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нормативно-Правові акти з Питань виборчоГо  
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і. конституЦія україни (витяги)

I.  конституЦія україни (витяги)

розділ III. вибори. референдум

стаття 69. 

Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої де-
мократії.

[Офіційне тлумачення положень статті 69 див. у Рішенні Конституційного Суду № 6-рп/2008 від 16.04.2008]
<…>

стаття 70. 

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

стаття 71. 

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі за-
гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
<…>

розділ IV. верХовна рада україни

стаття 85. 
До повноважень Верховної Ради України належить:
<…>
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
<…>
21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента 
України;
<…>

розділ V. Президент україни

стаття 103. 

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шля-
хом таємного голосування строком на п'ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, 
проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
[Офіційне тлумачення до частини третьої статті 103 див. у Рішенні Конституційного Суду № 22-рп/2003 від 25.12.2003]
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади 
або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до 
складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень 
Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента Укра-
їни проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. (Частина п'ята статті 103 в редакції 
Закону № 2222-IV від 08.12.2004)
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

стаття 104.

 Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення 
результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
<…>
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного ого-
лошення результатів виборів. [Офіційне тлумачення положень статті 104 див. у Рішенні Конституційного Суду № 
17-рп/2002 від 17.10.2002]
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II.  закон україни «Про вибори Президента україни»

II.  закон україни «Про вибори Президента україни»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст. 81) [Із змінами, внесеними згідно із Законами № 740-XIV від 
16.06.99, ВВР, 1999, № 28, ст. 237 № 1021-XIV від 08.09.99, ВВР, 1999, № 44, ст. 387 № 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, 
ст. 38 № 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст. 209 — набуває чинності 01.08.2003, № 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, 
№ 30, ст. 247]
В редакції Закону № 1630-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, № 20–21, ст. 291
[Офіційне тлумачення до Закону див. у Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2005 від 24.03.2005] [З 01.10.2007. стосов-
но складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону № 698-V від 22.02.2007, 
на підставі пункту 3 розділу VII Закону № 698-V від 22.02.2007, ВВР, 2007, № 20, ст. 282]
[Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2009 від 
12.05.2009] [Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36–37, ст. 511 № 1616-VI від 
21.08.2009]
(У тексті Закону слова «установи кримінально-виконавчої системи» в усіх відмінках замінено словами «установи ви-
конання покарань і слідчі ізолятори» у відповідному відмінку згідно з Законом № 1254-VI від 14.04.2009)
(У тексті Закону слова «територіальна виборча комісія» у всіх відмінках і числах замінено словами «окружна виборча 
комісія» у відповідному відмінку і числі згідно з Законом № 1616-VI від 21.08.2009)
[Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
[Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009  від 
19.10.2009]

розділ I 
заГальні ПолоЖення

стаття 1. Основні засади виборів Президента України

1. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування.
2. Строк повноважень Президента України визначається Конституцією України.

стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни Ук-
раїни, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:

1)  паспорт громадянина України;
2)  паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
3) дипломатичний паспорт;
4)  службовий паспорт;
5)  посвідчення особи моряка;
6)  посвідчення члена екіпажу;
7)  військовий квиток для військовослужбовців строкової служби;
8)  тимчасове посвідчення громадянина України;
9)  картка (довідка) установи виконання покарань і слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по 

батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку уста-
нови, — для осіб, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також 
у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та ін-
ших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, коль-
ору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі гро-
мадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
[Положення частини шостої статті 2 втратило чинність як таке, що є неконституційним, в частині визначен-
ня перебування на консульському обліку громадян України умовою реалізації права обирати на виборах Президента 
України на підставі Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами Ук-
раїни і перебуває на консульському обліку, реалізує своє право голосу на виборах Президента України. (Частина 
шоста статті 2 в редакції Закону № 1616-VI від 21.08.2009)
7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

стаття 3. Рівне виборче право

1. Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.
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2. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати свій 
голос у день голосування тільки на одній виборчій дільниці.
3. Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.
4. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі забезпечується:

1)  забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост Президента України за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

2)  забороною втручання органів державної влади і місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком 
випадків, передбачених цим Законом;

3)  забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів Державного 
бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

стаття 4. Пряме виборче право

Вибори Президента України є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають Президента України.

стаття 5. Добровільність участі у виборах

Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі 
чи неучасті у виборах.

стаття 6. Вільні вибори

1. Вибори Президента України є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та 
її вільного виявлення при голосуванні.
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному форму-
ванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
3. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами місць дислокації 
військових частин, за винятком випадків, передбачених цим Законом. Для забезпечення вільного волевиявлення 
військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

стаття 7. Таємне голосування

Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

стаття 8. Особисте голосування

Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Голосування за інших осіб, а також передача 
виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняються.

стаття 9. Право бути обраним

1. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, 
має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів 
років.
2. Проживання в Україні за цим Законом означає:

1)  проживання на території в межах державного кордону України;
2)  перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;
3)  перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, 

служба в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнарод-
них організаціях та їх органах;

4)  перебування на полярних станціях України;
5)  перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України;
6)  перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів України.

3. Проживання в Україні за цим Законом включає також проживання разом з особами, зазначеними у пункті 3 час-
тини другої цієї статті, членів їх сімей.
4. Не може бути висунутим кандидатом на пост Президента України громадянин, який має судимість за вчинення 
умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
5. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд оби-
ралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост.
6. Особа, повноваження якої на посту Президента України були припинені достроково відповідно до Конституції 
України, не може бути висунута кандидатом на пост Президента України на позачергових виборах, призначених у 
зв'язку з вказаним припиненням повноважень.

стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента України

1. Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. 
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Це право реалізується ними через політичні партії та їх виборчі блоки (далі — партії (блоки), а також самовисуван-
ням у порядку, визначеному цим Законом.
2. Партія (блок) може висунути лише одного кандидата на пост Президента України.

стаття 11. Виборчий процес

1. Виборчий процес — це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, пере-
дбачених цим Законом.
2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

1)  законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
2)  політичного плюралізму та багатопартійності;
3)  публічності та відкритості виборчого процесу;
4)  рівності всіх кандидатів на пост Президента України;
5)  рівності прав партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу;
6)  свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів на пост Президента України до за-

собів масової інформації;
7)  неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, уста-

нов і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України, 
партій (блоків).

3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України та цим Законом.
4. Виборчий процес включає такі етапи:

1)  утворення територіальних виборчих округів;
2)  утворення виборчих дільниць;
3)  утворення окружних та дільничних виборчих комісій;
4)  формування списків виборців, їх перевірка та уточнення;
5)  висування та реєстрація кандидатів;
6)  проведення передвиборної агітації;
7)  голосування у день виборів Президента України;
8)  підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів Президента Украї-

ни.
5. У разі необхідності виборчий процес може включати також такі етапи:

1)  повторне голосування;
2)  підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків повторного голосування та результатів виборів Прези-

дента України.
6. Етапи, передбачені частиною п'ятою цієї статті, мають місце лише у випадках, передбачених цим Законом.
7. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів ви-
борів Президента України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої комісії до Верховної Ради Ук-
раїни щодо призначення повторних виборів Президента України.

стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

Суб'єктами виборчого процесу є:
1)  виборець;
2)  виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України «Про Центральну виборчу комісію»;
3)  кандидати на пост Президента України, зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом;
4)  партії (блоки), які висунули кандидатів на пост Президента України;
5)  уповноважені представники, довірені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) — суб'єктів виборчого 

процесу та від кандидатів на пост Президента України.

стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Підготовка та проведення виборів Президента України здійснюються публічно і відкрито.
2. Для забезпечення публічності і відкритості виборчого процесу виборчі комісії відповідно до своїх повноважень:

1)  оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних 
виборчих округів і виборчих дільниць, про час і місце проведення голосування, про основні права виборців, 
у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів ви-
конавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших 
посадових та службових осіб, які порушують або обмежують виборчі права;

2)  забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками виборців, відомостями про кандидатів на 
пост Президента України, передвиборними програмами кандидатів на пост Президента України, з порядком 
заповнення виборчих бюлетенів; (Пункт 2 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1616-VІ від 21.08.2009)

3) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів Президента України;
4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

3. Рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі 
неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.
4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід виборчого процесу. Їх представникам гаран-



 10

нормативно-Правові акти з Питань виборчоГо  
законодавства на вибораХ Президента україни 2010 року

II.  закон україни «Про вибори Президента україни»

тується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на 
виборчі дільниці у день виборів та в день повторного голосування — на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 
28 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові 
особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати представникам засобів масової ін-
формації необхідні їм відомості щодо підготовки та проведення виборів.
5. Виборчі комісії при дипломатичних та інших закордонних представництвах України у державах, де проживає 
значна кількість виборців, забезпечують опублікування у місцевих засобах масової інформації відомостей про час і 
місце голосування та місцезнаходження відповідних виборчих дільниць. Перелік таких держав визначається Цент-
ральною виборчою комісією.

стаття 14. Законодавство про вибори Президента України

Підготовка і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом 
України «Про Центральну виборчу комісію», іншими законами України, постановами Верховної Ради України про 
призначення виборів Президента України, а також іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до цього 
Закону.

розділ II 
Порядок і строки Призначення та Проведення виборів Президента україни

стаття 15. Види виборів Президента України

1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними.
2. Чергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень 
Президента України.
3. Позачергові вибори Президента України проводяться у зв'язку із достроковим припиненням повноважень Пре-
зидента України у випадках, передбачених Конституцією України.
4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:

1)  якщо до виборчого бюлетеня для голосування було включено не більше двох кандидатів на пост Президента 
України і жодного з них не було обрано;

2)  якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня 
повторного голосування зняли свої кандидатури.

стаття 16. Порядок призначення виборів Президента України

1. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Про призначення виборів Президента 
України Верховна Рада України приймає постанову.
2. Верховна Рада України приймає постанову про призначення чергових або позачергових виборів Президента 
України з підстав, визначених Конституцією України  та цим Законом.
3. Верховна Рада України приймає постанову про призначення повторних виборів Президента України на підставі 
подання Центральної виборчої комісії.

стаття 17. Строки призначення та проведення виборів

1. Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Прези-
дента України. [Положення частини першої статті 17 втратило чинність як таке, що визнане неконституційним 
на підставі Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2009 від 12.05.2009]
2. Верховна Рада України призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за дев'яносто днів до дня ви-
борів. Верховна Рада України забезпечує опублікування рішення про призначення чергових виборів Президента Ук-
раїни у засобах масової інформації. (Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 
21.08.2009)
3. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев'яносто днів до дня виборів. 
(Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
4. Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня:

1)  проголошення Президентом України особисто заяви про свою відставку на засіданні Верховної Ради України;
2)  опублікування рішення Верховної Ради України про підтвердження неможливості виконання Президентом 

України своїх повноважень за станом здоров'я;
3)  опублікування рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
4)  прийняття постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів у зв'язку із смертю 

Президента України.
5. Постанова Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Президента України у випадках, пе-
редбачених пунктами 1–3 частини четвертої цієї статті, приймається відповідно в день проголошення Президентом 
України заяви, зазначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, прийняття рішень, передбачених пунктами 2, 3 час-
тини четвертої цієї статті.
6. Виборчий процес позачергових виборів Президента України розпочинається з дня, наступного за днем, зазна-
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ченим у пунктах 1–4 частини четвертої цієї статті.
7. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня прий-
няття постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.
8. Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніш як на 
п'ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої ко-
місії.
9. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного 
опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.

стаття 18. Порядок обчислення строків

1. Усі строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях.
2. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступ-
ний після дня настання вказаної події.
3. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що 
передує дню вказаної події.

розділ III 
територіальна орГанізаЦія виборів Президента україни

стаття 19. Виборчі округи

1. Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, 
який включає в себе всю територію України.
2. Для проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість та-
ких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною ви-
борчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою та кількості виборців на підставі даних 
центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Територіальний виборчий округ включає в себе один 
або кілька районів, міст, районів у містах.
3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не піз-
ніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою 
комісією з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території України за пропози-
ціями відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад 
з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, 
територіальні межі та центри виборчих округів визначає Центральна виборча комісія. (Частина третя статті 19 в 
редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів публікується Центральною виборчою комісією в га-
зетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення, а також 
розміщується на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Витяги із рішення про утворення територіальних 
виборчих округів публікуються Центральною виборчою комісією в регіональних друкованих засобах масової ін-
формації в семиденний строк з дня прийняття такого рішення. При цьому кількість витягів, зазначених у цій статті, 
повинна дорівнювати кількості регіонів, визначених частиною другою статті 133 Конституції України. (Частина чет-
верта статті 19 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
5. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно із статтею 20 цього За-
кону. (Статтю 19 доповнено частиною п‘ятою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 20. Виборчі дільниці

1. Для проведення голосування та підрахунку голосів по виборах Президента України територія сіл, селищ, міст, 
районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.
2. Виборчі дільниці поділяються на звичайні, спеціальні та закордонні.
3. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців за місцем їх проживання.
4. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у 
день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах виконання 
покарань і слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пе-
ресування. Як виняток, спеціальні виборчі дільниці можуть утворюватися Центральною виборчою комісією за по-
данням відповідної окружної виборчої комісії на території військових частин (формувань), дислокованих на значній 
відстані від населених пунктів.
5. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульсь-
ких установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.
6. Звичайні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільсь-
ких, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів — за пропози-
цією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону 
здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Окружна виборча 
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комісія своїм рішенням визначає межі кожної звичайної виборчої дільниці та перелік будинків, що входять до неї, а також 
місцезнаходження дільничної виборчої комісії. (Частина шоста статті 20 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
7. Спеціальні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповід-
них закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.
8. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закор-
донних справ України. Закордонні виборчі дільниці складають окремий закордонний виборчий округ.
9. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від п'ятдесяти до трьох тисяч осіб. Виборчі дільниці за роз-
міром поділяються на:

1)  малі — з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб;
2)  середні — з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;
3)  великі — з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 3000 осіб.

Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначеної чи-
сельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утвори-
ти додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути 
утворена з меншою або більшою чисельністю виборців. (Частина дев'ята статті 20 в редакції Закону № 1616-VІ від 
21.08.2009)
10. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за тридцять вісім днів до дня виборів. У винятковому випадку спе-
ціальна або закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за сім 
днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України. 
(Частина десята статті 20 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
11. Окружна виборча комісія своїм рішенням встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіаль-
ного виборчого округу, надає пропозиції Центральній виборчій комісії щодо номера виборчої дільниці в разі утво-
рення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин четвертої та десятої цієї статті.
12. Рішення окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, орієнтов-
ної кількості виборців, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у друкованих 
засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення. У разі утворення спе-
ціальної чи закордонної виборчої дільниці відповідно до частини десятої цієї статті рішення Центральної виборчої 
комісії оприлюднюється у тому ж порядку не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.

розділ IV 
виборчі комісії

стаття 21. Система виборчих комісій

1. Вибори Президента України організовують і проводять:
1)  Центральна виборча комісія;
2)  окружні виборчі комісії;
3)  дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України поширюються:
1)  Центральної виборчої комісії — на всю територію України;
2)  окружної виборчої комісії — на територію відповідного територіального виборчого округу;
3)  дільничної виборчої комісії — на територію відповідної виборчої дільниці.

3. Центральна виборча комісія здійснює також повноваження окружної виборчої комісії в окремому закордон-
ному виборчому окрузі.

стаття 22. Статус виборчих комісій

1. Виборчі комісії є спеціальними колегіальними державними органами, уповноваженими організовувати підго-
товку та проведення виборів Президента України та забезпечувати повне й однакове дотримання законодавства Ук-
раїни щодо виборів Президента України.
2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України «Про Центральну ви-
борчу комісію», цим та іншими законами. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які ор-
ганізовують підготовку і проведення виборів Президента України, і є комісією вищого рівня щодо усіх окружних та 
дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.
3. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.
4. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх 
дільничних виборчих комісій на території відповідного територіального виборчого округу з питань виборів Прези-
дента України.
5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія є суб'єктом відповідного виб-
орчого процесу, має право звернення у межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча 
комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.
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стаття 23. Утворення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій

1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України «Про Центральну 
виборчу комісію».
2. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ятдесят днів до дня 
виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти осіб. 
(Частина друга статті 23 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
3. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій (по дві особи до однієї виборчої комісії від 
одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у Центральній виборчій 
комісії. Подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій вноситься до Центральної виборчої ко-
місії не пізніш як за п'ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його 
уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії.
Форма подання до складу окружних виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше 
ніж за шістдесят шість днів до дня виборів. У поданні зазначаються:

1)  прізвище, ім'я та по батькові особи;
2)  дата народження;
3)  громадянство;
4)  місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
5)  володіння державною мовою;
6)  освіта;
7)  місце роботи та займана посада особи;
8)  наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9)  наявність відповідної освіти чи підготовки;
10)  посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.

До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної виборчої комісії, про згоду на 
участь у її роботі. Кандидатури до складу окружної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення 
вимог частин третьої, шостої, сьомої цієї статті, частини третьої статті 29 цього Закону. (Частина третя статті 23 в 
редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про ви-
явлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідно кандидата на 
пост Президента України чи його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого 
голосу. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно 
відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання суб'єктом подання кандидатур до складу 
окружної виборчої комісії зазначеного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, 
відповідні кандидатури відхиляються. (Частина четверта статті 23 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
5. У разі якщо у встановлений частиною третьою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної ви-
борчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше десяти осіб, ок-
ружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дев'яти осіб з 
обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України, внесених відповідно до 
частини третьої цієї статті. (Частина п'ята статті 23 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
[Положення частини шостої статті 23 втратило чинність як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення 
Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
6. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають 
у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ. Особа може од-
ночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.
7. До складу окружної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповнова-
жені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають 
судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом по-
рядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії 
не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків) 
— суб'єктів відповідних виборчих процесів.
8. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій має право на пропорційну частку 
посад голови, заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного суб'єкта 
подання визначаються Центральною виборчою комісією відповідно до кількості осіб, включених від відповідного 
суб'єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окруж-
них виборчих комісій. (Частина восьма статті 23 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
9. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками одного суб'єкта 
подання. (Частина дев'ята статті 23 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
10. Секретар окружної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.
11. Рішення про утворення окружної виборчої комісії та про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті 
відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації у відповідному регіоні не 
пізніш як на третій день з дня їх прийняття.

стаття 24. Утворення дільничних виборчих комісій

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за двадцять 
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шість днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 
дванадцяти осіб.
2. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по дві особи до однієї виборчої комісії від 
одного кандидата) звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонар-
них лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи, мають кандидати на пост Президента Ук-
раїни. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до окружної виборчої комісії не 
пізніш як за тридцять чотири дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України 
у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі, засвідченим головою відповідної ок-
ружної виборчої комісії.
3. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у 
плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією 
за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися тех-
нічними засобами зв'язку у строк, встановлений частиною другою цієї статті.
4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією за по-
данням суб'єктів, визначених частиною третьою статті 23 цього Закону, у разі їх наявності, та подання Міністерства 
закордонних справ України. Зазначені подання вносяться в строк, встановлений частиною другою цієї статті. Кожен 
суб'єкт подання, визначений частиною третьою статті 23 цього Закону, має право подати по одній кандидатурі до 
складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці. Міністерство закордонних справ України 
вносить кандидатури до складу кожної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці у такій кількості, 
щоб забезпечити утворення кожної комісії у складі, визначеному частиною першою цієї статті.
5. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 
20 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворен-
ням виборчої дільниці за поданням окружної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої ко-
місії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці окружна виборча комісія повідомляє осіб, визначених частиною 
другою цієї статті, та пропонує у строки, визначені окружною виборчою комісією, зробити подання стосовно канди-
датур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.
6. Форма подання до складу дільничної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією не піз-
ніше ніж за сімдесят днів до дня виборів. У поданні зазначаються:

1)   прізвище, ім'я та по батькові особи;
2)   дата народження;
3)   громадянство;
4)   місце проживання та адреса житла особи, а також її контактні телефони;
5)   володіння державною мовою;
6)   освіта;
7)   місце роботи та займана посада особи;
8)   наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;
9)   наявність відповідної освіти чи підготовки;
10)   посада в комісії, на яку пропонується кандидатура.

До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на 
участь у її роботі. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушен-
ня вимог частин шостої, дев'ятої, десятої цієї статті, частини третьої статті 29 цього Закону.
7. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. Про ви-
явлення таких описок і неточностей невідкладно повідомляє: Центральна виборча комісія (стосовно кандидатур 
до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці) — уповноваженого представника кандидата 
на пост Президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу; окружна виборча комісія 
(щодо звичайних виборчих дільниць, а також спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікуваль-
них закладах, установах кримінально-виконавчої системи) — довірену особу кандидата на пост Президента України 
у відповідному територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шля-
хом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання 
суб'єктом подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії зазначеного повідомлення. Якщо уточнене по-
дання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.
8. У разі якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної ви-
борчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше десяти осіб, діль-
нична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у кількості дев'яти осіб, з 
обов'язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України. Кандидатури до 
складу дільничної виборчої комісії у цьому випадку можуть бути запропоновані голові окружної виборчої комісії ін-
шими членами цієї комісії.
9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити виборці, які проживають у межах відповідного тери-
торіального округу або міста, на території якого розташований цей округ. Виборець може одночасно входити до 
складу лише однієї виборчої комісії. [Положення частини дев‘ятої статті 24 втратило чинність як таке, що є не-
конституційним, в частині вимоги до кандидата у члени окружної, дільничної виборчої комісії проживати у межах 
відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ, на підставі Рішення 
Конституційного Суду № 26-рп/2009  від 19.10.2009]
10. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповнова-
жені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають 
судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом по-
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рядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної виб-
орчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи 
партій (блоків) — суб'єктів відповідних виборчих процесів.
11. Суб'єкти внесення подання (крім Міністерства закордонних справ України) мають право на пропорційну частку 
посад голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії. Частки таких посад для кожного суб'єкта 
внесення подання в межах кожного територіального округу визначаються відповідними окружними виборчими 
комісіями (для закордонних виборчих дільниць — Центральною виборчою комісією) відповідно до кількості осіб, 
включених від такого суб'єкта до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, вклю-
чених до складу дільничних виборчих комісій. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної 
виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду в 
цій комісії тільки у разі відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України.
12. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного 
суб'єкта подання.
13. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.
14. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії та про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прий-
няті відповідно до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації у відповідному ре-
гіоні не пізніш як на третій день з дня їх прийняття.
(Стаття 24 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 25. Повноваження Центральної виборчої комісії

1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента Ук-
раїни визначаються Законом України «Про Центральну виборчу комісію», цим та іншими законами.
2. Центральна виборча комісія, крім повноважень, визначених Законом України «Про Центральну виборчу ко-
місію»:

1)  приймає обов'язкові для застосування виборчими комісіями роз'яснення з питань виконання цього Закону, 
здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

2)  скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;
3)  контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до про-

ведення перевірок працівників відповідних державних органів;
4)  встановлює норми і перелік необхідного обладнання, інвентарю, вимоги до такого обладнання та порядок 

його зберігання, вимоги щодо приміщень для голосування, а також перелік послуг, які надаються виборчим 
комісіям;

5)  припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень 
виборчих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни, приймає рішення про пе-
рерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії для подальшого використання для 
потреб виборчої кампанії;

6)  реєструє кандидатів на пост Президента України, довірених осіб кандидатів;
7)  забезпечує виготовлення і розміщення на загальнодержавних каналах теле- і радіомовлення інформаційних 

програм для виборців з роз'ясненням засад і порядку проведення виборів, їх ролі у житті суспільства і держа-
ви, процедури голосування, прав та обов'язків виборців, механізмів контролю за дотриманням законодавс-
тва про вибори Президента України;

8)  вирішує відповідно до цього та інших законів України питання використання засобів масової інформації для 
проведення передвиборної агітації;

9)  забезпечує виготовлення передвиборних плакатів кандидатів;
10)  здійснює контроль за надходженням і використанням коштів особистих виборчих фондів кандидатів, залучає 

до проведення відповідних перевірок органи Державної податкової адміністрації України, а також установи 
банків, в яких відкрито відповідні рахунки;

11)  забезпечує централізоване виготовлення виборчих бюлетенів установленого зразка, бланків протоколів ви-
борчих комісій про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування, іншої виборчої документа-
ції; (Пункт 11 частини другої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)

12)  у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів надсилає до Рахункової палати звіт 
про використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Пре-
зидента України;

13)  здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

стаття 26. Повноваження окружної виборчої комісії

1. Окружна виборча комісія щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України:
1)  здійснює контроль за додержанням законодавства про вибори Президента України;
2)  утворює виборчі дільниці, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць, визначає межі кожної виборчої 

дільниці;
3)  утворює дільничні виборчі комісії;
4)  спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;
5)  скликає в разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;
6)  надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує 

навчання їх членів з питань організації виборчого процесу;
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7)  у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, вирішує питання розподілу та використання 
коштів дільничними виборчими комісіями, контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщен-
нями, транспортом, засобами зв'язку; в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріаль-
но-технічного забезпечення проведення виборів;

8)  контролює складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення; передає списки виборців 
дільничним виборчим комісіям;

9)  сприяє разом з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організації 
зустрічей кандидатів з виборцями;

10)  забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка, виготовлен-
ня та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону; (Пункт 10 частини першої статті 
26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)

11)  встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу, складає протокол про підсумки 
голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;

12)  визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;
13)  забезпечує проведення повторного голосування відповідно до рішення Центральної виборчої комісії про 

призначення повторного голосування по виборах Президента України, а також проведення повторних виб-
орів відповідно до цього Закону;

14)  реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у Президенти України та партій (блоків) у відповідному тери-
торіальному окрузі;

15)  забезпечує виготовлення печаток, штампів і передає їх дільничним виборчим комісіям;
16)  розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів у 

межах територіального виборчого округу, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяль-
ність дільничних виборчих комісій і приймає щодо них рішення;

17)  заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцево-
го самоврядування з питань підготовки і проведення виборів Президента України;

18)  забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документа-
ції в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

19)  здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
2. Повноваження окружних виборчих комісій починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про їх 
утворення, і закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією ре-
зультатів виборів Президента України. (Частина друга статті 26 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 27. Повноваження дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України:
1)  здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента Ук-

раїни;
2)  отримує список виборців від окружної виборчої комісії, складає список виборців у випадках, передбачених 

цим Законом, уточнює список виборців, подає його для загального ознайомлення та у випадках, передбаче-
них цим Законом, вносить до нього зміни;

3)  створює умови для ознайомлення виборців з відомостями про всіх кандидатів, їх передвиборними програ-
мами, а також із рішеннями Центральної виборчої комісії, відповідної окружної виборчої комісії, власними 
рішеннями та повідомленнями;

4)  завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адре-
си приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування, номера виборця у списку виборців 
на дільниці;

5)  забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
6)  вносить за рішенням Центральної виборчої комісії у випадках, передбачених цим Законом, зміни до вибор-

чого бюлетеня;
7)  організовує голосування на виборчій дільниці;
8)  проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування та 

надсилає його до відповідної окружної виборчої комісії;
9)  визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадках, передбачених статтею 80 цього Закону;
10)  розглядає звернення, заяви і скарги з питань внесення змін до списку виборців, організації та проведення 

голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рі-
шення;

11)  здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
2. Повноваження дільничних виборчих комісій починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про їх 
утворення, і закінчуються через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією ре-
зультатів виборів Президента України. (Частина друга статті 27 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 28. Організація роботи виборчих комісій

1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності 
— заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника — секретарем комісії. Засідання виборчої ко-
місії скликається також на вимогу третини складу комісії.
2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.
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3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні — 
за необхідності. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини 
десятої статті 20 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.
4. Засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.
5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце прове-
дення засідання та його порядок денний.
6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за 
день до дня проведення засідання комісії.
7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія 
визначає із свого складу головуючого на засіданні.
8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня 
зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний 
строк, але не пізніше дня виборів, а в день виборів, крім дільничної виборчої комісії, — невідкладно. Дільнична ви-
борча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні звернення, які надійшли до неї в день виборів чи в день 
повторного голосування, невідкладно після закінчення голосування.
9. На засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, 
на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, 
мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого 
рівня, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Прези-
дента України, партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб від одного кандидата на 
пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і 
міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 
інформації).
10. Інші особи, крім зазначених у частині дев'ятій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з доз-
волу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії. Перебування на виборчій діль-
ниці під час проведення голосування осіб, не передбачених частиною дев'ятою цієї статті, не дозволяється.
11. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на засіданні осіб, за-
значених у частинах дев'ятій та десятій цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. (Час-
тина одинадцята статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
12. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії 
(чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні). Протокол засідання комісії надається для оз-
найомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії.
13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. В день голо-
сування та під час повторного голосування, при підрахунку голосів, а також при встановленні підсумків голосування 
у межах територіального виборчого округу рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх 
членів комісії. (Частина тринадцята статті 28 в редакції Закону № 1616-VІ  від 21.08.2009)
14. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання письмово оформляється у формі постанови, яка повинна міс-
тити: найменування комісії; найменування постанови; дату та місце її прийняття і порядковий номер; мотивувальну 
частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні по-
ложення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керу-
валася комісія при прийнятті постанови; резолютивну частину. Постанова підписується головуючим на засіданні та 
секретарем комісії (засідання). З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення.
15. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у 
письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.
16. Постанови, прийняті виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після засідання комісії вивішуються 
на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвіду-
вачів, а також доводяться до відома заінтересованих осіб.
17. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання. Ніхто не має права 
втручатися у діяльність виборчих комісій, за винятком випадків, передбачених законом.
18. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, 
може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня 
має право прийняти рішення по суті питання.
19. Документи, заяви і скарги, що надійшли до окружної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати 
члени відповідної виборчої комісії. Усі документи, заяви і скарги реєструються в окружних та дільничних виборчих 
комісіях у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
20. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Зако-
ном, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.
21. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні 
підприємства, установи і організації зобов'язані створювати належні умови для здійснення виборчими комісіями їх 
повноважень.
22. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затверд-
женими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Законом. Акт або протокол 
комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою 
виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати на 
пост Президента України, їх довірені особи, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України у 
Центральній виборчій комісії, офіційні спостерігачі. (Статтю 28 доповнено частиною двадцять другою згідно із За-
коном № 1616-VІ від 21.08.2009)
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стаття 29. Статус членів виборчих комісій

1. Статус членів Центральної виборчої комісії визначається Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та 
цим Законом.
2. Статус члена окружної та дільничної виборчих комісій визначається цим Законом.
3. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів 
Президента України, а також виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одно-
часно з виборами Президента України.
4. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, 
секретар або інші члени окружної виборчої комісії (загальною кількістю не більше чотирьох осіб), дільничної виб-
орчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або 
частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії від-
повідно до статті 40 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або служ-
бових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.
5. Член 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 де-

нного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
3)  за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;
4)  безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого 

рівня на відповідній території;
5)  на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена 

виборчої комісії, в порядку та розмірі, встановлених законодавством.
6. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1)  додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;
2)  брати участь у засіданнях виборчої комісії;
3)  виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

7. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.
8. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів на 
пост Президента України, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів на пост Президента України та партій 
(блоків) — суб'єктів виборчого процесу.

стаття 30. Припинення повноважень виборчої комісії та члена виборчої комісії

1. Повноваження члена Центральної виборчої комісії можуть бути припинені в порядку, встановленому Конститу-
цією України та Законом України «Про Центральну виборчу комісію».
2. Повноваження окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, 
яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі порушення комісією Конституції України, 
цього та інших законів України.
3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повнова-
жень відповідної виборчої комісії.
4. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка 
її утворила, у зв'язку з:

1)  особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
2)  його відкликанням відповідним кандидатом на пост Президента України;
3)  припиненням його громадянства України;
4)  його вибуттям на період до дня виборів за межі територіального виборчого округу або населеного пункту, 

що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;
5)  систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з 

цього приводу виборчої комісії, до складу якої входить особа;
6)  реєстрацією його кандидатом на пост Президента України, а також кандидатом у народні депутати України, 

кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради 
або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо ці вибори проводяться одночасно з 
виборами Президента України;

7)  реєстрацією його представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, 
довіреною особою кандидата на пост Президента України, а також довіреною особою кандидата у народні 
депутати України або кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депута-
ти місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо ці вибори проводять-
ся одночасно з виборами Президента України;

8)  систематичним або грубим порушенням ним законодавства України про вибори, встановленим рішенням 
суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;

9)  набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
10)  входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів 

Президента України, а також виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо ці вибори проводяться од-
ночасно з виборами Президента України;
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11)  визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;
12)  його смертю або оголошенням його померлим.

5. При виникненні обставин, передбачених пунктами 1, 3, 6, 7, 9–12 частини четвертої цієї статті, повноваження 
члена комісії припиняються з моменту виникнення або виявлення таких обставин, а обставин, передбачених пунк-
тами 2, 4, 5, 8 частини четвертої цієї статті, — з моменту прийняття рішення про припинення повноважень члена ко-
місії.
6. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження виборчої комісії, члена виборчої комісії або виявила під-
стави для припинення їх повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це відповідного суб'єкта внесення кан-
дидатур або його довірену чи уповноважену особу. (Частина шоста статті 30 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
7. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не піз-
ніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш як за один день до дня виборів затвер-
джує новий склад комісії в порядку, встановленому цим Законом.
8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня 
не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш як за один день до дня виборів, 
включає до її складу іншу особу замість тієї, повноваження якої припинено, у порядку, встановленому цим Законом. 
Суб'єкт виборчого процесу, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достро-
ково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість 
вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.
9. У разі систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього 
обов'язків окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивова-
ним рішенням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин від присутніх членів комісії. Це 
рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені в частині сьомій цієї статті. Таке рішення не тягне за со-
бою припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії. (Частина дев'ята статті 30 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ  від 21.08.2009)

розділ V 
сПиски виборЦів

стаття 31. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць

1. Для підготовки та проведення голосування після утворення виборчих дільниць органи ведення Державного 
реєстру виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються повнова-
ження органу ведення Державного реєстру виборців, на основі відомостей Державного реєстру виборців склада-
ють попередній список виборців.
2. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у двох 
примірниках на паперовому носії. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Держав-
ного реєстру виборців, підпис якого засвідчується печаткою цього органу.
3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося 
або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до 
відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений до 
списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.
4. У попередньому списку виборців зазначаються прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) 
виборця, дата народження, виборча адреса виборця, яка визначається відповідно до Закону України «Про Держав-
ний реєстр виборців». Список має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Виборці включаються до 
списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
5. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, ро-
биться відповідна відмітка у графі «Примітки».
6. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за тридцять днів до дня виборів передає попередні 
списки виборців у двох примірниках на паперових носіях відповідним окружним виборчим комісіям на їх засідан-
нях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною 
двадцять другою статті 28 цього Закону. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру ви-
борців, інший — в окружній виборчій комісії.
7. Якщо окружна виборча комісія за тридцять днів до дня виборів не отримала список виборців на звичайній виб-
орчій дільниці, вона оскаржує до суду бездіяльність органу ведення Державного реєстру в порядку, передбаченому 
цим Законом.
8. Окружна виборча комісія не пізніш як за двадцять днів до дня виборів передає од1ин примірник попереднього 
списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник збері-
гається в окружній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше 
трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості — заступник голови або 
секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт за формою і в порядку, 
встановленими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, в двох примірниках.
9. Не пізніш як за тридцять днів до початку виборчого процесу Центральна виборча комісія передає засвідчену 
цифровим підписом електронну копію бази даних Державного реєстру виборців фракціям, а кандидатам на пост 
Президента України — невідкладно після їх реєстрації Центральною виборчою комісією.
(Стаття 31 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
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стаття 32. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком 
виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у списку виборців

1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку 
виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виб-
орцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної ви-
борчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце 
голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися само-
стійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке пись-
мове повідомлення надсилається не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.
3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої 
комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідних 
дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду 
за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправиль-
ностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, 
а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або окружної виборчої комісії чи органу ведення Держав-
ного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною 
статтею 95 цього Закону (без зазначення суб'єкта оскарження), невідкладно розглядається відповідною виборчою 
комісією або відповідним органом ведення Державного реєстру виборців, а в день голосування в порядку, встанов-
леному цим Законом.
5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніше ніж за одну годину до закінчення 
голосування.
6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцезнаходженням виборчої діль-
ниці не пізніше ніж за одну годину до закінчення голосування.
7. У разі необхідності суд при розгляді скарги може звернутися до відповідного органу ведення Державного реєс-
тру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.
8. Виборча комісія, яка виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення 
з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у поперед-
ньому списку виборців.
9. Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому за-
коном, а в день виборів — невідкладно.
10. Про результати розгляду скарг громадян орган ведення Державного реєстру виборців повідомляє відповідні 
окружну та дільничну виборчі комісії.
(Стаття 32 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Статтю 33 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 34. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців за формою, встанов-
леною Центральною виборчою комісією, подають відомості органи, заклади, установи, передбачені частинами дру-
гою — сьомою цієї статті.
2. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України 
подає відомості про:

1)  громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній оди-
ниці, яким після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру вибор-
ців передбачені законом відомості, виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років;

2)  осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців 
передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадя-
нина України або паспорт громадянина України;

3)  виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виб-
орців передбачені законом відомості, змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці;

4)  виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виб-
орців передбачені законом відомості, зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-
територіальній одиниці;

5)  виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виб-
орців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-
територіальній одиниці;

6)  осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ве-
дення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості.

