу ДВК спеціальної виборчої дільниці може внести зміни 
щодо виборця до списку виборців?
Не пізніш як за два дні до дня голосування ДВК спеціальної виборчої 

дільниці має право уточнити список виборців, включивши до нього вибор-
ця на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного за-
кладу, підпис якого засвідчується печаткою цього закладу, якщо виборець 
прибув до стаціонарного закладу охорони здоров’я пізніш як за 10 днів до 
дня голосування, але раніш ніж за 2 дні до дня голосування. Про це ДВК має 
негайно повідомити орган ведення Державного реєстру виборців.

Яке рішення має прийняти ДВК за результатами розгляду заяви 
виборця про уточнення списку виборців, що надійшла до комісії?
Така заява розглядається виборчою комісією не пізніше дня, наступного 

за днем надходження заяви. За результатами розгляду заяви ДВК зобов’язана 
прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване 
рішення про відмову в задоволенні заяви. Заява, подана до виборчої комісії 
пізніше як за два дні до дня голосування, залишається без розгляду.
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4.5 Îòðèìàííÿ âèáîð÷èõ áþëåòåí³â òà âíåñåííÿ äî íèõ çì³í.

Хто забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів?
Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих вибо-

рах забезпечує територіальна виборча комісія з відповідних місцевих вибо-
рів. Наприклад, ТВК, яка організовує вибори сільського голови і депутатів 
сільської ОТГ, забезпечує виготовлення бюлетенів саме для проведення від-
повідних виборів голови і депутатів.

Як бюлетені для голосування потрапляють до ДВК?
Не раніш як за три дні до дня голосування сільська, селищна, міська 

виборча комісія (ТВК) на своєму засіданні передає до ДВК виборчі бюлетені 
з кожних місцевих виборів в упаковці підприємства-виготовлювача без їх пе-
рерахування. Навіть у разі порушення цілісності упаковки підприємства-ви-
готовлювача бюлетені в ній не перераховуються.

Скільки бюлетенів передається до ДВК?
Виборчі бюлетені передаються до ДВК у кількості, що дорівнює кіль-

кості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з ре-
зервом бюлетенів, що становить 0,5% від кількості виборців, включених до 
попередніх списків виборців на цій виборчій дільниці.

Хто здійснює прийом виборчих бюлетенів і як вони 
транспортуються від ТВК до ДВК?
Виборчі бюлетені від імені ДВК отримують не менш як 3 члени відпо-

відної комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представни-
ками різних суб’єктів подання кандидатур до складу виборчої комісії.

Разом з виборчими бюлетенями представникам кожної ДВК, які отрима-
ли бюлетені, надається витяг із протоколу ТВК про передачу дільничним ви-
борчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування у відповідних вибор-
чих округах, підписаний головою і секретарем ТВК, трьома членами ДВК, 
які отримали бюлетені, та засвідчені печаткою ТВК.

Транспортування виборчих бюлетенів до приміщення відповідної ДВК 
здійснюється членами такої комісії, що приймає виборчі бюлетені, в супро-
воді працівників органів внутрішніх справ, а в разі необхідності, за звернен-
ням Центральної виборчої комісії, — співробітників Служби безпеки Украї-
ни, на яких покладається обов’язок їх охорони.

Яким чином має діяти дільнична виборча комісія після отримання 
виборчих бюлетенів?
Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбу-

вається на засіданні відповідної виборчої комісії невідкладно після прибуття 
членів виборчої комісії, які отримали бюлетені в ТВК. Про таке засідання 
мають бути повідомлені всі члени відповідної виборчої комісії в порядку, 
встановленому для організації та проведення відповідних засідань.
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Виборчі бюлетені для кожних місцевих виборів та для кожного вибор-
чого округу приймаються окремо, почергово для кожного виду виборчих бю-
летенів.

Під час зазначеного засідання ДВК здійснюються такі дії:
Дія 1. Секретар ДВК, а у разі його відсутності — визначений рішенням 

комісії її член, розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача і простав-
ляє у визначених місцях кожного бюлетеня печатку дільничної виборчої ко-
місії.

УВАГА! Перш ніж проставляти печатку рекомендується пересвідчи-
тися, що в упаковці дійсно бюлетені, призначені для вашої ДВК. Так як у 
випадку помилки при їх запакуванні на підприємстві ви можете проставити 
печатку на бюлетенях, призначених для іншої комісії. Подібні приклади в 
практиці траплялися неодноразово.

Дія 2. Визначений рішенням ДВК її член за необхідності проставляє на 
кожному бюлетені у визначеному місці номер виборчої дільниці.

Дія 3. Інший визначений рішенням ДВК член ком ісії перераховує отри-
мані бюлетені для кожних місцевих виборів окремо та для кожного виборчо-
го округу, перевіряючи відповідність номерів (позначень) виборчого округу, 
до якого належить виборча дільниця, що отримала бюлетені, номер виборчої 
дільниці, а  також наявність відбитка печатки комісії.

УВАГА!
а) при підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією 

член комісії рахує виборчі бюлетені вголос;
б) інші члени дільничної виборчої комісії спостерігають за підрахунком 

виборчих бюлетенів;
в) поділ присутніх членів дільничної виборчої комісії на кілька груп для 

підрахунку кожною з них частини бюлетенів забороняється.
Дія 4. Встановлена в результаті підрахунку кількість отриманих ДВК 

бюлетенів окремо щодо кожного виду фіксується в протоколі засідання ко-
місії.

Дія 5. Після внесення відповідних записів до протоколу бюлетені по-
міщаються до сейфу/металевої шафи або окремої кімнати, що опечатується 
стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні та пе-
чатки комісії.

Увага!: Після того, як до сейфу (металевої шафи чи окремої кімнати) 
поміщено бюлетені, такий сейф/шафа чи відповідна опечатана кімната до 
дня голосування постійно перебуває під охороною працівника органів вну-
трішніх справ, а в разі необхідності, за зверненням ЦВК, — співробітників 
Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок їх охорони.

Що робити, коли кількість виборчих бюлетенів, що передані 
комісії, не співпадає з кількістю бюлетенів, які отримані такою 
комісією?
ДВК, у разі виявлення невідповідності підрахованої кількості бюлетенів 

та кількості, зазначеній у витягу з протоколу ТВК про передачу виборчих 
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бюлетенів, має прийняти рішення про встановлення причини такої розбіж-
ності та скласти про це акт у двох примірниках.

У разі виявлення розбіжності між підрахованою кількістю фактично 
отриманих ДВК виборчих бюлетенів і кількістю бюлетенів, зазначених у ви-
тягу із протоколу ТВК про передачу дільничним виборчим комісіям вибор-
чих бюлетенів, вважається, що ДВК отримала виборчі бюлетені в кількості, 
встановленій їх перерахуванням на її засіданні та зафіксованій в акті про 
розбіжності і в протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

УВАГА! Перший примірник акта обов’язково додається до першого 
примірника відповідн ого протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на 
виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі, який після закінчення 
підсумкового засідання ДВК одночасно з другим примірником зазначеного 
протоколу запаковується та транспортується до відповідної ТВК, а другий — 
зберігається в ДВК.

Де ДВК бере бланки протоколів підрахунку голосів?
ТВК забезпечує виготовлення бланків протоколів про підрахунок голо-

сів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу і пе-
редає їх до ДВК.

Чи може на виборах в ОТГ застосовуватися штамп «Вибув» для 
внесення змін до виборчих бюлетенів?
Найімовірніше, на цих виборах внесення змін до бюлетенів з допомо-

гою штампу «Вибув» здійснюватися не буде, так як скасувати реєстрацію 
кандидата ТВК може не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування 
включно, а виготовлені не пізніш як за п’ять днів до дня голосування виборчі 
бюлетені будуть передані до ДВК не раніше як за три дні до дня голосування.

4.6 Ï³äãîòîâêà ÄÂÊ òà âèáîð÷î¿ ä³ëüíèö³ äî äíÿ ãîëîñóâàííÿ.

Що має зробити ДВК під час проведення засідання в суботу, яка 
передує дню виборів?
Насамперед своє засідання в останню суботу перед днем голосування 

ДВК має провести після 12:00. Під час цього засідання обов’язково повинні 
бути вирішені наступні питання:

1. Розгляд і прийняття рішень стосовно задоволення чи відхилення заяв 
виборців, які за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не мо-
жуть прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільни-
ці, де їх включено до списку виборців, а також виборців, яких включено до 
списку виборців на спеціальній виборчій дільниці та у зв’язку з постільним 
режимом не можуть прибути до приміщення для голосування, стосовно на-
дання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування.