3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України подає відо-
мості про:

1)  виборців, які проживали на відповідній території та померли після останнього дня періоду, за який нада-
валися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості (що підтверджено 
виданим свідоцтвом про смерть);
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2)  виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виб-
орців передбачені законом відомості, змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.

4. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, подає відомості про:

1)  виборців — військовослужбовців строкової служби, які після останнього дня періоду, за який надавалися 
до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, прибули для проходження 
служби у цій військовій частині (формуванні);

2)  інших виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру 
виборців передбачені законом відомості, прибули для проживання на території дислокації цієї військової 
частини (формування);

3)  виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які після останнього дня періоду, за який 
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, вибули з тери-
торії дислокації цієї військової частини (формування).

5. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості про:
1)  виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виб-

орців передбачені законом відомості, були визнані судом недієздатними, внаслідок чого стосовно них була 
встановлена опіка;

2)  осіб, стосовно яких після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру 
виборців передбачені законом відомості, було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок 
чого стосовно них була припинена опіка.

6. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає 
відомості про:

1)  виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виб-
орців передбачені законом відомості, прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2)  виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці, і після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєс-
тру виборців передбачені законом відомості, вибули з цих установ.

7. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого за-
кладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості про:

1)  виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виб-
орців передбачені законом відомості, зареєстровані за юридичною адресою закладу;

2)  виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виб-
орців передбачені законом відомості, зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.

8. Відомості, передбачені частинами другою — сьомою цієї статті, подаються в електронному вигляді та на папе-
ровому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність 
відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира 
військової частини (формування), який скріплюється печаткою.
9. Окружна виборча комісія одночасно із включенням громадян України до складу дільничних виборчих комісій 
приймає рішення про включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці членів відповідної діль-
ничної виборчої комісії, які включені до списків виборців за своєю виборчою адресою на інших виборчих дільницях. 
Таке рішення надається відповідній дільничній виборчій комісії. Тим же рішенням окружна виборча комісія повідом-
ляє органи ведення Державного реєстру виборців, повноваження яких поширюються на відповідну територію, де 
зазначені члени дільничної виборчої комісії були включені до списків виборців, про включення їх до відповідного 
списку виборців у цьому виборчому окрузі.
Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, вносить до бази даних Державного 
реєстру виборців відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адре-
сами у зв'язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
Про зміни у складі виборчої комісії окружна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідні органи ведення 
Державного реєстру виборців.
10. Орган ведення Державного реєстру виборців за наслідком розгляду скарг громадян, перевірок звернень ви-
борчих комісій, рішень судів, а також на підставі подань, передбачених частинами другою — сьомою цієї статті, та 
повідомлень окружних виборчих комісій щодо включення громадян України до списку виборців на іншій дільниці 
відповідно до частини дев'ятої цієї статті уточнює попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці і ви-
готовляє уточнений список виборців.
11. Уточнені списки виборців виготовляються відповідно до вимог частин другої — п'ятої статті 31 цього Закону, 
містять графу для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня та передаються окружним виборчим ко-
місіям не пізніш як за три дні до дня виборів у порядку, передбаченому частиною шостою статті 31 цього Закону.
12. Окружна виборча комісія невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня виборів, передає уточнені списки виб-
орців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому час-
тиною восьмою статті 31 цього Закону.
(Стаття 34 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

1. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступни-
ком голови та секретарем дільничної виборчої комісії.
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2. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі:
1)  рішення суду, прийнятого відповідно до частини шостої статті 32 цього Закону;
2)  рішення окружної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев'ятої статті 34 цього Закону;
3)  повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у 

списку виборців на цій виборчій дільниці;
4)  рішення дільничної виборчої комісії.

3. При внесенні змін до уточненого списку виборців на підставах, зазначених у частині другій цієї статті, рішення 
дільничною виборчою комісією не приймається.
4. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносять до уточненого списку виборців зміни 
невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у частині другій цієї статті, не 
пізніш як за два дні до дня виборів, а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом.
5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку 
виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з до-
кументами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі «Примітка» зазнача-
ються дата і номер рішення окружної або дільничної виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця 
до списку виборців.
6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, 
що засвідчується записом «Виключено» та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі «При-
мітка». При цьому у зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення окружної або 
дільничної виборчої комісії, дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців або повідомлення ор-
гану ведення Державного реєстру виборців, передбаченого частиною дев'ятою статті 34 цього Закону.
7. Про внесені зміни до списку виборців на підставі рішення суду дільнична виборча комісія невідкладно повідом-
ляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
У разі виявлення кратного включення цього виборця на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру 
виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію.
8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та 
технічні описки в уточненому списку виборців — неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народ-
ження, номера будинку, квартири місця проживання — у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумі-
лим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення 
засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі «Примітка».
(Стаття 35 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 36. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців скла-
даються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за фор-
мою, зазначеною у частині другій статті 31 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних 
закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці.
2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців склада-
ються не пізніш як за сім днів до дня виборів відповідними дільничними виборчими комісіями за формою, зазна-
ченою у частині другій статті 31 цього Закону, на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів. 
Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня виборів, до подання та до списку виборців на такій діль-
ниці не включаються.
3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керів-
ника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються 
відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (фор-
мування) забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей дільничній виборчій комісії не пізніш як за 
шістнадцять днів, а керівник стаціонарного лікувального закладу — не пізніш як за дев'ять днів до дня виборів.
4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців на-
дає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
5. Громадянин має право звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду за місцезнаход-
женням виборчої дільниці щодо обставин, передбачених частиною третьою статті 32 цього Закону.
6. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної виборчої комісії за формою, визначеною статтею 95 цього 
Закону (без зазначення суб'єкта оскарження), яка розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у 
присутності суб'єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії суб'єкта звернення із скаргою 
повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.
7. Скарга, зазначена у частині шостій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не 
пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк. За підсумком розгляду 
скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або моти-
воване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб'єкту звернення зі скаргою у день 
його прийняття. Скарга, подана до виборчої комісії після зазначених строків, не розглядається.
8. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, передбаченому частиною 
шостою статті 32 цього Закону.
9. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно пе-
редає відомості про включених до списку виборців відповідним органам ведення Державного реєстру виборців за 
виборчими адресами цих виборців.
Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором 
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України, чи на полярній станції України, може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку.
10. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, 
однак раніше ніж за три дні до дня виборів, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, вклю-
чаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, 
підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Про включення виборця до списку виборців невідкладно 
повідомляється відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою цього виборця.
11. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися 
до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголо-
сувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені статтею 77 цього Закону. У такому разі до 
списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
12. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 
цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів на 
підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової 
частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів в одному примірнику 
за підписом керівника закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчу-
ються відповідною печаткою. Після складення списку виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія 
невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього списку, відповідним органам ведення Держав-
ного реєстру виборців за місцем проживання цих виборців. Виборча комісія дільниці, утвореної на судні, що пере-
буває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку 
виборців за допомогою технічних засобів зв'язку.
13. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців невідкладно повідомляє 
відповідний орган ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою виборця про його включення до 
списку виборців або виключення із списку виборців.
14. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій виборчій 
дільниці на підставі рішення відповідної окружної виборчої комісії у порядку, встановленому статтею 34 цього Закону.
(Стаття 36 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 361. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях

1. Після утворення закордонних виборчих дільниць орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві 
закордонних справ України на основі відомостей Державного реєстру виборців складає попередні списки виборців 
для кожної закордонної виборчої дільниці за формою, затвердженою відповідно до частини другої статті 31 цього 
Закону. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних діль-
ничних виборчих комісій не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Кожен аркуш списку виборців підписується 
керівником органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України, підпис якого 
засвідчується відповідною печаткою.
2. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закор-
донних справ України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, керівники дипломатичних чи 
консульських установ України подають відомості про:

1)  громадян України, які перебувають на консульському обліку, яким після останнього дня періоду, за який на-
давалися до органу ведення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості, виповнилося або 
на день виборів виповниться вісімнадцять років; [Положення пункту 1 частини другої статті 361 визнано 
конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]

2)  осіб, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців 
передбачені законом відомості, набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадя-
нина України або паспорт громадянина України;

3)  осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ве-
дення Державного реєстру виборців передбачені законом відомості;

4)  громадян України — виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Де-
ржавного реєстру виборців передбачені законом відомості, стали на консульський облік на території від-
повідного консульського округу; [Положення пункту 4 частини другої статті 361 визнано конституційним 
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]

5)  громадян України — виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Де-
ржавного реєстру виборців передбачені законом відомості, зняті з консульського обліку на території від-
повідного консульського округу; [Положення пункту 5 частини другої статті 361 визнано конституційним 
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]

6)  громадян України — виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) Украї-
ни, що дислокуються за межами України на відповідній території.

3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання списку виборців на 
дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
4. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у порядку, вста-
новленому статтею 32 цього Закону. Іменне запрошення, яким повідомляється про включення виборця до списку 
виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та 
розпорядок роботи, а також про час і місце голосування, надсилається виборцю виборчою комісією закордонної ви-
борчої дільниці не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
5. Кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильностей у списку виборців на закордонній виборчій 
дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно частинами четвертою і 
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п'ятою статті 32 цього Закону.
6. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 
цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів 
на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи Ук-
раїни, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за вісім днів до дня 
виборів в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (фор-
мування) і засвідчуються відповідною печаткою.
7. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини 
шостої цієї статті повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію та відповідні органи ведення 
Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих виборців не пізніше наступного дня після завершення 
складання списків виборців на відповідній виборчій дільниці або після включення виборця до списку виборців про 
включення до списку виборців цих осіб та про їх виборчі адреси.
8. На підставі відомостей про виборців, наданих згідно з частиною шостою цієї статті, відповідні органи ведення Де-
ржавного реєстру виборців здійснюють уточнення списків виборців на виборчих дільницях стосовно цих виборців.
9. Уточнені списки виборців передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закор-
донних справ України дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів.
10. Внесення змін до уточненого списку виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється головою, заступ-
ником голови та секретарем цієї виборчої комісії.
11. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої 
комісії, прийнятого відповідно до частини дев'ятої статті 34 цього Закону.
12. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносять зміни до списку виборців невідкладно 
після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у частині дев'ятій статті 34 цього Закону.
(Закон доповнено статтею 361 згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 362. Список виборців для повторного голосування

1. Для проведення повторного голосування не пізніш як на одинадцятий день з дня виборів виготовляється новий 
примірник списку виборців за встановленою формою з урахуванням уточнень, внесених до нього в порядку, вста-
новленому Центральною виборчою комісією.
2. Списки виборців для повторного голосування виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців 
та передаються виборчим комісіям у порядку, встановленому цим Законом.
3. До списку виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях додатково включаються 
особи, яким виповнюється вісімнадцять років до дня повторного голосування включно і які постійно проживають 
на території відповідної виборчої дільниці.
4. Дільнична виборча комісія отримує від окружної виборчої комісії та подає список виборців для повторного го-
лосування для загального ознайомлення не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування. Уточнення списку 
проводиться у порядку, встановленому цим Законом.
(Закон доповнено статтею 362 згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)

розділ VI 
фінансове і матеріально-теХнічне забезПечення ПідГотовки 

та Проведення виборів Президента україни

стаття 37. Фінансування виборів Президента України

1. Витрати на підготовку та проведення виборів Президента України здійснюються виключно за рахунок коштів 
Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.
2. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для фінансування пере-
двиборної агітації зобов'язаний утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.

стаття 38. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів 
Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України

1. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України за рахунок коштів Державного 
бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.
2. Обсяг коштів для підготовки та проведення виборів Президента України за поданням Центральної виборчої ко-
місії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.
3. Витрати на підготовку та проведення виборів Президента України, у тому числі на друкування інформаційних 
плакатів кандидатів на пост Президента України, публікацію в засобах масової інформації їх передвиборних про-
грам, оплату часу мовлення на радіо і телебаченні, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними 
виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах 
коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.
4. Кошти на підготовку та проведення виборів Президента України, передбачені Державним бюджетом України, 
перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня початку виборчого процесу.
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5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні 
норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майно-
вий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів, а також 
оплату праці членів комісій.
6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єди-
ний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього власних видатків та видатків 
для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків затверджується Цент-
ральною виборчою комісією.
7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією 
спільно з Міністерством фінансів України.
8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення резуль-
татів виборів Президента України повернути не використані нею на підготовку та проведення виборів кошти Де-
ржавного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний 
строк інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.
9. Окружна виборча комісія в п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів скла-
дає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного 
бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України у порядку, встановленому Центральною 
виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно з Державним казначейс-
твом України.
10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на 
підготовку та проведення виборів Президента України, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповід-
ними органами державної контрольно-ревізійної служби у порядку, встановленому Центральною виборчою ко-
місією спільно з Міністерством фінансів України.
11. Відшкодування кредиторської заборгованості окружних виборчих комісій після закінчення строку їх повнова-
жень за умов незавершеного фінансування виборів Президента України у межах коштів, передбачених Державним 
бюджетом України на підготовку і проведення виборів, забезпечується Кабінетом Міністрів України до закінчення 
наступного фінансового року.

стаття 39. Матеріально-технічне забезпечення підготовки
 та проведення виборів Президента України

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані спри-
яти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів, 
що встановлюються цим Законом та прийнятими відповідно до нього актами Центральної виборчої комісії; забез-
печувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із вста-
новленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв'язку, обладнання, інвентар, 
оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати зазначе-
них послуг та відшкодування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів Президента України під час виб-
орчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України без застосу-
вання тендерних (конкурсних) процедур в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. (Частина 
друга статті 39 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 40. Оплата праці членів виборчих комісій

1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, опла-
чується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії 
за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків 
за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видат-
ків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України, може бути нарахована і 
виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у 
день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та в порядку, вста-
новлених Кабінетом Міністрів України.
5. Робота осіб, зазначених у частині двадцятій статті 28 цього Закону, оплачується у розмірі та в порядку, встанов-
лених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і 
проведення виборів.

стаття 41. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України

1. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України має накопичувальний рахунок, на який надходять кошти 
для фінансування виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, а також поточні рахунки, з яких здійс-
нюється фінансування витрат на виборчу кампанію. На виборчі поточні рахунки кошти надходять виключно з нако-
пичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
2. Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку 
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України у місті Києві і не більше одного поточного рахунку в установі банку в межах територіального виборчого округу.
3. Рахунки виборчого фонду кандидата у Президенти України відкриваються в установах банків в національній валюті.
4. Кандидат зобов'язаний відкрити накопичувальний рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж на десятий 
день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією. Підставою для відкриття накопичувального рахунку 
виборчого фонду кандидата є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Пре-
зидента України. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата є довідка установи банку 
про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду.
5. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України встановлюється 
Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні 
до дня виборів. (Частина п'ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
6. Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду здійснюється виключно у безготівковій формі.
7. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та з функціонуванням ра-
хунків, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого 
фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.
8. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата 
повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.
9. Інформація про відкриття накопичувального рахунку відповідного виборчого фонду та його реквізити однора-
зово публікується Центральною виборчою комісією в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» за рахунок кош-
тів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Подальша інформація про 
реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду публікується у друкованих засобах масової інформації за ра-
хунок коштів відповідного виборчого фонду.
10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду припиняється о 15-й годині останнього дня перед 
днем виборів або днем повторного голосування.
11. У разі призначення повторного голосування використання коштів виборчих фондів кандидатів, включених до 
виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про їх включення до виб-
орчого бюлетеня для повторного голосування.
12. Рахунки виборчого фонду закриваються установами банків на п'ятнадцятий день після дня офіційного опри-
люднення результатів виборів, а для кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, 
— з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.
13. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду до дня виборів або дня повторного голосування не дозволяється.

стаття 42. Розпорядники рахунків виборчого фонду

1. Кандидат на пост Президента України призначає з числа своїх довірених осіб не більше двох розпорядників на-
копичувального рахунку виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження згідно із законами України 
коштами, які надходять на накопичувальний рахунок. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду 
зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів, що надходять на накопичувальний рахунок виборчого 
фонду, між поточними рахунками.
2. Кандидат на пост Президента України призначає по одному розпоряднику поточного рахунку виборчого фонду 
у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточ-
ного рахунку виборчого фонду. Розпорядники поточних рахунків забезпечують додержання фінансової дисципліни 
та цільове використання коштів виборчого фонду, ведуть облік використання коштів відповідного поточного ра-
хунку виборчого фонду.
3. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядни-
кові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки вибор-
чого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.
4. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів 
(дня повторного голосування) подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансовий звіт 
про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.
5. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду не пізніш як на п'ятнадцятий день після 
дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування — не пізніш як на 
п'ятнадцятий день після дня повторного голосування) подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про 
надходження та використання коштів виборчого фонду.
6. Форма фінансового звіту встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів.

стаття 43. Порядок формування виборчого фонду та використання його коштів

1. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується за рахунок його власних коштів, коштів пар-
тії (партій, що входять до виборчого блоку), які висунули кандидата, а також добровільних внесків фізичних осіб.
(Частину другу статті 43 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
3. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата на пост Президента України не 
може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Не підлягають обмеженням за сумою і кіль-
кістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії (партій, що вхо-
дять до виборчого блоку), які висунули кандидата, що перераховуються на накопичувальний рахунок. (Частина 
третя статті 43 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
4. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:

1)  іноземцям та особам без громадянства;
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2)  анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною 
п'ятою цієї статті).

5. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням 
зв'язку за умови подання нею одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному 
документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця постій-
ного проживання особи.
6. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичуваль-
ний рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. 
Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох 
банківських днів.
7. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску фізичної особи, 
про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний раху-
нок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок внеску, а в разі неможливості такого по-
вернення зараховується до Державного бюджету України.
8. У разі надходження добровільного внеску фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною 
третьою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного 
документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається фізичній особі ус-
тановою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повер-
нення перераховується до Державного бюджету України.
9. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, 
яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі 
заяви розпорядника накопичувального рахунку про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій від-
крито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику 
накопичувального рахунку стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він 
зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, перераху-
вавши відповідні кошти до Державного бюджету України.
10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється вибірково Цент-
ральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, 
встановленого Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та центральним органом ви-
конавчої влади з питань зв'язку не пізніше ніж за вісімдесят три дні до дня виборів. (Частина десята статті 43 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
11. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України, висунутим партією (блоком), 
за його письмовою заявою, яка засвідчується у встановленому законом порядку і подається не пізніш як на десятий 
день після офіційного оприлюднення підсумків голосування, у п'ятиденний строк з дня надходження такої заяви пе-
рераховуються на поточний банківський рахунок відповідної партії (партій, що входять до блоку). У разі неподання 
у цей строк кандидатом такої заяви невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у 
безспірному порядку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Цен-
тральною виборчою комісією результатів виборів або (для кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для 
повторного голосування) опублікування рішення про призначення повторних виборів. Кошти виборчого фонду, не 
використані кандидатом на пост Президента України, висунутим шляхом самовисування, не пізніш як на десятий 
день після офіційного оприлюднення підсумків голосування перераховуються до Державного бюджету України.
12. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України залишки коштів його вибор-
чого фонду не раніше ніж на десятий день з дня оприлюднення відповідного рішення у безспірному порядку пере-
раховуються до Державного бюджету України.
13. Внесок, що надійшов до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня 
для повторного голосування — після дня повторного голосування), повертається установою банку відповідній фізичній 
особі за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України.
14. Дані про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та фінансові звіти про використання 
їх коштів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» не пізніш як 
на вісімнадцятий день після дня виборів.

розділ VII 
висування і реЄстраЦія кандидатів на Пост Президента україни

стаття 44. Загальний порядок висування кандидатів на пост Президента України

1. Висування кандидатів на пост Президента України партіями (блоками) та самовисування розпочинається за вісім-
десят дев'ять днів і закінчується за сімдесят один день до дня виборів. (Частина перша статті 44 в редакції Закону № 
1616-VІ від 21.08.2009)
2. Кандидата на пост Президента України може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом по-
рядку не пізніш як за рік до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, за-
реєстровані не пізніш як за рік до дня виборів.
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стаття 45. Порядок утворення виборчого блоку

1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині другій статті 44 цього За-
кону, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії 
та скріплюється печаткою партії. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення вибор-
чого блоку, можуть відбутися в будь-який час до початку виборчого процесу.
2. Керівники або представники партій, які уповноважені з'їздом (зборами, конференцією), укладають угоду про ут-
ворення виборчого блоку, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.
3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:

1)  повну та скорочену назву блоку;
2)  керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;
3)  норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку;
4)  порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидата на пост Прези-

дента України;
5)  порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);
6)  порядок прийняття рішення про згоду на приєднання іншої партії до виборчого блоку після його створення.

4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку 
не може містити назву партії, що не входить до блоку, або прізвище особи, яка не є кандидатом на пост Президента 
України від цього блоку.
5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за два дні до дня 
проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого 
блоку, витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, засвід-
чені керівниками партій, що утворили виборчий блок, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про 
реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених Міністерством юстиції України після ого-
лошення про початок виборчого процесу. У разі якщо назва блоку містить прізвище особи, до повідомлення також 
додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.

стаття 46. Зміни у складі виборчого блоку партій

1. Партія, яка відповідає вимогам частини другої статті 44 цього Закону, не входить до жодного виборчого блоку і 
не висунула кандидата на пост Президента України, на підставі рішення її з'їзду (зборів, конференції) та згоди на це 
виборчого блоку, наданої відповідно до угоди про утворення виборчого блоку, може приєднатися до виборчого 
блоку, який висунув кандидата на пост Президента України. Рішення про приєднання до блоку підписується керів-
ником партії та скріплюється печаткою партії, а рішення блоку про надання згоди підписується керівниками партій, 
що входять до блоку, і скріплюється печатками партій, що входять до блоку. Зазначені документи подаються до Цен-
тральної виборчої комісії не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів. (Частина перша статті 46 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
2. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за двадцять шість днів до дня виборів прийняти рішення про 
вихід із складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рі-
шення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, 
підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та скріплені печаткою партії, протягом трьох 
днів з дня прийняття такого рішення подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку. (Час-
тина друга статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ  від 21.08.2009)
3. Вихід партії, членом якої не є кандидат на пост Президента України, із складу блоку, до якого входить більше ніж 
дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому зали-
шилися. Назва партії, яка вийшла із складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документа-
ції з переліку назв партій, що входять до блоку.
4. Якщо кандидат на пост Президента України, висунутий блоком, не є членом партії, яка вийшла із складу блоку, 
до якого входять дві партії, правонаступником блоку — суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не 
прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість на-
зви блоку зазначається назва партії — правонаступника блоку.
5. Якщо особа, висунута блоком кандидатом на пост Президента України, є членом партії, яка вийшла із складу 
блоку, рішення про її висування блоком втрачає чинність з дня прийняття рішення партією про вихід з блоку.
6. Якщо рішення, передбачене частиною другою цієї статті, прийнято не пізніше ніж за шістдесят вісім днів до дня 
виборів, партія, що вийшла із складу блоку, а за обставин, зазначених у частині п'ятій цієї статті, також і блок мають 
право висунути кандидата на пост Президента України у порядку, передбаченому цим Законом. (Частина шоста 
статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
7. Якщо рішення, передбачене частиною другою цієї статті, прийнято пізніше ніж за шістдесят вісім днів до дня виб-
орів, партія, що вийшла із складу блоку, а за обставин, зазначених у частині п'ятій цієї статті, також і блок втрачають статус 
суб'єкта виборчого процесу. (Частина сьома статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
8. На підставі рішення, передбаченого частиною другою цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення відповідно про 
внесення відповідних змін до виборчої документації, про відмову у реєстрації кандидата або про скасування реєстрації кандидата.
9. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за двадцять шість днів до дня виборів прийняти рішення про 
розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з'їздами (зборами, конференціями) усіх партій, що входять до 
блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд 
цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та засвідчені печаткою партії, 
протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення подаються до Центральної виборчої комісії. (Частина дев'ята 
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статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
10. Якщо рішення, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, прийнято не пізніше ніж за шістдесят вісім днів до дня ви-
борів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидата на пост Президента України у порядку, 
передбаченому цим Законом. (Частина десята статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
11. Якщо рішення, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, прийнято пізніше ніж за шістдесят вісім днів до дня 
виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу. (Частина одинадцята 
статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
12. Якщо рішення, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, прийнято до реєстрації кандидата, висунутого бло-
ком, Центральна виборча комісія не розглядає питання про його реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийнято після 
реєстрації кандидата, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цього кандидата.

стаття 47. Порядок висування кандидатів партіями (блоками)

1. Партія (блок) може висунути одного кандидата на пост Президента України.
2. Партія (блок) може висунути кандидатом на пост Президента України особу, яка є членом цієї партії (членом пар-
тії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути 
обраним Президентом України.
3. Партія, що входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидата на пост Президента України та 
входити до складу іншого виборчого блоку.
4. Висунення кандидата партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком — на міжпартійному з'їзді 
(зборах, конференції) партій, що входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування 
кандидата, повинно брати участь не менше 200 делегатів.
5. Особа може бути висунута кандидатом на пост Президента України лише однією партією (одним блоком) згідно 
з волею кандидата.
6. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до 
блоку, зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про особу, висунуту кандидатом на пост Пре-
зидента України (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (за-
няття), місце роботи і місце постійного проживання), підсумки голосування щодо кандидата на пост Президента 
України. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та скріплюється печаткою партії (партій, 
що входять до блоку).
7. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) пар-
тій, що входять до блоку, з метою висунення кандидата на пост Президента України керівник партії (керівники пар-
тій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за два дні до дня 
проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної ви-
борчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.
8. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидата на пост Президента Ук-
раїни заздалегідь повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової 
інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.

стаття 48. Порядок самовисування

1. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону може бути обраним Президентом України, осо-
бисто подає до Центральної виборчої комісії засвідчену в установленому законом порядку заяву про самовису-
нення кандидатом на пост Президента України.
2. У заяві про самовисунення на пост Президента України мають міститися згода на оприлюднення біографічних 
відомостей і декларації про майно та доходи, зобов'язання в разі обрання передати у порядку, встановленому за-
коном, протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів в управління іншій особі належні йому 
підприємства та корпоративні права і припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до 
Конституції України та законів України несумісні з зайняттям посту Президента України.
3. До заяви додаються документи, передбачені частиною першою статті 51 цього Закону.

стаття 49. Грошова застава

1. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента 
України, або кандидатом на пост Президента України у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної 
виборчої комісії в розмірі два мільйони п'ятсот тисяч гривень.
2. Грошова застава повертається партії (партіям, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента 
України, чи кандидату на пост Президента України, якого включено до виборчого бюлетеня для повторного голосу-
вання. Якщо кандидата на пост Президента України не включено до виборчого бюлетеня для повторного голосу-
вання, грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України.
(Стаття 49 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 50. Декларація про майно та доходи кандидата на пост Президента України

1. Декларація про майно та доходи кандидата на пост Президента України та членів його сім'ї за рік, що передує 
року виборів, заповнюється власноручно кандидатом за формою декларації про майно та доходи державного служ-
бовця першої категорії, затвердженою Міністерством фінансів України станом на 1 січня року проведення виборів.
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2. Достовірність відомостей, поданих у декларації, перевіряється Державною податковою адміністрацією України 
за дорученням Центральної виборчої комісії. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню 
і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України.
3. Центральна виборча комісія публікує декларацію про майно та доходи кожного кандидата на пост Президента 
України у триденний строк після реєстрації кандидата в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр», а також роз-
міщує на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

стаття 51. Реєстрація кандидата на пост Президента України

1. Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання таких доку-
ментів:

1)  анкети кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією 
(заповнюється кандидатом особисто);

2)  автобіографії особи, висунутої кандидатом, обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повин-
на містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, 
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних поса-
дах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості 
про судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку;

3)  передвиборної програми кандидата, викладеної державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкова-
них знаків;

4)  документа про внесення грошової застави відповідно до статті 49 цього Закону;
5)  декларації про майно та доходи відповідно до статті 50 цього Закону;
6)  фотографій кандидата за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією.

2. Для реєстрації кандидатом у Президенти України особи, висунутої партією (блоком), крім документів, передба-
чених частиною першою цієї статті, подаються також такі документи:

1)  подання про реєстрацію кандидата, підписане керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) 
та скріплене печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);

2)  копії свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до 
блоку), засвідчені безоплатно Міністерством юстиції України після початку виборчого процесу;

3)  витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) кожної партії, що увійшла до складу виборчого блоку, про ут-
ворення виборчого блоку, засвідчений підписом керівника партії та скріплений печаткою цієї партії — у разі 
висунення кандидата блоком;

4)  угода про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидата блоком);
5)  витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що вхо-

дять до блоку) про висунення кандидата на пост Президента України від партії (блоку), який повинен містити 
відомості, передбачені частиною шостою статті 47 цього Закону. Витяг з протоколу повинен бути засвідчений 
керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою партії (печатками пар-
тій, що входять до блоку);

6)  заява особи, висунутої кандидатом, про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від цієї 
партії (блоку) та у зв'язку з цим на оприлюднення біографічних відомостей та декларації про майно та доходи, 
зобов'язання в разі обрання передати у порядку, встановленому законом, протягом місяця після офіційно-
го оприлюднення результатів виборів в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні 
права та припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та 
законів України несумісні з зайняттям посту Президента України.

3. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику партії, виборчого блоку партій, який подав до-
кументи, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік при-
йнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
4. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після початку виборчого процесу в порядку, передбаченому 
частиною п'ятою статті 45 цього Закону, повторно не подаються.
5. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за шістдесят вісім 
днів до дня виборів. (Частина п'ята статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
6. Особа, висунута кандидатом на пост Президента України, має право до дня реєстрації її кандидатом відкликати 
свою заяву про самовисунення чи про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від відповідної 
партії (блоку). Повторна заява особи про самовисунення чи про згоду балотуватися на виборах Президента України 
від цієї партії (блоку) не приймається.
7. У разі реєстрації кандидата уповноваженому представнику партії (блоку) або кандидата на пост Президента Ук-
раїни не пізніше наступного дня видається копія постанови про реєстрацію. Кандидату на пост Президента України 
не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про його реєстрацію видається посвідчення кандидата на 
пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Рішення про реєстрацію кан-
дидата на пост Президента України у цей же строк оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».
8. Якщо Центральна виборча комісія виявить у передвиборній програмі кандидата на пост Президента України 
ознаки положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення де-
ржавної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання 
на права і свободи людини, здоров'я населення, вона зобов'язана у п'ятиденний термін з дня подачі документів, пе-
редбачених цією статтею, звернутися до Верховного Суду України щодо встановлення судом цього факту.
9. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або від-
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мову у реєстрації кандидата на пост Президента України протягом п'яти днів з дня прийняття документів, передба-
чених цією статтею. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, рішення про реєстрацію кандидата на 
пост Президента України приймається Центральною виборчою комісією у п'ятиденний термін з дня отримання рі-
шення Верховного Суду України.
10. Центральна виборча комісія закінчує реєстрацію кандидатів на пост Президента України не пізніше ніж за шіст-
десят чотири дні до дня виборів. (Частина десята статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 
21.08.2009)
11. Перелік кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із зазначен-
ням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця постійного проживання, основного місця роботи 
(заняття), партійності, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюд-
нюється Центральною виборчою комісією в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».
12. Зареєстровані кандидати мають рівні права незалежно від порядку висунення.

стаття 52. Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України

1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата на пост Президента України у разі:
1)  порушення встановленого законом порядку утворення виборчого блоку та висунення кандидата;
2)  встановлення Верховним Судом України наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямо-

ваних на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, 
пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права 
і свободи людини, здоров'я населення;

3)  відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 51 цього Закону;
4)  припинення громадянства України або невиходу із громадянства іншої держави особою, висунутою канди-

датом на пост Президента України;
5)  виїзд особи, висунутої кандидатом, за межі України для постійного проживання;
6)  визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною чи набрання щодо неї законної сили обвинувальним 

вироком суду за вчинення умисного злочину;
7)  виникнення обставин, зазначених у частині п'ятій статті 46 цього Закону.

2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення 
не пізніше наступного дня після його прийняття видається (надсилається) уповноваженому представнику відповід-
ної партії (блоку) або кандидата.
3. Відмова у реєстрації кандидата не виключає можливість повторного подання партією (блоком) чи кандидатом 
заяви про реєстрацію кандидата.
4. Повторна заява про реєстрацію кандидата разом з виправленими відповідно до вимог цього Закону докумен-
тами може бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніш як за шістдесят шість днів до дня виборів. 
(Частина 4 статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Статтю 53 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Статтю 54 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Статтю 55 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 56. Скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України

1. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України 
у разі: [Положення абзацу першого частини першої статті 56 визнано конституційним згідно з Рішенням Консти-
туційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]

1)  звернення кандидата на пост Президента України у будь-який час після його реєстрації, однак не пізніше ніж 
за п'ять днів до дня виборів або дня повторного голосування, з письмовою заявою про відмову від балоту-
вання;

2)  виникнення обставин, передбачених частинами п'ятою та дванадцятою статті 46 цього Закону;
3)  припинення громадянства України кандидата на пост Президента України;
4)  вибуття кандидата на пост Президента України за межі України для постійного проживання;
5)  визнання кандидата на пост Президента України недієздатним чи набрання стосовно нього законної сили 

обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину.
2. Рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України опри-
люднюється в державних засобах масової інформації. [Положення частини другої статті 56 визнано конституцій-
ним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
3. Центральна виборча комісія оголошує попередження кандидату на пост Президента України та партії (блоку), 
яка його висунула, у разі:

1)  встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій 
кандидатом на пост Президента України, його довіреною особою, посадовою особою партії (блоку), яка ви-
сунула кандидата, а також на прохання кандидата або за дорученням кандидата або партії (блоку), яка його 
висунула, — іншою особою;

2)  встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям 
або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних 
паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом 
керівного органу якої є кандидат на пост Президента України, посадова особа партії (однієї з партій, що вхо-
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дить до блоку), яка висунула кандидата;
3)  встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту використання кандидатом при фінансуванні 

передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;
4)  якщо кандидат на пост Президента України, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах 

державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у 
закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залу-
чав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, 
зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;

5)  виявлення Центральною виборчою комісією суттєвої недостовірності поданих відповідно до цього Закону 
відомостей про кандидата, свідомо спотворених з метою ввести в оману виборців;

6)  у разі проведення кандидатом на пост Президента України, партією (блоком), яка висунула кандидата на пост 
Президента України, прямої чи опосередкованої передвиборної агітації поза строками, встановленими стат-
тею 57 цього Закону;

7)  порушення інших вимог цього Закону.
4. Рішення Центральної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату на пост Президента України чи 
партії (блоку) оприлюднюється в державних засобах масової інформації.
5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента Ук-
раїни чи про оголошення кандидату або партії (блоку) попередження у присутності кандидата на пост Президента 
України або уповноваженого представника партії (блоку), яка висунула цього кандидата. Про час розгляду цього пи-
тання зазначені особи повідомляються не пізніш як у день, що передує дню розгляду. У разі відсутності зазначених 
осіб без поважних причин, а при розгляді цього питання менш як за три дні до дня виборів чи дня повторного голо-
сування незалежно від причини це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності зазначе-
них осіб. [Положення частини п'ятої статті 56 визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду 
№ 26-рп/2009 від 19.10.2009]
6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, за які законом встановлено кримінальну або ад-
міністративну відповідальність, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів 
для перевірки і реагування відповідно до законів України.
7. Центральна виборча комісія доводить до відома кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка 
його висунула, рішення про скасування реєстрації кандидата або про оголошення йому попередження не пізніш 
як наступного дня з дня його прийняття та надає кандидату на пост Президента України або представнику пар-
тії (блоку), яка його висунула, копію цього рішення у той же строк. Якщо зазначене рішення прийнято напередодні 
дня виборів чи дня повторного голосування, копія цього рішення видається зазначеним у цій частині особам невід-
кладно.
8. У разі смерті кандидата на пост Президента України або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча 
комісія оголошує його таким, що вибув з балотування. Це рішення оприлюднюється в засобах масової інформації не 
пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня виборів.
(Стаття 56 у редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

розділ VIII 
Передвиборна аГітаЦія

стаття 57. Строки проведення передвиборної агітації

1. Кандидат на пост Президента України може розпочинати проведення передвиборної агітації наступного дня 
після його реєстрації Центральною виборчою комісією.
2. Передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем виборів.
3. Агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голо-
сування, і закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.
4. Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, встановленими у цій статті, забороняється.

стаття 58. Форми і засоби передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конс-
титуції України та законам України.
2. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на пост 
Президента України, політичні, ділові та особисті якості кандидатів, вести агітацію за або проти кандидатів.
3. До передвиборної агітації не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, 
які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій) про дії кандидатів 
на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Кон-
ституцією України або законами України.
4. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підго-
товку і проведення виборів, для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Пре-
зидента України.
5. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і прове-
дення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов надання кандидатам на пост Президента України 
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однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо і телебаченні.
6. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної окружної виборчої 
комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує ок-
ружна виборча комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх кан-
дидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією. Оплата за використання 
наданих приміщень здійснюється у порядку, встановленому у частині другій статті 39 цього Закону.
7. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право на договір-
ній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для прове-
дення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.
8. Кандидат на пост Президента України або його довірена особа повідомляє про час і місце проведення публіч-
них заходів передвиборної агітації відповідну окружну виборчу комісію.
9. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвибор-
ного публічного заходу чи передвиборної агітації за одного кандидата на пост Президента України, власник (во-
лодар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому 
кандидату на пост Президента України. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи 
постійному користуванні партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу.

стаття 59. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку 
і проведення виборів, забезпечує виготовлення не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів інформаційних 
плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із розрахунку 
по п'ять примірників на кожну виборчу дільницю. Ці плакати повинні містити передвиборні програми кандидатів 
на пост Президента України, подані ними до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидатів, із зазначенням 
прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності кандидата, 
а також фотографію кандидата. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються 
Центральною виборчою комісією. (Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 
21.08.2009)
2. Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом на пост Президента України або його уповноваженим пред-
ставником текст інформаційного плаката.
3. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України повинні бути однаковими за формою, розміром, 
поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією.
4. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України з розрахунку по п'ять примірників 
кожного плаката на кожну виборчу дільницю у встановленому Центральною виборчою комісією порядку пере-
даються відповідним виборчим комісіям, решта — кандидату або його уповноваженому представнику. Інформа-
ційні плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. (Частина четверта 
статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
5. Кандидат на пост Президента України може на власний розсуд виготовляти матеріали передвиборної агітації за 
рахунок і в межах коштів виборчого фонду кандидата. Партія, яка висунула кандидата (партія, що входить до блоку, 
який висунув кандидата), може виготовляти друкований матеріал передвиборної агітації кандидата з використан-
ням майна, що їй належить. Кандидат на пост Президента України може у такий же спосіб виготовляти матеріали 
своєї передвиборної агітації. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.
6. Кандидат на пост Президента України, партія (блок), яка висунула кандидата, зобов'язані подати по одному при-
мірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду 
та з використанням майна, що їм належить, не пізніш як на сьомий день з дня його виготовлення до Центральної ви-
борчої комісії.
7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або 
вказівку, що друк здійснено з використанням майна відповідно кандидата на пост Президента України або партії, їх 
тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за дев'яносто днів до дня виб-
орів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передви-
борної агітації. (Частина восьма статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 60. Загальний порядок використання засобів масової інформації

1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотри-
манням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.
2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, «круглих 
столів», прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та 
повідомлень про кандидата на пост Президента України, партію (блок), яка висунула кандидата, та в інших формах, 
що не суперечать Конституції України та законам України.
3. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право користува-
тися державними та комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету 
України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом.
4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, 
що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією.
5. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду 
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кандидата на пост Президента України здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкова-
ної площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду.
6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами 
масової інформації не пізніш як за дев'яносто сім днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати від-
повідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення виборів Президента 
України. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу визначається 
Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Де-
ржавним комітетом телебачення і радіомовлення України. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці 
ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб 
масової інформації не може надавати знижку на оплату окремому кандидату на пост Президента України чи пар-
тії (блоку), що висунула кандидата. (Частина шоста статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 
21.08.2009)
7. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з вибо-
рами Президента України, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кіль-
кість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.
8. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу кандидату на пост Президента України, 
не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату. Ця вимога не 
поширюється на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії — суб'єкти виборчого процесу 
(партії, що входять до блоку — суб'єкта виборчого процесу).
9. У разі призначення повторного голосування Центральна виборча комісія забезпечує надання ефірного часу, 
друкованих площ та друкування агітаційних матеріалів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділя-
ються на підготовку та проведення виборів, у сумі п'ятнадцяти тисяч розмірів мінімальної заробітної плати на кож-
ного кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

стаття 61. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації

1. Усі телерадіоорганізації зобов'язані не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів Президента України опублі-
кувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу і надіслати 
ці розцінки Центральній виборчій комісії. (Частина перша статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-
VІ від 21.08.2009)
2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, 
що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганіза-
ціями між 19-ю та 22-ю годинами.
3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без 
зміни обсягу мовлення) на час передвиборної агітації в період виборів Президента України з метою забезпечення 
регіональним державним телерадіоорганізаціям можливостей поширення їхніх програм та передвиборних передач 
у відповідних регіонах.
4. Кандидату на пост Президента України, зареєстрованому Центральною виборчою комісією, телерадіоорганіза-
ціями надається загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюд-
жету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 30 хвилин на загальнонаціональному 
телеканалі та 45 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 30 хвилин на регіональних телеканалах 
та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, 
міста Київ та Севастополь). Цей час кандидату надається на кожному із зазначених каналів тричі у рівних частках від 
загального часу. Обсяг та порядок використання ефірного часу, що виділяється за рахунок коштів, передбачених 
частиною дев'ятою статті 60 цього Закону, із забезпеченням рівних умов для кандидатів визначає Центральна виб-
орча комісія.
5. Протягом 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповід-
ного кандидата на пост Президента України забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст пере-
двиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї партії (блоку).
6. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу 
виходу їх в ефір складається відповідними державними та комунальними телерадіоорганізаціями за результатами 
жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій за 
рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ 
та Севастополь) за участю кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб або уповноважених представни-
ків кандидатів.
7. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок кош-
тів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються відповідно 
в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр», місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації у три-
денний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими ко-
місіями.
8. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними окружними ви-
борчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що 
виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною ви-
борчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними 
окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.
9. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України надається на підставі 
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угоди, що укладається між розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата та телерадіоорганіза-
цією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації 
надання ефірного часу забороняється.
10. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агіта-
цію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.
11. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу 
для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності — копії відповідних угод, платіжних документів і пере-
дач у запису на плівці та інших носіях інформації.

стаття 62. Процедура і строки проведення передвиборних теледебатів

1. Передвиборні дебати з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації (теледебати) 
між кандидатами на пост Президента України відбуваються в строки, передбачені статтею 57 цього Закону для про-
ведення передвиборної агітації. Теледебати проводяться між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі.
2. В одних теледебатах під час передвиборної кампанії одночасно можуть брати участь не більше двох кандидатів 
на пост Президента України. Графік проведення теледебатів складається за результатами жеребкування, що про-
водиться Центральною виборчою комісією за участю кандидатів на пост Президента України або їх довірених осіб. 
Результати жеребкування щодо графіку проведення теледебатів оприлюднюються в газетах «Голос України», «Урядо-
вий кур'єр» у триденний строк з дня затвердження цих результатів Центральною виборчою комісією за рахунок кош-
тів Державного бюджету України.
3. Кількість теледебатів має бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидатів на пост Президента України мож-
ливість участі в них не більше одного разу за наявності висловленого ними бажання про таку участь.
4. Тривалість теледебатів за участю однієї групи кандидатів на пост Президента України має бути не менше шістде-
сяти хвилин безперервного ефірного часу.
5. У разі якщо прийнято рішення про проведення повторного голосування, за п'ять днів до дня повторного го-
лосування в прямому ефірі на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України між 19-ю та 22-ю 
годинами організовуються теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бю-
летеня для повторного голосування, тривалістю не менше ста хвилин. Такі теледебати обов'язково транслюються на 
першому каналі Національної радіокомпанії України та можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мо-
влення. Кандидати на пост Президента України беруть участь в теледебатах особисто. У разі відмови одного з кан-
дидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах або неможливості його участі у них виділений для 
теледебатів час надається іншому кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації.
6. Проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України організовується Національною теле-
компанією України. Теледебати можуть також організовуватися та проводитися іншими телерадіоорганізаціями, що 
мають ліцензію на право користування каналами мовлення, незалежно від форми власності за ініціативою теле-
радіоорганізації.
7. Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів здійснюється Центральною виборчою комісією в 
межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, за відповідною уго-
дою, що укладається між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України.
8. Телерадіоорганізаціям забороняється переривати трансляцію теледебатів.

стаття 63. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

1. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право за рахунок 
і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в 
однаковому для всіх кандидатів поліграфічному виконанні в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» свою пе-
редвиборну програму, подану при його реєстрації, обсягом не більше дванадцяти тисяч друкованих знаків. Угода 
про публікацію зазначених матеріалів з редакціями зазначених газет укладається Центральною виборчою комісією.
2. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право за рахунок 
і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в 
однаковому для всіх кандидатів поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засо-
бах масової інформації свою передвиборну програму, подану при його реєстрації. Угода про публікацію вказаних 
матеріалів з редакцією відповідного засобу масової інформації укладається окружною виборчою комісією, зазначе-
ною у частині шостій статті 61 цього Закону. Обсяг та порядок використання друкованої площі, що виділяється за ра-
хунок коштів, передбачених частиною дев'ятою статті 60 цього Закону, із забезпеченням рівних умов для кандидатів 
визначає Центральна виборча комісія.
3. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються 
на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією та відповідними окружними ви-
борчими комісіями шляхом жеребкування за участю кандидатів на пост Президента України чи їх довірених осіб.
4. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм кандидатів на пост Президента 
України оприлюднюються відповідно у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр», у місцевих державних чи кому-
нальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження Центральною вибор-
чою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.
5. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агіта-
ційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності.
6. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між 
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розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України та редакцією друкова-
ного засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу 
масової інформації публікація цих матеріалів забороняється.
7. Редакції друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної ви-
борчої комісії зобов'язані надавати їй інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітацій-
них матеріалів кандидатів на пост Президента України, а в разі необхідності — надсилати їй копії відповідних угод, 
платіжних документів, а також відповідні публікації.

стаття 64. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
1)  особам, які не є громадянами України;
2)  органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам; [Офіцій-

не тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 64 див. у Рішенні Конституційного Суду № 
3-рп/2005 від 24.03.2005]

3)  членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій.
2. У військових частинах (формуваннях) та в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах передвиборна агі-
тація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ виконання покарань і слідчих ізоляторів 
окремими кандидатами на пост Президента України чи їх довіреними особами забороняється. Зустрічі цих осіб з ви-
борцями організовуються відповідними окружними виборчими комісіями разом з командирами військових частин 
(формувань) або керівниками установ виконання покарань і слідчих ізоляторів з обов'язковим повідомленням не 
пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх довірених осіб кандидатів на пост Президента України у відповідному тери-
торіальному окрузі.
3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конс-
титуційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її 
безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, ра-
сової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.
4. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим праців-
никам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно 
до вимог частини дев'ятої статті 61 і частини шостої статті 63 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кан-
дидатів на пост Президента України, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій 
формі. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виб-
орчої комісії діяльність цих засобів масової інформації за рішенням суду може бути тимчасово припинена.
5. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України. 
Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат на пост Президента України вважає явно недос-
товірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш як за два дні до дня ви-
борів зобов'язаний надати кандидату на пост Президента України, партії (блоку), щодо яких поширено недостовірні 
відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телеба-
ченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом чи партією (блоком) 
матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою «Спростування» на тому 
ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити 
посилання на відповідні публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на 
факти, що спростовуються. Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюва-
тися за рахунок засобу масової інформації.
6. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоп-
латно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація 
або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кре-
дитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного канди-
дата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців, зазначеним у пункті 1 частини третьої статті 56 
цього Закону.
7. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо 
заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, 
лотерей. Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газе-
тах «Голос України» і «Урядовий кур'єр» на першій сторінці та транслюється телерадіоорганізаціями, починаючи за 
двадцять два дні до дня виборів. (Частина сьома статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 
21.08.2009)
8. Регіональні державні та комунальні телерадіоорганізації не повинні перекривати своїми передачами передви-
борні програми кандидатів на пост Президента України, які транслюються на загальнонаціональних каналах мов-
лення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
9. Центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення та радіомовлення разом 
з підпорядкованими йому державними телерадіоорганізаціями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким транс-
ляція передвиборної агітаційної програми одного кандидата на Першому Національному каналі Національної те-
лекомпанії України не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншого кандидата на першому каналі 
Національної радіокомпанії України, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного 
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.
10. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост 
Президента України або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена від ін-
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ших матеріалів і означена як така.
11. Забороняється переривати передачі передвиборних програм кандидатів на пост Президента України, партій 
(блоків), які їх висунули, рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.
12. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на тери-
торії України.
13. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом ос-
танніх п'ятнадцяти днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки 
щодо кандидатів на пост Президента України.
14. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідом-
лень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці до-
рожнього руху.
15. Кандидатам на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконав-
чої влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, 
організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або викорис-
товувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), 
службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також викорис-
товувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації. [Офіційне тлума-
чення положень частини 15 статті 64 див. у Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/2005 від 24.03.2005]
16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не міс-
тять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
17. Проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження 
виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост 
Президента України) та розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації заборо-
няється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24-ї години останньої п'ятниці, що передує дню виборів чи 
дню повторного голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування.
18. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час 
голосування до його закінчення.
19. У разі надходження до Центральної або окружної виборчої комісії заяви, скарги щодо порушень вимог час-
тин третьої, шостої, десятої — вісімнадцятої цієї статті відповідна виборча комісія негайно надсилає цю заяву чи 
скаргу до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законодавства України. 
Про результати перевірки та вжиті заходи правоохоронні органи повідомляють відповідну виборчу комісію у три-
денний строк з дня надходження заяви або скарги. (Частина дев'ятнадцята статті 64 в редакції Закону № 1616-VІ 
від 21.08.2009)

розділ IX 
Гарантії діяльності кандидатів на Пост Президента україни та офіЦійниХ сПостеріГачів

стаття 65. Гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України

1. Кандидату на пост Президента України не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації 
від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.
2. Кандидат на пост Президента України з часу своєї реєстрації до закінчення виборчого процесу не може бути 
звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним ор-
гану, командира військового формування (частини). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу ро-
боту, скерований у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні 
(перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.
3. Кандидат на пост Президента України має право на безоплатний проїзд всіма видами пасажирського транс-
порту (за винятком таксі) в межах території України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на 
проведення виборів Президента України.
4. Держава забезпечує охорону кандидатів на пост Президента України під час виборчого процесу відповідно до 
Закону України «Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб».

стаття 66. Уповноважені представники кандидатів на пост Президента України

1. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право делегувати 
одного уповноваженого представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який представ-
ляє його інтереси в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
2. Уповноваженим представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії може 
бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути уповноваженим представником кандидата на пост 
Президента України член виборчої комісії, посадова особа органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-
дування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, 
Служби безпеки України, особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби Ук-
раїни, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу. (Частина друга статті 66 із змінами, внесеними 
згідно з Законом № 1254-VI від 14.04.2009)
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3. Заява про реєстрацію уповноваженого представника кандидата на пост Президента України за підписом, за-
свідченим в установленому законом порядку, особи, висунутої кандидатом на пост Президента України, подається 
до Центральної виборчої комісії одночасно із заявою про реєстрацію кандидата на пост Президента України. У заяві 
про реєстрацію уповноваженого представника кандидата на пост Президента України зазначаються прізвище, ім'я, 
по батькові уповноваженого представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, зай-
мана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представ-
ляти інтереси кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії.
4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині третій 
цієї статті, реєструє уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній вибор-
чій комісії та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у 
реєстрації (скасування реєстрації) кандидата на пост Президента України повноваження уповноваженого представ-
ника кандидата у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.
5. Уповноважений представник кандидата на пост Президента України з дня його реєстрації Центральною вибор-
чою комісією до припинення своїх повноважень або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від ви-
робничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, 
установи, організації або уповноваженим ним органом.
6. Уповноважений представник кандидата на пост Президента України має право у будь-який час до дня виборів 
звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.
7. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня виборів або дня повторного голосування може 
прийняти рішення про відкликання уповноваженого представника та про делегування іншої кандидатури замість 
вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої ко-
місії у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.
8. На підставі заяви, поданої відповідно до частини шостої або сьомої цієї статті, не пізніше третього дня після 
її надходження, а поданої напередодні і в день виборів, — невідкладно Центральна виборча комісія приймає рі-
шення про скасування реєстрації уповноваженого представника кандидата. Копія рішення видається уповноваже-
ному представнику кандидата або надсилається на адресу кандидата на пост Президента України.
9. Посвідчення уповноваженого представника кандидата на пост Президента України, повноваження якого при-
пинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до Центральної виборчої комісії.
10. Уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії має право:

1)  бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з 
виборами Президента України, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу;

2)  знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії, її рішеннями, документами і ма-
теріалами, на підставі яких ці рішення приймалися, отримувати копії цих рішень;

3)  знайомитися невідкладно з протоколами, телефонограмами та іншими офіційними повідомленнями, що над-
ходять до Центральної виборчої комісії від окружних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповід-
ному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій 
про підрахунок голосів на виборчій дільниці;

4)  на інші права, передбачені цим Законом.

стаття 67. Довірені особи кандидата на пост Президента України

1. Кандидат на пост Президента України може мати не більше п'яти довірених осіб в єдиному загальнодержавному 
виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному територіальному окрузі. Довірена особа кандидата повинна 
відповідати вимогам, зазначеним у частині другій статті 66 цього Закону.
2. Довірені особи кандидата ведуть агітацію за обрання його Президентом України, сприяють кандидату на пост 
Президента України у проведенні виборчого процесу, представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими 
комісіями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, 
об'єднаннями громадян, виборцями.
3. Заява про реєстрацію довірених осіб кандидата за підписом кандидата на пост Президента України, засвідче-
ним у встановленому законом порядку, подається до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації 
кандидата. У заяві про реєстрацію довірених осіб зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної довіреної особи, 
відповідний виборчий округ, громадянство довіреної особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана 
посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти ін-
тереси кандидата на пост Президента України у відповідному виборчому окрузі. Підписи зазначених осіб засвідчу-
ються у встановленому законом порядку.
4. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині третій 
цієї статті, реєструє довірених осіб кандидата на пост Президента України та видає уповноваженому представнику 
кандидата на пост Президента України їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
5. Довірена особа кандидата з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень 
або закінчення виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збере-
ження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 
органом.
6. У разі скасування реєстрації кандидата на пост Президента України повноваження довірених осіб кандидата 
вважаються припиненими з дня прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата.
7. Довірена особа кандидата має право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії 
із заявою про складення своїх повноважень.
8. Кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання 
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довіреної особи та про внесення іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з письмовою згодою 
внесеної кандидатури подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому у частині третій цієї 
статті.
9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини сьомої або восьмої цієї статті, не пізніше третього дня після її 
надходження, а поданої напередодні і в день виборів, — невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення 
про скасування реєстрації довіреної особи кандидата. Копія рішення видається уповноваженому представнику кан-
дидата або надсилається на його адресу.
10. Посвідчення довіреної особи кандидата, повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу, не-
гайно повертається до Центральної виборчої комісії.

стаття 68. Офіційні спостерігачі

1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, пар-
тій (блоків), які висунули кандидатів. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть 
вести спостереження за ходом виборчого процесу.
2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у по-
рядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією резуль-
татів виборів Президента України.
3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження 
у разі встановлення фактів грубого або систематичного порушення ним Конституції України та законів України. Про 
припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.

стаття 69. Офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, 
партій (блоків), які висунули кандидата

1. Офіційним спостерігачем від кандидата на пост Президента України, від партії (блоку), яка висунула кандидата, 
зареєстрованого Центральною виборчою комісією, може бути громадянин України, який має право голосу і не є чле-
ном виборчої комісії. Не може бути офіційним спостерігачем член виборчої комісії, посадова або службова особа 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та на-
чальницького складу органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, особа рядового і начальницького складу 
Державної кримінально-виконавчої служби України та особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу. 
(Частина перша статті 69 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1254-VI від 14.04.2009)
2. Офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України реєструється окружною виборчою комісією за 
поданням довіреної особи кандидата у відповідному територіальному окрузі за підписом цієї довіреної особи.
3. Офіційний спостерігач від партії (блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, реєструється 
окружною виборчою комісією за поданням відповідно республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, 
Київської та Севастопольської міської організації партії (організацій партій, що входять до блоку), яка висунула кан-
дидата, за умови, що ці організації зареєстровані у встановленому законом порядку, за підписом керівника від-
повідної організації партії (організацій партій, що входять до блоку), засвідченим печаткою цієї організації партії 
(печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку).
4. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, 
адреса місця проживання, номери телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спос-
терігачами від відповідного кандидата, відповідної партії (блоку).
5. Подання про реєстрацію спостерігача від кандидата на пост Президента України, партії (блоку), яка висунула 
кандидата, зазначене у частинах третій та четвертій цієї статті, вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не 
пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
6. Відповідна окружна виборча комісія не пізніш як наступного дня після внесення подання видає офіційним спос-
терігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
7. Офіційний спостерігач має право:

1)  перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів ко-
місії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізич-
но;

2)  робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;
3)  бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосуван-

ня виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;
4)  бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій 

відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою 
статті 28 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення 
підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;

5)  звертатися до відповідної виборчої комісії із скаргою щодо порушень цього Закону в разі їх виявлення;
6)  складати акти про виявлені порушення цього Закону, що підписуються ним та не менш як двома виборцями, 

які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживан-
ня, та подавати їх до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 94 цього Закону;

7)  отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення ре-
зультатів голосування, а також інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

8)  мати інші права, передбачені цим Законом.
8. Офіційний спостерігач не має права:
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1)  протиправно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або 
заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2)  заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;
3)  бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

9. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем вимог частини восьмої цієї статті виб-
орча комісія своїм рішенням, прийнятим у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 28 цього Закону, 
може позбавити його права бути присутнім на засіданні виборчої комісії.
10. Керівний орган республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської 
організації партії (організацій партій, що входять до блоку), довірена особа кандидата на пост Президента України 
від імені кандидата мають право відкликати свого офіційного спостерігача шляхом звернення з письмовою заявою 
до відповідної окружної виборчої комісії про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації ін-
шої особи в порядку, встановленому цим Законом.
11. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії із заявою про скла-
дення своїх повноважень. На підставі такої заяви окружною виборчою комісією приймається рішення, копія якого 
надається довіреній особі кандидата або надсилається відповідній організації партії (блоку).

стаття 70. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою ко-
місією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сім днів до дня ви-
борів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України. (Частина перша статті 70 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається 
не пізніш як за п'ять днів до дня виборів Центральною виборчою комісією.
3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій 
посвідчення за встановленою нею формою.
4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на тери-
торії України.
5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:

1)  бути присутнім на зустрічах кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, представників партій 
(блоків), які висунули кандидатів, з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих ко-
місій;

2)  знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
3)  бути присутнім на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні 

підсумків голосування окружними виборчими комісіями;
4)  робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;
5)  висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів Президента України та вдосконалення 

законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням 
вимог законодавства України;

6)  утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням 
з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах пов-
новажень, передбачених цим Законом.

6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і 
незалежно.
7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та 
виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійс-
ненні ними їх повноважень.
8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних 
організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які скерували їх в Україну, або за власні кошти цих 
спостерігачів.
9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій ста-
тус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу вибор-
чих комісій.

розділ X 
Проведення Голосування, визначення результатів виборів Президента україни

стаття 71. Виборчий бюлетень

1. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України, а також форма вибор-
чого бюлетеня для повторного голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двад-
цять два дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною 
виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування. (Частина перша статті 71 із змі-
нами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.
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3. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення виборів (бюлетень для повторного голосування 
— дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, крім спе-
ціальних виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини десятої статті 20, а також позначені місця для пе-
чатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме 
виборчий бюлетень.
4. До виборчого бюлетеня для голосування в день виборів вносяться відомості в алфавітному порядку за прізви-
щами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народ-
ження, місця проживання, місця роботи (занять), партійності кандидата, суб'єкта висунення кандидата. Праворуч 
напроти відомостей про кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у ви-
борчому бюлетені зазначається: «Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України» і праворуч від цих 
слів розташовується порожній квадрат.
5. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосу-
вання.
6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен міс-
тити назву та дату виборів (дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу, номер вибор-
чої дільниці, а також позначені місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису 
виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який 
видаватиме виборчий бюлетень.
7. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кіль-
кість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці. (Статтю 71 доповнено частиною сьомою 
згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
8. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо зни-
щення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка ут-
ворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради 
України мають свої партійні фракції (фракції блоків), та кандидатів у Президенти України не пізніш як у день за-
твердження форми виборчого бюлетеня. Статтю 71 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1616-VІ від 
21.08.2009)

стаття 72. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для го-
лосування в день виборів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за сім днів до дня виборів на 
підставі угод, укладених нею з цими підприємствами. Виборчі бюлетені для повторного голосування повинні бути 
виготовлені у тому ж порядку не пізніш як за шість днів до дня повторного голосування. (Частина перша статті 72 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені уго-
дою на виготовлення виборчих бюлетенів.
3. Виборчі бюлетені Центральна виборча комісія отримує в упаковці підприємства-виготовлювача.
4. Виборчі бюлетені для голосування у день виборів чи в день повторного голосування відповідно друкуються на 
однаковому папері за формою та текстом, затвердженими Центральною виборчою комісією, і повинні бути однако-
вими за розміром, кольором та змістом.
5. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.
6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів Президента України у пла-
ванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як 
виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією.
7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України Центральна виборча комісія 
приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни вносяться до виборчих бюлетенів членами 
дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, 
повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
8. Виборчий бюлетень, до якого не внесені зміни, передбачені у частині сьомій цієї статті, вважається недійсним. 
Виборчий бюлетень, до якого внесені зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рі-
шення, вважається недійсним.

стаття 73. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям

1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії на своєму засіданні. Про 
прийняття виборчих бюлетенів окружна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною 
виборчою комісією. Протокол складається в трьох примірниках і підписується всіма членами окружної виборчої ко-
місії та представниками Центральної виборчої комісії, які здійснюють передачу виборчих бюлетенів, а також кан-
дидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами від кандидатів та партій 
(блоків), які присутні на засіданні комісії. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої ко-
місії, другий — зберігається в окружній виборчій комісії, третій — невідкладно вивішується в приміщенні окружної 
виборчої комісії для загального ознайомлення.
2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної ви-
борчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який 
опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і пос-
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тійно (до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів або дня повторного голосування на своєму засіданні 
передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені прий-
мають не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
4. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів окружною виборчою комісією складається 
протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:

1)  номер територіального виборчого округу;
2)  номер виборчої дільниці;
3)  кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу;
4)  кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;
5)  прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;
6)  кількість виборчих бюлетенів, які залишаються на зберіганні в окружній виборчій комісії.

5. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у трьох примірниках 
і підписується всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії, а також кандидатами на пост Пре-
зидента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами від кандидатів та партій (блоків), які присутні 
на засіданні комісії. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий — збері-
гається в окружній виборчій комісії, третій — невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для 
загального ознайомлення. Витяг з протоколу із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої діль-
ниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали ви-
борчі бюлетені.
6. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються у порядку, вста-
новленому Центральною виборчою комісією.
7. Усі виборчі бюлетені із зазначеними номерами виборчих дільниць передаються відповідним дільничним виб-
орчим комісіям. Виборчим комісіям дільниць, утворених відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону, пе-
редаються виборчі бюлетені без зазначення номера виборчої дільниці у кількості, яка дорівнює кількості громадян, 
включених до списку виборців на виборчій дільниці на день отримання бюлетенів, з резервом, обсяг якого встанов-
люється Центральною виборчою комісією.
8. Кожен член окружної виборчої комісії, кандидат на пост Президента України, його довірена особа, офіційний 
спостерігач від кандидата, партії (блоку), які були присутні при переданні виборчих бюлетенів, мають право на їх 
прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій та п'ятій цієї статті протоколів, засвідчені голо-
вою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії 
протоколу для кожного члена комісії та кожного кандидата на пост Президента України.
9. Члени дільничної виборчої комісії транспортують отримані виборчі бюлетені до приміщення дільничної вибор-
чої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.
10. Приймання виборчих бюлетенів відбувається невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені, 
на засіданні дільничної виборчої комісії. При цьому члени дільничної виборчої комісії перераховують отримані бю-
летені, проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. На ви-
борчих дільницях, утворених відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону, у визначених місцях виборчого 
бюлетеня та контрольного талона проставляється також номер виборчої дільниці. У разі невідповідності встановле-
ної перерахуванням кількості бюлетенів та кількості, зазначеної у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про 
передання бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про це за формою, встановленою 
Центральною виборчою комісією, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини роз-
ходження. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виб-
орчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, 
вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної комісії та зафіксована в акті про розходження.
11. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опеча-
тується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до 
дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

стаття 74. Приміщення для голосування

1. Голосування проводиться у спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни 
(кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих ск-
риньок. Обладнання приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.
2. Виконавчі органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до закону здійс-
нюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, які придатні 
для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією. 
Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці (з кількістю виборців до 500 осіб) повинно мати площу не 
менше 50 квадратних метрів, середньої (від 500 до 1500 виборців) — не менше 75 квадратних метрів, великої (понад 
1500 виборців) — не менше 90 квадратних метрів.
3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного го-
лосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін (кімнат) повинна бути не менше двох, для середніх 
— не менше чотирьох, для великих — не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування пла-
нується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, 
виборчі скриньки були у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають 
право бути присутніми в приміщенні для голосування.
4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок — великих (стаціонарних) 
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та малих (переносних). Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з прозорого матеріалу, які визначаються 
Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох великих та двох малих виб-
орчих скриньок, середня — не менше трьох великих і двох малих скриньок, велика — не менше чотирьох великих 
і трьох малих скриньок. Виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при під-
ході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.
5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому по-
рядку розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства 
про вибори Президента України, інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України, які розміщуються в 
алфавітному порядку (в порядку розміщення кандидатів у виборчому бюлетені).

стаття 75. Підготовка до голосування у день виборів (день повторного голосування)

1. Голосування проводиться у день виборів та у день повторного голосування з 8-ї до 20-ї години. На закордонних 
виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.
2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія повідомляє виборців не пізніш як за сім днів до дня його 
проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини десятої статті 20 цього 
Закону — напередодні дня виборів.
3. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забез-
печення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.
4. Дільнична виборча комісія не раніш як за сорок п'ять хвилин до початку голосування проводить засідання, на 
якому відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі 
витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або 
акта, зазначеного у частині десятій статті 73 цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих діль-
ничною виборчою комісією. Ці відомості секретар комісії заносить до протоколу дільничної виборчої комісії про 
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності під-
писів чи печатки на ній дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ та окружну 
виборчу комісію. Після цього члени дільничної виборчої комісії перераховують виборчі бюлетені, про що скла-
дається акт, який підписується всіма присутніми при цьому на засіданні дільничної виборчої комісії та скріплюється 
печаткою комісії. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отрима-
них дільничною виборчою комісією.
(Частину шосту статті 75 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Частину сьому статті 75 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Частину восьму статті 75 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Частину дев'яту статті 75 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.20090
10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам 
дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним 
спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. 
Після огляду кожної скриньки вона пломбується або опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого 
у неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, 
час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної ви-
борчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист під-
писується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова 
комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після опечатування останньої 
виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа і встановлення великих (стаціонарних) виборчих скри-
ньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Малі (переносні) 
виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів ко-
місії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону.

стаття 76. Організація і порядок голосування

1. При проведенні голосування на виборчій дільниці член дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців 
по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем одного із документів, зазначених у частині другій 
статті 2 цього Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень для голо-
сування. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні 
виборчого бюлетеня та у списку виборців. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує 
свої прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Робити 
на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.
(Частину другу статті 76 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
3. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.
4. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час запов-
нення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може 
самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії 
скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх 
довірених осіб, офіційних спостерігачів.
5. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від 
інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування шляхом 
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підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам забороняється.
6. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його во-
левиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує. Виборець 
може голосувати лише за одного кандидата або не підтримати жодного кандидата на пост Президента України. У 
разі непідтримання жодного кандидата виборець робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волеви-
явлення, у квадраті напроти слів: «Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України».
7. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фі-
зичних вад самостійно опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної ви-
борчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост 
Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.
8. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менш 
як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних кандидатів на пост Президента України, у спосіб, 
що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування 
в полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог 
цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.
9. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з пись-
мовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший 
виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною 
першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти 
прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що 
складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикориста-
ний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.
10. О 20-й годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право 
проголосувати лише виборці, які перебувають у приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, 
встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця при-
міщення зачиняється, і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути 
присутніми на засіданні виборчої комісії.
11. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором Ук-
раїни, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, 
визначеного частиною першою статті 75 цього Закону, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до 
списку виборців. Підрахунок голосів на таких дільницях проводиться одразу після оголошення про закінчення голо-
сування у порядку, встановленому цим Законом.