2. Розгляд повідомлень і прийняття рішень щодо забезпечення голосу-
вання виборців, стосовно яких у списку виборців стоїть відмітка про постій-
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ну нездатність самостійно пересуватись (НСП) і які виявили бажання голо-
сувати в приміщенні для голосування.

3. Закриття списку виборців.
4. Виготовлення витягу зі списку виборців.
5. Розподіл обов’язків між членами ДВК у день голосування. Зокрема, 

визначення членів ДВК, які будуть організовувати голосування поза примі-
щенням для голосування, членів комісії, які видаватимуть бюлетені, працю-
ватимуть зі списками виборців тощо.

6. Розставлення обладнання приміщення для голосування (кабінок, сто-
лів, стільців, іншого).

7. Вирішення інших питань щодо організації та забезпечення роботи ко-
місії в день виборів.

УВАГА! В день, що передує дню голосування, після внесення змін та 
уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідо-
млень органу ведення Державного реєстру виборців список виборців закри-
вається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесен-
ня прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку 
додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і се-
кретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюєть-
ся печаткою дільничної виборчої комісії.

Яким чином виготовляється витяг зі списку виборців?
Витяг зі списку виборців виготовляється за формою, встановленою 

ЦВК. До нього включаються:
1) без рішення комісії — виборець, постійно не здатний самостійно пе-

ресуватися, стосовно якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, 
якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем голосування 
письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію 
про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії — виборці, які тимчасово не 
здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та довідки медичної уста-
нови про стан їх здоров’я, поданих до дільничної виборчої комісії, з проханням 
забезпечити їм голосування за місцем перебування. Така заява із зазначенням 
місця перебування виборця може бути подана ним особисто, поштою або через 
інших осіб не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.

УВАГА! Навпроти виборців, яких включено до витягу зі списку вибор-
ців, в уточненому списку виборців у графі, де зазвичай ставиться підпис 
виборця, секретар ДВК робить запис «Голосує за місцем перебування». Це 
необхідно для того, щоб виборець, проголосувавши поза приміщенням для 
голосування, не зміг прийти і проголосувати ще й на дільниці.

Які особливості розподілу обов’язків між членами ДВК на день 
виборів?
Для ефективної і злагодженої роботи всіх членів ДВК у день виборів у 

переддень їх проведення варто визначити:
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1. Членів комісії, які організовуватимуть голосування поза приміщен-
ням для голосування («на дому»). При цьому, слід врахувати, що голосуван-
ня виборця за межами приміщення для голосування організовують не менш 
як 3 члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням цієї комісії, які 
мають бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу 
відповідної дільничної виборчої комісії.

2. Парний розподіл членів ДВК (по 2 за столом), які в день голосування 
виконуватимуть обов’язки з надання виборцям можливостей проголосувати 
(один член ДВК перевірятиме наявність виборця у списку виборців та нада-
ватиме йому можливість у такому списку розписатися за отримання бюлете-
ня; другий — видаватиме бюлетені для голосування).

3. Членів ДВК, які в день голосування постійно спостерігатимуть за 
порядком та пожежною безпекою на дільниці і в разі виникнення таких си-
туацій будуть вживати заходи до їх припинення та виклику представників 
компетентних органів.

4. Членів ДВК, які в день голосування, після складення протоколів про 
підрахунок голосів на дільниці здійснюватимуть транспортування протоко-
лів і виборчої документації до ТВК.

5. Визначити членів комісії, які постійно контролюватимуть вхід на 
дільницю та вихід з неї.

6. Визначити членів комісії, які постійно контролюватимуть вхід вибор-
ців до кабінок для голосування і забезпечуватимуть не входження до однієї і 
тієї ж кабінки для голосування по двоє виборців і більше одночасно.

7. Визначити членів комісії, які постійно контролюватимуть процес 
вкидання бюлетенів до виборчих скриньок. Зокрема, вони повинні будуть 
дивитися, щоб до скриньок не вкидали сторонні предмети, щоб скриньки не 
пошкоджували тощо.

8. Члена ДВК, який під час вечірнього засідання, що розпочнеться о 20 
годині у неділю по завершенню голосування на дільниці, вестиме протокол 
такого засідання. Оскільки секретар ДВК у той час буде заповняти протоколи 
підрахунку голосів і вести одночасно ще й протокол засідання не зможе.

Які організаційні питання варто вирішити ДВК напередодні 
проведення дня голосування?
Рекомендуємо в останню суботу перед днем голосування:
1) підготувати великі (стаціонарні) та малі (переносні) виборчі скринь-

ки для голосування, передбачити місце для їх встановлення;
2) обладнати кабіни для голосування та розмістити в кожній з них куль-

кові ручки (з пишучим зарядом, як правило, синього або чорного кольору);
3) здійснити розстановку столів і стільців, за якими розміщуватимуться 

в день голосування члени ДВК, голова, заступник та секретар комісії, а та-
кож спостерігачі, представники ЗМІ та інші особи, які мають право перебу-
вати в приміщенні для голосування в день виборів;

4) виготовити інформаційні таблички з картону або іншого паперу. На 
них вказується інформація стосовно вулиць, мешканці яких мають підійти 
для отримання бюлетеня до того чи іншого члена ДВК;
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5) виготовити інформаційні таблички з картону або іншого паперу. На 
них вказати прізвища (а при співпадінні й ініціали) кандидатів/назви партій, 
що беруть участь у місцевих виборах, по яких на відповідній дільниці буде 
проводитись голосування, а також таблички «Недійсні бюлетені», «Бюлете-
ні, які не підлягають врахуванню»;

6) розмістити в приміщенні для голосування або безпосередньо перед 
ним плакати щодо порядку голосування і відповідальності за порушенні ви-
борчого законодавства;

7) вирішити інші питання, які вважаєте за потрібне для зручної органі-
зації процесу голосування на дільниці.

Як обладнується приміщення для голосування?
Приміщення для голосування повинно бути обладнано таким чином, 

щоб місця видачі виборчих бюлетенів, кабіни для таємного голосування, 
виборчі скриньки для голосування знаходилися в полі зору членів діль-
ничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до Закону №595-VIII мають 
право бути присутніми в приміщенні для голосування. Стаціонарні виборчі 
скриньки для голосування встановлюються так, щоб виборці при підході до 
них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування.

5. Ðîáîòà ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 
ó äåíü ãîëîñóâàííÿ

5.1 Ïî÷àòîê ðîáîòè ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â äåíü ãîëîñóâàííÿ.

Хто відповідає за організацію голосування на виборчій дільниці?
Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голо-

сування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності 
волевиявлення виборців під час голосування покладаються на ДВК.

Що потрібно не забути зробити вранці в день голосування (неділя)?
Під час підготовки виборчої дільниці до голосування в день виборів 

необхідно перевірити обладнання приміщення для голосування, розстанов-
ку столів і стільців, розміщення виборчих кабінок і скриньок для вкидання 
бюлетенів, наявність ручок у виборчих кабінках, розміщення інформаційних 
плакатів, наявність на дільниці вогнегасника, аптечки, ліхтаря або інших 
засобів автономного освітлення, перевірити справність стаціонарного освіт-
лення тощо. Оскільки обладнання приміщення для голосування варто прове-
сти в переддень виборів, то в неділю вранці членами ДВК лише проводиться 
контрольна перевірка, необхідна для того, щоб впевнитись у готовності до 
голосування і убезпечення виникнення в подальшому різних неочікуваних 
казусів. Хоча в Законі №595-VIII ця процедура детально і не врегульована, 
але рекомендуємо це зробити.
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Які особливості проведення ранкового засідання ДВК у день 
голосування?
Таке засідання ДВК не можна розпочинати раніш як за 45 хвилин до 

початку голосування. Тому проводити ранкове засідання варто не раніш як о 
07:15. Таке правило існує для того, щоб усі члени ДВК, спостерігачі та інші 
особи, які мають право на ньому бути присутніми, могли вчасно потрапити 
на виборчу дільницю і пересвідчитися в дотриманні всіх передбачених Зако-
ном №595-VIII процедур.

Крім того, під час такого засідання, на відміну від всіх попередніх, по-
трібно буде вести відразу два види протоколів: протокол цього засідання та 
протокол підрахунку голосів виборців з відповідних виборів. До останнього 
будуть вноситися лише перші записи.

УВАГА! Ранкове засідання ДВК повинно пройти з таким розрахунком у 
часі, щоб о 08:00 воно завершилося, відкрилася виборча дільниця і виборці 
мали можливість прийти та проголосувати.

За присутності скількох членів дільничної виборчої комісії 
така ДВК може розпочати своє ранкове засідання ДВК у день 
голосування?
Для того, щоб таке засідання ДВК було розпочате і повноважне, на ньо-

му повинні бути присутні більше половини членів комісії від складу цієї ко-
місії. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більші-
стю голосів від складу комісії.

За якою послідовністю ДВК проходить ранкове засідання у день 
голосування?
Перед початком такого засідання секретар комісії має скласти та переда-

ти голові комісії список осіб, що прибули і мають намір бути присутніми на 
ранковому засіданні.

Під час відповідного засідання ДВК відкривають сейф (металеву шафу, 
кімнату) з виборчими бюлетенями. Ця процедура здійснюється в такій по-
слідовності:

КРОК 1. Перед відкриттям сейфу (металевої шафи, кімната) членами 
комісії проводиться огляд стрічки, якою був опечатаний такий сейф (мета-
лева шафа, кімната) з виборчими бюлетенями, на предмет її наявності і ці-
лісності.

Після цього комісія діє одним із таких способів:
варіант А: якщо стрічка ціла — голова ДВК на підставі витягу з про-

токолу ТВК про передачу виборчих бюлетенів до ДВК оголошує кількість 
виборчих бюлетенів для голосування з кожних місцевих виборів та окремо 
по кожному виборчому округу, в яких проводиться голосування на виборчій 
дільниці, отриманих комісією. Ці відомості заносяться до відповідних про-
токолів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці;

варіант Б: у разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано 
сейф (металеву шафу, кімнату) дільнична виборча комісія негайно повідом-
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ляє про це поліцейського і ТВК. Після цього ДВК виймає та перераховує 
виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписують всі присутні при 
цьому члени ДВК та засвідчують її печаткою. Кількість виборчих бюлете-
нів, зазначена у вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих 
ДВК. У такому випадку ці відомості, а не дані з витягу з протоколу ТВК, 
заносяться до відповідних протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців 
на виборчій дільниці.

КРОК 2. Перед початком голосування голова ДВК надає для огляду чле-
нам ДВК й особам, яким Законом №595-VIII надано право бути присутніми 
на засіданні комісії, всі наявні виборчі скриньки.

КРОК 3. Після проведення огляду виборчі скриньки пломбуються або 
опечатуються печаткою ДВК.

КРОК 4. Заповняється і до кожної скриньки опускається контрольний 
лист. У ньому зазначаються номер виборчої дільниці, час його вкидання у 
виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших 
членів ДВК, присутніх при цьому осіб, яким надано право бути присутніми 
на засіданні ДВК. Контрольний лист підписується зазначеними особами. Їх 
підписи засвідчуються печаткою цієї ДВК.

УВАГА! На контрольному листі може бути зазначено про відмову при-
сутньої на засіданні виборчої комісії особи підписатися на контрольному 
листі.

КРОК 5. Після пломбування або опечатування останньої виборчої 
скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонар-
них (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення 
для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні 
(малі) виборчі скриньки розміщують у приміщенні для голосування отвора-
ми для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших 
осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування.

КРОК 6. Перед початком голосування ДВК інформує ТВК про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільни-

ці, на момент початку голосування;
2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за 

місцем перебування.
КРОК 7. Голова ДВК передає необхідну кількість виборчих бюлетенів 

для голосування членам ДВК, які будуть видавати виборчі бюлетені вибор-
цям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за 
місцем перебування виборців. Передання виборчих бюлетенів фіксується 
відомістю за формою, встановленою ЦВК. Зазначені члени комісії засвід-
чують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, 
та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом 
№595-VIII порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сей-
фі залишатися не може.

УВАГА! Хоча в Законі №595-VIII цієї процедури детально і не прописа-
но, але виходячи з практики попередніх виборів, під час ранкового засідання 
ДВК членам комісії, які працюватимуть зі списками виборців під час голосу-
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вання на дільниці, голова передає список виборців. Отримавши цей список, 
члени комісії розміщують його частини на столах, за якими відбуватиметь-
ся видача виборцям бюлетенів для голосування. В голови ДВК залишається 
лише витяг зі списку виборців, який буде переданий членам ДВК під час їх 
виїзду для організації голосування за місцем перебування.

Де повинні зберігатися виборчі бюлетені, які голова комісії буде 
під час виходу/виїзду членів комісії для організації голосування поза 
приміщенням для голосування видавати таким членам ДВК?
Відповіді на це питання в Законі №595-VIII немає. Однак, якщо сейф, 

де зберігалися бюлетені, не можна розмістити в приміщенні для голосуван-
ня таким чином, щоб його бачили всі члени ДВК на дільниці і спостерігачі 
тощо, то бюлетені (ті, які в подальшому буде передавати голова комісії чле-
нам ДВК, які виходитимуть для організації голосування поза приміщенням 
для голосування) до нього класти не варто. Це може викликати підозри та за-
йві звинувачення, хоча такі дії можуть бути цілком логічними. В будь-якому 
разі, відповідальність за збереження таких бюлетенів до моменту отримання 
членами комісії буде нести голова комісії.

Під час попередніх виборів окремі голови ДВК зберігали такі бюлетені 
у себе на столі у приміщенні для голосування під наглядом, але намагалися 
при цьому рано організувати вихід комісії для проведення «голосування на 
дому»

5.2 Ãîëîñóâàííÿ â êàá³í³ äëÿ ãîëîñóâàííÿ íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³.

Коли відбувається голосування на виборчій дільниці?
Голосування проводиться в день виборів (неділя) з 08:00 до 20:00.

Який порядок надання виборцю можливості проголосувати?
Можливість проголосувати виборцю забезпечують два члени ДВК (ро-

бота організовується таким чином, що за столом знаходиться по 2 члени ко-
місії) за такою схемою їх взаємодії:

Член виборчої комісії №1:
а) просить виборця, що прийшов для голосування, пред’явити паспорт 

громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України (для 
осіб, що недавно отримали громадянство);

б) перевіряє наявність відповідного громадянина в списку виборців да-
ної виборчої дільниці (за наявності виборця в списку — говорить іншому 
члену виборчої комісії номер, за яким такий виборець знаходиться в списку 
виборців);

в) перевіряє наявність у виборця права голосу на відповідних місцевих 
виборах (враховуючи відмітку в графі «Примітка» у списку виборців щодо 
постійної нездатності пересуватися самостійно або запису «Голосує за міс-
цем перебування»).



37

УВАГА! Якщо виборець є у списку виборців на даній дільниці, пред’явив 
документ і у списку виборців не вказано, що він «Голосує за місцем перебу-
вання», то член ДВК надає йому список виборців для проставляння вибор-
цем свого підпису (підтвердження про отримання виборчих бюлетенів для 
голосування).

В цей же час член виборчої комісії №2:
а) вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на контроль-

них талонах у виборчих бюлетенях та проставляє на контрольних талонах 
бюлетенів номер виборця в списку виборців;

в) надає виборцю на підпис бюлетені (виборець, не відходячи від столу, 
ставить свій підпис у визначеному місці КОНТРОЛЬНОГО ТАЛОНУ кожно-
го з виданих бюлетенів і передає їх члену ДВК);

г) після підписання виборцем всіх контрольних талонів бюлетенів член 
комісії відокремлює від кожного бюлетеня, який видається, контрольний та-
лон та видає виборцю бюлетені для голосування;

ґ) далі член ДВК повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він 
отримав;

д) залишає і зберігає в себе контрольні талони виданих бюлетенів до 
кінця голосування.

Чи може член ДВК робити якісь позначки на виборчому бюлетені, 
який надає виборцю?
На виборчих бюлетенях забороняється ставити будь-які інші позначки, 

крім тих, які вносяться згідно вищевказаних правил до контрольних талонів.

Ким і де заповнюється виборчий бюлетень?
Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таєм-

ного голосування.

Хто може перебувати в кабіні для таємного голосування разом з 
виборцем?
Виборчий бюлетень виборець заповнює особисто в кабіні для таємного 

голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присут-
ність інших осіб.

Як проголосувати особі, яка через фізичні вади не може самостійно 
заповнити та вкинути до скриньки виборчий бюлетень?
Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити 

виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної 
виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім члена виборчої 
комісії, кандидата, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіре-
ної особи кандидата, офіційного спостерігача.

Зазвичай виборець самостійно опускає заповнені виборчі бюлетені у ви-
борчу скриньку. Однак при пред’явленні відповідного посвідчення або за на-
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явності фізичних вад, які не потребують документального підтвердження, ви-
борець має право з відома голови або іншого члена ДВК доручити зробити це 
іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата, уповноваженої особи міс-
цевої організації партії, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача.