стаття 77. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування

1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути для голосування до приміщення звичайної виборчої діль-
ниці, де він включений до списку виборців, а також виборець, який включений до списку виборців на спеціальній 
виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути до 
приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої комісії з прохан-
ням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із зазначенням місця пере-
бування виборця може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування.
2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виб-
орчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та місце 
проживання (місце перебування) виборця.
3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів 
після закінчення строку подання таких заяв робить витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною 
виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі «підпис виборця» секретар дільничної виборчої комісії ро-
бить запис «голосує за місцем перебування».
4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної 
виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних кандидатів на 
пост Президента України.
5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виб-
орці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.
6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбу-
вають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії ви-
даються виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців, витяг зі списку 
виборців та опломбована або опечатана переносна виборча скринька, в яку при цьому опускається контрольний 
лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосу-
вання за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів 
дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виб-
орчої комісії, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами, їхні під-
писи скріплюються печаткою комісії.
7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спос-
терігачі.
8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої ко-
місії на підставі витягу зі списку виборців за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених у час-
тині другій статті 2 цього Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень. 
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Член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих 
бюлетенях та контрольних талонах. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу 
зі списку виборців, заповнює виборчий бюлетень у порядку, передбаченому частиною шостою статті 76 цього За-
кону, та опускає його у виборчу скриньку.
9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який 
видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку «голосував за 
місцем перебування», зазначає свої прізвище та ініціали і розписується.
10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосу-
вання, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються пись-
мові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.
11. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.

стаття 78. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці

1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої 
комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.
2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без пере-
рви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
3. У разі необхідності на початку засідання дільнична виборча комісія розглядає питання, передбачені частиною 
восьмою статті 28 цього Закону.
4. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності 
викладених положень цієї статті.
5. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення 
голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії.
6. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кіль-
кість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
7. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується 
і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані 
виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані 
виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині дев'ятій статті 76 цього Закону, запаковуються. На па-
кеті робиться напис «Невикористані виборчі бюлетені», зазначаються номер територіального округу, номер вибор-
чої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів 
дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку 
виборців. Ця кількість оголошується.
9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців 
та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується.
10. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості виборців, 
які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині восьмій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до 
протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу «Кількість виборців, які отримали виборчі 
бюлетені».
11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості підписів 
виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням 
дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виб-
орчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи 
скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які от-
римали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на 
виборчій дільниці.
12. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, виготовлений згідно з частиною третьою статті 77 
цього Закону, заяви, на підставі яких складався витяг із списку, відкріпні посвідчення, рішення суду про включення 
виборця до списку виборців у день голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис «Список 
виборців», зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться 
підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
13. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються. На пакеті робиться напис «Контрольні талони», зазна-
чаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і 
час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
14. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кіль-
кості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою 
комісією. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рі-
шенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільнич-
ної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. 
Підписи скріплюються печаткою комісії.
15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.
16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують 
цілісність виборчої скриньки, складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується 
присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені 
особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.
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17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються перенос-
ні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а 
останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також 
іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.
18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени діль-
ничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (для переносної вибор-
чої скриньки — контрольних листів).
19. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична 
виборча комісія при цьому підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. При цьому пе-
ревіряється наявність у цій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.
20. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, вста-
новленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бю-
летенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості 
виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.
21. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено 
в контрольному листі у цій скриньці, дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, 
акт про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виб-
орчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при 
підрахунку голосів виборців.
22. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках рішення 
щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при 
встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, прий-
мається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.
23. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь 
у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються. На пакеті робиться напис «Виборчі бюлетені, що 
не підлягають врахуванню», зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запа-
кованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії 
та печатка комісії.
24. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів, за винятком бюлетенів, які не підлягають 
врахуванню. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бю-
летені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підра-
ховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це 
питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час 
його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запакову-
ються в окремий пакет. До предметів відносять і контрольні листи. На пакеті робиться напис «Предмети», зазнача-
ються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх 
членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Встановлена у підсумку підрахунку кількість є кількістю виб-
орців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про 
підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
25. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й 
ініціали кандидатів, написи «недійсні», «проти всіх». При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою ко-
місією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення 
виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом го-
лосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду вибор-
чого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.
26. Недійсними вважаються виборчі бюлетені:

1)  на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;
2)  якщо зазначені на виборчому бюлетені номери територіального округу або виборчої дільниці не відповіда-

ють номерам територіального округу чи виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів;
3)  на яких не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, 

або міститься підпис особи, яка не є членом виборчої комісії цієї виборчої дільниці;
4)  за наявності обставин, зазначених у частині восьмій статті 72 цього Закону;
5)  якщо у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів чи проти прізвища 

кандидата і тексту «Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України»;
6)  якщо не поставлено жодної позначки;
7)  якщо не відірвано контрольні талони;
8)  якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

27. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою ко-
місією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час 
огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.
28. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії 
до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На 
пакеті робиться напис «Недійсні виборчі бюлетені», зазначаються номер територіального округу, номер виборчої 
дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх 
членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
29. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Прези-
дента України, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України. 
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Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. 
Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії до про-
токолу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
30. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи 
дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних вибор-
чих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата, та кількості 
виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична 
виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого роз-
ходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати при-
сутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.
31. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, та виборчі 
бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо. На 
пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, «Не підтримали жодного кандидата», номер тери-
торіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, став-
ляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

стаття 79. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців

1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій 
дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та 
цифрами заносяться:

1)  кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;
2)  кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
3)  кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
4)  кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
5)  кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
6)  кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
7)  кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
8)  кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.

3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією 
у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. 
Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) 
його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу зобов'язані підписати голова, 
заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсут-
ності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності 
підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають право 
підписати кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні при 
підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов'язаний 
викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійснос-
ті протоколу. [Положення абзацу другого частини четвертої статті 79 визнано конституційним згідно з Рішенням 
Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009] (Частина четверта статті 79 в редакції Закону № 1616-VІ від 
21.08.2009)
5. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також 
внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.
6. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі 
дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні роз-
глядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка «Уточ-
нений». При цьому перерахунок бюлетенів не робиться. Протокол з позначкою «Уточнений» складається у кількості 
примірників, зазначених у частині третій цієї статті.
7. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на ви-
борчій дільниці, а за наявності — і відповідні примірники протоколу з поміткою «Уточнений» запаковуються. На 
пакеті робиться напис «Протокол про підрахунок голосів», зазначаються номер територіального округу, номер ви-
борчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка 
комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій діль-
ниці зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно 
вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику 
протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.
8. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при 
підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій 
статті протоколу, засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розра-
хунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата та для кожного офіційного спостерігача.
9. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, 
встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного 
протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується 
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головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запа-
ковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок 
голосів виборців на виборчій дільниці. (Статтю 79 доповнено частиною дев‘ять згідно із Законом № 1616-VІ від 
21.08.2009)
10. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, ви-
борчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими 
думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийня-
тими комісією, невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до окружної виборчої комісії.

стаття 80. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею 
порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення вибор-
ців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності лише таких 
обставин:

1)  випадків незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою 
особою, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 76 цього Закону; голосування особами, які 
не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або 
включені до нього безпідставно; голосування особою більше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять 
відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

2)  виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більше ніж на десять відсо-
тків кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;

3)  знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту вибор-
чих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості виборців, які взяли участь 
у голосуванні на виборчій дільниці.

2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія 
складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється 
печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про 
визнання голосування на виборчій дільниці у відповідному окрузі недійсним.
3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виб-
орчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пун-
ктах 1–6 частини другої статті 79 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк. Протоколи складаються 
дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 79 цього Закону.
4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запако-
вуються. На пакеті робиться напис «Виборчі бюлетені», зазначаються номер територіального округу, номер вибор-
чої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів 
дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт, на під-
ставі якого прийнято це рішення, додаються до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

стаття 81. Порядок транспортування і передачі документів до окружної виборчої комісії

1. Транспортування документів, зазначених у частині десятій статті 79 цього Закону, здійснюється головою діль-
ничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представни-
ками різних кандидатів, у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Інші члени дільничної виборчої комісії, 
кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі за їх бажанням можуть також супроводжувати транспорту-
вання таких документів. Супроводження таких документів іншими особами забороняється. Під час транспортування 
документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією. (Частина 
перша статті 81 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
2. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах та інші доку-
менти дільничної виборчої комісії передаються відповідній окружній виборчій комісії на її засіданні.
3. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що пе-
ребуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, після його підпи-
сання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою 
технічних засобів зв'язку до відповідної окружної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї пер-
шого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, інших документів, за-
значених у частині десятій статті 79 цього Закону. (Частина третя статті 81 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1616-VІ від 21.08.2009)
4. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці після його підписання чле-
нами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних 
засобів зв'язку до відповідної окружної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і дру-
гого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці через відповідні центральні ор-
гани виконавчої влади в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші 
документи, зазначені у частині десятій статті 79 цього Закону. (Частина четверта статті 81 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
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стаття 82. Порядок прийняття та розгляд документів 
дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією

1. З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безпе-
рервно до встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени окружної ви-
борчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні комісії.
2. Засідання окружної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безпере-
рвного засідання, який зобов'язані підписати голова, заступник голови, секретар або член комісії, який виконував на 
зазначеному засіданні обов'язки секретаря, та інші члени окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. 
До протоколу додаються (за наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийня-
тим комісією рішенням.
У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член комісії зобов'язаний викласти у письмовій формі 
свою окрему думку, яка додається до протоколу.
Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійснос-
ті протоколу. (Частина друга статті 82 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
3. На початку засідання окружної виборчої комісії, зазначеного у частині першій цієї статті, комісія перераховує, 
погашає і запаковує невикористані виборчі бюлетені, які до дня виборів включно зберігалися у приміщенні окруж-
ної виборчої комісії. Ці дії виконуються у порядку, зазначеному у частині сьомій статті 78 цього Закону.
4. На засіданні окружної виборчої комісії приймаються, розглядаються та оголошуються протоколи дільничних 
виборчих комісій про підсумки голосування на відповідних виборчих дільницях, а також передаються інші доку-
менти дільничних виборчих комісій, передбачені частиною десятою статті 79 цього Закону. Час прийняття окружною 
виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії, перелік прийнятих документів і занесені до протоколу ві-
домості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії. (Частина четверта статті 82 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
5. При прийнятті окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів ви-
борців на виборчій дільниці у відповідному окрузі занесені до нього відомості оголошуються.
6. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці 
виправлень, помилок, неточностей окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу 
комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог частини шостої статті 79 цього Закону. Під час розгляду 
цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколу про підра-
хунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в окружній виборчій комісії.
7. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання 
про внесення змін до протоколу без перерахунку бюлетенів. Протокол з поміткою «Уточнений» транспортується і 
передається окружній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 81 цього Закону.
8. За наявності скарг, заяв, відповідно оформлених актів, складених кандидатами, їх довіреними особами та офіцій-
ними спостерігачами, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку го-
лосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, 
окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виб-
орчій дільниці.
9. У разі наявності акта або письмової заяви осіб, зазначених у частині першій статті 81 цього Закону, про по-
рушення вимог цього Закону під час транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій 
дільниці та інших документів до окружної виборчої комісії окружна виборча комісія може, а у разі наявних ознак 
розпечатування пакетів із запакованими документами зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок го-
лосів виборців на цій дільниці.
10. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії 
до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберіга-
ються у приміщенні засідання окружної виборчої комісії.
11. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією з 
обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і при-
йняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку окружною ви-
борчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої 
комісії, і можуть бути присутніми кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
12. Окружна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на цій дільниці складає протокол 
про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Централь-
ною виборчою комісією.
13. Протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складаються окруж-
ною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу окружної 
виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Кожен примірник прото-
колу зобов'язані підписати голова, заступник голови, секретар та інші члени окружної виборчої комісії, які присутні 
на засіданні комісії, та члени дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів. Кожен 
примірник протоколу засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються. Пер-
ший примірник кожного протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, які 
були присутні при підрахунку голосів виборців. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у протоколі, член 
комісії зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійснос-
ті протоколу. (Частина тринадцята статті 82 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
14. У разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців окружною виборчою комісією на відповідній ви-
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борчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 80 цього Закону, чи інших обставин, внаслідок яких 
неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, окружна виборча ко-
місія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол 
про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, зазначеному у части-
нах дванадцятій та тринадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені відповідно у пунктах 1–6 час-
тини другої статті 79 цього Закону.
15. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на від-
повідній виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів ви-
борців на виборчій дільниці, рішенням окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці 
недійсним додається відповідно до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному 
територіальному виборчому окрузі. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підра-
хунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій 
— передається дільничній виборчій комісії, четвертий — відразу вивішується для загального ознайомлення у при-
міщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії. Ві-
домості протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій 
дільниці оголошуються.
16. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутні при 
повторному підрахунку голосів, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу, за-
свідчені головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по 
одній копії кожного протоколу для кожного кандидата та для кожного офіційного спостерігача.

стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу

1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок 
голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою «Уточнений», на підставі протоколів дільничних 
виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких прото-
колів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку із спеціальних виборчих 
дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на 
полярних станціях України, та закордонних виборчих дільниць, а у разі повторного підрахунку голосів виборців — 
протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці 
зобов'язана встановити: (Абзац перший частини першої статті 83 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ 
від 21.08.2009)

1)  кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;
2)  кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;
3)  кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального округу;
4)  кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального округу;
5)  кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
6)  кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
7)  кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального округу;
8)  кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
9)  кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
10)  кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.

2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального округу цифрами і прописом заносяться до про-
токолу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, 
зазначені у пунктах 3–10 частини першої цієї статті, вносяться як по кожній виборчій дільниці, що входить до складу 
територіального виборчого округу, так і сумарно по територіальному округу.
3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною вибор-
чою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої ко-
місії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу 
олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення окружної виборчої комісії будь-яких виправлень.
5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зобов'язані підписати голова, 
заступник голови, секретар та інші члени окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений 
протокол засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у про-
токолі, член комісії зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дій-
сності протоколу. [Положення абзацу другого частини п'ятої статті 83 визнано конституційним згідно з Рішенням 
Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. У разі від-
сутності підпису члена окружної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності 
підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи та офіційні спостерігачі, 
які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу. Якщо після 
підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія ви-
явила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення 
змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка «Уточнений». Протокол з по-
міткою «Уточнений» виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановлених цією статтею. 
(Частина п'ята статті 83 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
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6. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального ви-
борчого округу, а в разі внесення змін до цього протоколу — і протокол, в якому були допущені неточності (описки 
чи помилки у цифрах), разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, при-
йнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок 
голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в межах територіального виборчого округу, окремими думками 
членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною ви-
борчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішен-
нями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно 
транспортує до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій ко-
місії, третій — невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а 
решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії. (Частина шоста статті 83 в редакції За-
кону № 1616-VІ від 21.08.2009)
7. Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невід-
кладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального 
виборчого округу та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій 
дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата та на кожного офіційного спостері-
гача.
8. Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого 
округу не пізніше ніж на п'ятий день з дня проведення виборів незалежно від кількості виборчих дільниць у від-
повідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. Виз-
нання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу забороняється. Протокол про підсумки 
голосування у межах територіального виборчого округу невідкладно після підписання транспортується до Цент-
ральної виборчої комісії. (Статтю 83 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента України

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня от-
римання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних 
виборчих округів встановлює результати голосування у день виборів Президента України, про що складає протокол.
Центральна виборча комісія може продовжити не більш як на один день зазначений термін у разі необхідності на-
дання окружній виборчій комісії часу для подання протоколу з позначкою «Уточнений».
У разі неподання до Центральної виборчої комісії у терміни, передбачені Законом, протоколу окружної виборчої 
комісії про встановлення підсумків голосування (у тому числі уточненого) Центральна виборча комісія встановлює 
результати виборів у цьому окрузі на підставі наявних протоколів дільничних виборчих комісій.
До протоколу про результати голосування у день виборів Президента України заносяться прописом та цифрами такі 
відомості:

1)  кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
2)  кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
3)  кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
4)  кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;
5)  кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
6)  кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
7)  кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
8)  кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
9)  кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
10)  відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, у відношенні до кіль-

кості виборців, які взяли участь у голосуванні;
11)  кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України;
12)  відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України, у відношенні до 

кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. (Частина перша статті 84 в редакції Закону № 1616-VІ від 
21.08.2009)

2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої ко-
місії про підсумки голосування в день виборів Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 2–12 частини пер-
шої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу, так і сумарно по загальнодержавному 
округу. Протокол про результати голосування у день виборів Президента України зобов'язані підписати голова, за-
ступники голови, секретар та інші члени Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. Зазначений 
протокол засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У разі своєї незгоди з відомостями, що зазначені у 
протоколі, член комісії має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу.
Непідписання або відмова у підписанні протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійснос-
ті протоколу. (Частина друга статті 84 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
3. Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше поло-
вини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента України Центральна виборча комісія 
оформлює протокол. У протоколі Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в день виборів Прези-
дента України при цьому зазначаються прізвище та ініціали кандидата, який відповідно до цього Закону обраний 
Президентом України. (Частина третя статті 84 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
4. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше двох кандидатів на пост Пре-
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зидента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не був обраний від-
повідно до вимог частини третьої цієї статті, Центральна виборча комісія на підставі пункту 1 частини четвертої статті 15 
цього Закону приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виб-
орів Президента України, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування в день виборів Президента України.
5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост 
Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не був обраний 
відповідно до вимог частини третьої цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повтор-
ного голосування, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування в день виборів Президента України.
6. Повідомлення про результати голосування у день виборів Президента України та про прийняте Центральною виб-
орчою комісією за підсумками голосування рішення, передбачене частинами третьою, четвертою або п'ятою цієї статті, 
публікується нею в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» не пізніш як на третій день після підписання протоколу 
про результати голосування.
7. Скарги, що стосуються підготовки і проведення виборів Президента України, на рішення, дії чи бездіяльність виб-
орчих комісій та їх членів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів 
та організацій, їх посадових і службових осіб, акти та дії об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, статуту 
(положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетен-
ції, дії та бездіяльність засобів масової інформації, їх посадових та службових осіб, а також інших суб'єктів виборчого 
процесу у день голосування і наступні дні виборчого процесу до Центральної виборчої комісії не подаються. У разі 
надходження зазначені скарги залишаються Центральною виборчою комісією без розгляду. Подання таких скарг не 
перешкоджає встановленню результатів виборів Президента України та їх оголошенню. (Статтю 84 доповнено час-
тиною сьомою згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009) 
[Положення частини сьомої статті 84 втратило чинність як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Кон-
ституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]

стаття 85. Повторне голосування

1. Повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня виборів.
2. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які 
у підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів.
3. Якщо один із кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять 
днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виб-
орчої комісії і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до 
виборчого бюлетеня для повторного голосування, Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про 
включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.
4. Якщо кандидат подав до Центральної виборчої комісії письмову заяву про зняття своєї кандидатури з балотування 
і Центральна виборча комісія прийняла рішення про скасування реєстрації кандидата, включеного до виборчого бю-
летеня для повторного голосування, пізніше строку, зазначеного у частині третій цієї статті, або з інших причин немає 
кандидатів, які могли б бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування замість вибулого, пов-
торне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.
5. Для проведення повторного голосування з виборів Президента України Центральна виборча комісія не пізніш як 
за десять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост Президента України, які включені до ви-
борчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад окружних виборчих комісій у кількості чотирнад-
цяти осіб — по сім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
6. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не піз-
ніш як за дванадцять днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії подання щодо кан-
дидатур до складу окружних виборчих комісій за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
7. При розподілі керівних посад в окружних виборчих комісіях Центральна виборча комісія забезпечує для кожного 
кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря окружної виборчої комісії (з можли-
вим відхиленням від рівної кількості не більш як на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова та сек-
ретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента України.
8. Окружна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування за поданням кандидатів на пост 
Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, формує новий склад дільнич-
ної виборчої комісії у кількості шістнадцяти осіб — по вісім осіб від кожного кандидата, включеного до виборчого бю-
летеня для повторного голосування.
9. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не піз-
ніш як за вісім днів до дня повторного голосування вносять до окружної виборчої комісії подання стосовно кандида-
тур до складу дільничних виборчих комісій.
10. У разі якщо кількість запропонованих до складу відповідних виборчих комісій кандидатур менша за встановлену 
в цьому Законі, відповідна виборча комісія утворюється у кількості, що відповідає кількості поданих кандидатур. Кан-
дидат, який не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної виборчої комісії, 
може подати такі кандидатури не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.
11. При розподілі керівних посад у дільничних виборчих комісіях окружна виборча комісія забезпечує для кожного 
кандидата на пост Президента України рівну кількість посад голови та секретаря дільничної виборчої комісії (з можли-
вим відхиленням від рівної кількості не більше ніж на одну посаду відповідно голови або секретаря комісії). Голова 
та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного кандидата на пост Президента Ук-
раїни.
12. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням 
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про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж кандидата.
13. Голосування, проведення підрахунку голосів та встановлення підсумку голосування у разі повторного голосу-
вання здійснюються у порядку, встановленому статтями 75–83 цього Закону.
14. Голосування виборців на закордонних виборчих дільницях організовують і проводять дільничні виборчі комісії 
у тому ж складі, що був станом на день голосування. У разі вибуття окремих членів із складу зазначених комісій нові 
кандидатури до їх складу не включаються.
15. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про під-
сумки повторного голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів не пізніш як на десятий день з 
дня повторного голосування встановлює та оголошує результати повторного голосування з виборів Президента Ук-
раїни, про що складає протокол.
16. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві кандидатури, обраним Президентом України 
за підсумками повторного голосування вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав 
більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
17. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат 
вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у 
голосуванні.
18. Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість го-
лосів або якщо голосування проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини голосів вибор-
ців, які взяли участь у голосуванні, вибори Президента України вважаються такими, що не відбулися.
(Стаття 85 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 86. Офіційне оголошення результатів виборів

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні оголошує результати виборів Президента України, про що за-
значається у протоколі засідання комісії, із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, 
його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.
2. Офіційним оголошенням результатів виборів Президента України є оголошення головуючим на засіданні Цент-
ральної виборчої комісії результатів виборів Президента України. Витяг з протоколу засідання Центральної виборчої 
комісії про офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підста-
вою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про 
припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України.
(Стаття 86 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 87. Набуття повноважень Президентом України

1. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через тридцять днів після офіційного оголошення 
результатів виборів.
2. Новообраний Президент України набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на 
урочистому засіданні Верховної Ради України.
3. Після складення присяги Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України посвідчення 
Президента України.

стаття 88. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

1. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України передає 
виборчу та іншу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, а окружні виборчі комісії — 
до відповідних місцевих державних архівних установ.
2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в державних архівних установах, і порядок її пе-
редачі до цих установ визначаються Центральною виборчою комісією за погодженням із спеціально уповноваже-
ним центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи.
3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень дільнич-
них і окружних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, 
печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавались на період виборчого процесу.
4. Протоколи виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосу-
вання в територіальних виборчих округах, виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки ви-
борців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів 
виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих державних архівних установах про-
тягом трьох років з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України, після чого знищуються в 
установленому порядку.
5. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації виборів Президента України у по-
рядку, встановленому законодавством України.
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розділ XI 
Повторні та ПозачерГові вибори Президента україни

стаття 89. Особливості підготовки і проведення повторних виборів

1. Підстави, порядок призначення та строки проведення повторних виборів Президента України визначаються від-
повідно частиною четвертою статті 15, частиною третьою статті 16 та частинами сьомою — дев'ятою статті 17 цього Закону.
2. Повторні вибори Президента України проводяться тими ж окружними та дільничними виборчими комісіями на 
тих же виборчих дільницях, що діяли під час останніх чергових (позачергових) виборів. У разі необхідності зміни у 
складі виборчих комісій здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом.
3. При проведенні повторних виборів Президента України списки виборців складаються з використанням списків 
виборців, які використовувалися під час останніх чергових (позачергових) виборів Президента України. Уточнення 
списків виборців проводиться у порядку, передбаченому цим Законом.
4. Висування кандидатів розпочинається на наступний день після початку виборчого процесу і закінчується за 
п'ятдесят п'ять днів до дня повторних виборів. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстра-
ції кандидатів закінчується за п'ятдесят днів до дня повторних виборів. Повторне подання документів відповідно до 
частин третьої та четвертої статті 52 цього Закону закінчується за сорок п'ять днів до дня повторних виборів.
(Частину п'яту статті 89 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
6. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій завершується за вісімдесят днів до дня виборів, до 
дільничних виборчих комісій — за тридцять п'ять днів до дня виборів. Окружні виборчі комісії утворюються не піз-
ніш як за сімдесят днів до дня виборів, дільничні виборчі комісії (крім виняткових випадків, зазначених у частині 
шостій статті 24 цього Закону) — не пізніш як за тридцять три дні до дня виборів.

стаття 90. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів Президента України

1. Підстави, порядок призначення та строки проведення позачергових виборів Президента України визначаються 
відповідно частиною третьою статті 15, частиною другою статті 16 та частинами четвертою — шостою статті 17 цього 
Закону.
2. Для проведення позачергових виборів Президента України використовуються територіальні виборчі округи, 
утворені для проведення попередніх виборів Президента України.
3. Виборчі дільниці для проведення повторних виборів (крім виняткових випадків, зазначених у частині десятій статті 
20 цього Закону) утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів у порядку, встановленому цим Законом.
4. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніш як за сімдесят днів до дня виборів у порядку, встановленому цим 
Законом, за поданнями партій (блоків), які вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за вісімдесят днів 
до дня виборів.
5. Дільничні виборчі комісії (крім виняткових випадків, зазначених у частині шостій статті 24 цього Закону) утворю-
ються не пізніш як за тридцять три дні до дня виборів у порядку, встановленому цим Законом. Подання щодо канди-
датур до дільничних виборчих комісій вносяться до окружної виборчої комісії за тридцять п'ять днів до дня виборів.
6. Висування кандидатів починається на наступний день після дня, зазначеного у пунктах 1–4 частини четвертої 
статті 17 цього Закону, і закінчується за п'ятдесят п'ять днів до дня позачергових виборів. Подання документів до 
Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів закінчується за п'ятдесят днів до дня позачергових виборів. 
Повторне подання документів відповідно до частин третьої та четвертої статті 52 цього Закону закінчується за сорок 
п'ять днів до дня повторних виборів.
(Частину сьому статті 90 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Частину восьму статті 90 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
9. На спеціальних та закордонних виборчих дільницях списки виборців складаються у порядку, передбаченому 
статтями 36, 361 цього Закону. (Частина дев'ята статті 90 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 
21.08.2009)
10. Передвиборна агітація розпочинається за тридцять п'ять днів до дня позачергових виборів і проводиться у по-
рядку, встановленому цим Законом.
11. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування на позачергових виборах затверджуються Центральною ви-
борчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

розділ XII 
оскарЖення ріШень, дій чи бездіяльності суб'Єктів виборчоГо ПроЦесу. 

відПовідальність за ПоруШення виборчоГо законодавства

стаття 91. Суб'єкти звернення із скаргою

Суб'єктом звернення зі скаргою у випадках, передбачених цим Законом, може бути кандидат на пост Президента 
України, партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу, виборча комісія, а також виборець, виборчі права або охороню-
вані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта 
оскарження. Від імені кандидата на пост Президента України суб'єктом звернення із скаргою може бути також його 
довірена особа.
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стаття 92. Предмет та суб'єкти оскарження

Скарги, що стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України, можуть бути подані на рі-
шення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб.
(Стаття 92 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
[Положення статті 92 визнані конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 
19.10.2009]

стаття 93. Суб'єкти розгляду скарг

1. Скарга, зазначена у статтях 91 і 92 цього Закону, розглядається відповідною виборчою комісією згідно з цим та 
іншими законами України.
2. У разі прийняття судом позову до розгляду з того ж питання і з тих же підстав, що є предметом розгляду скарги 
відповідною виборчою комісією, така виборча комісія зобов'язана зупинити розгляд цієї скарги до набрання рішен-
ням суду законної сили. Суд повинен повідомити відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надход-
ження позову не пізніш як на наступний день з дня надходження скарги.
3. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі об-
ставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини 
та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання 
звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний 
за ним день — невідкладно.
(Стаття 93 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 94. Строки оскарження

1. Скарга, зазначена у статтях 91 та 92 цього Закону, може бути подана протягом п'яти днів після дня прийняття рі-
шення, вчинення дії чи бездіяльності, крім випадків, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті. (Частина 
перша статті 94 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
2. Бездіяльність, що може бути оскаржена відповідно до цього Закону, вважається вчиненою в останній день 
строку, у який мала бути, але не була вчинена відповідна дія.
3. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, може бути подана не пізніше часу закінчення дня, що 
передує дню початку голосування.
4. Скарга щодо порушень, які мали місце в день голосування, може бути подана до виборчої комісії, яка допустила 
порушення, не пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду — не пізніше двад-
цять четвертої години дня, наступного за днем голосування, в порядку, встановленому цим Законом. (Частина чет-
верта статті 94 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
5. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає. Зміна або уточнення вимог скаржника під час 
розгляду скарги у виборчій комісії або в суді, викликані виявленням обставин, невідомих раніше суб'єкту звернення 
із скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.

стаття 95. Форма та зміст скарги

1. Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмовій формі.
2. Скарга, що подається до виборчої комісії або до суду, повинна містити:

1)  назву виборчої комісії або суду, до якої (якого) вона подається;
2)  прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження 

(офіційну поштову адресу) виборчої комісії чи партії (блоку) — заявника скарги;
3)  назву суб'єкта оскарження та його поштову адресу;
4)  суть порушеного питання;
5)  виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;
6)  чітко сформульовані вимоги;
7)  перелік документів і матеріалів, що додаються;
8)  зазначення зацікавлених осіб, яких суб'єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;
9)  підпис заявника скарги (представника юридичної особи — заявника) із зазначенням дати підписання.

3. Скарга підписується особою, яка її подає. Якщо скарга від імені кандидата на пост Президента України подається 
його довіреною особою, то в заяві зазначаються також прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання або місцез-
находження (поштова адреса), вид та номер засобів зв'язку кандидата, в інтересах якого вона подається, та засвід-
чений відповідно до вимог законодавства документ, що посвідчує повноваження особи, яка її подає. Скарга, що 
подається від імені виборчої комісії або партії (блоку), підписується її головою (керівником) або іншою уповноваже-
ною на те особою із засвідченням підпису печаткою виборчої комісії або партії (партій, що входять до блоку).
4. До скарги додаються її копії у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та зацікавлених осіб, зазна-
чених у скарзі.

стаття 96. Порядок і строки розгляду скарг

1. Порядок розгляду скарги виборчою комісією встановлюється Центральною виборчою комісією. Розгляд скарг 
виборчими комісіями здійснюється із запрошенням суб'єкта звернення із скаргою та суб'єкта оскарження.
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2. Днем подачі скарги вважається день фактичного отримання скарги суб'єктом розгляду скарги.
3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 цього Закону, повертається суб'єктові подання скарги (пред-
ставнику юридичної особи — суб'єкта подання скарги) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний 
день після дня надходження скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного дня — невідкладно.
4. Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, але щодо порушень, які мали місце до дня голосу-
вання, — не пізніше закінчення дня, що передує дню голосування, а щодо порушень, які мали місце в день голосу-
вання, — не пізніше ніж за одну годину до закінчення голосування.
5. Про час і місце розгляду скарги суб'єкт звернення та інші заінтересовані особи можуть повідомлятися реко-
мендованими телеграмами, факсимільними повідомленнями, засобами електронної пошти. Допускається повідом-
лення суб'єкта звернення та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії 
службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи (протоколу).
6. Виборчі комісії, суди та правоохоронні органи організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі 
у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг у строки та в спосіб, вста-
новлені цим Законом.
(Стаття 96 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 97. Докази

1. Доказами, на підставі яких виборча комісія при розгляді скарги встановлює наявність чи відсутність обставин, 
на яких ґрунтуються вимоги суб'єкта звернення і заперечення зацікавлених осіб, можуть бути:

1)  письмові документи і матеріали, які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду скарги;
2)  письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів виконавчої влади, ор-

ганів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, отримані на вимогу членів ви-
борчої комісії на виконання повноважень комісії;

3)  письмові і речові докази;
4)  висновки експертів.

2. Виборча комісія приймає до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги.
3. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися 
іншими засобами доказування.
4. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо подано копію письмового 
доказу, суб'єкт розгляду скарги має право вимагати подання оригіналу.
5. Виборча комісія оцінює докази з урахуванням дослідження їх в сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не 
мають наперед встановленої сили, за винятком фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

стаття 98. Рішення за підсумком розгляду скарги

1. Суб'єкт розгляду скарги, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта оскарження не відповідають за-
конодавству про вибори Президента України, задовольняє скаргу, скасовує рішення повністю або частково, визнає 
дії чи бездіяльність неправомірними, зобов'язує суб'єкта оскарження задовольнити вимоги заявника або іншим шля-
хом поновити порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу чи зобов'язує 
суб'єкта оскарження та (або) інший орган, партію (блок), засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійс-
нити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, 
які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності неправомірними.
2. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, у тому числі з питання визнання голосування на 
виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, рішення з цього питання приймає 
виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому 
виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, скасоване судом.
3. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду може скасувати рішення виборчої комісії ниж-
чого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розгля-
нути порушене питання.
4. Суб'єкт розгляду відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що оскаржувані рішення, дії або бездіяль-
ність вчинені відповідно до закону і в межах повноважень, передбачених законом.
5. Копія рішення суб'єкта розгляду скарги видається суб'єкту звернення, суб'єкту оскарження та іншим присутнім 
заінтересованим особам, а також надсилається відповідним виборчим комісіям та іншим особам у день прийняття 
(проголошення) такого рішення.
6. Рішення суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

стаття 99. Оскарження у судовому порядку

1. Провадження в окремих категоріях справ у судах, а також порядок розгляду та оскарження рішень визнача-
ються Кодексом адміністративного судочинства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. До суду можуть бути оскаржені:

1)  рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, ус-
танов, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб — за місцезнаходженням відповідного органу, 
підприємства, установи, закладу, організації, посадової (службової) особи, рішення, дії чи бездіяльність яких 
оскаржуються у порядку, передбаченому статтею 174 Кодексу адміністративного судочинства України;

2)  акти чи дії партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до 
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закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або 
їх виключної компетенції — за місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії 
якого оскаржуються у порядку, передбаченому статтею 175 Кодексу адміністративного судочинства України;

3)  дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівни-
ків — за місцезнаходженням засобу масової інформації, дії чи бездіяльність якого оскаржуються у порядку, 
передбаченому статтею 174 Кодексу адміністративного судочинства України;

4)  рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому числі рішення Центральної виборчої комісії із встановлен-
ня результатів виборів у порядку, передбаченому статтею 172 Кодексу адміністративного судочинства України.

3. Дії кандидатів на пост Президента України, партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу, їх довірених осіб ос-
каржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.
4. Повноваження суду, встановлені статтею 117 Кодексу адміністративного судочинства України, не можуть бути 
застосовані судами щодо спорів, які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України.
[Положення частини четвертої статті 99 втратило чинність як таке, що є неконституційним, на підставі Рі-
шення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
5. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи, визначені цим Законом, протягом двох днів з часу закінчення 
голосування на виборчих дільницях.
6. Позови, не розглянуті судом протягом терміну, визначеного в частині п'ятій цієї статті, залишаються без розгляду.
[Положення частини шостої статті 99 втратило чинність як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення 
Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
(Стаття 99 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 100. Суб'єкти звернення з позовом до суду по окремих категоріях справ

1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу, виборець, за-
конні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії об'єднання 
громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого про-
цесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян належать до його 
внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу чи окружна виборча комісія 
мають право оскаржувати до суду або до відповідної виборчої комісії дії чи бездіяльність засобів масової інформації, 
їх власників, посадових та службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової 
інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спросту-
вання опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата.
3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії 
іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встанов-
леного законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або ви-
борчих прав громадян. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його довіреної 
особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.
4. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, окремого 
члена виборчої комісії.
(Стаття 100 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
[Положення статті 100 визнані конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
(Статтю 101 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
(Статтю 102 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 103. Особливості оскарження дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб

1. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії 
іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встанов-
леного законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виб-
орчих прав громадян.
2. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії 
порушують його виборчі права.
(Частину третю статті 103 виключено на підставі Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 104. Особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій

1. Суб'єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, окремого члена 
виборчої комісії.
2. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів оскаржуються до окружної виборчої комісії 
або до адміністративного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії. (Частина друга статті 104 в ре-
дакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
3. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії оскаржуються до Центральної ви-
борчої комісії або до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії в порядку, 
встановленому цим Законом. (Частина третя статті 104 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
4. Розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії чи її членів не виключає притягнення окремих її 
членів до адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому законом.
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5. Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого ад-
міністративного суду України щодо скарги на результати виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляцій-
ному чи касаційному порядку. (Статтю 104 доповнено частиною п‘ятою згідно із Законом № 1616-VІ  від 21.08.2009)

стаття 105. Відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміні-
стративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

розділ XIII 
ПрикінЦеві ПолоЖення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Для цілей цього Закону місце проживання особи визначається відповідно до Закону України «Про свободу пе-
ресування та вільний вибір місця проживання в Україні».
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти 
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим 
Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
5. Центральній виборчій комісії:
привести у місячний строк після опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом. 

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ
5 березня 1999 року № 474-XIV
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ііі.  витяГи з законів україни

ііі.  витяГи з законів україни

закон україни «Про дерЖавний реЄстр виборЦів» (витяги)

розділ I.  заГальні ПолоЖення

стаття 1. Державний реєстр виборців

Державний реєстр виборців (далі — Реєстр) — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк да-
них), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування 
ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 
70 Конституції України.

стаття 2. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:
1)  ведення персоніфікованого обліку виборців;
2)  складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верхов-

ної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеук-
раїнських та місцевих референдумів.

2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться 
у базі даних Реєстру (далі — персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених 
статтею 26 цього Закону.

стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання 
чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права. 
4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей 
про виборця, передбачених цим Законом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі даних. 
5. Достовірність відомостей Реєстру забезпечується наявністю у відповідного органу ведення Реєстру докумен-
тального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, встановлених цим Законом 
підстав включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.
<…>
6. Однократність включення виборця до Реєстру вимагає, щоб виборець міг бути включений до Реєстру лише 
один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування неза-
лежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (в межах строків, встановлених цим Зако-
ном) зберігання персональних даних Реєстру.
8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в по-
рядку, встановлених цим Законом, а також інші передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриман-
ням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
9. Поновлювальність відомостей Реєстру передбачає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру 
(внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встанов-
лені цим Законом.
10. Захищеність Реєстру передбачає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та 
зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази да-
них Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів технічного захисту ін-
формації, відповідних організаційно-правових заходів та встановлення юридичної відповідальності за порушення 
захищеності Реєстру.

стаття 4. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
2. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила 
транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

стаття 5. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця 
(персональні дані) таких видів:

1)  ідентифікаційні персональні дані виборця;
2)  персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
3)  службові персональні дані.
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стаття 6. Ідентифікаційні персональні дані виборця

1. До ідентифікаційних персональних даних, які однозначно визначають особу виборця, належать:
1)  прізвище виборця;
2)  власне ім'я (усі власні імена) виборця;
3)  по батькові виборця;
4)  дата народження виборця;
5)  місце народження виборця.

2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вно-
ситься службова відмітка про відсутність по батькові.
3. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучас-
ного адміністративно-територіального устрою України. При цьому до Реєстру вносяться:

1)  зазначення країни народження (Україна);
2)  власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
3)  власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого 

входить населений пункт народження;
4)  категорія населеного пункту народження та його власна назва.

4. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відо-
мості, що вносяться до Реєстру:

1)  сучасна назва відповідної країни;
2)  для федеративних держав — назва відповідного суб'єкта федерації;
3)  категорія населеного пункту народження та його власна назва.

стаття 7. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця

1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
1)  виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону;
2)  номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;
3)  номер постійної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
4)  відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).

2. Територіальний виборчий округ та виборча дільниця, до яких відноситься виборець, встановлюються органом 
ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця у порядку, встановленому законом.

стаття 8. Виборча адреса виборця

1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює 
адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці.
2. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла ви-
борця відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», якщо 
виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси.
3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, 
аніж визначену відповідно до частини другої цієї статті.
4. Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання, визначає свою виборчу адресу за погодженням з відповід-
ним органом ведення Реєстру та спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян.
5. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1–10 (для виборців, які проживають або перебу-
вають в Україні) або пунктах 1, 2, 11 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:

1)  країна проживання (перебування);
2)  регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністратив-

но-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
3)  район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого вхо-

дить населений пункт;
4)  населений пункт (місто, селище, село);
5)  вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
6)  номер будинку;
7)  номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
8)  номер квартири (кімнати);
9)  інші відомості, які визначають виборчу адресу (номер військової частини, номер установи кримінально-ви-

конавчої системи тощо);
10)  поштовий індекс;
11)  поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування).

6. Порядок та строки тимчасової зміни виборцем місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни його виб-
орчої адреси визначаються відповідним законом про вибори або референдуми.

<…>
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розділ II. орГани дерЖавноГо реЄстру виборЦів

стаття 14. Органи Державного реєстру виборців

1. До органів Державного реєстру виборців (далі — органи Реєстру) належать:
1)  розпорядник Державного реєстру виборців (далі — розпорядник Реєстру);
2)  органи ведення Державного реєстру виборців (далі — органи ведення Реєстру);
3)  регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі — регіональні органи адміністру-

вання Реєстру).
2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:

1)  забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону при створенні та веденні Реєстру;
2)  забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
3)  має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
4)  забезпечує контроль цілісності бази даних Реєстру, повноти і коректності персональних даних Реєстру та 

ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру; 
(Пункт 4 частини 2 статті 14 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VI від 21.08.2009)

5)  надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу 
відповідно до цього Закону;

6)  здійснює ведення системних класифікаторів; (Частину другу статті 14 доповнено пунктом 6 згідно із Зако-
ном № 1616-VI від 21.08.2009)

7)  здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов'язковим для виконання органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними пар-
тіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та 
знищувати записи Реєстру.
5. Органом ведення Реєстру є:

1)  у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі — відповідний структурний підрозділ районної, районної у 
місті державної адміністрації;

2)  у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу — від-
повідний виконавчий орган міської ради;

3)  у районі в місті обласного значення з районним поділом — відповідний виконавчий орган районної у місті 
ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.

6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району у місті та 
підпорядкованих відповідній раді. (Частина шоста статті 14 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009) 
7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, встановлених цим Законом 
та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечу-
ють ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру. Орган ведення Реєстру має 
свою печатку, зразок якої затверджується розпорядником Реєстру.
(Частина сьома статті 14 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
[Частину сьому статті 14 визнано конституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 
19.10.2009]
8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:

1)  в Автономній Республіці Крим — відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим; (Пункт 1 частини восьмої статті 14 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)

2)  в області, місті Києві, місті Севастополі — відповідний структурний підрозділ обласної, міської державної 
адміністрації.

9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автоном-
ної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти.
10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно 
створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган ад-
міністрування Реєстру має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру бази даних Реєстру. (Час-
тина десята статті 14 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VІ від 21.08.2009)
11. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які прожи-
вають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних 
справ України.

стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру

1. Орган ведення Реєстру має доступ до записів Реєстру відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.
2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази да-
них Реєстру з підстав та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями 
розпорядника Реєстру, здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо вибор-
чої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру. <…>
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розділ III. ведення дерЖавноГо реЄстру виборЦів

стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою 

до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєс-
тру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території Ук-
раїни щодо свого включення до Реєстру.
2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, вста-
новленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 6 та пункті 1 частини пер-
шої статті 7 цього Закону, та документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, — паспорт громадянина України 
або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Особі, яка є 
військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звер-
нення до органу ведення Реєстру.
3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може 
звернутися щодо свого включення до Реєстру до консульської установи за місцем свого проживання чи перебу-
вання із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвід-
чує особу і громадянство виборця, — паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, 
службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина 
України. Керівник консульської установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерс-
тві закордонних справ України.
4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до 
частин другої — четвертої статті 8 цього Закону. Виборчою адресою військовослужбовця вважається поштова ад-
реса відповідної військової частини. Виборча адреса особи, яка проживає чи перебуває за межами України, визна-
чається як поштова адреса її місця проживання чи перебування за правилами країни проживання (перебування).
5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього 
часу включеною до Реєстру, а також перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєс-
тру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону.
6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру ви-
дає письмове розпорядження про внесення відповідного запису до Реєстру. При цьому на підставі виборчої адреси 
визначаються номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.
7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця довідку про 
його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У довідці зазначаються персональні 
дані виборця, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його 
включення до Реєстру. Довідка підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього 
органу. Орган ведення Реєстру веде облік осіб, яким цим органом видані довідки про включення до Реєстру.
8. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій 
цієї статті, з таких підстав:

1)  якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2)  якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, 

зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;
3)  якщо встановлено, що така особа вже включена до Реєстру за цією чи іншою виборчою адресою.

9. Особі, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, повідомляється у письмовій формі про відмову в за-
доволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, 
зазначену в заяві як виборча адреса особи.
10. У разі відмови з підстави, передбаченої пунктом 3 частини восьмої цієї статті, у повідомленні, зазначеному в 
частині дев'ятій цієї статті, вказується виборча адреса, за якою ця особа внесена до Реєстру. Якщо відповідний запис 
було внесено до Реєстру цим органом ведення Реєстру, проте виборцю не було видано довідку про включення до 
Реєстру, зазначену в частині сьомій цієї статті, разом із повідомленням виборцю надсилається відповідна довідка на 
його виборчу адресу. Якщо запис про виборця було внесено до Реєстру іншим органом ведення Реєстру, у повідом-
ленні вказується відповідний орган ведення Реєстру.

стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою  до органу ведення Реєстру 

щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пункті 1 частини 
першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із за-
явою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені 
копії документів), які підтверджують ці зміни, та довідка про включення особи до Реєстру, зазначена в частині сьомій 
статті 19 цього Закону. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пе-
ресуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу. Виборець, який проживає чи 
перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної консульської установи України, яка невідкладно 
передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою вибор-
чою адресою, до якої додаються документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують зміну виборчої 
адреси виборця.
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3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, 
шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. За 
наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає роз-
порядження про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого 
частиною четвертою цієї статті).
4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, пов'язаної або не пов'язаної із зміною реєст-
рації місця проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 
в Україні», орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення 
Реєстру може прийняти таке рішення:

1)  видати розпорядження про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої 
адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення 
Реєстру);

2)  звернутися до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за попередньою виборчою 
адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса 
виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

3)  відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.
5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, письмово повідом-
ляє про це виборця. Разом із повідомленням, яке надсилається на виборчу адресу виборця, йому надсилається нова 
довідка про включення до Реєстру, передбачена частиною сьомою статті 19 цього Закону, із зазначенням змінених 
персональних даних виборця, а також дати первинного включення виборця до Реєстру та дати внесення цих змін.
6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій та 
другій цієї статті, з таких підстав:

1)  якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;
2)  якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, 

зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;
3)  якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;
4)  якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій 
формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення 
надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення 
надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його вибор-
чою адресою.
8. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не 
включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповід-
них органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. Про проведення такої перевірки 
повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру прий-
мається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення 
орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

стаття 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру

1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру в Україні щодо змісту 
його особистих персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або (якщо особа 
недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, у персональних да-
них якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповнова-
жити на таке звернення іншу особу.
2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у час-
тині першій цієї статті, до консульської установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа 
недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Консульська установа невід-
кладно передає запит до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніш як на 
третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця повний роздрук усіх його персо-
нальних даних, зазначених у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частинах першій і другій статті 9 цього 
Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений роздрук засвідчується підписом керівника органу 
ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.
4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-
якого органу ведення Реєстру, вказавши при цьому свою виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої 
інформації:

1)  за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою — інших відомостей, передбачених 
пунктами 1–3 частини першої статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, про всіх виборців за цією 
виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із 
зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;

2)  за вказаною у запиті виборчою адресою — кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесе-
них до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;

3)  за його власною виборчою адресою — щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 
цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
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4)  за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни — кількість виборців у зазначеному селі, сели-
щі, місті, районі в місті, іноземній країні.

5. Орган ведення Реєстру перевіряє відповідність імені виборця — суб'єкта звернення із запитом та вказаної ним 
виборчої адреси. У разі невідповідності цих відомостей персональним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення 
Реєстру надсилає на вказану в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням змісту невідповід-
ності даних як підстави відмови.
6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження 
якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іно-
земна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб'єкту звернення на його виборчу адресу від-
мову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.
7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ве-
дення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з ви-
черпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється 
печаткою органу. Якщо відповідний запис було внесено до Реєстру цим органом ведення Реєстру, проте виборцю не 
було видано довідку про включення до Реєстру, зазначену в частині сьомій статті 19 цього Закону, разом з повідом-
ленням виборцю надсилається відповідна довідка на його виборчу адресу. 
<…>

розділ IV. використання ПерсональниХ даниХ  дерЖавноГо реЄстру виборЦів

стаття 26. Цілі використання персональних даних Реєстру

1. При підготовці до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого 
референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися тільки для:

1)  складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
2)  уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;
3)  надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 

Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим ко-
місіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на від-
повідній території;

4)  перевірки відомостей про виборців, передбаченої у частині другій цієї статті.
2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані відповідними виборчими комісіями для перевірки достовір-
ності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеук-
раїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах Президента України, виборах 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а та-
кож відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, 
членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.
3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю ведення Реєстру у по-
рядку та в межах, встановлених цим Законом.
4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення 
бази даних загальнодержавної системи обліку фізичних осіб після її створення.
5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій — четвертій цієї 
статті, можливе виключно за рішенням суду. Розпорядник Реєстру або орган ведення Реєстру протягом семи днів з 
дня надання персональних даних виборця на виконання рішення суду інформує про це відповідного виборця, над-
силаючи повідомлення на його виборчу адресу.

стаття 27. Складання попередніх списків виборців

1. У разі призначення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського рефе-
рендуму всі органи ведення Реєстру на території України складають попередні списки виборців для кожної звичай-
ної виборчої дільниці, а також для постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої 
системи, на полярних станціях і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунк-
тів на значній віддалі від них. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складає попередні 
списки виборців для кожної постійної закордонної виборчої дільниці.
2. У разі призначення чергових місцевих виборів або позачергових місцевих виборів, які проводяться на всій те-
риторії України, усі органи ведення Реєстру на території України складають попередні списки виборців для кожної 
звичайної виборчої дільниці, а також для постійних спеціальних виборчих дільниць у військових частинах (фор-
муваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них. До списку виборців у військовій 
частині (формуванні), дислокованій за межами населених пунктів на значній віддалі від них, не включаються війсь-
ковослужбовці строкової служби. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць 
на полярних станціях, в установах кримінально-виконавчої системи попередні списки виборців не складаються.
3. У разі призначення окремих місцевих виборів або місцевого референдуму попередні списки виборців складаються 
відповідними органами ведення Реєстру для типів дільниць, зазначених у частині другій цієї статті, розміщених на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори або місцевий референдум.



 65

нормативно-Правові акти з Питань виборчоГо  
законодавства на вибораХ Президента україни 2010 року

ііі.  витяГи з законів україни

4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються виборці, які відносяться до цієї дільниці 
відповідно до їх персональних даних у базі даних Реєстру. До списку виборців не включаються особи, записи щодо 
яких містяться у базі даних Реєстру, однак які відповідно до персональних даних Реєстру не мають права голосу, по-
мерли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.
5. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотри-
манням вимог частин шостої та сьомої цієї статті.
6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються 
в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців 
були розміщені поруч. У попередньому списку виборців зазначаються:

1)  прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;
2)  рік народження (для виборців, яким 18 років виповнилося у рік проведення виборів, — дата народження);
3)  виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);
4)  відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за необхідності).

7. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у двох примірниках. Кожен примірник попе-
реднього списку виборців для відповідної звичайної або постійної спеціальної виборчої дільниці на кожному аркуші 
засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.
8. Строки складання попередніх списків виборців, строки і порядок їх передання до відповідних окружних чи те-
риторіальних виборчих комісій визначаються відповідним законом про вибори або референдуми.
9. Попередні списки виборців для спеціальних виборчих дільниць у стаціонарних лікувальних закладах, а також 
на тимчасових (утворених тільки на період виборчого процесу чи процесу референдуму) спеціальних та закордон-
них виборчих дільницях складаються відповідними дільничними виборчими комісіями у строки і в порядку, визна-
чені відповідним законом про вибори або референдуми.

стаття 28. Уточнення попередніх списків виборців

1. Уточнення попередніх списків виборців здійснюється у строки та в порядку, встановлені відповідним законом 
про вибори або референдуми.
2. Виборчі комісії передають до відповідного органу ведення Реєстру власні звернення, звернення виборців, ін-
ших суб'єктів виборчого процесу щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців 
чи неправильностей у відомостях про виборця.
3. Дільничні виборчі комісії, які самостійно склали попередні списки виборців відповідно до частини дев'ятої 
статті 27 цього Закону, передають відомості про виборців, включених до цих списків (у тому числі у порядку уточ-
нення), а також про виборців, виключених із цих списків в порядку уточнення, відповідним органам ведення Реєс-
тру за виборчими адресами цих виборців.
4. До відомостей, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, додаються оригінали всіх звернень громадян 
щодо усунення неправильностей у списках виборців та додатки до цих звернень, а також подання керівників за-
кладів, установ, капітанів суден, командирів військових частин (формувань), на підставі яких складалися та уточню-
валися дільничними комісіями попередні списки виборців.
5. Орган ведення Реєстру, який отримав звернення та документи, зазначені в частинах другій — четвертій цієї 
статті, проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому статтями 19 та 20 цього Закону, та при під-
твердженні цих відомостей вносить відповідні зміни до персональних даних виборців у Реєстрі. Про підсумок 
розгляду звернення (внесення змін до Реєстру або відмову в разі, якщо звернення про неправильності у списках ви-
борців не підтвердилося) орган ведення Реєстру повідомляє відповідні окружну (територіальну) та дільничну виб-
орчі комісії.
6. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості та документи, зазначені у частинах третій та четвертій цієї статті, 
вносить до бази даних відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими 
адресами у зв'язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
7. У строки, встановлені відповідним законом про вибори або референдуми, однак не пізніш як за три дні до дня 
голосування на виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру виготовляє остаточні списки виборців для кожної 
виборчої дільниці на відповідній території за формою, встановленою відповідно до частини п'ятої статті 27 цього За-
кону, з відображенням уточнених відомостей, зазначених у частині шостій статті 27 цього Закону, та з дотриманням 
вимог, встановлених частинами шостою та сьомою статті 27 цього Закону.
8. Уточнені списки виборців передаються окружним (територіальним) чи дільничним виборчим комісіям у по-
рядку, встановленому відповідним законом про вибори або референдуми.

<…>

розділ V. оскарЖення ПоруШень ЦьоГо закону та 
відПовідальність за йоГо ПоруШення

стаття 31. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій  чи бездіяльності органів Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до 
персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального ор-
гану адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.
2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру у порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, 
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може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу 
ведення Реєстру стосовно свого звернення.
3. Регіональний орган адміністрування Реєстру проводить повторну перевірку відомостей, зазначених у скарзі, із 
залученням відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. За підсумками 
перевірки регіональний орган адміністрування Реєстру передає встановлені відомості про виборця (виборців) до 
належного органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Законом дій щодо ведення Реєстру або, у разі 
підтвердження підстав відмови, надає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася зі скаргою, із зазначенням 
вичерпного переліку підстав відмови.
4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, які порушують вимоги цього Закону, мо-
жуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.

стаття 32. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо 
включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на 
свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у порядку, встановле-
ному Кодексом адміністративного судочинства України.
2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру 
в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповід-
ного органу Реєстру у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

стаття 33. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за злов-
живання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами 
правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поши-
рення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Закону.
2. Громадяни несуть відповідальність:

1)  за умисне подання до органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою 
кратного включення виборця до Реєстру;

2)  за несанкціонований доступ до Реєстру;
3)  за несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази 

даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Законом.
3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність:

1)  за порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання 
бази даних Реєстру чи її частини;

2)  за неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;
3)  за умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;
4)  за обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, не передбачені цим та іншими законами, рішеннями роз-

порядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону;
5)  за знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, що не перед-

бачені цим Законом;
6)  за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, 

цілісності, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;
7)  за умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, ін-

шим особам на підставах та у спосіб, не передбачені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, при-
йнятими відповідно до цього Закону.

4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, уста-
нов, організацій несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання до органів ведення Реєстру відомос-
тей, передбачених цим Законом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.

закон україни «Про звернення Громадян» (витяги)

розділ I. заГальні ПолоЖення

стаття 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань гро-
мадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб 
відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної 
діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і 
законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальниць-
кого складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх 
службової діяльності. (Частина друга статті 1 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009)
Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, 
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як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
<…>

стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 
(клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів 
державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки 
щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і 
громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чин-
ним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в 
діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів 
місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове 
звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (без-
діяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
об'єднань громадян, посадових осіб.

стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок 
яких:
порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);
створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організа-
ціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить 
вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть поруше-
ного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи 
письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 
уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш 
як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них
Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, при-
йнятною для сторін.
Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. 
Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та 
розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, 
стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами 
зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю 
відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі 
якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою 
особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких 
оскаржуються.

стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого не-
можливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж 
питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього 
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Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка 
подала звернення.

стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення 
і неприпустимість примушування їх до його подання
Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, по-
садових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.
Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на 
підтримку звернень інших осіб чи організацій.

стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях
Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи 
відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це 
ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосу-
ються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає 
розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.
Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають від-
ношення до вирішення справи.

<…>

розділ II. Порядок розГляду звернень Громадян

стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм влас-
ності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадя-
нина про результати розгляду.
Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни 
розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
і організацій особисто.

стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд 
заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення 
відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду 
заяв (клопотань).
Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни роз-
глядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій особисто.
Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав 
ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника 
або особи, яка виконує його обов'язки.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в 
письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскаржен-
ня прийнятого рішення.

<…>

стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потре-
бують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний 
термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, 
організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, 
яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищу-
вати сорока п’яти днів.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією стат-
тею терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
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стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм влас-
ності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

стаття 22. Особистий прийом громадян

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, ор-
ганізацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і про-
живання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.
Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання 
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернен-
ня. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

закон україни «Про свободу Пересування та вільний 
вибір місЦя ПроЖивання в україні» (витяги)

стаття 3. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
свобода пересування — право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на за-
конних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території 
України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються 
законом;
вільний вибір місця проживання чи перебування — право громадянина України, а також іноземця та осо-
би без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-
територіальної одиниці, на території якої вони хочуть проживати чи перебувати;
місце перебування — адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше 
шести місяців на рік;
місце проживання — адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад 
шість місяців на рік;
особа — фізична особа;
реєстрація — внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із 
зазначенням адреси житла особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціаль-
но уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації;
довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування — документ, який видається органом реєстра-
ції особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.
<…>

кодекс законів Про ПраЦЮ україни (витяг)

стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки мо-
жуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього за-
робітку.
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок 
і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», надаються гарантії та пільги відповідно до цих за-
конів.
(Стаття 119 зі змінами, внесеними згідно із Законами № 6/95-ВР від 19.01.95, № 263/95-ВР від 05.07.95, № 1014-V від 
11.05.2007)

кодекс адміністративноГо судочинства (витяги)

розділ I. заГальні ПолоЖення

стаття 2. Завдання адміністративного судочинства

1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місце-
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вого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських 
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних пов-
новажень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встанов-
лено інший порядок судового провадження.
3. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди 
перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1)  на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
2)  з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;
3)  обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);
4)  безсторонньо (неупереджено);
5)  добросовісно;
6)  розсудливо;
7)  з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;
8)  пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для 

прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);
9)  з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;
10)  своєчасно, тобто протягом розумного строку.

стаття 3. Визначення понять

1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1)  справа адміністративної юрисдикції (далі — адміністративна справа) — переданий на вирішення адміністра-

тивного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місце-
вого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські 
функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;

2)  адміністративний суд — суд загальної юрисдикції, до компетенції якого цим Кодексом віднесено розгляд і 
вирішення адміністративних справ;

3)  суд — суддя адміністративного суду, який розглядає і вирішує адміністративну справу одноособово, колегія 
суддів адміністративного суду;

4)  адміністративне судочинство — діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністратив-
них справ у порядку, встановленому цим Кодексом;

5)  адміністративний процес — правовідносини, що складаються під час здійснення адміністративного судо-
чинства;

6)  адміністративний позов — звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у пуб-
лічно-правових відносинах;

7)  суб'єкт владних повноважень — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи 
службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, 
в тому числі на виконання делегованих повноважень;

8)  позивач — особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов до адміністратив-
ного суду, а також суб'єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до 
адміністративного суду;

9)  відповідач — суб'єкт владних повноважень, а у випадках, передбачених законом, й інші особи, до яких звер-
нена вимога позивача;

10)  письмове провадження — розгляд і вирішення адміністративної справи в суді першої, апеляційної чи ка-
саційної інстанції без виклику осіб, які беруть участь у справі, та проведення судового засідання на основі 
наявних у суду матеріалів у випадках, встановлених цим Кодексом; (Пункт 10 частини першої  статті 3 зі 
змінами, внесеними згідно із Законом № 2953-IV від 06.10.2005)

11)  розумний строк — найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної справи, достатній для надання 
своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у публіч-
но-правових відносинах;

12)  постанова — письмове рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, у якому вирішуються ви-
моги адміністративного позову;

13)  ухвала — письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються 
питання, пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання. Ухвалами 
судів апеляційної та касаційної інстанцій також вирішуються вимоги апеляційної чи касаційної скарги;

14)  адміністративний договір — дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов'язки сторін, 
що випливають із владних управлінських функцій суб'єкта владних повноважень, який є однією із сторін уго-
ди;

15)  публічна служба — діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, 
військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба 
в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах

1. Правосуддя в адміністративних справах здійснюється адміністративними судами.
2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом 
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встановлений інший порядок судового вирішення.

стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство

1. Адміністративне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та міжнародних 
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої 
процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.
Провадження в адміністративних справах у сфері державних закупівель здійснюється з урахуванням особливос-
тей, визначених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». (Частину другу стат-
ті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 424-V від 01.12.2006)

стаття 6. Право на судовий захист

1. Кожному гарантується право на захист його прав, свобод та інтересів незалежним і неупередженим судом.
2. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого 
вона віднесена цим Кодексом.
3. Кожен має право на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції в порядку, пере-
дбаченому цим Кодексом. (Частина третя статті 6 у редакції Закону № 3550-IV від 16.03.2006)
4. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на су-
довий захист, що і громадяни та юридичні особи України.

стаття 7. Принципи адміністративного судочинства

1. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах є:
1)  верховенство права;
2)  законність;
3)  рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом;
4)  змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі;
5)  гласність і відкритість адміністративного процесу;
6)  забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду;
7)  обов'язковість судових рішень.

стаття 8. Верховенство права

1. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її 
права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
2. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав лю-
дини.
3. Звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на під-
ставі Конституції України гарантується.
4. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, супере-
чливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.

стаття 9. Законність

1. Суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, ор-
гани місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
2. Суд вирішує справи на підставі Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
4. У разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному дого-
вору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує 
правовий акт, який має вищу юридичну силу.
5. У разі виникнення в суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта 
Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду 
України, суд звертається до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного 
Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта.
6. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені 
інші правила, ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
7. У разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні пра-
вовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних 
засад права (аналогія права).
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стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного  процесу перед законом і судом

1. Усі учасники адміністративного процесу є рівними перед законом і судом.
2. Не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників адміністративного процесу за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та  офіційне з'ясування всіх обставин у справі

1. Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в 
наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
2. Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і 
не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно 
для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.
3. Кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми вимогами на свій розсуд, крім ви-
падків, встановлених цим Кодексом. Таким правом користуються й особи, в інтересах яких подано адміністративний 
позов, за винятком тих, які не мають адміністративної процесуальної дієздатності.
4. Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо ви-
явлення та витребування доказів з власної ініціативи.
5. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребу-
вати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу

1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні 
права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як 
усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на отри-
мання в адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення.
2. Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій 
розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено від-
повідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, 
що охороняється законом.
3. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання 
або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, за-
хисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших ви-
падках, установлених законом.
4. Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил адміністративного су-
дочинства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть 
участь у справі, а в разі необхідності — експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.
5. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно 
значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у 
відкритому судовому засіданні.
6. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне фіксування судового засідання за 
допомогою звукозаписувального технічного засобу.
7. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, встановленому 
цим Кодексом.
8. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Прове-
дення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а 
також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності 
згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.
9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд 
відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.

стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду

1. Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про 
їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, забезпечується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень ад-
міністративного суду у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом.

стаття 14. Обов'язковість судових рішень
1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністративному суді, ухвалюється іменем України.
2. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання 
на всій території України.
3. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
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стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне  судочинство

1. Адміністративне судочинство здійснюється державною мовою.
2. Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право 
користуватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також послугами перекладача в порядку, встанов-
леному цим Кодексом.
3. Судові документи складаються державною мовою.
[Положення статті 15 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду № 8-рп/2008 від 22.04.2008]
 <…>

Глава 5. учасники адміністративноГо ПроЦесу

Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі

стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі

1. Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.

стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність

1. Здатність мати процесуальні права та обов'язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесу-
альна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами де-
ржавної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридич-
ними особами).
2. Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ве-
дення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить фізичним особам, які досягли 
повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з приводу 
публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.
3. Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ве-
дення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, ін-
шим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їхнім 
посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).

стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.
2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними пра-
вами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1)  знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та сто-
суються їхніх інтересів;

2)  знайомитися з матеріалами справи;
3)  заявляти клопотання і відводи;
4)  давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;
5)  подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
6)  висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, 

які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;
7)  подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
8)  знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;
9)  робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;
10)  оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;
11)  користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені 
копії документів і витяги з них.

стаття 50. Сторони

1. Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач.
2. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, під-
приємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень.
3. Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
4. Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами влад-
них повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень:
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1)  про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян;
2)  про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;
3)  про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України;
4)  про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);
5)  в інших випадках, встановлених законом.

стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет 
адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного 
позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного по-
зову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.
2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний 
позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.
3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для за-
криття провадження в адміністративній справі.
4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповіда-
чем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи 
інтереси.
 <…>

Глава 6. докази

стаття 69. Поняття доказів

1. Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність 
або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, 
що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, 
третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.
2. Докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або 
витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

стаття 70. Належність та допустимість доказів

1. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не 
стосуються предмету доказування.
2. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або запе-
речень.
3. Докази, одержані з порушенням закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги.
4. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджува-
тися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

стаття 71. Обов'язок доказування

1. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, вста-
новлених статтею 72 цього Кодексу.
2. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень 
обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо 
він заперечує проти адміністративного позову.
3. Якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, 
через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони знаходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в 
реалізації цього обов'язку і витребовує необхідні докази.
4. Суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути 
використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.
5. Суд може збирати докази з власної ініціативи.
6. Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвер-
дження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів. <…>

стаття 73. Забезпечення доказів

1. Особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом немож-
ливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.
2. Забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою заінтересованої особи до відкриття провадження у 
справі.
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стаття 74. Способи забезпечення доказів

Суд забезпечує докази допитом свідків, призначенням експертизи, витребуванням та оглядом письмових або речо-
вих доказів, у тому числі за місцем їх знаходження.

стаття 75. Заява про забезпечення доказів та  порядок її розгляду

1. У заяві про забезпечення доказів повинні бути зазначені докази, які необхідно забезпечити; обставини, що мо-
жуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати не-
можливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.
2. Заява про забезпечення доказів подається до суду, який розглядає справу, а якщо провадження у справі ще не 
відкрито — до місцевого адміністративного суду, на території якого можуть бути вчинені процесуальні дії щодо за-
безпечення доказів.
3. Заява про забезпечення доказів розглядається протягом п'яти днів після її надходження з повідомленням сторін 
та інших осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, 
не перешкоджає розгляду заяви.
4. У разі обґрунтованої вимоги особи, яка подала заяву про забезпечення доказів, а також якщо не можна встано-
вити, до кого може бути згодом висунуто вимоги, заява про забезпечення доказів розглядається судом невідкладно 
лише за участю особи, яка подала заяву.
5. Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою, яку може бути оскаржено. Оскарження ухвали про за-
безпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.
6. Про забезпечення доказів або про відмову в забезпеченні доказів суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпе-
чення доказів визначаються порядок і спосіб її виконання.
7. Ухвала про відмову в забезпеченні доказів може бути оскаржена особою, яка звернулася із заявою про забезпе-
чення доказів.
8. Забезпечення доказів здійснюється за загальними правилами вчинення відповідних процесуальних дій.  <…>

стаття 79. Письмові докази

1. Письмовими доказами є документи (у тому числі електронні документи), акти, листи, телеграми, будь-які інші 
письмові записи, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для справи.
2. Особа, яка заявляє клопотання перед судом про витребування від інших осіб письмових доказів, повинна зазна-
чити: який письмовий доказ вимагається, орган чи особу, у яких він знаходиться, та обставини, які можуть підтвер-
дити цей доказ.
3. Письмові докази, які витребовує суд, надсилаються безпосередньо до адміністративного суду. Суд може також 
уповноважити заінтересовану сторону або іншу особу, яка бере участь у справі, одержати письмовий доказ для на-
дання його суду.
4. Оригінали письмових доказів, що є у справі, повертаються судом після їх дослідження, якщо це можливо без 
шкоди для розгляду справи, або після набрання законної сили судовим рішенням у справі за клопотанням осіб, які їх 
надали. У справі залишається засвідчена суддею копія письмового доказу.