Чи можна замінити зіпсований виборцем бюлетень?
Заміна виборчого бюлетеня здійснюється з урахуванням наступного:
1) виборець, який зіпсував виборчий бюлетень, негайно повинен звер-

нутися з письмовою заявою з проханням видати йому інший бюлетень;
2) члени ДВК видають виборцю інший бюлетень лише один раз, до-

тримуючись порядку, встановленого для видачі виборчих бюлетенів. Тобто, 
якщо виборець вдруге зіпсував бюлетень з відповідних місцевих виборів (на-
приклад, вдруге зіпсував бюлетень з виборів сільського голови), то новий 
бюлетень йому не видається.

УВАГА! Зіпсований бюлетень, який не обмінюється (з причини зіпсу-
вання вже другого бюлетеня з місцевих виборів), виборець має вкинути до 
виборчої скриньки, але за жодних обставин не може його винести за межі 
виборчої дільниці;

3) новий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований;
4) в списку виборців проти прізвища виборця, який зіпсував виборчий 

бюлетень, робиться відповідна позначка та ставиться підпис члена ДВК.

Що повинні зробити із зіпсованим виборчим бюлетенем члени 
ДВК?
Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикориста-

ний, тобто шляхом відокремлення від такого бюлетеня правого нижнього 
кутка. Про це складається акт. Зіпсований і погашений бюлетень при підра-
хунку голосів буде враховуватися як невикористаний і запаковуватиметься 
разом з контрольним талоном у пакеті з невикористаними бюлетенями.

Чи можна використовувати пошкоджену виборчу скриньку?
Ні, не можна. Така скринька повинна бути опечатана головою ДВК і не 

менш як трьома членами ДВК у спосіб, що унеможливлює вкидання вибор-
чих бюлетенів. Ця скринька зберігається в приміщенні для голосування і не 
використовується до закінчення голосування.

О 17-ій годині деякі члени ДВК пропонують закрити виборчу 
дільницю і почати підрахунок голосів, мотивуючи це тим, що вже 
всі виборці проголосували. Чи є правомірною пропозиція таких 
членів ДВК?
Ні, така пропозиція є неправомірною. Адже під час проведення голосу-

вання законодавством про місцеві вибори забороняється закриття приміщень 
для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, 
підрахунок голосів до закінчення встановленого часу голосування (до 20:00).
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Коли голосування вважається закінченим?
За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує 

про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Ви-
борці, які на 20 годину при йшли до дільниці для голосування, мають пра-
во проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один з 
членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії 
підход ить до входу в приміщення для голосування та запрошує всіх вибор-
ців, які ще не проголосували, зайти в приміщення для голосування і зачиняє 
двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця при-
міщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії 
та особи, які згідно з Законом №595-VIII мають право бути присутніми на 
засіданні виборчої комісії.

5.3 Ãîëîñóâàííÿ çà ìåæàìè ïðèì³ùåííÿ äëÿ ãîëîñóâàííÿ.

Хто організовує голосування за межами приміщення?
Таке голосування організовують не менш як 3 члени ДВК, визначені рі-

шенням цієї комісії, які мають бути представниками різних суб’єктів подан-
ня кандидатур до відповідної ДВК.

Що робить голова ДВК, коли члени комісії відбувають для 
організації голосування за межами приміщення для голосування?
Голова зобов’язаний оголосити про те, що члени ДВК відбувають для 

організації голосування за межами приміщення для голосування. При цьому, 
він повинен видати таким членам ДВК витяг зі списку виборців та опломбо-
вану або опечатану переносну скриньку, в яку опускається другий контроль-
ний лист (перший контрольний лист, як зазначалося попередньо, опускаєть-
ся в скриньку на ранковому засіданні ДВК).

УВАГА! В другому контрольному листі зазначаються номер виборчої 
скриньки, час виходу (година та хвилини) членів ДВК для проведення голо-
сування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними бюлете-
нів окремо по кожному виду виборів, прізвища членів ДВК, яким видані ви-
борчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами комісії, 
підписи яких скріплюються печаткою ДВК, та, за бажанням, кандидатами, їх 
довіреними особами, уповноваженими особами місцевих організацій партій, 
офіційними спостерігачами.

Який порядок надання виборцю виборчих бюлетенів при 
голосування поза приміщенням для голосування?
Процедура, за якою члени ДВК, що організовують голосування вибор-

ців поза приміщенням для голосування, надають виборцям можливість про-
голосувати (встановлюють особу виборця, наявність його в списку, видають 
бюлетень), схожа до тієї, яка передбачена для голосування виборців у примі-
щенні для голосування.
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Коли члени ДВК, які організовують голосування за межами 
приміщення для голосування мають повернутися назад до виборчої 
дільниці?
Члени ДВК, які організовують таке голосування, повинні повернутися 

до приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голо-
сування, тобто до 19:00.

Хто має право бути присутніми при проведенні голосування за 
межами приміщення для голосування, крім визначених відповідних 
трьох членів ДВК?
При проведенні голосування за межами приміщення для голосування 

мають право бути присутніми кандидати, уповноважені особи місцевих ор-
ганізацій партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.

Якщо після того, як члени ДВК вийшли для організації голосування 
за межами приміщення для голосування, прийшов виборець, 
включений до витягу зі списку виборців для голосування за межами 
приміщення для голосування. Чи може він проголосувати на 
дільниці?
Поки такі члени ДВК не повернуться на дільницю, такому виборцю не 

можна видавати бюлетень для голосування. Коли повернуться члени комісії, 
які організовують голосування за межами дільниці, слід з’ясувати, чи такий 
виборець уже не проголосував за межами приміщення для голосування. Та-
ким чином, лише у випадку, якщо цей виборець не скористався своїм правом 
голосу за межами приміщення для голосування, він може проголосувати на 
дільниці.

5.4 Ïåðåáóâàííÿ íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ îñ³á, ÿê³ íå º ÷ëåíàìè ÄÂÊ.

Хто має право бути присутнім на виборчій дільниці у день 
голосування?
Під час голосування на виборчій дільниці вправі бути присутніми ви-

борці протягом часу, необхідного їм для голосування.
На засіданні ДВК, у приміщеннях виборчої дільниці без дозволу чи за-

прошення відповідної комісії в день голосування та під час підрахунку го-
лосів виборців мають право бути присутніми з додержанням вимог Закону 
№595-VIII, крім членів такої комісії:

1) члени ЦВК, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та 
Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

2) члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів;
3) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники, уповноваже-

ні особи місцевих організацій політичних партій, офіційні спостерігачі від 
місцевих організацій політичних партій, які висунули кандидатів у депутати 
в багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одноман-
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датному виборчому окрузі (разом не більше 2 осіб від відповідної місцевої 
організації політичної партії або кандидата в депутати);

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх дові-
рені особи, офіційні спостерігачі (не більше 1 особи від 1 кандидата);

5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав 
і міжнародних організацій (не більше 2 осіб від 1 організації);

6) представники засобів масової інформації (не більше 2 осіб від одного ЗМІ).
УВАГА! Якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибо-

ри, на засіданнях ДВК, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні 
результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, 
де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи 
запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, 
їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи 
політичних партій — суб’єктів відповідного виборчого процесу.

Інші особи можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тіль-
ки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею 
рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення 
голосування, а також на засіданні ДВК під час підрахунку голосів та встанов-
лення результатів голосування не дозволяється.

Чи можуть працівники поліції перебувати на ранковому засіданні 
ДВК та в подальшому під час голосування і підрахунку голосів? 
До відкриття сейфу (металевої шафи, кімнати) з бюлетенями працівник 

поліції здійснює їх охорону та перебуває у відповідному приміщенні. Про їх 
перебування на засіданні з дозволу комісії ДВК може прийняти відповідне 
рішення.

Проте охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку го-
лосів працівники правоохоронних органів здійснюють лише поза межами 
приміщення для голосування.

5.5 Âíåñåííÿ çì³í äî ñïèñêó âèáîðö³â ó äåíü ãîëîñóâàííÿ.

Чи може ДВК вносити зміни до списку виборців у день голосування?
У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.

Чи можуть члени ДВК у день голосування виправляти неточності 
та технічні описки в уточненому списку виборців?
Так, голова, заступник голови та секретар ДВК у день голосування ви-

правляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців — 
неправильне написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по 
батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця 
проживання — у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумі-
лим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув про-
голосувати. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника 
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голови чи секретаря ДВК у графі «Примітки». Відповідні неточності та тех-
нічні описки виправляються і на спеціальній виборчій дільниці.