стаття 80. Речові докази

1. Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення 
для справи. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну ін-
формацію про обставини, що мають значення для справи.
2. Витребування речових доказів проводиться в порядку, встановленому для витребування письмових доказів.
3. Речові докази повертаються судом після їх дослідження за клопотанням осіб, які їх надали, якщо це можливо без 
шкоди для розгляду справи. В інших випадках речові докази повертаються після набрання рішенням суду законної 
сили за клопотанням осіб, яким належать ці докази.
4. Речові докази, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні, передаються від-
повідним підприємствам, установам або організаціям у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. За кло-
потанням державних експертних установ такі речові докази можуть бути передані їм для використання в експертній 
та науковій роботі. <…>

розділ III. ПровадЖення в суді ПерШої інстанЦії

Глава 6. особливості ПровадЖення в окремиХ 
катеГоріяХ адміністративниХ сПрав

стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень,  дій або 
бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій

1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій 
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мають суб'єкти відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а також ініціативна група референдуму, інші 
суб'єкти ініціювання референдуму.
2. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може оскаржити рі-
шення, дію чи бездіяльність виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, якщо таке рішення, дія чи 
бездіяльність порушує виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його 
особисто.
3. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів всеукраїнсь-
кого референдуму оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Усі інші рішення, дії або бездіяльність 
Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду. 
(Частина третя статті 172 у редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
4. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної виборчої комісії, Київської 
чи Севастопольської виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів; територіальної (окружної) 
виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів Київського чи Севастопольського міського голови; тери-
торіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних 
депутатів України; обласних комісій з референдуму і комісії Автономної Республіки Крим з всеукраїнського рефе-
рендуму, а також членів зазначених комісій оскаржуються до окружного адміністративного суду за місцезнаход-
женням відповідної комісії. Протоколи територіальних (окружних) виборчих комісій щодо встановлення підсумків 
голосування у межах територіального виборчого округу під час проведення виборів Президента України, народних 
депутатів України, а також протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці оскарженню в судовому 
порядку не підлягають. [Положення другого речення частини 4 статті 172 втратило чинність як таке, що є некон-
ституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009]
(Частина четверта статті 172 у редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
5. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, за винятком рішень, 
дій чи бездіяльності, що визначені частинами третьою — четвертою цієї статті, оскаржуються до місцевого загаль-
ного суду як адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії.
6. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій 
може бути подано до адміністративного суду у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допу-
щення бездіяльності.
7. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, що 
мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у строк, встановлений частиною шос-
тою цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.
8. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, 
членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голо-
сування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчи-
нення дії або допущення бездіяльності.
9. Суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена 
відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент ви-
рішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу су-
дових витрат, встановлених цим Кодексом.
10. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з референдуму та комісію вищого рівня 
про надходження позовної заяви та про ухвалене судом рішення.
11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної за-
яви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводен-
ний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, 
що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позов-
ними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний 
строк після надходження позовної заяви.
(Частина одинадцята статті 172 у редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009)
[Частину одинадцяту статті 172 визнано конституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 
від 19.10.2009]
12. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.

стаття 173. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців

1. Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або 
виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або ре-
ферендумі.
2. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністратив-
ний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.
3. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. 
Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.
(Частина третя статті 173 у редакції Закону № 3099-IV від 17.11.2005)
4. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження по-
зовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня го-
лосування, — невідкладно.
(Частина четверта статті 173 у редакції Закону № 3099-IV від 17.11.2005)
5. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, 
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не перешкоджає судовому розгляду. 
6. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно.

стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності  
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації,  
ідприємств,установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників 
засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум

1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівни-
ків засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори та референдум, мають виборча комісія, 
кандидат, партія (блок), місцева організація партії (блок місцевих організацій партій), які є суб'єктами відповідного 
виборчого процесу, комісія з референдуму, ініціативна група референдуму, інші суб'єкти ініціювання референдуму.
2. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних виборах або референдумі) може оскаржити рі-
шення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, ор-
ганізацій, їхніх посадових та службових осіб, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують виборчі права або 
інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто.
3. Позовна заява подається до місцевого адміністративного суду відповідно до статей 18, 19 цього Кодексу. По-
зовна заява щодо дій чи бездіяльності засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових 
та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори та ре-
ферендум, подається до місцевого загального суду як адміністративного суду за їхнім місцезнаходженням.
4. Позовну заяву може бути подано до адміністративного суду у строк, встановлений частинами шостою — сьо-
мою статті 172 цього Кодексу.
5. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у строк, встановлений частиною одинадцятою 
статті 172 цього Кодексу.
6. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, 
не перешкоджає судовому розгляду.

<…>

стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України

1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу, вибо-
рець, законні права або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право оскаржувати рішення чи дії 
об'єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються ви-
борчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян нале-
жать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції.
2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу чи окружна виборча ко-
місія мають право оскаржувати до суду дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових та 
службових осіб, які порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації під час виб-
орчого процесу, у тому числі стосовно передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування опублікованих 
ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата.
3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу мають право оскаржувати 
дії іншого кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення вста-
новленого законом порядку висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав 
або виборчих прав громадян. Виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його 
довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.
4. Рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, ус-
танов, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому 
статтею 174 цього Кодексу. Акти чи дії виборчих блоків, об'єднань громадян, крім тих, які відповідно до закону, 
статуту (положення) об'єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної 
компетенції, — за місцезнаходженням органу об'єднання громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржу-
ються у порядку, передбаченому статтею 175 цього Кодексу.
5. Дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників 
можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
6. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому числі рішення Центральної виборчої комісії із встанов-
лення результатів виборів, можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 172 цього Кодексу.
7. Дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб оскаржуються до Київського апеляційного ад-
міністративного суду.
8. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії та її членів можуть бути оскаржені до адміністратив-
ного суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.
9. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії можуть бути оскаржені до ок-
ружного адміністративного суду за місцезнаходженням окружної виборчої комісії в порядку, встановленому зако-
нодавством.
10. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи за скаргами, поданими на вчинені порушення з моменту при-
пинення голосування на виборчих дільницях, протягом двох днів після дня голосування.
[Частину десяту статті 176 визнано конституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 
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19.10.2009]
11. Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого ад-
міністративного суду України щодо скарги на результати виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляцій-
ному чи касаційному порядку.
12. Повноваження суду, встановлені статтею 117 цього Кодексу, не можуть бути застосовані судами щодо спорів, які 
стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента України.
[(Стаття 176 в редакції Закону № 1616-VІ від 21.08.2009 — зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Кон-
ституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009)]

стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних 
з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження

1. Суд, установивши порушення законодавства про вибори чи референдум, визначає у рішенні спосіб захисту по-
рушених прав та інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до закону або приймає 
інше передбачене законом рішення. У разі виявлення порушень, що можуть бути підставою для притягнення до від-
повідальності не за правилами цього Кодексу, суд постановляє окрему ухвалу з повідомленням про наявність таких 
порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв'язку з цим заходів, встановлених законом. (Час-
тина перша статті 177 у редакції Закону № 3099-IV від 17.11.2005)
2. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо 
вони не були присутні під час його проголошення.
3. Судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172–175 цього Ко-
дексу (за винятком випадків, визначених частиною четвертою цієї статті), набирають законної сили після закінчення 
строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження — з моменту проголошення судового рі-
шення суду апеляційної інстанції. Судові рішення Вищого адміністративного суду України набирають законної сили 
з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.
4. Судові рішення, ухвалені за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172, 174, 
175 цього Кодексу, у період від двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування, до шостої години дня 
голосування, набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.
5. Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172–175 цього Кодексу, можуть бути оскар-
жені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення, а судові рішення, ухвалені до дня голосу-
вання, — не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.
6. Судами апеляційної інстанції є відповідні апеляційні адміністративні суди. Судом апеляційної інстанції у спра-
вах, розглянутих відповідно до частини третьої статті 172 цього Кодексу Київським апеляційним адміністративним 
судом, є Вищий адміністративний суд України. (Частина шоста статті 177 зі змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 1616-VІ від 21.08.2009)
7. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскар-
ження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Апеляційна скарга стосовно судового рішення, що було ух-
валене до дня голосування, розглядається не пізніше ніж за дві години до початку голосування.
8. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, 
не перешкоджає апеляційному розгляду.
9. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Су-
дове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.
10. При розгляді справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарженні частина чет-
верта статті 20 цього Кодексу не застосовується. (Статтю 177 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 
1616-VІ від 21.08.2009)

стаття 178. Особливості здійснення представництва у справах, 
пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму

1. Особа, яка відповідно до закону про вибори зареєстрована як уповноважений представник або довірена особа 
кандидата, діє як представник відповідного кандидата у справах, пов'язаних з виборчим процесом, без додаткового 
уповноваження.
2. Особа, яка відповідно до закону про вибори чи референдум зареєстрована як уповноважена особа (представ-
ник) партії (блоку), місцевої організації партій (блоку місцевих організацій партій), ініціативної групи референдуму, 
діє як представник відповідної партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), ініціа-
тивної групи референдуму у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, без додаткового 
уповноваження.
3. Документом, що підтверджує повноваження представників, визначених частинами першою і другою цієї статті, 
є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому законом про вибори чи референдум.

стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим 
процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення

1. На обчислення строків, встановлених статтями 172–177 цього Кодексу, не поширюються правила частин другої 
— десятої статті 103 цього Кодексу.
2. Строки, встановлені статтями 172–177 цього Кодексу, обчислюються календарними днями і годинами.
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3. Останнім днем строку, який має закінчитися з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.
4. Днем бездіяльності є останній день встановленого законом строку, в який мало бути вчинено дію або прийнято 
рішення.
5. Днем подання позовної заяви, апеляційної скарги є день їх надходження до відповідного суду. Строки подання 
позовних заяв і апеляційних скарг, встановлені статтями 172–177 цього Кодексу, не може бути поновлено. Позовні 
заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду.  
<…>

кодекс україни Про адміністративні ПравоПоруШення (витяги)

(Кодекс доповнено главою 15-А згідно із Законом № 3504-IV від 23.02.2006)

Глава 15-а

адміністративні ПравоПоруШення, що ПосяГаЮть на здійснення народноГо волевияв-
лення та встановлений Порядок йоГо забезПечення

стаття 2127. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про 
виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків 
виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

Порушення встановлених законом порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання ві-
домостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії, порушення порядку складання та 
подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі, посадовою осо-
бою, на яку законом покладено такий обов'язок, —
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають пра-
во брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного 
списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом 
покладено такий обов'язок, —
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з ура-
хуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, —
тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.
(Стаття 2127 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 698-V від 22.02.2007)

стаття 2128. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру 
виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями Державного ре-
єстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само 
відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (звернення) про внесення 
змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту щодо відомостей Державного реєстру виборців, про 
внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення 
строків видачі копії такого рішення —
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Стаття 2128 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 698-V від 22.02.2007)

стаття 2129. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час 
підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації

Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведен-
ня референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації або надан-
ня переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, 
політичній партії (блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими 
працівниками засобів масової інформації —
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст пе-
редвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), давати будь-яку ін-
формацію щодо цього кандидата, цієї політичної партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, 
творчими працівниками засобів масової інформації —
тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу коментарями, що мають агітаційний характер, 
а також відео-, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування як кандидатів у депутати та на посади сільських, селищних, міських голів —
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тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 21210. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної 
агітації, агітація в день проведення референдуму

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення 
передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення 
передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення 
встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 2129, 
21213 та 21214 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму —
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб — від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 21211. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо 
інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу

Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недо-
стовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо 
такої інформації —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

стаття 21212. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах 
будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації —
тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 21213. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів 
передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила 
друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агі-
тації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за 
випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, —
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб — від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів перед-
виборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відпо-
відальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого 
розповсюдження —
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
і на посадових осіб — від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 21214. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи 
політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях

Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розмі-
щення їх у заборонених законом місцях громадянином —
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами 
підприємствами — розповсюджувачами реклами —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

стаття 21215. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) 
підтримки для здійснення виборчої кампанії

Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії, якщо у зазна-
чених діях відсутній склад злочину, —
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб — від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 21216. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кіль-
кість —
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тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 21217. Ненадання копії виборчого протоколу

Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка від-
повідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу —
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 21218. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, —
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових осіб — від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

стаття 21219. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих 
чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем 
роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії –—
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян.
Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконан-
ням його обов'язків у виборчій комісії, —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

стаття 21220. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних 
з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

Порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготов-
кою і проведенням виборів, референдуму, виборчою комісією чи засобом масової інформації, —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.
 <…>

Глава 19. Протокол Про адміністративне ПравоПоруШення

стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою осо-
бою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.
Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з 
яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Пр отокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу.
(Стаття 254 зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2342-III від 05.04.2001, № 586-VI від 24.09.2008)

стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

<…>
У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218–221 цього 
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1)  уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (статті 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21220);
<…>
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі (стаття 2129);
<…>

22)  голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму (статті 21211, 21215–21220);
23)  кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 21216–21218, 21220);
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кримінальний кодекс україни (витяги)

стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі,  
роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референ-
думі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи референдуму, комісії з рефе-
рендуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного 
спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також 
ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин — 
караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 
на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
2. Ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосу-
вання насильства або знищення чи пошкодження майна, —
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або 
членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, —
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
4. Втручання службової особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи ко-
місією з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги чи вказівки з 
метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму, —
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі 
на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 
строк від двох до трьох років.
(Стаття 157 у редакції Закону № 3504-IV від 23.02.2006; зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, 
№ 1616-VI від 21.08.2009)

стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація  
підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного 
реєстру виборців  чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

1. Незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюле-
тенів, бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів для голосування на референдумі —
караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий 
строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох 
років.
2. Підробка виборчих документів, документів референдуму, а так само використання завідомо підроблених ви-
борчих документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, 
його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом ініціативної групи 
референдуму, —
караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 
на строк від одного до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
3. Підробка виборчих документів, документів референдуму, а так само використання завідомо підроблених ви-
борчих документів, документів референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, кандидатом, 
його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії (блоку), членом ініціативної групи 
референдуму, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, 
або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах 
(референдумі) —
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбав-
ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
4. Незаконна передача іншій особі виборчого бюлетеня виборцем —
карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбав-
ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
5. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого 
протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування 
скриньки з бюлетенями —
караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
до двох років.
6. Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого про-
токолу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування ск-
риньки з бюлетенями, що вплинуло на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого 
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округу, або призвело до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних ви-
борах (референдумі), —
караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
7. Підписання виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму до остаточного підрахунку голосів чи 
встановлення результатів голосування або включення неврахованих виборчих бюлетенів чи бюлетенів для голосу-
вання на референдумі до числа бюлетенів, використаних при голосуванні, або підміна дійсних виборчих бюлетенів 
з позначками виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, або незаконне внесення до про-
токолу змін після його заповнення, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосу-
вання на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями, або 
незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями, що призвело до неможливості визначити волевиявлення 
виборців чи встановити результати референдуму, вчинені членом виборчої комісії, комісії з референдуму, —
караються штрафом від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 
строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обі-
ймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
8. Умисне надання членом виборчої комісії чи комісії з референдуму громадянину можливості проголосувати за 
іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз у ході голосування, або надання виборчого бюлетеня чи бюлетеня 
для голосування на референдумі особі, яка не включена до списку виборців (громадян, які мають право брати участь 
у референдумі) на відповідній виборчій дільниці (дільниці з референдуму), або надання виборцю заповненого виб-
орчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) —
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести ро-
ків, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.
9. Умисне надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру виборців — 
карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
10. Дія, передбачена частиною дев'ятою цієї статті, вчинена службовою особою з використанням службового стано-
вища, а також розпорядження щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру 
виборців, видане службовою особою органу Державного реєстру виборців, — 
караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням 
волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
11. Умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоновані дії з 
інформацією, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу 
Державного реєстру виборців, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї інформації, або іншою осо-
бою шляхом несанкціонованого доступу до бази даних Державного реєстру виборців, — 
караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 
строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років та з конфіскацією програмних та техніч-
них засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
12. Дії, передбачені частинами дев'ятою — одинадцятою цієї статті, що вплинули на результати голосування вибор-
ців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвели до неможливості визначити волевиявлення 
виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах, а також вчинені за попередньою змовою групою осіб, — 
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести ро-
ків, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років 
та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які 
є власністю винної особи.
(Стаття 158 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 744-IV від 15.05.2003; у редакції Закону № 3504-IV від 23.02.2006; 
зі змінами, внесеними згідно із Законом № 698-V від 22.02.2007)

стаття 1581. Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз

1. Голосування виборцем, який бере участь у виборах або референдумі, на виборчій дільниці більше ніж один раз 
— 
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене за змовою з членом виборчої комісії або комісії з референдуму, — 
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 
на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий.
(Кодекс доповнено статтею 1581 згідно із Законом № 1616-VI від 21.08.2009)

стаття 1582. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

1. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму поза встановленим законом строком 
зберігання у державних архівних установах та в Центральній виборчій комісії України після проведення виборів або 
референдуму, а так само пошкодження виборчої документації або документів референдуму — 
карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох 
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2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою 
особою з використанням влади або службового становища, — 
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. (Кодекс доповнено статтею 1582 згідно із За-
коном № 3169-IV від 01.12.2005)

стаття 159. Порушення таємниці голосування

1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розго-
лошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі, —
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або комісії з референдуму чи іншою службовою особою з вико-
ристанням свого службового становища, —
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі 
на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
(Стаття 159 в редакції Закону № 3504-IV від 23.02.2006, зі змінами, внесеними згідно з Законом № 1616-VI від 21.08.2009)

стаття 1591. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)

1. Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, 
політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом передачі грошових коштів або ма-
теріальних цінностей на безоплатній основі чи за необґрунтовано заниженими розцінками, виготовлення або поши-
рення агітаційних матеріалів, не оплачених з виборчого фонду чи оплачених з виборчого фонду за необґрунтовано 
заниженими розцінками, або оплата виготовлення чи поширення таких матеріалів —
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Умисне використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні виборчої кампанії 
кандидата, політичної партії (блоку) кандидатом, його уповноваженим представником, довіреною особою канди-
дата чи уповноваженою особою з порушенням встановленого законом порядку —
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, —
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового харак-
теру, що перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати.
(Кодекс доповнено статтею 1591 згідно із Законом № 3504-IV від 23.02.2006)
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IV.   Постанови кабінету міністрів україни

кабінет міністрів україни  
Постанова 

від 21 жовтня 2009 р. № 1114
деякі питання забезпечення підготовки і проведення виборів Президента україни

 
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що під час підготовки і проведення виборів Президента України Центральна виборча комісія та 
окружні виборчі комісії здійснюють виплату винагороди спеціалістам і технічним працівникам, залученим до робо-
ти у виборчих комісіях по виборах Президента України для організаційного, правового і технічного забезпечення 
здійснення повноважень цих комісій, у розмірі та в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2003 р. № 213 «Про розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам, експертам і технічним пра-
цівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах народних депутатів України для організаційного, 
правового, технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій».
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. № 771 «Про 
розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих 
комісіях по виборах Президента України для організаційного, правового і технічного забезпечення здійснення по-
вноважень цих комісій».

 Прем’єр-міністр України                 Ю.ТИМОШЕНКО  

кабінет міністрів україни  
Постанова 

від 24 лютого 2003 р. N 213
Про розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам, експертам 
і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по 
виборах народних депутатів україни для організаційного, правового, 

технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій

(Із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 972 від 28.07.2004,
№ 1280 від 24.12.2005,
№ 287 від 15.03.2006

(У тексті постанови слова «окружна» і «окружної» замінено відповідно словами «територіальна» і «територіаль-
ної» згідно з постановою КМУ № 972 від 28.07.2004)
(У тексті постанови слова «територіальна» і «територіальної» замінено словами «окружна» і «окружної» згідно з 
аостановою КМУ № 1280 від 24.12.2005)

На виконання статей 33 і 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України» Кабінет Міністрів України 
постановляє: 

Установити, що окружна виборча комісія по виборах народних депутатів України відповідно до порядку, затвердже-
ного Центральною виборчою комісією:
встановлює конкретний перелік посад та чисельність спеціалістів, експертів і технічних працівників, необхідних для 
організаційного, правового, технічного забезпечення виконання повноважень виборчих комісій, які залучаються до 
роботи шляхом укладення цивільно-правових угод;
здійснює виплату винагороди зазначеним працівникам у межах коштів, передбачених кошторисом видатків відповід-
ної окружної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів народних депутатів України. Розмір винагороди за-
лученому працівнику не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії;
може провадити виплату одноразової грошової винагороди залученим спеціалістам, експертам і технічним пра-
цівникам після встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі в межах 
загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків окружної виборчої комісії, за умови 
100-відсоткового здійснення інших видатків з підготовки та проведення виборів. Розмір одноразової грошової ви-
нагороди визначається на засіданні виборчої комісії за поданням її голови і залежить від особистого внеску кожного 
залученого працівника у роботу комісії та не може перевищувати розмір місячної заробітної плати члена відповідної 
виборчої комісії.
Установити, що порядок виплати винагороди спеціалістам, експертам і технічним працівникам, залученим до роботи в 
Центральній виборчій комісії під час організації підготовки та проведення виборів народних депутатів України, визнача-
ється Центральною виборчою комісією. Розмір винагороди залученому для роботи в Центральній виборчій комісії спе-
ціалісту, експерту і технічному працівнику не може перевищувати шестикратного розміру мінімальної заробітної плати.  

Прем’єр-міністр України       В. ЯНУКОВИЧ
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кабінет міністрів україни   
Постанова

від 28 жовтня 2004 р. № 1429 
Про паспорти громадян україни, що оформлені з використанням 

бланків паспортів колишнього союзу рср
(Із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 1740 від 24.12.2004)

Кабінет Міністрів України постановляє:
Вважати дійсними паспорти громадян України, що оформлені з використанням бланків паспортів колишнього Со-
юзу РСР, до 1 січня 2005 року.

кабінет міністрів україни   
Постанова (витяг)

від 28 липня 2004 р. № 966
Про умови оплати праці членів виборчих комісій

(Із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 1366 від 15.10.2004, № 954 від 24.09.2005, № 1280 від 24.12.2005, № 
340 від 16.03.2006, № 74 від 31.01.2007, № 1122 від 11.09.2007, № 93 від 27.02.2008, № 757 від 22.07.2009)

Відповідно до статті 40 Закону України «Про вибори Президента України», статті 50 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» і статті 29 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» та з метою впорядкування оплати праці членів виборчих 
комісій Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина в редакції постанови КМУ № 1280 від 24.12.2005)
1. Установити місячну заробітну плату членам виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчій ко-
місії, з оплатою їх праці у комісії згідно з додатками 1–4.
Робота членів виборчих комісій (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день 
голосування та у дні встановлення підсумків голосування оплачується в межах видатків, передбачених на цю мету в 
кошторисах відповідних виборчих комісій, у розмірі не більш як 14 відсотків мінімальної заробітної плати за кожний 
відпрацьований день. (Пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою КМУ № 1280 від 24.12.2005; абзац другий пунк-
ту 1 у редакції постанови КМУ № 340 від 16.03.2006)
Установити, що у разі коли місячна заробітна плата, зазначена у додатках до цієї постанови, нижча від визначеного 
законом розміру мінімальної заробітної плати, заробітна плата встановлюється на рівні відповідного розміру міні-
мальної заробітної плати. (Пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою КМУ № 757 від 22.07.2009)
(Пункт 1 у редакції постанови КМУ № 1366 від 15.10.2004)
2. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків 
відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів, може бути виплачена одноразова грошова вина-
города.
3. Заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, включається до фактичного заробітку за основ-
ним місцем роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.
4. Виплата заробітної плати членам окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій проводиться ок-
ружною, територіальною виборчою комісією в межах коштів, передбачених кошторисом видатків відповідної комісії 
на підготовку та проведення виборів.
5. Нарахування і виплата заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних, окруж-
них та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів провадяться у порядку, визна-
ченому Центральною виборчою комісією. (Пункт 5 у редакції постанови КМУ № 1280 від 24.12.2005)
6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
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Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 липня 2004 р. № 966
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2009 р. № 757)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів територіальних виборчих комісій з виборів Президента України, окружних виборчих комісій з виборів на-

родних депутатів України

Найменування посади
Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборчих дільниць у виборчому 
окрузі, гривень

До 100 дільниць Від 101 до 200 дільниць Понад 200 дільниць

Голова комісії 1010 1090 1180

Заступник голови
комісії

965 1045 1125

Секретар комісії 925 990 1090

Член комісії 910 980 1065

(Додаток 1 у редакції постанов КМУ № 1366 від 15.10.2004, № 954 від 24.09.2005, № 757 від 22.07.2009)
(Додаток 2 виключено на підставі постанови КМУ № 1280 від 24.12.2005)

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 липня 2004 р. № 966
(у редакції постанови КМУ від 22.07.2009 р. № 757)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів дільничних виборчих комісій

Найменування посади
Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборців на виборчій дільниці, 
гривень

До 500 осіб Від 501 до 1500 осіб Понад 1500 осіб

Голова комісії 695 705 730

Заступник голови
комісії

670 685 700

Секретар комісії 655 660 670

Член комісії 650 655 655
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кабінет міністрів україни   
Постанова

від 8 вересня 2004 р. № 1177
Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну
члена територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку

та проведення виборів Президента україни, у зв'язку з виконанням обов'язків
члена виборчої комісії

Відповідно до статті 29 Закону України «Про вибори Президента України» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена територіальної, дільничної ви-
борчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, у зв'язку з виконанням обов'язків 
члена виборчої комісії, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 травня 2002 р. № 662.
Облік нещасних випадків, що сталися з членами виборчої комісії у зв'язку з виконанням ними обов'язків члена ви-
борчої комісії, ведеться територіальними виборчими комісіями.
2. В абзаці другому пункту 3 Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена окружної, 
дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, у зв'язку з 
виконанням обов'язків члена виборчої комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 
2002 р. № 662, слова і цифри «від 27 грудня 2001 р. № 1738 «Про умови та порядок оплати праці членів окружних 
і дільничних виборчих комісій по виборах народних депутатів України» замінити словами і цифрами «від 28 липня 
2004 р. № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій».

Порядок 
відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена окружної, територіальної, 

дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів 
україни, депутатів верховної ради автономної республіки крим і місцевих рад, сільських, селищ-

них і міських голів, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії

(Назва Порядку зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 1280 від 24.12.2005)
(У назві та тексті Порядку слово «окружна» в усіх відмінках і формах числа замінено словом «територіальна» у 
відповідному відмінку і числі, а слова «народних депутатів України» — словами «народних депутатів України, депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів» згідно з поста-
новою КМУ № 972 від 28.07.2004)

1. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює 
підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів (далі — виборчої комісії), у зв'язку з виконанням обов'язків 
члена виборчої комісії, який виконує ці обов'язки на платній основі, та члена виборчої комісії, який перебуває у тру-
дових відносинах з іншим підприємством, установою, організацією, а в комісії виконує обов'язки члена виборчої ко-
місії не на платній основі, відшкодовується згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працез-
датності».
(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 1280 від 24.12.2005)
2. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю члена виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої ко-
місії, який не перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією (тимчасово не працює або 
є пенсіонером) і виконує обов'язки члена виборчої комісії не на платній основі, відшкодовується Центральною ви-
борчою комісією за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на підготовку і проведення виборів народ-
них депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і 
міських голів, у таких розмірах:

1)  допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення ін-
валідності у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за робочі дні згідно з графіком роботи відповід-
ної виборчої комісії, що припадають на дні тимчасової непрацездатності;

2)  одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності у розмірі, визначеному із розрахунку 
середньомісячного заробітку за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, але не біль-
ше ніж чотирикратний розмір граничної суми заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески 
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

3)  одноразова допомога сім'ї у разі смерті потерпілого у розмірі не менше ніж п'ятирічна заробітна плата потер-
пілого та не менше ніж однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а 
також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого;

4)  щомісячна грошова сума у разі часткової чи повної втрати працездатності у розмірі, встановленому відповід-
но до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, але не більше ніж серед-
ньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я;

5)  пенсія по інвалідності та пенсії утриманцям у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасно-
го випадку у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у розмірі, встановленому органами, що 
відповідно до законодавства здійснюють функцію призначення та виплати пенсій;
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6)  компенсація витрат на медичну допомогу, а також забезпечення потерпілих та інвалідів необхідними лі-
карськими засобами, санаторно-курортним лікуванням, протезами, ортопедичними виробами, коригуючи-
ми засобами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за 
винятком протезування з дорогоцінних металів) тощо, якщо потребу в них встановлено висновками медико-
соціальних експертних комісій, у розмірі фактичних витрат на ці цілі на підставі документів, що підтверджу-
ють їх вартість.

3. Середня заробітна плата (дохід) для розрахунку виплат за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю члена виборчої ко-
місії, обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат 
за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 26 вересня 2001 р. № 1266.
Для розрахунку розміру виплат за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю члена виборчої комісії, зазначеного у пункті 2 
цієї постанови, за розрахункову величину береться розмір місячної заробітної плати відповідного члена виборчої 
комісії, який виконує обов'язки члена виборчої комісії на платній основі, встановлений постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28 липня 2004 р. № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій». (Абзац другий пункту 3 
зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 1177 від 08.09.2004)
4. Про кожний нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена 
виборчої комісії, окружна, територіальна виборча комісія повідомляє Центральну виборчу комісію. (Пункт 4 зі змі-
нами, внесеними згідно з постановою КМУ № 1280 від 24.12.2005)
5. Нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої ко-
місії, який виконує ці обов'язки на платній основі, або із членом виборчої комісії, який перебуває у трудових відно-
синах з іншим підприємством, установою, організацією, а в комісії виконує обов'язки члена виборчої комісії не на 
платній основі, розслідується і обліковується згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випад-
ків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 
серпня 2004 р. № 1112 (Абзац перший пункту 5 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 1280 від 24.12.2005)
Нещасний випадок, що стався із членом виборчої комісії, який не перебуває у трудових відносинах з підприємством, 
установою, організацією (тимчасово не працює або є пенсіонером) і виконує обов'язки члена виборчої комісії не на 
платній основі, розслідується і обліковується згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків неви-
робничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270. Нещасні 
випадки, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, класифікуються як такі, що сталися 
під час виконання громадських обов'язків. Зазначені члени виборчої комісії мають право на отримання листка не-
працездатності.
6. Окружна, територіальна виборча комісія до закінчення строку її повноважень передає Центральній вибор-
чій комісії для зберігання, обліку та аналізу акти про розслідування нещасного випадку за формою Н-5, про нещас-
ний випадок на виробництві за формою Н-1 та про нещасний випадок невиробничого характеру за формою НТ, що 
стався із членом виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, разом з матеріалами роз-
слідування. (Пункт 6 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 1280 від 24.12.2005)
7. Шкода, заподіяна майну члена виборчої комісії у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, від-
шкодовується у повному розмірі Центральною виборчою комісією за рахунок коштів державного бюджету, пере-
дбачених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, на підставі документів, що підтверджують факт 
заподіяння шкоди майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, вартість цього майна та розмір за-
подіяної шкоди. (Пункт 7 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 1280 від 24.12.2005)
8. У разі проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, се-
лищних і міських голів відшкодування шкоди, зазначеної в пунктах 2 і 7 цього Порядку, здійснюється територіаль-
ною виборчою комісією в межах видатків, передбачених у кошторисі витрат на підготовку та проведення виборів, з 
урахуванням видатків дільничних виборчих комісій. (Порядок доповнено пунктом 8 згідно з постановою КМУ № 972 
від 28.07.2004)
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Центральна виборча комісія
Постанова  

від 30 вересня 2009 року № 141
Про календарний план основних організаційних заходів з підготовки 

та проведення виборів Президента україни 17 січня 2010 року

З метою однакового застосування положень Закону України «Про вибори Президента України» та відповідно до 
пункту 1 частини другої статті 25 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 12, 13, пунк-
том 4 статті 17 та пунктами 1, 3, 17 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча 
комісія постановляє:

1. Затвердити Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента 
України 17 січня 2010 року (додається).

2. Надіслати Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента 
України 17 січня 2010 року Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ Украї-
ни, Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, 
Міністерству транспорту та зв’язку України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Державно-
му комітету статистики України, Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Державному комітету 
архівів України, Головному контрольно-ревізійному управлінню України, Державній прикордонній службі України, 
Державній податковій адміністрації України, Державному департаменту України з питань виконання покарань, Вер-
ховному Суду України, Вищому адміністративному суду України, Генеральній прокуратурі України, Національній раді 
України з питань телебачення і радіомовлення, Національному банку України, Державному казначейству України, 
Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, окруж-
ним виборчим комісіям після їх утворення.

3. Розмістити Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента 
України 17 січня 2010 року на офіційному сайті Центральної виборчої комісії в інформаційній мережі Інтернет.