5.6 Ðîçãëÿä ñêàðã ä³ëüíè÷íîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ.

Які дії ДВК у випадку надходження до комісії скарги в день 
голосування?
У випадку надходження до ДВК скарг у день голосування:
1) вони приймаються та реєструються відповідно до Порядок організа-

ції роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, 
затвердженого постановою ЦВК №228;

2) перевіряється дотримання суб’єктом звернення зі скаргою вимог 
щодо форми та змісту скарги, передбачених статтею 96 Закону №595-VIII;

3) якщо не дотримано вимоги щодо оформлення скарги — головою або 
заступником голови ДВК скарга з супровідним листом невідкладно повер-
тається скаржнику. В супровідному листі до скарги вказується вичерпний 
перелік недоліків, що перешкоджають розгляду скарги, і вказується на мож-
ливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог 
статті 96 Закону №595-VIII, в установлені Законом строки;

4) своєчасно повідомляються суб’є кт звернення зі скаргою, суб’єкт 
оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі, про час і місце 
розгляду скарги в один з таких способів: рекомендованою телеграмою; теле-
фонограмою; факсимільним повідомленням; засобами електронної пошти;

5) розгляд всіх скарг, які надходять до ДВК у день голосування з 08:00 
до 20:00, поданих з дотриманням вимог Закону №595-VIII щодо їх форми та 
змісту, по суті відбувається після закінчення голосуванн я на дільниці. Тобто, 
розгляд таких скарг здійснюється під час вечірнього засідання ДВК перед 
початком підрахунку голосів на дільниці. Адже з 08:00 до 20:00 у день го-
лосування (неділя) ДВК у режимі засідання не працює і не може розглядати 
скарги до завершення голосування.

Під час розгляду скарг ДВК встановлює наявність чи відсутність обста-
вин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, суб’єкта оскаржен-
ня чи заінтересованих осіб, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають 
значення для правильного розгляду скарги.

За результатами розгляду скарги виборча комісія на своєму засіданні ух-
валює рішення у формі постанови.

Які обставини вивчає ДВК перед тим, як перейти до розгляду 
скарги по суті?
Перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для вста-

новлення:
1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою;
2) чи віднесено розгляд отриманої скарги до повноважень ДВК (належ-

ний суб’єкт розгляду);
3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження.
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Хто може поскаржитися до ДВК у день голосування?
Звернутися зі скаргою до ДВК на допущені в день голосування пору-

шення мають право:
1) кандидат у депутати;
2) довірена особа кандидата у депутати в одномандатному окрузі — від 

імені цього кандидата;
3) кандидат на посаду голови ОТГ;
4) довірена особа кандидата на посаду голови ОТГ — від імені канди-

дата;
5) місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстрова-

ні на відповідних місцевих виборах;
6) представник місцевої організації політичної партії в ТВК з правом 

дорадчого голосу — від імені місцевої організації партії;
7) уповноважена особа місцевої організації партії, кандидати у депутати 

від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі (список на ви-
борах депутатів міської ОТГ), — від імені місцевої організації партії;

8) офіційний спостерігач від місцевої організації партії, від кандидата;
9) офіційний спостерігач від громадської організації;
10) виборча комісія, утворена відповідно до Закону №595-VIII;
11) виборець, який згідно із Законом №595-VIII має право голосу на від-

повідних місцевих виборах. При цьому виборець може оскаржити рішення, 
дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо ці рішення, дії чи бездіяль-
ність порушили або порушують особисто його виборчі права або охороню-
вані законом інтереси щодо участі у виборах.

Скарги на які порушення, допущені в день голосування, має право 
розглядати ДВК?
В день голосування до ДВК можуть бути оскаржені лише порушення, 

що мали місце під час голосування, допущені уповноваженими особами міс-
цевих організацій партій, довіреними особами кандидатів у депутати, канди-
датів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційними спосте-
рігачами від місцевих організацій партій, від кандидатів.

В який строк на допущені у день голосування порушення може бути 
подана скарга до ДВК?
Така скарга до ДВК щодо порушення, яке мало місце під час голосу-

вання, може бути подана до відповідної комісії не пізніше закінчення голо-
сування.

Що робить ДВК, якщо скарга подана особою, яка не має права на 
її подання, не підлягає розгляду дільничною виборчою комісією або 
подана з пропуском строків на звернення зі скаргою?
Якщо скарга подана тим, хто не має права звертатися з відповідною 

скаргою та/або ДВК не уповноважена розглядати таку скаргу чи її подано 
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з порушенням строків на оскарження, то на своєму засіданні ДВК приймає 
рішення про залишення скарги без розгляду по суті.

УВАГА! Якщо скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою 
до ДВК, яка має розглядати таку скаргу і в установлені Законом №595-VIII 
строки, то комісія переходить до її розгляду по суті.

Які обставини вивчає ДВК під час розгляду скарги по суті?
Під час розгляду скарги по суті на дії (бездіяльність) суб’єкта оскаржен-

ня ДВК вирішує:
1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;
2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалася (вчинялася) суб’єк-

том оскарження на законних підставах;
3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;
4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення або від-

мовити в їх задоволенні;
5) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта 

звернення іншим способом;
6) які рішення слід зобов’язати прийняти або які дії, що випливають з 

факту визнання оскаржуваних дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

Яке рішення може прийняти ДВК за результатами розгляду скарги 
по суті?
Розглянувши скаргу по суті, виборча комісія може прийняти одне з та-

ких рішень:
1) про задоволення скарги повністю або частково;
2) про відмову в задоволенні скарги.

6. Ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³

6.1 Çàñ³äàííÿ ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 
ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â.

Коли розпочинається та коли завершується засідання ДВК з 
підрахунку голосів на виборчій дільниці?
Після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці ДВК у 

тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, розпочинає підсумкове 
засідання, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій 
дільниці.

Засідання ДВК, яке розпочалося відразу після закінчення голосування 
на виборчій дільниці, проводиться без перерви і закінчується після складан-
ня та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців 
на виборчій дільниці з усіх місцевих виборів та по всіх виборчих округах, у 
яких проводилося голосування на виборчій дільниці.
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Яку інформацію після закінчення голосування ДВК має передати до 
ТВК?
Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години 

ДВК передає до ТВК попередні відомості про кількість виборців, які отри-
мали виборчі бюлетені на дільниці на момент закінчення голосування.

Які питання порядку денного розглядаються на вечірньому 
засіданні ДВК у день голосування?
На таке засідання виносяться два питання порядку денного:
1) розгляд заяв і скарг, що надійшли до ДВК під час голосування;
2) підрахунок голосів виборців.
УВАГА! В першу чергу, якщо під час проведення голосування до ДВК 

надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час його про-
ведення на виборчій дільниці, комісія розглядає їх на початку засідання. Про 
порядок розгляду скарг ДВК розповідалося в попередній частині цієї книги.

Після розгляду заява і скарг, а також у разі, якщо впродовж дня голосу-
вання вони до комісії не надходили, ДВК переходить до підрахунку голосів 
виборців на виборчій дільниці.

Хто з членів ДВК має вести протокол такого засідання?
Оскільки секретар ДВК на вечірньому засіданні в неділю в день голосу-

вання буде вносити відомості відразу до декількох протоколів про підраху-
нок голосів виборців з різних місцевих виборів (наприклад, виборів голови 
і депутатів ради ОТГ), то протокол такого засідання буде вести заступник 
голови ДВК, або інший член ДВК за дорученням цієї комісії.

Яку інформацію має встановити ДВК на своєму засіданні до 
моменту відкриття виборчих скриньок?
Перед відкриттям виборчих скриньок члени ДВК повинні здійснити ряд 

підрахунків, а саме з’ясування кількості:
1) виборців на виборчій дільниці (за списком виборців) (оголосити і за-

нести до  відповідних протоколів);
2) невикористаних виборчих бюлетенів, у тому числі тих, що були зі-

псовані виборцями та погаш ені як невикористані, окремо з кожних місцевих 
виборів та у кожному виборчому окрузі (оголосити і занести до відповідних 
протоколів);

3) виборців, які отримали виборчі бюл етені з відповідних місцевих ви-
борів, у відповідному виборчому окрузі (за підписами виборців у списку ви-
борців та у витягу зі списку виборців для голосування за межами приміщен-
ня для голосування) (оголосити і занести до відповідних протоколів);

4) контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та 
членів ДВК, які їх видали, окремо з кожних місцевих виборів та по кожно-
му виборчому округу, в яких проводилося голосуван ня на виборчій дільниці 
(оголосити).
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Які контрольні перевірки під час проведення вищеописаних 
підрахунків має зробити ДВК до відкриття виборчих скриньок?
Перед тим, як відкрив ати виборчі скриньки, слід провести дві так звані 

контрольні пе ревірки окремо з кожних місцевих виборів по кожному вибор-
чому округу, в якому проводилося голосування на вашій ДВК.

Контрольна перевірка  №1: здійснюється одразу після підрахунку від-
повідних виборчих документів за формулою:

А=Б, де:
А — це кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами 

виборців та членів ДВК, які їх видали;
Б — кіл ькість виборців, які отримали виборчі бюлетені.
УВАГА! Ці кількості повинні співпасти! Ця кількість оголошується і 

заноситься до відповідних протоколів у графу «Кількість виборців, які отри-
мали виборчі бюлетені».

Якщо ці кількості не співпадають, т о необхідно скласти акт і прийняти 
рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлете-
ні для голосування у відповідному виборчому окрузі. Ця кількість оголошу-
ється і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів вибор-
ців на виборчій дільниці.

Контрольна перевірка №2: здійснюється перед самим відкриттям ви-
борчих скриньок за формулою:

А1+Б1 =В, де:
А1 — це кількість невикористаних  виборчих бюлетенів у відповідному 

виборчому окрузі;
Б1 — це кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені (встановле-

ні за підписами виб орців у списку виборців та у витягу зі списку виборців);
В — це кількість виборчих бюлетенів у відповід ному виборчому окрузі, 

отриманих ДВК.
УВАГА! Ці кількості повинні співпасти!
Якщо ці кількості не співпадаю ть, то треба скласти акт та зазначити 

причину такої невідповідності, яка встановлюється рішенням ДВК.

Що і яким чином запаковується в окремі пакети перед відкриттям 
виборчих скриньок?
Пакування 1. Після того, як на засіданні ДВК підраховано та оголо-

шено кількість невикористаних виборчих бюлетенів з кожних місцевих ви-
борів, вони погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. 
Погашені невикористані виборчі бюлетені (з контрольними талонами) разом 
з бюлетенями, що були зіпсовані виборцями та погашені як невикористані, 
запаковуються окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчо-
му округу. На пакетах робляться написи «Невикористані виборчі бюлетені», 
зазначаються назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого 
округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів 
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по відповідному виборчому округу, дата і час пакування, ставляться підписи 
присутніх членів ДВК та печатка комісії.

Пакування 2. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку ви-
борців, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами 
приміщення для голосування, на підставі яких складався витяг зі списку ви-
борців, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис «Список 
виборців для місцевих виборів», зазначаються назва територіальної громади, 
номер виборчої дільниці, дата і час пакування, кількість запакованих доку-
ментів, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка цієї виборчої 
комісії.

Пакування 3. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосуван-
ня по кожних місцевих виборах запаковуються в окремі пакети. На пакетах 
робляться відповідні написи «Контрольні талони виборчих бюлетенів», за-
значаються назва місцевих виборів, позначення та/або номер виборчого ок-
ругу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів з 
відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, дата і час 
пакування, ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка цієї вибор-
чої комісії.

6.2 Â³äêðèòòÿ âèáîð÷èõ ñêðèíüîê.

Якою є послідовність дій членів ДВК при відкритті виборчих 
скриньок та підрахунку виборчих бюлетенів?
Для забезпечення чіткого дотримання вимог Закону №595-VIII щодо 

порядку підрахунку голосів виборців на дільниці, членам ДВК слід дотри-
муватися такої послідовності:

ДІЯ 1. Перевірити цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.
НЕСТАНДАРТНА СИТУАЦІЯ: Якщо виявлені пошкодження пломб або 

печаток — скласти акт із зазначенням характеру пошкоджень.
ДІЯ 2. Відкрити першу виборчу скриньку, що використовувалася при 

голосуванні виборців за межами приміщення для голосування (переносна), 
на пломбі чи печатці якої, на ній самій (скриньці) не було пошкоджень.

ДІЯ 3. Висипати її вміст на стіл.
ДІЯ 4. Знайти два контрольних листи (для стаціонарних скриньок — один).
НЕСТАНД АРТНА СИТУАЦІЯ: Якщо у виборчій скриньці не виявлено 

контрольного листа (двох контрольних листів — для переносних виборчих 
скриньок) — скласти акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в 
якому зазначити кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скринь-
ці. Такі бюлетені за відсутності контрольного листа у виборчій скриньці не 
підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які 
взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

ДІЯ 5. Відокремити одні від одних виборчі бюлетені для голосування з 
кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу.
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ДІЯ 6. Підрахувати загальну кількість виборчих бюлетені в окремо з 
кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу вголос з цієї ви-
борчої скриньки.

ДІЯ 7. Відкрити наступні непошкод жені малі скриньки і виконати дії 3, 
4, 5,6 після відкриття / щодо кожної з них.

ДІЯ 8. Відкрити непошкоджені «стаціонарні» (великі) скриньки і після 
відкриття кожної з них виконати дії 3, 4, 5, 6 щодо кож ної.

ДІЯ 9. Відкрити (за наявності) переносну скриньку з пошкодженою 
пломбою або печаткою чи іншим пошкодженням.

ДІЯ 10. Ви йняти по одному виборчі бюлетені з пошкодженої скриньки, 
не перемішуючи їх.

ДІЯ 11. Виконати дії 4, 5, 6.
ДІЯ 12. Відкрити (за наявності) решту пошкоджених скриньок і вико-

нати дії 1 0, 11.
ДІЯ 13. Після підрахунку виборчих бюлетенів з усіх виборчих скриньок 

підрахувати загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках 
окремо з кожних місцевих виборів та по  кожному виборчому округу, за ви-
нятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню.

УВАГА! Пакування 4. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуван-
ню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосу-
ванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються окремо з кожних 
місцевих виборів і по кожному виборчому округу. На пакетах робиться від-
повідний напис «Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню», зазнача-
ються назва виборів, позначення та/або номер виборчого округу, номер ви-
борчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів у відповідному 
виборчому окрузі, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів 
ДВК та печатка комісії.

6.3 Ï³äðàõóíîê âèáîð÷èõ áþëåòåí³â.

Якими є загальні правила підрахунку голосів?
Для належного встановлення результатів голосування виборців на діль-

ниці, членам ДВК варто дотримуватися кілька основних правил підрахунку.
По-перше, строго дотримуватися послідовності підрахунку голосів.
По-друге, виборчі бюлетені рахує вголос визначений ДВК член комісії. 
По-третє, при розкладанні виборчих бюлетенів визначений ДВК член 

комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошую-
чи результат волевиявлення виборця.

По-четверте, якщо є сумніви щодо того, чи є предмет бюлетенем, то 
ДВК має провести голосування з цього приводу.

По-п’яте, усі предмети, що не є бюлетенями встановленої форми, скла-
даються окремо і не підраховуються
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В якій послідовності на виборчій дільниці має відбуватися 
підрахунок голосів виборців?
Оскільки одночасно відбувається декілька видів місцевих виборів, то 

члени ДВК повинні провести підрахунок бюлетенів залежно від виду вибо-
рів. Цей порядок визначений законодавством, а саме:.

1) підрахунок голосів з виборів голови міської/сільської/селищної ОТГ;
2) підрахунок голосів з виборів депутатів міської/сільської/селищної 

ОТГ.
УВАГА! Під час підрахунку голосів виборців з кожних місцевих вибо-

рів бюлетені з тих місцевих виборів, підрахунок голосів виборців з яких ще 
не проводився (наприклад, проводиться підрахунок бюлетенів з голосування 
за голову, а з голосування за депутатів ще не проводився), складаються у 
виборчі скриньки, які постійно перебувають у полі зору членів дільничної 
виборчої комісії.

Які контрольні перевірки необхідно здійснити членам ДВК при 
підрахунку голосів?
Контрольна перевірка 3. При підрахунку голосів, поданих за кандида-

тів у депутати міської ОТГ обов’язковою є перевірка за формулою:
А=Б+В, де:
А — це кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій 

дільниці в цьому виборчому окрузі;
Б — це кількість недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці в 

цьому виборчому окрузі;
В — це кількість виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандида-

тів у депутати від кожної місцевої організації партії, кандидатів, закріплених 
ними за відповідним територіальним виборчим округом (у разі закріплення).