Голова Центральної виборчої комісії  В. ШАПОВАЛ
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Додаток 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 30 вересня 2009 року № 141

календарний План 
основних організаційних заходів з підготовки та проведення 

виборів Президента україни 17 січня 2010 року (витяг)

№ 
з/п

зміст заходу та його нормативне обґрун-
тування відповідно до закону україни 

«Про вибори Президента україни»  
(далі — закон)

строк виконання  
заходу 

календарна  
дата виконавці

<…>

59 Забезпечення виготовлення інформаційних 
плакатів кандидатів на пост Президента 
України, зареєстрованих Центральною ви-
борчою комісією (частина перша статті 
59)

Не пізніш як за 26 днів 
до дня виборів

До 21 грудня 2009 
року включно

Центральна виборча 
комісія

60 Утворення дільничних виборчих комісій 
звичайних та спеціальних виборчих діль-
ниць (частина перша статті 24) 

Не пізніш як за 26 днів 
до дня виборів

До 21 грудня 2009 
року виключно

Відповідні окружні ви-
борчі комісії

61 Утворення дільничних виборчих комісій 
закордонних виборчих дільниць (частина 
четверта статті 24)

Не пізніш як за 26 днів 
до дня виборів

До 21 грудня  
2009 року 
включно

Центральна виборча 
комісія за поданнями 
суб’єктів, визначених 
частиною третьою статті 
23 Закону, та Міністер-
ства закордонних справ 
України

62 Прийняття окружною виборчою комісією 
рішення про включення до списку вибор-
ців на кожній звичайній виборчій дільниці 
членів відповідної дільничної виборчої 
комісії, які включені до списків виборців за 
своєю виборчою адресою на інших вибор-
чих дільницях (частина дев’ята статті 
34)

Одночасно із включен-
ням громадян України 
до складу дільничних 
виборчих комісій

 Окружні виборчі комісії

63 Оприлюднення в засобах масової інфор-
мації у відповідному регіоні рішень про 
утворення дільничної виборчої комісії, про 
її склад, а також про зміни в її складі (час-
тина чотирнадцята статті 24)

Не пізніш як на третій 
день з дня прийняття 
відповідних рішень

 Центральна виборча 
комісія (щодо закордон-
них виборчих дільниць), 
окружні виборчі комісії

64 Проведення першого засідання дільничної 
виборчої комісії (частина третя статті 
28)

Не пізніш як на третій 
день після дня утво-
рення дільничної ви-
борчої комісії

 Дільничні виборчі комісії

65 Можливе прийняття з’їздом (зборами, 
конференцією) партії рішення про вихід із 
складу виборчого блоку політичних партій 
(частина друга статті 46)

Не пізніше ніж за 26 
днів до дня виборів

До 21 грудня 2009 
року включно

Політична партія, що вхо-
дить до виборчого блоку 
політичних партій

66 Можливе прийняття з’їздами (зборами, 
конференціями) усіх партій, що входять 
до блоку, рішень про розпуск виборчого 
блоку політичних партій (частина дев’ята 
статті 46)

Не пізніше ніж за 26 
днів до дня виборів

До 21 грудня 2009 
року включно

Усі політичні партії, що 
входять до виборчого 
блоку політичних партій

67 Передача попередніх списків виборців на 
паперовому носії до дільничних виборчих 
комісій закордонних виборчих дільниць 
(частина перша статті 361)

Не пізніш як за 22 дні 
до дня виборів

До 25 грудня 2009 
року включно

Міністерство закордон-
них справ України

68 Надання дільничною виборчою комісією 
закордонної виборчої дільниці одного при-
мірника списку виборців для загального 
ознайомлення у приміщенні дільничної ви-
борчої комісії (частина третя статті 361)

Наступного дня після 
отримання списку

 Дільничні виборчі комісії 
закордонних виборчих 
дільниць
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№ 
з/п

зміст заходу та його нормативне обґрун-
тування відповідно до закону україни 

«Про вибори Президента україни»  
(далі — закон)

строк виконання  
заходу 

календарна  
дата виконавці

69 Передача інформаційних плакатів кандида-
тів на пост Президента України виборчим 
комісіям відповідних виборчих дільниць 
(частина третя статті 21, частина чет-
верта статті 59)

Не пізніш як за 22 дні 
до дня виборів

До 25 грудня 2009 
року включно

Центральна виборча 
комісія, окружні виборчі 
комісії

70 Затвердження форми і тексту виборчого 
бюлетеня для голосування в день виборів 
Президента України, а також форми вибор-
чого бюлетеня для повторного голосуван-
ня (частина перша статті 71)

Не пізніш як за 22 дні 
до дня виборів

До 25 грудня 2009 
року включно

Центральна виборча 
комісія

71 Утворення контрольної комісії для контр-
олю за виготовленням виборчих бюлетенів 
на підприємстві-виготовлювачі, дотриман-
ням вимог щодо знищення друкарських 
форм, технічних відходів, поліграфічного 
браку (частина восьма статті 71)

Не пізніш як у день за-
твердження форми ви-
борчого бюлетеня

 Центральна виборча 
комісія за поданнями 
партій (блоків), які в по-
точному складі Верховної 
Ради України мають свої 
партійні фракції (фракції 
блоків), та кандидатів у 
Президенти України

72 Друкування на першій сторінці в газетах 
«Голос України» і «Урядовий кур’єр» та тран-
слювання телерадіоорганізаціями двічі на 
тиждень тексту роз’яснення, затверджено-
го Центральною виборчою комісією, щодо 
заборони надання грошей чи безоплатно 
або на пільгових умовах товарів, послуг, 
робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей 
(частина сьома статті 64)

Починаючи за 22 дні 
до дня виборів

З 26 грудня 2009 
року

Редакції газет «Голос 
України», «Урядовий 
кур’єр», телерадіооргані-
зації, Центральна вибор-
ча комісія

73 Передача одного примірника попередньо-
го списку виборців відповідній дільничній 
виборчій комісії звичайної виборчої діль-
ниці (частина восьма статті 31)

Не пізніш як за 20 днів 
до дня виборів

До 27 грудня 2009 
року включно

Окружні виборчі комісії

74 Надання попереднього списку виборців 
для загального ознайомлення у приміщен-
ні дільничної виборчої комісії звичайної 
виборчої дільниці (частина перша статті 
32)

Наступного дня після 
отримання попере-
днього списку ви-
борців

 Дільничні виборчі комісії 
звичайних виборчих 
дільниць

75 Подання відомостей для складання списків 
виборців дільничній виборчій комісії спе-
ціальної виборчої дільниці (крім дільниць, 
утворених у стаціонарних лікувальних за-
кладах) (частина третя статті 36)

Не пізніш як за 16 днів 
до дня виборів

До 31 грудня 2009 
року включно

Керівник відповідного за-
кладу, установи, капітан 
судна, командир військо-
вої частини (формування)

76 Надсилання або доставка кожному вибор-
цю іменного запрошення (частина друга 
статті 32)

Не пізніш як за 15 днів 
до дня виборів

До 1 січня 2010 
року включно

Дільничні виборчі комісії 
звичайних виборчих 
дільниць

77 Складання списків виборців на спеціальних 
виборчих дільницях (крім дільниць у ста-
ціонарних лікувальних закладах) (частина 
перша статті 36)

Не пізніш як за 15 днів 
до дня виборів

До 1 січня 2010 
року включно

Відповідні дільничні ви-
борчі комісії на підставі 
відомостей, поданих ке-
рівниками відповідних 
закладів, установ, капі-
танами суден, команди-
рами військових частин 
(формувань), де утворені 
спеціальні виборчі діль-
ниці

78 Припинення поширення інформації про 
результати опитувань громадської думки 
щодо кандидатів на пост Президента Украї-
ни (частина тринадцята статті 64)

Протягом останніх 
15 днів перед днем 
виборів

З 2 січня 2010 року Засоби масової інформа-
ції усіх форм власності, 
що діють на території 
України
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«Про вибори Президента україни»  
(далі — закон)

строк виконання  
заходу 

календарна  
дата виконавці

79 Подання відомостей для складання списку 
виборців дільничній виборчій комісії спеці-
альної виборчої дільниці, утвореної у стаці-
онарному лікувальному закладі (частина 
третя статті 36)

Не пізніш як за 9 днів 
до дня виборів

До 7 січня 2010 
року включно

Керівник стаціонарного 
лікувального закладу

80 Подання відомостей в одному примірнику 
до дільничної виборчої комісії для складан-
ня списку виборців у разі утворення спе-
ціальної виборчої дільниці у винятковому 
випадку (частина дванадцята статті 36)

Не пізніш як за 8 днів 
до дня виборів

До 8 січня 2010 
року включно

Керівник відповідного за-
кладу, установи, капітан 
судна, командир військо-
вої частини (формування)

81 Подання відомостей в одному примірнику 
до дільничної виборчої комісії закордонної 
виборчої дільниці для складання списку 
виборців у разі утворення закордонної 
виборчої дільниці у винятковому випадку 
(частина шоста статті 361)

Не пізніш як за 8 днів 
до дня виборів

До 8 січня 2010 
року включно

Керівник відповідного 
офіційного представ-
ництва чи консульської 
установи України, коман-
дир військової частини 
(формування)

82 Утворення у винятковому випадку спеці-
альної або закордонної виборчої дільниці 
(частина десята статті 20)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня 2010 
року включно

Центральна виборча ко-
місія за поданням відпо-
відної окружної виборчої 
комісії або Міністерства 
закордонних справ 
України

83 Утворення дільничної виборчої комісії 
у разі утворення спеціальної виборчої 
дільниці у винятковому випадку (частина 
п’ята статті 24)

Одночасно з утворен-
ням виборчої дільниці

 Центральна виборча ко-
місія за поданням окруж-
ної виборчої комісії

84 Проведення першого засідання дільничної 
виборчої комісії спеціальної або закордон-
ної виборчої дільниці, утвореної у винятко-
вому випадку (частина третя статті 28)

Не пізніше наступного 
дня після дня утворен-
ня відповідної дільнич-
ної виборчої комісії

 Дільничні виборчі ко-
місії спеціальних або 
закордонних виборчих 
дільниць, утворених у ви-
нятковому випадку

85 Складання списків виборців на спеціальних 
виборчих дільницях, утворених у стаці-
онарних лікувальних закладах (частина 
друга статті 36)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня 2010 
року включно

Відповідні дільничні ви-
борчі комісії на підставі 
відомостей, поданих ке-
рівниками відповідних 
закладів

86 Складання списку виборців у разі утво-
рення спеціальної виборчої дільниці у ви-
нятковому випадку (частина дванадцята 
статті 36)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня 2010 
року включно

Дільнична виборча 
комісія спеціальної ви-
борчої дільниці на під-
ставі відомостей, поданих 
керівником відповідного 
закладу, установи, капіта-
ном судна, командиром 
військової частини (фор-
мування)

87 Передача відомостей про виборців, вклю-
чених до списку виборців спеціальної 
виборчої дільниці, відповідним органам 
ведення Державного реєстру виборців за 
виборчими адресами цих виборців (части-
на дев’ята статті 36)

Невідкладно після 
складення списку ви-
борців на спеціальній 
виборчій дільниці

 Дільнична виборча комі-
сія спеціальної виборчої 
дільниці

88 Надання одного примірника списку вибор-
ців для загального ознайомлення у примі-
щенні дільничної виборчої комісії (частина 
четверта статті 36)

Наступного дня після 
складення списку ви-
борців

 Дільнична виборча комі-
сія спеціальної виборчої 
дільниці
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89 Складання списку виборців на закордонній 
виборчій дільниці, утвореній у винятково-
му випадку, відповідно до частини десятої 
статті 20 Закону (частина шоста статті 
361)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня 2010 
року включно

Дільнична виборча комі-
сія закордонної виборчої 
дільниці на підставі відо-
мостей, поданих керів-
ником відповідного офі-
ційного представництва 
чи консульської установи 
України, командиром 
військової частини (фор-
мування)

90 Подання до Центральної виборчої комісії 
пропозицій щодо реєстрації офіційних 
спостерігачів від іноземних держав, між-
народних організацій (частина перша 
статті 70)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня 2010 
року включно

Іноземні держави, між-
народні організації без-
посередньо або через Мі-
ністерство закордонних 
справ України

91 Забезпечення виготовлення в централізо-
ваному порядку виборчих бюлетенів для 
голосування в день виборів Президента 
України державними поліграфічними під-
приємствами (частина перша статті 72)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

92 Передача виборчих бюлетенів для голо-
сування в день виборів Президента України 
окружним виборчим комісіям (частина 
перша статті 73)

У порядку, встанов-
леному Центральною 
виборчою комісією

 Центральна виборча 
комісія

93 Повідомлення виборців про час і місце 
голосування (частина десята статті 20, 
частина друга статті 75)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня голосування. 
У разі утворення у 
виняткових випадках 
виборчих дільниць 
відповідно до частини 
десятої статті 20 Зако-
ну — напередодні дня 
виборів

До 9 січня 2010 
року включно

Дільничні виборчі комісії

94 Подання до органу ведення Державного 
реєстру виборців відомостей, передбаче-
них частинами другою — сьомою статті 34 
Закону (частина перша статті 34)

Не пізніш як за 6 днів 
до дня виборів

До 10 січня 2010 
року включно

Керівники відповідного 
районного (міського, 
районного у місті) органу 
Міністерства внутрішніх 
справ України, відпо-
відного районного 
(міського, районного у 
місті) органу Міністерства 
юстиції України, коман-
дир військової частини 
(формування), дислоко-
ваної в межах відповідної 
адміністративно- те-
риторіальної одиниці, 
керівники відповідного 
районного (міського, 
районного у місті) орга-
ну опіки та піклування, 
відповідного місцевого 
органу Державного 
департаменту України 
з питань виконання по-
карань, керівник розта-
шованого в межах відпо-
відної адміністративно-
територіальної одиниці 
спеціалізованого закладу, 
який відповідно до зако-
ну здійснює облік бездо-
мних громадян
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95 Подання відомостей, передбачених час-
тиною другою статті 361 Закону, до органу 
ведення Державного реєстру виборців у 
Міністерстві закордонних справ України 
(частина друга статті 361)

Не пізніш як за 6 днів 
до дня виборів

До 10 січня 2010 
року включно

Керівники дипломатич-
них чи консульських 
установ України

96 Оприлюднення рішення про утворення 
спеціальної чи закордонної виборчої 
дільниці у винятковому випадку (частини 
десята, дванадцята статті 20)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

97 Надсилання іменного запрошення ви-
борцю, яким повідомляється про його 
включення до списку виборців на відпо-
відній закордонній виборчій дільниці, 
адресу дільничної виборчої комісії, номер 
її телефону та розпорядок роботи, а також 
про час і місце голосування (частина чет-
верта статті 361)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня 2010 
року включно

Дільнична виборча комі-
сія закордонної виборчої 
дільниці

98 Внесення подання про реєстрацію офіцій-
них спостерігачів від кандидата на пост 
Президента України, політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), яка 
висунула кандидата на пост Президента 
України, до відповідної окружної виборчої 
комісії (частини третя, п’ята статті 69)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня 2010 
року включно

Довірена особа канди-
дата на пост Президента 
України у відповідному 
територіальному вибор-
чому окрузі, а також від-
повідна республіканська 
в Автономній Республіці 
Крим, обласна, Київська 
та Севастопольська міські 
організації партії (органі-
зації партій, що входять 
до виборчого блоку), яка 
висунула кандидата на 
пост Президента України

99 Видача офіційним спостерігачам посвідчен-
ня за формою, встановленою Центральною 
виборчою комісією (частина шоста стат-
ті 69)

Не пізніш як наступно-
го дня після внесення 
відповідного подання

 Окружні виборчі комісії

100 Прийняття рішення про реєстрацію офі-
ційних спостерігачів від іноземних держав, 
міжнародних організацій (частина друга 
статті 70)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

101 Передача уточнених списків виборців 
окружним виборчим комісіям (частина 
одинадцята статті 34)

Не пізніш як за 3 дні до 
дня виборів

До 13 січня 2010 
року включно

Органи ведення Держав-
ного реєстру виборців

102 Передача уточнених списків виборців 
дільничним виборчим комісіям закордон-
них виборчих дільниць (частина дев’ята 
статті 361)

Не пізніш як за 3 дні до 
дня виборів

До 13 січня 2010 
року включно

Відділ ведення та адміні-
стрування Державного 
реєстру виборців Мініс-
терства закордонних 
справ України 

103 Передача виборчих бюлетенів дільничним 
виборчим комісіям (частина третя стат-
ті 73)

Не раніш як за 3 дні до 
дня виборів

Не раніше 14 січня 
2010 року

Окружні виборчі комісії

104 Передача виборчих бюлетенів дільничним 
виборчим комісіям закордонних виборчих 
дільниць (частина шоста статті 73)

У порядку, встанов-
леному Центральною 
виборчою комісією

 Центральна виборча 
комісія

105 Передача уточнених списків виборців на 
звичайних виборчих дільницях відповід-
ним дільничним виборчим комісіям (час-
тина дванадцята статті 34)

Невідкладно, але не 
пізніше ніж за 2 дні до 
дня виборів

До 14 січня 2010 
року включно

Окружні виборчі комісії

106 Внесення до уточненого списку виборців 
змін на підставі документів, зазначених у 
частині другій статті 35 Закону і отриманих 
не пізніш як за два дні до дня виборів, а в 
день голосування — у порядку, встановле-
ному Законом (частина четверта статті 
35)

Невідкладно після 
отримання документів

 Голова, заступник голови 
та секретар дільничної 
виборчої комісії
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95 Подання відомостей, передбачених час-
тиною другою статті 361 Закону, до органу 
ведення Державного реєстру виборців у 
Міністерстві закордонних справ України 
(частина друга статті 361)

Не пізніш як за 6 днів 
до дня виборів

До 10 січня 2010 
року включно

Керівники дипломатич-
них чи консульських 
установ України

96 Оприлюднення рішення про утворення 
спеціальної чи закордонної виборчої 
дільниці у винятковому випадку (частини 
десята, дванадцята статті 20)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

97 Надсилання іменного запрошення ви-
борцю, яким повідомляється про його 
включення до списку виборців на відпо-
відній закордонній виборчій дільниці, 
адресу дільничної виборчої комісії, номер 
її телефону та розпорядок роботи, а також 
про час і місце голосування (частина чет-
верта статті 361)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня 2010 
року включно

Дільнична виборча комі-
сія закордонної виборчої 
дільниці

98 Внесення подання про реєстрацію офіцій-
них спостерігачів від кандидата на пост 
Президента України, політичної партії 
(виборчого блоку політичних партій), яка 
висунула кандидата на пост Президента 
України, до відповідної окружної виборчої 
комісії (частини третя, п’ята статті 69)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня 2010 
року включно

Довірена особа канди-
дата на пост Президента 
України у відповідному 
територіальному вибор-
чому окрузі, а також від-
повідна республіканська 
в Автономній Республіці 
Крим, обласна, Київська 
та Севастопольська міські 
організації партії (органі-
зації партій, що входять 
до виборчого блоку), яка 
висунула кандидата на 
пост Президента України

99 Видача офіційним спостерігачам посвідчен-
ня за формою, встановленою Центральною 
виборчою комісією (частина шоста стат-
ті 69)

Не пізніш як наступно-
го дня після внесення 
відповідного подання

 Окружні виборчі комісії

100 Прийняття рішення про реєстрацію офі-
ційних спостерігачів від іноземних держав, 
міжнародних організацій (частина друга 
статті 70)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

101 Передача уточнених списків виборців 
окружним виборчим комісіям (частина 
одинадцята статті 34)

Не пізніш як за 3 дні до 
дня виборів

До 13 січня 2010 
року включно

Органи ведення Держав-
ного реєстру виборців

102 Передача уточнених списків виборців 
дільничним виборчим комісіям закордон-
них виборчих дільниць (частина дев’ята 
статті 361)

Не пізніш як за 3 дні до 
дня виборів

До 13 січня 2010 
року включно

Відділ ведення та адміні-
стрування Державного 
реєстру виборців Мініс-
терства закордонних 
справ України 

103 Передача виборчих бюлетенів дільничним 
виборчим комісіям (частина третя стат-
ті 73)

Не раніш як за 3 дні до 
дня виборів

Не раніше 14 січня 
2010 року

Окружні виборчі комісії

104 Передача виборчих бюлетенів дільничним 
виборчим комісіям закордонних виборчих 
дільниць (частина шоста статті 73)

У порядку, встанов-
леному Центральною 
виборчою комісією

 Центральна виборча 
комісія

105 Передача уточнених списків виборців на 
звичайних виборчих дільницях відповід-
ним дільничним виборчим комісіям (час-
тина дванадцята статті 34)

Невідкладно, але не 
пізніше ніж за 2 дні до 
дня виборів

До 14 січня 2010 
року включно

Окружні виборчі комісії

106 Внесення до уточненого списку виборців 
змін на підставі документів, зазначених у 
частині другій статті 35 Закону і отриманих 
не пізніш як за два дні до дня виборів, а в 
день голосування — у порядку, встановле-
ному Законом (частина четверта статті 
35)

Невідкладно після 
отримання документів

 Голова, заступник голови 
та секретар дільничної 
виборчої комісії
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№ 
з/п

зміст заходу та його нормативне обґрун-
тування відповідно до закону україни 

«Про вибори Президента україни»  
(далі — закон)

строк виконання  
заходу 

календарна  
дата виконавці

107 Припинення витрачання коштів з поточних 
рахунків виборчого фонду кандидата на 
пост Президента України (частина десята 
статті 41)

О 15-й годині остан-
нього дня перед днем 
виборів

О 15-й годині 16 
січня 2010 року

Розпорядники коштів 
поточних рахунків вибор-
чого фонду, кандидати на 
пост Президента України, 
установи банків

108 Подання письмової заяви до дільничної 
виборчої комісії з проханням забезпечити 
голосування за межами приміщення для 
голосування (частина перша статті 77)

Не пізніш як за 12 го-
дин до початку голо-
сування

До 20-ї години 16 
січня 2010 року

Виборець, який за станом 
здоров’я не може при-
бути до приміщення для 
голосування, а також ви-
борець, який включений 
до списку виборців на 
спеціальній виборчій 
дільниці, утвореної у ста-
ціонарному лікувальному 
закладі, і через постіль-
ний режим не може при-
бути до приміщення для 
голосування

109 Розгляд звернень, які надійшли до дільнич-
ної виборчої комісії в день виборів (части-
на восьма статті 28)

Невідкладно після за-
кінчення голосування

 Дільнична виборча ко-
місія

110 Підрахунок голосів виборців на виборчій 
дільниці (частини перша, друга статті 78)

Після закінчення роз-
гляду звернень, які на-
дійшли до дільничної 
виборчої комісії

 Дільнична виборча ко-
місія

111 Транспортування протоколу про під-
рахунок голосів виборців на виборчій 
дільниці та інших документів до відповідної 
окружної виборчої комісії (частина десята 
статті 79, частина перша статті 81)

Невідкладно після 
закінчення засідання 
дільничної виборчої 
комісії

 Дільнична виборча ко-
місія

112 Транспортування до Центральної виборчої 
комісії протоколів про підрахунок голосів 
виборців на закордонних виборчих дільни-
цях (частина восьма статті 83)

Невідкладно після під-
писання відповідного 
протоколу

 Дільничні виборчі комісії 
закордонних виборчих 
дільниць, Міністерство 
закордонних справ 
України

113 Встановлення підсумків голосування в 
межах територіального виборчого округу 
(частина восьма статті 83)

Не пізніше ніж на 
п’ятий день з дня про-
ведення виборів

До 22 січня 2010 
року включно

Окружні виборчі комісії

114 Встановлення підсумків голосування в 
межах закордонного виборчого округу 
(частина третя статті 21, частини пер-
ша, восьма статті 83)

Не пізніше ніж на 
п’ятий день з дня про-
ведення виборів

До 22 січня 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

115 Транспортування протоколу окружної ви-
борчої комісії територіального виборчого 
округу про підсумки голосування в межах 
територіального виборчого округу до Цен-
тральної виборчої комісії (частина восьма 
статті 83)

Невідкладно після під-
писання відповідного 
протоколу

 Окружні виборчі комісії

116 Подання розпоряднику накопичувального 
рахунку виборчого фонду фінансового 
звіту про використання коштів відповід-
ного поточного рахунку виборчого фонду 
кандидата на пост Президента України (час-
тина четверта статті 42)

Не пізніш як на сьомий 
день після дня виборів

До 24 січня 2010 
року включно

Розпорядник поточно-
го рахунку виборчого 
фонду

117 Встановлення результатів голосування у 
день виборів Президента України та скла-
дання відповідного протоколу (частина 
перша статті 84)

Протягом десяти днів, 
але не пізніше ніж на 
третій день з дня отри-
мання всіх протоколів 
окружних виборчих 
комісій про підсумки 
голосування в межах 
відповідних терито-
ріальних виборчих 
округів

До 27 січня 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія
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календарна  
дата виконавці

118 Офіційне оголошення результатів виборів 
Президента України (частини перша, друга 
статті 86)

Після встановлення 
результатів виборів 
Президента України

 Головуючий на засіданні 
Центральної виборчої 
комісії

119 Публікація в газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр» повідомлення про 
результати голосування в день виборів 
Президента України та про прийняте Цен-
тральною виборчою комісією за підсумка-
ми голосування рішення (частина шоста 
статті 84)

Не пізніш як на третій 
день після підписання 
протоколу про резуль-
тати голосування

 Центральна виборча 
комісія

120 Повернення окружними виборчими 
комісіями не використаних ними коштів 
Державного бюджету України на підготовку 
та проведення виборів на рахунок Цен-
тральної виборчої комісії (частина восьма 
статті 38)

Не пізніш як у семи-
денний строк з дня 
офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

121 Подання до Центральної виборчої комісії 
фінансового звіту про надходження та 
використання коштів виборчого фонду 
кандидата на пост Президента України (час-
тина п’ята статті 42)

Не пізніш як на 
п’ятнадцятий день піс-
ля дня виборів

До 1 лютого 
2010 року включ-

но

Розпорядник коштів на-
копичувального рахунку 
виборчого фонду

122 Закриття рахунків виборчих фондів канди-
датів на пост Президента України (частина 
дванадцята статті 41)

На п’ятнадцятий день 
після дня офіційного 
оприлюднення ре-
зультатів виборів, а 
для кандидатів, не 
включених до вибор-
чого бюлетеня для по-
вторного голосування, 
—з дня опублікування 
рішення про призна-
чення повторного 
голосування

 Установи банків, у яких 
відкрито рахунки вибор-
чих фондів

123 Опублікування даних про розміри вибор-
чих фондів кандидатів на пост Президента 
України та фінансових звітів про викорис-
тання коштів цих фондів у газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр» (частина 
чотирнадцята статті 43)

Не пізніш як на вісім-
надцятий день після 
дня виборів

До 4 лютого 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

124 Складання та подання до Центральної 
виборчої комісії фінансового звіту про 
надходження та використання коштів Дер-
жавного бюджету України на підготовку і 
проведення виборів Президента України 
(частина дев’ята статті 38)

У п’ятнадцятиденний 
строк з дня офіційного 
оприлюднення резуль-
татів виборів

 Окружні виборчі комісії

125 Передача виборчої та іншої документації до 
відповідних місцевих державних архівних 
установ (частина перша статті 88)

Після офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

126 Закінчення повноважень окружних та діль-
ничних виборчих комісій(частина друга 
статті 26, частина друга статті 27)

Через 15 днів після 
офіційного оголо-
шення Центральною 
виборчою комісією 
результатів виборів 
Президента України

  

127 Державна реєстрація припинення окруж-
них виборчих комісій як юридичних осіб 
(частина четверта статті 22)

Після закінчення по-
вноважень окружних 
виборчих комісій

 Окружні виборчі комісії

Проведення голосування — з 8-ї до 20-ї години 17 січня 2010 року (частина перша статті 75)
118 Офіційне оголошення результатів виборів 

Президента України (частини перша, друга 
статті 86)

Після встановлення 
результатів виборів 
Президента України

 Головуючий на засіданні 
Центральної виборчої 
комісії
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119 Публікація в газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр» повідомлення про 
результати голосування в день виборів 
Президента України та про прийняте Цен-
тральною виборчою комісією за підсумка-
ми голосування рішення (частина шоста 
статті 84)

Не пізніш як на третій 
день після підписання 
протоколу про резуль-
тати голосування

 Центральна виборча 
комісія

120 Повернення окружними виборчими 
комісіями не використаних ними коштів 
Державного бюджету України на підготовку 
та проведення виборів на рахунок Цен-
тральної виборчої комісії (частина восьма 
статті 38)

Не пізніш як у семи-
денний строк з дня 
офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

121 Подання до Центральної виборчої комісії 
фінансового звіту про надходження та 
використання коштів виборчого фонду 
кандидата на пост Президента України (час-
тина п’ята статті 42)

Не пізніш як на 
п’ятнадцятий день піс-
ля дня виборів

До 1 лютого 
2010 року включ-

но

Розпорядник коштів на-
копичувального рахунку 
виборчого фонду

122 Закриття рахунків виборчих фондів канди-
датів на пост Президента України (частина 
дванадцята статті 41)

На п’ятнадцятий день 
після дня офіційного 
оприлюднення ре-
зультатів виборів, а 
для кандидатів, не 
включених до вибор-
чого бюлетеня для по-
вторного голосування, 
—з дня опублікування 
рішення про призна-
чення повторного 
голосування

 Установи банків, у яких 
відкрито рахунки вибор-
чих фондів

123 Опублікування даних про розміри вибор-
чих фондів кандидатів на пост Президента 
України та фінансових звітів про викорис-
тання коштів цих фондів у газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр» (частина 
чотирнадцята статті 43)

Не пізніш як на вісім-
надцятий день після 
дня виборів

До 4 лютого 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

124 Складання та подання до Центральної 
виборчої комісії фінансового звіту про 
надходження та використання коштів Дер-
жавного бюджету України на підготовку і 
проведення виборів Президента України 
(частина дев’ята статті 38)

У п’ятнадцятиденний 
строк з дня офіційного 
оприлюднення резуль-
татів виборів

 Окружні виборчі комісії

125 Передача виборчої та іншої документації до 
відповідних місцевих державних архівних 
установ (частина перша статті 88)

Після офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

126 Закінчення повноважень окружних та діль-
ничних виборчих комісій(частина друга 
статті 26, частина друга статті 27)

Через 15 днів після 
офіційного оголо-
шення Центральною 
виборчою комісією 
результатів виборів 
Президента України

  

127 Державна реєстрація припинення окруж-
них виборчих комісій як юридичних осіб 
(частина четверта статті 22)

Після закінчення по-
вноважень окружних 
виборчих комісій

 Окружні виборчі комісії

118 Офіційне оголошення результатів виборів 
Президента України (частини перша, друга 
статті 86)

Після встановлення 
результатів виборів 
Президента України

 Головуючий на засіданні 
Центральної виборчої 
комісії

119 Публікація в газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр» повідомлення про 
результати голосування в день виборів 
Президента України та про прийняте Цен-
тральною виборчою комісією за підсумка-
ми голосування рішення (частина шоста 
статті 84)

Не пізніш як на третій 
день після підписання 
протоколу про резуль-
тати голосування

 Центральна виборча 
комісія
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

№ 
з/п

зміст заходу та його нормативне обґрун-
тування відповідно до закону україни 

«Про вибори Президента україни»  
(далі — закон)

строк виконання  
заходу 

календарна  
дата виконавці

120 Повернення окружними виборчими 
комісіями не використаних ними коштів 
Державного бюджету України на підготовку 
та проведення виборів на рахунок Цен-
тральної виборчої комісії (частина восьма 
статті 38)

Не пізніш як у семи-
денний строк з дня 
офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

121 Подання до Центральної виборчої комісії 
фінансового звіту про надходження та 
використання коштів виборчого фонду 
кандидата на пост Президента України (час-
тина п’ята статті 42)

Не пізніш як на 
п’ятнадцятий день піс-
ля дня виборів

До 1 лютого 
2010 року включ-

но

Розпорядник коштів на-
копичувального рахунку 
виборчого фонду

122 Закриття рахунків виборчих фондів канди-
датів на пост Президента України (частина 
дванадцята статті 41)

На п’ятнадцятий день 
після дня офіційного 
оприлюднення ре-
зультатів виборів, а 
для кандидатів, не 
включених до вибор-
чого бюлетеня для по-
вторного голосування, 
—з дня опублікування 
рішення про призна-
чення повторного 
голосування

 Установи банків, у яких 
відкрито рахунки вибор-
чих фондів

123 Опублікування даних про розміри вибор-
чих фондів кандидатів на пост Президента 
України та фінансових звітів про викорис-
тання коштів цих фондів у газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр» (частина 
чотирнадцята статті 43)

Не пізніш як на вісім-
надцятий день після 
дня виборів

До 4 лютого 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

124 Складання та подання до Центральної 
виборчої комісії фінансового звіту про 
надходження та використання коштів Дер-
жавного бюджету України на підготовку і 
проведення виборів Президента України 
(частина дев’ята статті 38)

У п’ятнадцятиденний 
строк з дня офіційного 
оприлюднення резуль-
татів виборів

 Окружні виборчі комісії

125 Передача виборчої та іншої документації до 
відповідних місцевих державних архівних 
установ (частина перша статті 88)

Після офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

126 Закінчення повноважень окружних та діль-
ничних виборчих комісій(частина друга 
статті 26, частина друга статті 27)

Через 15 днів після 
офіційного оголо-
шення Центральною 
виборчою комісією 
результатів виборів 
Президента України

  

127 Державна реєстрація припинення окруж-
них виборчих комісій як юридичних осіб 
(частина четверта статті 22)

Після закінчення по-
вноважень окружних 
виборчих комісій

 Окружні виборчі комісії

118 Офіційне оголошення результатів виборів 
Президента України (частини перша, друга 
статті 86)

Після встановлення 
результатів виборів 
Президента України

 Головуючий на засіданні 
Центральної виборчої 
комісії

119 Публікація в газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр» повідомлення про 
результати голосування в день виборів 
Президента України та про прийняте Цен-
тральною виборчою комісією за підсумка-
ми голосування рішення (частина шоста 
статті 84)

Не пізніш як на третій 
день після підписання 
протоколу про резуль-
тати голосування

 Центральна виборча 
комісія

120 Повернення окружними виборчими 
комісіями не використаних ними коштів 
Державного бюджету України на підготовку 
та проведення виборів на рахунок Цен-
тральної виборчої комісії (частина восьма 
статті 38)

Не пізніш як у семи-
денний строк з дня 
офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

№ 
з/п

зміст заходу та його нормативне обґрун-
тування відповідно до закону україни 

«Про вибори Президента україни»  
(далі — закон)

строк виконання  
заходу 

календарна  
дата виконавці

121 Подання до Центральної виборчої комісії 
фінансового звіту про надходження та 
використання коштів виборчого фонду 
кандидата на пост Президента України (час-
тина п’ята статті 42)

Не пізніш як на 
п’ятнадцятий день піс-
ля дня виборів

До 1 лютого 
2010 року включ-

но

Розпорядник коштів на-
копичувального рахунку 
виборчого фонду

122 Закриття рахунків виборчих фондів канди-
датів на пост Президента України (частина 
дванадцята статті 41)

На п’ятнадцятий день 
після дня офіційного 
оприлюднення ре-
зультатів виборів, а 
для кандидатів, не 
включених до вибор-
чого бюлетеня для по-
вторного голосування, 
—з дня опублікування 
рішення про призна-
чення повторного 
голосування

 Установи банків, у яких 
відкрито рахунки вибор-
чих фондів

123 Опублікування даних про розміри вибор-
чих фондів кандидатів на пост Президента 
України та фінансових звітів про викорис-
тання коштів цих фондів у газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр» (частина 
чотирнадцята статті 43)

Не пізніш як на вісім-
надцятий день після 
дня виборів

До 4 лютого 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

124 Складання та подання до Центральної 
виборчої комісії фінансового звіту про 
надходження та використання коштів Дер-
жавного бюджету України на підготовку і 
проведення виборів Президента України 
(частина дев’ята статті 38)

У п’ятнадцятиденний 
строк з дня офіційного 
оприлюднення резуль-
татів виборів

 Окружні виборчі комісії

125 Передача виборчої та іншої документації до 
відповідних місцевих державних архівних 
установ (частина перша статті 88)

Після офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

126 Закінчення повноважень окружних та діль-
ничних виборчих комісій(частина друга 
статті 26, частина друга статті 27)

Через 15 днів після 
офіційного оголо-
шення Центральною 
виборчою комісією 
результатів виборів 
Президента України

  

127 Державна реєстрація припинення окруж-
них виборчих комісій як юридичних осіб 
(частина четверта статті 22)

Після закінчення по-
вноважень окружних 
виборчих комісій

 Окружні виборчі комісії

118 Офіційне оголошення результатів виборів 
Президента України (частини перша, друга 
статті 86)

Після встановлення 
результатів виборів 
Президента України

 Головуючий на засіданні 
Центральної виборчої 
комісії

119 Публікація в газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр» повідомлення про 
результати голосування в день виборів 
Президента України та про прийняте Цен-
тральною виборчою комісією за підсумка-
ми голосування рішення (частина шоста 
статті 84)

Не пізніш як на третій 
день після підписання 
протоколу про резуль-
тати голосування

 Центральна виборча 
комісія

120 Повернення окружними виборчими 
комісіями не використаних ними коштів 
Державного бюджету України на підготовку 
та проведення виборів на рахунок Цен-
тральної виборчої комісії (частина восьма 
статті 38)

Не пізніш як у семи-
денний строк з дня 
офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

121 Подання до Центральної виборчої комісії 
фінансового звіту про надходження та 
використання коштів виборчого фонду 
кандидата на пост Президента України (час-
тина п’ята статті 42)

Не пізніш як на 
п’ятнадцятий день піс-
ля дня виборів

До 1 лютого 
2010 року включ-

но

Розпорядник коштів на-
копичувального рахунку 
виборчого фонду
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

№ 
з/п

зміст заходу та його нормативне обґрун-
тування відповідно до закону україни 

«Про вибори Президента україни»  
(далі — закон)

строк виконання  
заходу 

календарна  
дата виконавці

122 Закриття рахунків виборчих фондів канди-
датів на пост Президента України (частина 
дванадцята статті 41)

На п’ятнадцятий день 
після дня офіційного 
оприлюднення ре-
зультатів виборів, а 
для кандидатів, не 
включених до вибор-
чого бюлетеня для по-
вторного голосування, 
—з дня опублікування 
рішення про призна-
чення повторного 
голосування

 Установи банків, у яких 
відкрито рахунки вибор-
чих фондів

123 Опублікування даних про розміри вибор-
чих фондів кандидатів на пост Президента 
України та фінансових звітів про викорис-
тання коштів цих фондів у газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр» (частина 
чотирнадцята статті 43)

Не пізніш як на вісім-
надцятий день після 
дня виборів

До 4 лютого 2010 
року включно

Центральна виборча 
комісія

124 Складання та подання до Центральної 
виборчої комісії фінансового звіту про 
надходження та використання коштів Дер-
жавного бюджету України на підготовку і 
проведення виборів Президента України 
(частина дев’ята статті 38)

У п’ятнадцятиденний 
строк з дня офіційного 
оприлюднення резуль-
татів виборів

 Окружні виборчі комісії

125 Передача виборчої та іншої документації до 
відповідних місцевих державних архівних 
установ (частина перша статті 88)

Після офіційного опри-
люднення результатів 
виборів

 Окружні виборчі комісії

126 Закінчення повноважень окружних та діль-
ничних виборчих комісій(частина друга 
статті 26, частина друга статті 27)

Через 15 днів після 
офіційного оголо-
шення Центральною 
виборчою комісією 
результатів виборів 
Президента України

  

127 Державна реєстрація припинення окруж-
них виборчих комісій як юридичних осіб 
(частина четверта статті 22)

Після закінчення по-
вноважень окружних 
виборчих комісій

 Окружні виборчі комісії

вступ на пост новообраного Президента україни  
(не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів) 

(частина перша статті 87)

Секретар Центральної виборчої комісії   Т. ЛУКАШ 
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія
Постанова 

від 25 січня 2006 року № 284

Про Порядок ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів

З метою забезпечення належної організації роботи виборчих комісій та комісій з референдумів, відповідно до пунк-
ту 1 частини другої статті 25, статті 28 Закону України «Про вибори Президента України», пунктів 1, 2 частини другої 
статті 30, статей 33, 35 Закону України «Про вибори народних депутатів України», пунктів 1, 4, 5 статті 23, статті 26 За-
кону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів», пункту 4 статті 26, частин першої, другої статті 31 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми», Закону України «Про звернення громадян», враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів 
України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в орга-
нах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаці-
ях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» та керуючись статтями 12, 13, пунктами 4, 5 статті 17, 
пунктами 3, 9 статті 18, пунктами 2, 10 статті 19, пунктами 4, 6, 8 статті 20, пунктами 7, 8 статті 21, статтею 22 Закону 
України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 29 липня 2004 року № 280 «Про 
Порядок ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів».
3. Виборчим комісіям з виборів Президента України, народних депутатів України, комісіям із всеукраїнського рефе-
рендуму, виборчим комісіям з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів забезпечити дотримання цього Порядку.
4. Рекомендувати комісіям з місцевих референдумів застосовувати цей Порядок у своїй роботі.
5. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській місь-
ким радам та виборчим комісіям, комісіям з референдумів після їх утворення.