УВАГА! Ці кількості повинні співпадати.
У випадку невідповідності даних кількостей складається акт, у якому за 

рішенням ДВК вказується причина такої розбіжності.
Пакування 5. Виборчі бюлетені з голосами виборців у ТВО, поданими 

за кожну місцеву організацію партії, кандидата, закріпленого нею за відпо-
відним ТВО (у разі закріплення), запаковуються окремо. На пакетах зазна-
чаються відповідна назва місцевої організації партії, назва місцевих вибо-
рів, позначення та/або номер ТВО, номер виборчої дільниці, назва виборчих 
бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, 
ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

Контрольна перевірка 4. При підрахунку голосів, поданих за канди-
датів у депутати сільської/селищної ОТГ, кандидатів на посаду голови сіль-
ської/селищної/міської ОТГ обов’язковою є перевірка за формулою:

А1=Б1+В1, де:
А1 — це кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій 

дільниці в цьому виборчому окрузі;
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Б1 — це кількість недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці 
в цьому виборчому окрузі;

В1 — це кількість виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за канди-
датів в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі.

УВАГА! Ці кількості повинні співпадати.
У випадку невідповідності даних кількостей складається акт, у якому за 

рішенням ДВК вказується причина такої розбіжності.
Пакування 6. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільни-

ці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, 
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, ви-
борчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, запа-
ковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали 
кандидата, назва виборів, позначення та/або номер округу, номер виборчої 
дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, 
ставляться підписи присутніх членів ДВК та печатка комісії.

6.4 Íåä³éñí³ âèáîð÷³ áþëåòåí³ òà áþëåòåí³, 
ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü âðàõóâàííþ.

Які виборчі бюлетені слід вважати недійсними?
Недійсними вважаються виборчі бюлетені:
1) на яких відсутня печатка цієї ДВК;
2) на яких зроблено більш як одну позначку;
3) на яких не поставлено жодної позначки;
4) в яких не відірвано контрольний талон;
5) з яких неможливо з інших причин установити зміст волевиявлення 

виборця;
6) до бюлетеня членами ДВК не внесено зміни на підставі рішення ТВК 

щодо вибуття кандидата в депутати, усіх кандидатів у депутати чи кандида-
та на посаду сільського, селищного, міського голови або внесено зміни без 
відповідного рішення ТВК чи внесено зміни невідповідно до такого рішення 
ТВК.

УВАГА! В разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлете-
ня питання вирішується ДВК шляхом голосування. Однак варто зазначити, 
що це може стосуватися інших підстав, крім тих, які зазначені вище.

Які виборчі бюлетені вважаються такими, що не підлягають 
врахуванню під час встановленні загальної кількості виборців, які 
взяли участь у голосуванні та підрахунку голосів виборців?
Виявлені у виборчих скриньках бюлетені для голосування, на яких за-

значені назва (позначення, номер) виборчого округу та/або номер виборчої 
дільниці не відповідають назві (позначенню, номеру) відповідного виборчо-
го округу та/або номеру виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок 
голосів, а також бюлетені, на яких наявний відтиск печатки іншої комісії чи 
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будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню 
при встановленні кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при 
підрахунку голосів виборців.

Не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які 
взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців і бюлетені 
зі скриньки, в якій не виявлено контрольного листа (двох контрольних ли-
стів — для переносних виборчих скриньок).

Крім того, такими, що не підлягають врахуванню під час встановленні 
загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні та підрахунку 
голосів виборців, ДВК має право своїм рішенням визнати виборчі бюлете-
ні, що знаходяться у виборчій скриньці, достовірність контрольного листа в 
якій викликає сумніви.

УВАГА! В разі прийняття рішення про визнання голосування на вибор-
чій дільниці недійсним з окремих місцевих виборів усі  бюлетені, виявлені 
у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці з таких місцевих виборів, 
вважаються такими, що не підлягають врахуванню.

6.5 Ïîðÿäîê çàïîâíåííÿ ÄÂÊ ïðîòîêîë³â ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â.

Які вимоги до заповнення протоколів про підрахунок голосів 
виборців?
Секретар, заповнюючи протоколи про підрахунок голосів виборців, по-

винен пам’ятати, що:
1. Відомості про певну кількість вносяться прописом та цифрами.
2. Відомості про кількість виборчих бюлетенів для голосування у ви-

борчому окрузі, одержаних ДВК, вносяться на ранковому засіданні в день 
голосування.

3. Кількість примірників протоколів з кожних місцевих виборів по кож-
ному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій діль-
ниці, складається в кількості примірників, що на 4 більше, ніж кількість осіб, 
які входять до складу ДВК.

4. Обов’язково вказується дата і час (година і хвилина) його підписання 
членами ДВК.

5. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником го-
лови, секретарем та іншими членами ДВК, які присутні на засіданні вибор-
чої комісії.

6. У разі відсутності підпису члена ДВК у протоколі підрахунку голосів 
виборців на виборчій дільниці навпроти його прізвища зазначити причину 
відсутності підпису.

7. Забороняється вносити відомості олівцем і робити будь-які виправ-
лення без рішення ДВК.

8. Непідписання протоколу окремими членами комісії не впивають на 
дійсність протоколу.

9. Кандидатам, довіреним особам кандидатів, уповноваженим особам 
місцевих організацій партій, офіційним спостерігачам, які були присутні на 



52

засіданні ДВК при підрахунку голосів виборців, на їх прохання невідкладно 
видаються копії протоколу, засвідчені підписами голови та секретаря ДВК і 
печаткою виборчої комісії.

10. Про видачу копій протоколу складаються відповідні акти із зазна-
ченням переліку осіб, які отримали ці копії та проставляються цими особами 
підписи.

11. Перший і другий примірники протоколу, а за наявності — і відпо-
відні примірники протоколу  з позначкою «Уточнений», акт про видачу копій 
протоколу, запаковуються.

УВАГА! Пак ування. Відповідний пакет підписується «Протокол про 
підрахунок голосів» та заз начається назва відповідних виборів, позначення 
та/або номер виборчого округу,  номер виборчої дільниці, дата і час паку-
вання, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх 
членів ДВК та печатка ДВК

Що  робити, якщо ДВК після підписання протоколу про підрахунок 
голосів виборців виявила описку чи помилку в цифрах?
Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на 

виборчій дільниці ДВК виявила в ньому неточності (описку чи помилку в 
цифрах), то вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін 
до нього шляхом складання нового протоколу, на якому робиться позначка 
«Уточнений».

УВАГА! Зобов’язати ДВК виготовити «Уточнений» протокол може і 
ТВК у разі виявлення нею при прийманні документів виправлень, помилок, 
неточностей у протоколі про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

6.6 Âèçíàííÿ ÄÂÊ ãîëîñóâàííÿ íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ íåä³éñíèì.

За яких умов і хто може визнати голосування на виборчій дільниці 
недійсним?
Існує вичерпний перелік обставин, за яких голосування на виборчій 

дільниці може бути визнано недійсним. Такими повноваженнями наділена, 
перш за все, відповідна ДВК. Таке рішення комісія може прийняти, якщо 
нею буде встановлено порушення Закону №595-VIII, внаслідок яких немож-
ливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, а саме:

1) виявлення фактів незаконного голосування (вкидання виборчого бю-
летеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, пе-
редбачених Законом №595-VIII; голосування особами, які не мають права го-
лосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій 
дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше 
одного разу) в кількості, що перевищує 5% від кількості виборців, які отри-
мали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що уне-
можливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих 
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бюлетенів перевищує 10% від кількості виборців, які отримали виборчі бю-
летені на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що 
перевищує більш як на 5% кількість виборців, які отримали бюлетені на ви-
борчій дільниці.

УВАГА! В кожному випадку виявлення вищевказаних обставин ДВК 
складає відповідний акт, який підписують всі присутні члени комісії та за-
свідчують печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для роз-
гляду ДВК питання про визнання голосування недійсним.

6.7 Òðàíñïîðòóâàííÿ ³ ïåðåäà÷à âèáîð÷î¿ äîêóìåíòàö³¿ äî ÒÂÊ.

Хто з членів ДВК здійснює транспортування виборчих документів?
Транспортування виборчих документів до відповідної ТВК здійснюєть-

ся за рішенням ДВК головою або заступником голови виборчої комісії та 
двома членами цієї виборчої комісії — представниками різних суб’єктів по-
дання кандидатур до складу відповідної ДВК.

Під час транспортування виборчих документів членами ДВК їх супро-
воджують поліцейські, а в разі необхідності за зверненням Центральної ви-
борчої комісії — співробітники Служби безпеки України, які повинні забез-
печити охорону під час транспортування.

Хто може супроводжувати членів ДВК під час транспортування 
документів до ТВК?
За своїм бажанням інші члени ДВК, не зайняті в транспортуванні вибор-

чих документів, кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи 
місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі — суб’єкти відповідного 
виборчого процесу можуть супроводжувати транспортування документів.
Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами за-
бороняється.

Чи може будь-яка особа під час транспортування розпаковувати 
пакети з бюлетенями та іншою документацією?
Ні, під час транспортування виборчих документів забороняється роз-

печатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою докумен-
тацією.

Коли здійснюється транспортування виборчих документів?
Після складання протоколів з кожних місцевих виборів по кожному ви-

борчому округу пакети з протоколами ДВК про підрахунок голосів виборців 
на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів по кожному виборчому ок-
ругу, пакети з виборчими бюлетенями, контрольними талонами, предмета-
ми, списком виборців, а також, за наявності, окремими думками членів ви-
борчої комісії, викладеними в письмовій формі, актами, заявами, скаргами 
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та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невідкладно доставляються 
членами ДВК до відповідної ТВК.

Яким чином відбувається передача доставлених ДВК до ТВК 
виборчих документів?
Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та 

інші документи ДВК передаються відповідній ТВК на її засіданні, яке по-
чинається з моменту закінчення голосування о 20:00 в день голосування і 
продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування.
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ÄÎÄÀÒÊÈ

Äîäàòîê 1. 

Форма постанови дільничної виборчої комісії, затвердженої постановою 
ЦВК №228 від 05.09.2015 р.

____________________________________________________
(назва виборів)

__________________________________________
(дата проведення виборів)

______________________________________________
(повна назва виборчої комісії із зазначенням регіону)

П О С Т А Н О В А 
_________________________________________

(місце прийняття — назва населеного пункту)

_____год. _____хв.

«____» ____________ 20__ року                                                         № _______
       (час, дата прийняття) 

_________________________________________________________________
(найменування (відображає основний зміст постанови)

_________________________________________________________________
(мотивувальна частина (посилання на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні 

виборчої комісії, встановлені факти та підстави для ухвалення рішення)

(нормативно-правове обґрунтування (посилання на положення нормативно-правових актів або 
рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії 

або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови)

________________________________________________ п о с т а н о в л я є:
 (назва виборчої комісії)

_________________________________________________________________
(резолютивна частина (рішення виборчої комісії, викладене у формі висновку із зазначенням 
завдань і заходів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з питання, що розглядається, 
вказівки на необхідність доведення змісту постанови до суб’єктів, на яких поширюється її дія, 
виконавців, осіб, на яких покладається контроль за виконанням документа, строки його вико-

нання, додатки)

(головуючий на засіданні) (підпис) (прізвище, ініціали)

МП
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Äîäàòîê 2. 

Зразок окремої думки члена ДВК не згідного з прийнятим комісією рі-
шенням

ОКРЕМА ДУМКА
Члена дільничної виборчої комісії 

виборчої дільниці №__ _____________
виборчого округу №__

з проведення __________________________________________ 

29 жовтня 2017 року
ГЛОТОВА МИКОЛИ СЕРГІЙОВИЧА
щодо протоколу ранкового засідання

О 07 год. 25 хв. 29 жовтня 2017 р. ДВК виборчої дільниці №__ 
___________ виборчого округу №__ з проведення ______________________
________________ виявила, що стрічка, якою опечатаний сейф, у якому збе-
рігалися виборчі бюлетені для голосування, пошкоджена. Голова дільничної 
виборчої комісії запропонував відкрити сейф, дістати наявні в ньому бюлете-
ні та розподілити їх за відповідальними членами комісії. На моє зауваження, 
що у зв’язку з виявленням факту пошкодження стрічки, якою опечатаний 
сейф, потрібно повідомити про це поліцейського і територіальну виборчу 
комісію, а також при вийманні з сейфу провести перерахунок бюлетенів та 
скласти акт, голова комісії відповів, що ніхто нічого перераховувати не буде 
і нікого ні про що не потрібно повідомляти. Всі члени комісії, крім мене та 
Савченка Івана Івановича, з цим погодилися. Після цього комісія без прове-
дення перерахунку розподілила бюлетені між визначеними попередньо чле-
нами і продовжила працювати.

З наведеним порушенням я не згідний.
Частиною п’ятою статті 77 Закону України «Про місцеві вибори» пе-

редбачено, що в разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано 
сейф (металеву шафу, кімнату), дільнична виборча комісія негайно повідом-
ляє про це поліцейського і територіальну виборчу комісію та перераховує 
виборчі бюлетені у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 75 
цього Закону, про що складається акт, який підписується всіма присутніми 
при цьому членами дільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою 
цієї дільничної виборчої комісії. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у 
вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих дільничною ви-
борчою комісією.

Через те, що члени комісії порушили вимоги частини п’ятої статті 77 За-
кону України «Про місцеві вибори» не правильною у подальшому може ви-
явитися інформація про кількість виборчих бюлетенів, внесена при заповне-
нні до протоколів підрахунку голосів виборців. Адже внесені на ранковому 
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засіданні дані до протоколу можуть не співпадати з фактично наявною кіль-
кістю бюлетенів, які ніхто не порахував. Така невідповідність може усклад-
нити в подальшому завершення складення протоколу підрахунку голосів і їх 
передання до територіальної виборчої комісії. Крім того, якщо із сейфу зни-
кли бюлетені, то під час голосування їх може не вистачити всім виборцям, 
які забажають прийти проголосувати на дільниці.

Таким чином, ДВК під час проведення ранкового засідання допустила 
порушення передбаченого Законом алгоритму, який має застосовуватися у 
разі виявлення пошкодження стрічки на сейфі в якому зберігаються бюле-
тені.

Член ДВК М.С. Глотов
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1. Конституція України, прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 р.

2. Закон України «Про місцеві вибори» №595-VIII від 14 липня 2015 р.
3. Кримінальний кодекс України №2341-III від 05 квітня 2001 р.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення №8073-X від 

07.12.1984 р.
5. Постанова Центральної виборчої комісії №164 «Про перші вибори де-

путатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 
року» від 18.08.2017 р.

6. Постанова Центральної виборчої комісії №169 «Про Календарний план 
основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших 
виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних тери-
торіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 
жовтня 2017 року» від 31.08.2017 р.

7. Постанова Центральної виборчої комісії №170 «Про внесення змін до 
постанови Центральної виборчої комісії від 18 серпня 2017 року №164» 
від 31.08.2017 р.

8. Постанова Центральної виборчої комісії №171 «Про кількість терито-
ріальних, одномандатних виборчих округів, що утворюються сільськи-
ми. Селищними, міськими виборчими комісіями для організації виборів 
депутатів місцевих рад під час проведення перших виборів депутатів 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року» 
від 31.08.2017 р.

9. Постанова Центральної виборчої комісії №165 «Про плакати, що роз’яс-
нюють порядок голосування та відповідальність за порушення законо-
давства про місцеві вибори» від 10 серпня 2015 р.

10. Постанова Центральної виборчої комісії №180 «Про форми протоколів 
та актів виборчих комісій, які здійснюють підготовку та проведення міс-
цевих виборів, щодо підрахунку голосів виборців на виборчих дільни-
цях з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних 
рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ» від 25 
серпня 2015 р.

11. Постанова Центральної виборчої комісії №197 «Про Роз’яснення щодо 
порядку виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, місь-
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ких голів та старост сіл, селищ для голосування у відповідних виборчих 
округах, їх передачі відповідним територіальним і дільничним вибор-
чим комісіям та форми виборчих документів для передачі та приймання 
виборчих бюлетенів» від 28 серпня 2015 р.

12. Постанова Центральної виборчої комісії №212 «Про Порядок виготов-
лення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і 
дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Ав-
тономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та 
старост сіл, селищ» від 01 вересня 2015 р.

13. Постанова Центральної виборчої комісії №213 «Про Роз’яснення щодо 
порядку виготовлення, передачі, зберігання та використання штампа 
«ВИБУВ» під час проведення виборів депутатів Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у мі-
стах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та 
старост сіл, селищ» від 01 вересня 2015 р.

14. Постанова Центральної виборчої комісії №228 «Про Порядок організа-
ції роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих вибо-
рів» від 05 вересня 2015 р.

15. Постанова Центральної виборчої комісії №229 «Про Порядок розгляду 
скарг виборчими комісіями з місцевих виборів» від 05 вересня 2015 р.

16. Постанова Центральної виборчої комісії №355 «Про Роз’яснення щодо 
складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах 
депутатів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, місь-
ких голів та старост сіл, селищ» від 21 вересня 2015 р.
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