Голова Центральної виборчої комісії Я. ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії

від 25 січня 2006 року № 284

Порядок ведення діловодства 
виборчих комісій та комісій з референдумів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правила документування діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів (далі 
— комісія), крім Центральної виборчої комісії, і встановлює єдиний порядок роботи з документами, пропозиціями 
(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами (далі — документи, заяви, скарги) з моменту їх створення або 
надходження до відправлення чи передачі на зберігання до відповідної державної архівної установи.
1.2. Документування діяльності комісії полягає в підготовці відповідно до встановленого порядку документів на па-
перових та магнітних носіях, що фіксують прийняття рішень та здійснення іншої діяльності комісії в межах повно-
важень, передбачених чинним законодавством України.
1.3. Правила і порядок роботи з документами, заявами, скаргами, встановлені цим Порядком, обов’язкові для всіх 
осіб, які входять до складу комісії, та осіб, які в установленому порядку залучаються до її роботи.
1.4. Відповідальність за організацію та стан діловодства, а також за дотримання цього Порядку в комісії покладаєть-
ся на голову комісії.

2. Підготовка та оформлення документів до засідання комісії

2.1. Підготовку матеріалів до засідання комісії, оформлення та доопрацювання прийнятих на її засіданні документів, 
достовірність документування засідання комісії забезпечує секретар комісії.
2.2. Проект порядку денного засідання комісії готує секретар комісії згідно з планом роботи та за дорученням голо-
ви комісії, а також з урахуванням пропозицій членів комісії, як правило, не пізніше ніж за день до засідання.
2.3. Порядок денний після його погодження з головою комісії секретар комісії в обов’язковому порядку разом з 
інформацією про час і місце проведення засідання доводить до відома членів комісії, як правило, не пізніше остан-
нього дня перед днем проведення засідання, а в день, що передує дню виборів, референдумів, та в день виборів, 
референдумів — негайно.
2.4. Про порядок денний засідання комісії та час і місце його проведення повідомляються, як правило, не пізніше 
останнього дня перед днем засідання комісії засоби масової інформації та особи, які мають право брати участь у за-
сіданні комісії, а також обов’язково повідомляються особи, запрошені на засідання комісії.
2.5. Комплект матеріалів з питань порядку денного для члена комісії складається з проекту постанови і додатків, 
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якщо такі зазначені у тексті постанови (звернення, заява, роз’яснення, план, список, звіт, довідка тощо), а в разі по-
треби — доповідної записки члена комісії, який готує питання на розгляд комісії.
2.6. Членам комісії проекти постанов і додатків, якщо такі зазначені у тексті постанови, а також, у разі наявності, інші 
документи надаються, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, якщо інше 
не встановлено законом, однак не пізніше початку засідання 
2.7. Проект постанови комісії має відповідати чинному законодавству України та прийматися в межах повноважень 
комісії.
Постанова комісії повинна містити:
найменування комісії;
найменування постанови;
дату та місце прийняття постанови;
порядковий номер постанови;
мотивувальну частину;
резолютивну частину.
Найменування постанови комісії має бути лаконічним та відображати її основний зміст. Якщо в постанові комісії 
йдеться про кілька питань, найменування може бути узагальненим.
Мотивувальна частина постанови має містити посилання на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні 
комісії, посилання на відповідні положення закону, іншого нормативно-правового акта або постанову комісії вищого 
рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови.
Резолютивна частина постанови повинна містити відповідне рішення комісії, викладене у формі висновку, із зазна-
ченням завдань і заходів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з питання, що розглядається. У разі по-
треби резолютивна частина може містити вказівки на необхідність доведення змісту постанови до суб’єктів, на яких 
поширюється дія постанови, виконавців, осіб, на яких покладається контроль за виконанням документа, а також 
строки його виконання та додатки.
Резолютивна частина постанови складається з пронумерованих пунктів та підпунктів.
2.8. Після ознайомлення з підготовленими матеріалами і, в разі відсутності потреби внесення поправок до їх тексту, 
голова комісії вчиняє на проекті постанови, що пропонується прийняти, відповідну резолюцію («для розгляду на 
засіданні комісії»).
У разі неможливості з поважних причин подати матеріали до засідання в установлений строк секретар комісії за-
вчасно повідомляє про це голову комісії.
2.9. Список запрошених на засідання комісії готує секретар комісії. У списку зазначаються: прізвище, ім’я, по батько-
ві, посада запрошених, офіційні назви органів (організації, установи, політичної партії, виборчого блоку партій тощо) 
або особи, яких вони представляють, а також у зв’язку з розглядом якого питання порядку денного вони запрошені.
2.10. Секретар комісії відповідає за реєстрацію осіб, які беруть участь у засіданні на запрошення комісії та без до-
зволу чи запрошення, і перед початком засідання подає голові комісії список цих осіб.
2.11. Голова комісії (головуючий на засіданні комісії) на початку засідання або початку розгляду питання оголошує 
кількість присутніх членів комісії, список запрошених та інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданні 
комісії без дозволу або запрошення комісії, представників засобів масової інформації.
2.12. Проект порядку денного обговорюється на початку засідання комісії. При цьому питання, внесене до порядку 
денного, може бути вилучене з нього за ініціативою членів комісії, про що приймається окреме рішення.
2.13. Проект порядку денного за пропозиціями членів комісії та за рішенням комісії може бути доповнено питання-
ми під час його обговорення.
2.14. Проект порядку денного затверджується або відхиляється після його колегіального обговорення за рішенням 
комісії.
2.15. Комісією може також бути прийнято рішення про перенесення розгляду додатково запропонованих питань на 
наступні засідання комісії.
2.16. На письмову вимогу третини складу комісії голова комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання 
комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.
2.17. Комісія на вимогу трьох членів комісії, якщо інше не встановлено законом, а також за рішенням комісії вищо-
го рівня або суду зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш 
як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня виборів, 
референдуму, а в день виборів, референдуму, крім дільничної комісії, — невідкладно. Дільнична комісія зобов’язана 
розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначеної кількості членів комі-
сії у день виборів, референдуму або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятим у день виборів, 
референдуму, — невідкладно після закінчення голосування.
2.18. Засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин складу цієї комісії.
Відповідно до частини п’ятої статті 33 Закону України «Про вибори народних депутатів України», частини четвертої 
статті 26 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів» у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голо-
сування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах відповідного виборчого округу засідання окружної, 
територіальної або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї 
комісії.
2.19. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, пря-
мо передбачених відповідним законом про вибори або референдуми.
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3. Оформлення протоколу засідання комісії

3.1. Обговорення питання і рішення, що розглядається та приймається на засіданні комісії, фіксуються у протоколі 
засідання комісії (далі — протокол), який оформляється на підставі записів, зроблених під час засідання секретарем 
комісії чи секретарем засідання комісії за дорученням комісії (додаток 1).
3.2. Протокол має містити такі реквізити: назву документа; порядковий номер; назву виду діяльності комісії — за-
сідання; назву комісії; дату і місце проведення засідання; загальну кількість членів комісії, кількість присутніх на за-
сіданні членів комісії, кількість осіб, які беруть участь у засіданні на запрошення комісії та без дозволу або запро-
шення (у разі потреби до протоколу додається реєстраційний листок); порядок денний з формулюванням питань у 
називному відмінку. Текст протоколу складається з трьох частин, що починаються словами: «Слухали», «Виступили», 
«Вирішили» («Постановили»). У протоколі повинні бути відображені зміст та номер постанови, протокольного рішен-
ня, протоколу чи акта, які були відповідно прийняті або складені на засіданні комісії.
3.3. Протокол засідання комісії оформляє секретар комісії або у передбачених законом випадках — обраний на за-
сіданні зі складу комісії секретар засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відповідному засіданні та 
при оформленні документів цього засідання.
3.4. До протоколу долучаються у вигляді додатків оригінали документів, прийнятих на засіданні, а також викладені 
в письмовій формі окремі думки членів комісії, які брали участь у її засіданні, але не згодні з прийнятим на засіданні 
комісії рішенням. Окремі думки членів комісії є невід’ємною частиною протоколу засідання комісії.
3.5. Протокол засідання комісії підписує головуючий на засіданні та секретар комісії або у передбачених законом 
випадках — секретар засідання.
3.6. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, 
при цьому член комісії має право його підписати.

4. Оформлення прийнятих на засіданні комісії рішень та складених комісією актів і протоколів

4.1. Рішення комісії приймається, як правило, у формі постанови, що оформляється відповідно до пункту 2.7 цього 
Порядку (додаток 2).
4.2. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення.
4.3. Комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або подію, виявлені і визнані комісією. Про-
токол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.
4.4. Акти і протоколи комісії складаються на її засіданні у кількості примірників та у випадках, передбачених зако-
ном, і підписуються всіма присутніми на засіданні членами комісії, підписи яких скріплюються печаткою комісії. Пер-
ший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати, уповноважені та довірені 
особи, офіційні спостерігачі, інші суб’єкти відповідного виборчого процесу, процесу референдуму.
4.5. Постанова, протокольне рішення, прийняті на засіданні комісії, підлягають подальшому оформленню для під-
писання, надсилання і оприлюднення (у разі якщо документ підлягає оприлюдненню відповідно до закону або за 
рішенням комісії) протягом одного дня після засідання, якщо інше не встановлено законом.
4.6. При доопрацюванні постанови, протокольного рішення комісії секретар комісії вносить до тексту відповідні 
зміни згідно з результатами голосування на засіданні комісії.
4.7. Комплектність матеріалів, що додаються до постанови, протокольного рішення, а також реєстрацію їх у відпо-
відних журналах із зазначенням реєстраційних номерів на документах забезпечує секретар комісії.
4.8. Постанову, протокольне рішення, прийняті на засіданні комісії, підписує голова комісії чи головуючий на за-
сіданні комісії.
Відповідно до частини чотирнадцятої статті 28 Закону України «Про вибори Президента України» постанова, прото-
кольне рішення підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (секретар відповідного засідання комісії).
Додатки до постанови, протокольного рішення, прийнятих на засіданні комісії, підписує голова комісії чи головую-
чий на засіданні, а також секретар комісії чи секретар відповідного засідання комісії.
4.9. Постанова, протокольне рішення, прийняті комісією, не пізніше ранку наступного дня після засідання комісії, 
якщо інше не встановлено законом, вивішуються для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів ко-
місії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. У цей же строк постанова 
комісії доводиться до відома суб’єктів виборчого процесу, процесу референдуму, яких вона стосується, громадяни-
на, якщо його заява, скарга до комісії були предметом розгляду на відповідному засіданні комісії, та, у разі потреби, 
відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій з референдуму, 
засобів масової інформації. Копія постанови, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та 
скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу 
в строки, встановлені відповідним законом України про вибори.
4.10. Прийняті комісією постанови, протокольні рішення та складені комісією акти та протоколи мають відповідно 
власну нумерацію.

5. Реєстрація та розгляд документів, заяв і скарг, що надходять до комісії

5.1. При реєстрації та розгляді документів, заяв і скарг, що надходять до комісії, комісія керується законами України «Про ви-
бори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», «Про 
звернення громадян», іншими актами законодавства України, постановами Центральної виборчої комісії та цим Порядком.
5.2. Документи, заяви, скарги, що надходять до комісії, мають право приймати члени комісії за рішенням комісії, до-
рученням голови комісії або особи, яка виконує його обов’язки.
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5.3. Заява може бути усною, викладеною громадянином і записаною головою, заступником голови, секретарем або 
членом комісії на особистому прийомі, чи письмовою, надісланою поштою або переданою до комісії особисто чи 
через уповноважену особу, якщо її повноваження оформлено відповідно до законодавства України. Усні заяви ре-
єструються в журналі обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії та комісії з референдуму (додаток 4).
5.4. Документи, заяви, скарги реєструються в день їх надходження в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у 
виборчій комісії та комісії з референдуму (додаток 3). Документи, що надходять до комісії телеграфним або факси-
мільним зв’язком чи електронною поштою, також реєструються.
Не реєструються в комісії анонімні, особисті, поздоровні листи, запрошення, що надходять на адресу комісії.
5.5. У правій нижній частині першого аркуша документа, заяви, скарги або на іншому вільному від тексту місці цього 
аркуша (крім місця, визначеного для підшивки) зазначаються реєстраційний (вхідний) номер, що відповідає поряд-
ковому номеру запису в журналі реєстрації документів, заяв і скарг, та дата надходження.
5.6. У разі повторного надходження документа, заяви, скарги після присвоєння чергового реєстраційного номера у 
правій верхній частині їх першого аркуша робиться напис «повторно».
5.7. Якщо при відкритті конверта з документом, заявою, скаргою виявлено відсутність чи пошкодження докумен-
та, заяви, скарги або їх окремих частин, невідповідність номера документа, заяви, скарги номеру, зазначеному на 
конверті, особа, яка приймає документ, заяву, скаргу, складає акт у двох примірниках, один з яких надсилається від-
правнику, другий — долучається до документа, заяви, скарги, що залишаються в комісії.
5.8. Документ, заяву, скаргу після реєстрації попередньо розглядає голова комісії, а в разі його відсутності — заступ-
ник голови комісії з метою вчинення резолюції щодо їх виконання.
5.9. Документ, заява, скарга щодо порушення законів України «Про вибори Президента України», «Про вибори на-
родних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів», «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» розглядаються у строки, встановлені 
відповідно цими законами.
5.10. Не підлягає розгляду (залишається без розгляду) документ, заява без зазначення дати, місця проживання за-
явника, не підписані автором (авторами) або за яким неможливо встановити авторство, за винятком повідомлення 
про вчинення злочину. Таке повідомлення надсилається до органів Міністерства внутрішніх справ України, органів 
прокуратури за місцем розташування комісії.
Не розглядається повторний документ, заява від однієї й тієї ж особи з одного й того самого питання, якщо перше 
вирішено по суті, про що повідомляється особі, яка подала заяву, а також заява особи, визнаної судом недієздатною.
Такі заяви залишаються без розгляду на підставі відповідно частин першої, другої статті 8 Закону України «Про звер-
нення громадян».
5.11. Документи, заяви, скарги, подані з порушенням порядку і строків, установлених законами України «Про вибори 
Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 
залишаються без розгляду по суті, про що комісією приймається відповідне рішення.
5.12. Скарги, оформлені без дотримання вимог, передбачених відповідним законом про вибори, референдуми, не 
підлягають розгляду і повертаються листом голови комісії або заступника голови комісії не пізніш як на наступний 
день після дня надходження скарги, а скарги, подані напередодні дня голосування, в день голосування чи наступ-
ного дня, — невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які пере-
шкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення із скаргою, оформленою відповідно 
до вимог закону, в передбачені законом строки оскарження.
5.13. Особистий прийом громадян проводиться в порядку, встановленому головою комісії.
5.14. Реєстрація осіб, які звернулися до комісії, ведеться в журналі обліку особистого прийому громадян у виборчій 
комісії та комісії з референдуму (додаток 4).
5.15. Якщо порушене питання вирішити безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядаєть-
ся в порядку, передбаченому для розгляду письмових звернень.
5.16. Документи, заяви щодо порядку організації та проведення виборів, референдумів розглядаються, як правило, 
на засіданні комісії. Скарги, подані до комісії, розглядаються виключно на засіданні комісії.
5.17. Контроль за виконанням документів, який передбачає безпосередню перевірку і коригування процесу ви-
конання, облік та аналіз результатів виконання документів, що є на контролі, дотримання установленого терміну, 
здійснює секретар комісії.
Про виконання документів робиться відмітка у відповідній графі журналу реєстрації документів, заяв і скарг у ви-
борчій комісії та комісії з референдуму (додаток 3), журналу обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії 
та комісії з референдуму (додаток 4).
5.18. Про виконання документа секретар комісії інформує голову комісії.
5.19. Розглянуті документи, заяви, скарги, що надійшли до комісії, передаються секретарю комісії для подальшого 
формування справи відповідно до затвердженої головою комісії номенклатури справ.

6. Підготовка і оформлення вихідних документів

6.1. Текст вихідного документа викладається державною мовою, стисло, аргументовано, що забезпечує чітке й одно-
значне сприйняття інформації, яка міститься в ньому.
У відповіді на документ, заяву обов’язково зазначається посилання на його (її) номер і дату.
6.2. Кожний вихідний документ підписує голова комісії, а в разі його відсутності — заступник голови комісії із зазна-
ченням відповідно прізвища, ініціалів.
Не допускається підписання документа з прийменником «за» або проставленням косої риски перед найменуванням 
посади в комісії.
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6.3. Дата складення, підписання, прийняття чи затвердження документа зазначається цифрами, як правило, при 
оформленні листів, довідок, звернень тощо (21.02.06) або цифрами та словами при оформленні постанов, прото-
кольних рішень комісії та фінансових документів (21 лютого 2006 року).
6.4. Назва установи, організації, осередку політичної партії у вихідних документах комісії зазначається в називному 
відмінку, наприклад: Київська міська рада

У документі, що надсилається конкретній посадовій особі, найменування установи зазначається в родовому відмін-
ку, а посада, прізвище — в давальному відмінку, далі — ініціали, наприклад:  Начальнику Управління
 Міністерства внутрішніх справ  
 України  
 у Вінницькій області
 ІВАНЕНКУ С. М.
Вихідний документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово «копія» перед зазначенням другого, третього, 
четвертого адресатів не пишеться.
Адреса зазначається у правій верхній частині документа.

6.5. Реквізит «Адресат» одному кореспонденту містить повну адресу, що повинна відповідати правилам користуван-
ня поштовим зв’язком, наприклад:  Редакція газети «Український шлях»
 вул. Левицького, 67, м. Львів, 79066

У разі надсилання документа громадянину спочатку зазначаються прізвище та ініціали одержувача, а потім його по-
штова адреса, наприклад: СЕРГІЄНКУ В. П.
 майдан Незалежності, 1, кв. 3,
 м. Хмельницький, 80077
6.6. Внесення до підписаного документа будь-яких виправлень або доповнень без застережень не допускається. 
У випадку внесення виправлення чи доповнення до тексту документа повинні робитися відповідні застереження 
особою, яка підписала цей документ.
6.7. Телеграми та інші вихідні документи надсилаються за підписом голови комісії або заступника голови комісії.

7. Відправлення вихідних документів

7.1. Вихідні документи відправляє секретар комісії у день їх підписання або не пізніше наступного календарного дня.
Кореспонденція особистого характеру, не пов’язана з виконанням службових обов’язків у комісії, відправленню не 
підлягає.
7.2. Вихідні документи виготовляються в кількості примірників відповідно до числа адресатів. Копія вихідного доку-
мента обов’язково залишається в комісії та зберігається для включення її до відповідної справи, оформленої згідно 
із затвердженою номенклатурою справ.
7.3. Документ надсилається або передається адресату після його реєстрації в журналі реєстрації документів, заяв і 
скарг у виборчій комісії та комісії з референдуму (додаток 3).
У лівій верхній частині першого аркуша документа зазначаються реєстраційний (вихідний) номер, що відповідає по-
рядковому номеру запису в журналі реєстрації, та дата відправлення.
7.4 При відправленні вихідних документів перевіряється:
правильність оформлення документа та розміщення на ньому всіх реквізитів;
правильність зазначення адреси;
наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього;
наявність у документі посилання на додатки;
відповідність кількості примірників вихідного документа кількості адресатів.
7.5. Документи, що надсилаються одночасно одному й тому ж адресату, вкладаються разом із засвідченим печаткою 
комісії окремим описом вкладеного в один конверт (пакет, бандероль) із зазначенням реєстраційних вихідних номе-
рів усіх вкладених документів. Копія окремого опису вкладеного залишається в комісії.
7.6. Якщо документ надсилається кільком адресатам, то виготовляється і відправляється відповідна кількість копій 
документа.
7.7. У журналі реєстрації документів, заяв і скарг виборчої комісії та комісії з референдуму (додаток 3) зазначаються 
номер вихідного документа, дата відправлення, назва або короткий зміст документа.
7.8. Залежно від характеру і терміновості відправлення документи надсилаються адресату поштою, спец-, 
фельдзв’язком, передаються телеграфом тощо. Терміновість відправлення документів визначає голова комісії, а в 
разі його відсутності — заступник голови комісії або секретар комісії.
У разі потреби прискорення доставки кореспонденції адресату з дозволу голови комісії допускається видача доку-
ментів відповідним уповноваженим особам адресата під розписку.

8. Використання та зберігання печатки, штампа комісії

8.1. Відповідно до законодавства України про вибори та референдуми комісія має печатку, штамп затверджених 
Центральною виборчою комісією зразків.
8.2. Печатка використовується в комісії для засвідчення достовірності документів або відповідності копій докумен-
тів оригіналам.
8.3. Відтиск печатки комісії ставиться на документах комісії після їх підписання. При цьому відтиск печатки повинен 
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охоплювати кілька літер назви посади особи, яка підписує документ.
8.4. Печатка, штамп комісії повинні зберігатися у сейфі чи металевій шафі у приміщенні комісії.
8.5. Відповідальність за правильність використання та зберігання печатки, штампа покладається на голову комісії, в 
разі його відсутності — на заступника голови комісії.
8.6. У разі втрати печатки, штампа голова комісії опубліковує в місцевому засобі масової інформації повідомлення 
про недійсність загубленої печатки чи штампа комісії.

9. Заключні положення

9.1. Після закінчення строку повноважень комісії документи, що втратили практичне значення, і такі, що згідно із 
законодавством України не підлягають зберіганню в державній архівній установі, знищуються, про що комісією скла-
дається відповідний акт. Знищення справ і документів здійснюється шляхом спалення і тільки після затвердження 
відповідного акта.
9.2. Печатки і штампи виборчих комісій та комісій з референдумів після припинення повноважень цих комісій пе-
редаються на зберігання до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Правила документування діяльності та порядок роботи з документами, заявами, скаргами в Центральній виборчій 
комісії визначаються Інструкцією з діловодства Центральної виборчої комісії, яка затверджується постановою Цен-
тральної виборчої комісії.

Секретар Центральної виборчої комісії С. Дубовик
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 1
до Порядку ведення діловодства 

виборчих комісій та комісій з референдумів

 Зразок

_______________________________________________
(назва виборів, референдуму)

_________________________________
(дата проведення виборів, референдуму)

Протокол № _____

засідання ________________________________
(назва виборчої комісії, комісії з референдуму)

_________________________________________________________ 
(номер та зазначення виборчого округу, назва регіону)

«___» ___________ 200_ року                            _________________________
              (дата проведення засідання)                    (місце проведення — назва населеного пункту)

всього членів комісії: _________ осіб.

Присутні на засіданні члени комісії: _________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

запрошені на засідання:  ____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали або за списком, що додається)

Присутні на засіданні:  _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали або за списком, що додається)

Порядок  денний:
__________________________________________________________________ 

(перелік питань порядку денного)

слухали:  ___________________________________________________________________________________________

(зміст питання)

____________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали доповідача)

____________________________________________________________________________________________________
(короткий зміст виступу)

____________________________________________________________________________________________________

виступили: _ ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, короткий зміст кожного виступу)

вирішили (постановили):  ____________________________________________________________________________

                                                                                                                    (зміст рішення (постанови, протокольного рішення)

за це рішення проголосували:

За __________________________________________________
(цифрами і прописом)

Проти ______________________________________________
(цифрами і прописом)

Утримались _________________________________________
(цифрами і прописом)

Постанова (протокольне рішення) № _____ додається.

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

(секретар комісії (секретар засідання) (підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.



 110

нормативно-Правові акти з Питань виборчоГо  
законодавства на вибораХ Президента україни 2010 року

V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 2
до Порядку ведення діловодства

виборчих комісій та комісій з референдумів

Зразок

_________________________________________________
(назва виборів, референдуму)

_____________________________________
(дата проведення виборів, референдуму)

________________________________________
(назва виборчої комісії, комісії з референдуму)

________________________________________________________
(номер та зазначення виборчого округу, назва регіону)

Постанова (Протокольне ріШення)

_____________________________________
(місце прийняття — назва населеного пункту)

«____» ____________ 200_ року    № _______
(дата прийняття)

__________________________________________________________
(найменування (має бути лаконічним та відображати основний зміст постанови, протокольного рішення)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
(мотивувальна частина (має містити посилання на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посилання на відповідні положення закону, іншого нормативно-правового акта або 

постанову комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови (протокольного рішення))

____________________________________________ п о с т а н о в л я є :
(назва виборчої комісії, комісії з референдуму)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(резолютивна частина (повинна містити відповідне рішення комісії, викладене у формі висновку із зазначенням завдань і заходів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з питання, що роз-

глядається, у разі потреби — вказівки на необхідність доведення її змісту до суб’єктів, на яких поширюється дія постанови, виконавців, осіб, на яких покладається контроль за виконанням документа, 

а також строки його виконання та додатки))

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

(секретар комісії (секретар засідання)∗ (підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.

______________________________________________
У разі якщо підпис секретаря комісії (секретаря засідання) передбачено відповідним законом України про вибори, 
референдуми.
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія
Постанова 

від 5 листопада 2009 року № 257 
Про форми іменних запрошень на вибори Президента україни 17 січня 2010 року

З метою однакового застосування законодавства України про вибори під час організації підготовки та проведення 
виборів Президента України 17 січня 2010 року, відповідно до пункту 4 частини першої статті 27, частини другої стат-
ті 32, частини четвертої статті 361, статті 362, частини другої статті 75, частини першої статті 77 Закону України «Про 
вибори Президента України», керуючись статтями 11–13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 1, 3, 9 статті 18 Закону 
України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1.  Встановити форми:
іменного запрошення на вибори Президента України 17 січня 2010 року для виборців, включених до попе-
редніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях (додаток 1);
іменного запрошення на вибори Президента України 17 січня 2010 року для виборців, включених до попе-
редніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях та стосовно яких у списку виборців є відмітка про 
постійну нездатність пересуватися самостійно (додаток 2);
іменного запрошення на вибори Президента України 17 січня 2010 року для виборців, включених до списків 
виборців на закордонних виборчих дільницях (додаток 3);
іменного запрошення на повторне голосування з виборів Президента України для виборців, включених до 
списків виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях (додаток 4);
іменного запрошення на повторне голосування з виборів Президента України для виборців, включених до 
списків виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях та стосовно яких у списку 
виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (додаток 5);
іменного запрошення на повторне голосування з виборів Президента України для виборців, включених до 
списків виборців для повторного голосування на закордонних виборчих дільницях (додаток 6).

2.  Окружним виборчим комісіям довести цю постанову до відома дільничних виборчих комісій після їх утво-
рення та забезпечити контроль за її виконанням.

3.  Дільничним виборчим комісіям звичайних і закордонних виборчих дільниць забезпечити надсилання виб-
орцям іменних запрошень за встановленими цією постановою формами.

4.  Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, а також окружним виборчим комісіям піс-
ля їх утворення. 

Голова Центральної виборчої комісії   В. ШАПОВАЛ
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії

від 5 листопада 2009 року № 257

ІМЕННЕ ЗАПРОШЕННЯ
на вибори Президента України 17 січня 2010 року

для виборців, включених до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях

лицьовий бік

вибори Президента україни

17 січня 2010 року

з а П р о Ш е н н я

Шановний(а) __________________________________________________!
(прізвище, ініціали виборця)

Запрошуємо Вас узяти участь у виборах Президента України, які відбудуться 17 січня 2010 року.

Вас включено до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці № _________ 
територіального виборчого округу № ________ під № _____.

Голосування проводиться з 8 до 20 години в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: __
_______________________________________________ в ____________________________.

 (школа, будинок культури тощо)

Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою: ____________________________________ 
____________________________, тел. _________________. Розпорядок роботи: з ____ до ____ години.

Ви можете отримати виборчий бюлетень за умови пред’явлення паспорта громадянина України або 
іншого визначеного законом документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

дільнична виборча комісія

зворотний бік

Адреса відправника, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адреса одержувача, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії   Т. АСТАХОВА



 113

нормативно-Правові акти з Питань виборчоГо  
законодавства на вибораХ Президента україни 2010 року

V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії

від 5 листопада 2009 року № 257

ІМЕННЕ ЗАПРОШЕННЯ  
на вибори Президента України 17 січня 2010 року

для виборців, включених до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях та стосовно яких у 
списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно

лицьовий бік

вибори Президента україни
 17 січня 2010 року

з а П р о Ш е н н я
Шановний(а) __________________________________________________!

(прізвище, ініціали виборця)
Запрошуємо Вас узяти участь у виборах Президента України, які відбудуться 
17 січня 2010 року.
Вас включено до попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці № _________ 

територіального виборчого округу № ________ під № _____.
Голосування проводиться з 8 до 20 години в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: __

_______________________________________________ в ____________________________.
                                  (школа, будинок культури тощо)
Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою: ____________________________________ 

____________________________, тел. _________________. Розпорядок роботи: з ____ до ____ години.
Ви можете отримати виборчий бюлетень за умови пред’явлення паспорта громадянина України або 

іншого визначеного законом документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
У зв’язку з наявністю у списку виборців стосовно Вас відмітки про постійну нездатність пересуватися 

самостійно повідомляємо, що для реалізації передбаченої законом можливості взяти участь у голосуванні за 
межами приміщення для голосування Ви маєте право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої 
комісії з проханням забезпечити Вам голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із 
зазначенням Вашого місця перебування може бути подана не пізніше 20 години 16 січня 2010 року.

дільнична виборча комісія

зворотний бік

Адреса відправника, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адреса одержувача, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії   Т. АСТАХОВА
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії

від 5 листопада 2009 року № 257

ІМЕННЕ ЗАПРОШЕННЯ 
на вибори Президента України 17 січня 2010 року 

для виборців, включених до списків виборців
на закордонних виборчих дільницях 

лицьовий бік

вибори Президента україни

17 січня 2010 року

з а П р о Ш е н н я

Шановний(а) __________________________________________________!
     (прізвище, ініціали виборця)

Запрошуємо Вас узяти участь у виборах Президента України, які відбудуться  
17 січня 2010 року.

Вас включено до списку виборців на закордонній виборчій дільниці № _____ під № _____. 

Голосування проводиться з 8 до 20 години в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: 
______________________________________________________________________________ в __________________
__________________________________________________________________________________________________.

(дипломатичному, іншому офіційному представництві, консульській установі України за кордоном, військовій 
частині (формуванні), дислокованій за межами України, тощо)

Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою: ____________________________________ 
____________________________, тел. _________________. Розпорядок роботи: з ____ до ____ години.

Ви можете отримати виборчий бюлетень за умови пред’явлення паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон або іншого визначеного законом документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України.

дільнична виборча комісія

зворотний бік

Адреса відправника, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адреса одержувача, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії   Т. АСТАХОВА
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії

від 5 листопада 2009 року № 257

ІМЕННЕ ЗАПРОШЕННЯ
на повторне голосування з виборів Президента України для виборців, включених до списків виборців для повтор-

ного голосування на звичайних виборчих дільницях

лицьовий бік

вибори Президента україни

17 січня 2010 року

з а П р о Ш е н н я
Шановний(а) __________________________________________________!

       (прізвище, ініціали виборця)

Запрошуємо Вас узяти участь у повторному голосуванні з виборів Президента України, яке відбудеться 7 
лютого 2010 року.

Вас включено до списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій 

дільниці № _________ територіального виборчого округу № ________ під № _____.

Голосування проводиться з 8 до 20 години в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: __
_______________________________________________ в ____________________________.

                                   (школа, будинок культури тощо)

Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою: ____________________________________ 
____________________________, тел. _________________. Розпорядок роботи: з ____ до ____ години.

Ви можете отримати виборчий бюлетень за умови пред’явлення паспорта громадянина України або 
іншого визначеного законом документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

дільнична виборча комісія

зворотний бік

Адреса відправника, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адреса одержувача, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії   Т. АСТАХОВА
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії

від 5 листопада 2009 року № 257

ІМЕННЕ ЗАПРОШЕННЯ
на повторне голосування з виборів Президента України для виборців, 

включених до списків виборців для повторного голосування на звичайних виборчих дільницях та стосовно яких у 
списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно

лицьовий бік

вибори Президента україни

17 січня 2010 року

з а П р о Ш е н н я
Шановний(а) __________________________________________________!

   (прізвище, ініціали виборця)
Запрошуємо Вас узяти участь у повторному голосуванні з виборів Президента України, яке відбудеться 7 

лютого 2010 року.

Вас включено до списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці 
№ _________ територіального виборчого округу № ________ під № _____.

Голосування проводиться з 8 до 20 години в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: 
_________________________________________________ в ____________________________.

                                  (школа, будинок культури тощо)
Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою: ____________________________________ 

____________________________, тел. _________________. Розпорядок роботи: з ____ до ____ години.
Ви можете отримати виборчий бюлетень за умови пред’явлення паспорта громадянина України або 

іншого визначеного законом документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
У зв’язку з наявністю у списку виборців стосовно Вас відмітки про постійну нездатність пересуватися 

самостійно повідомляємо, що для реалізації передбаченої законом можливості взяти участь у голосуванні за 
межами приміщення для голосування Ви маєте право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої 
комісії з проханням забезпечити Вам голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із 
зазначенням Вашого місця перебування може бути подана не пізніше 20 години 6 лютого 2010 року.

дільнична виборча комісія

зворотний бік

Адреса відправника, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адреса одержувача, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії   Т. АСТАХОВА



 117

нормативно-Правові акти з Питань виборчоГо  
законодавства на вибораХ Президента україни 2010 року

V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії

від 5 листопада 2009 року № 257

ІМЕННЕ ЗАПРОШЕННЯ
на повторне голосування з виборів Президента України для виборців, включених до списків виборців для повтор-

ного голосування на закордонних виборчих дільницях
лицьовий бік

вибори Президента україни

17 січня 2010 року

з а П р о Ш е н н я

Шановний(а) __________________________________________________!
    (прізвище, ініціали виборця)

Запрошуємо Вас узяти участь у повторному голосуванні з виборів Президента України, яке відбудеться  
7 лютого 2010 року.

Вас включено до списку виборців для повторного голосування на закордонній виборчій дільниці № _____ під 
№ _____.

Голосування проводиться з 8 до 20 години в приміщенні для голосування, що знаходиться за адресою: _____
_________________________________________________________________________ в _______________________
_______________________________________________________________.

(дипломатичному, іншому офіційному представництві, консульській установі України за кордоном, 
військовій частині (формуванні), дислокованій за межами України тощо)

Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою: ____________________________________ 
____________________________, тел. _________________. Розпорядок роботи: з ____ до ____ години.

Ви можете отримати виборчий бюлетень за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон або іншого визначеного законом документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

дільнична виборча коміс ія

зворотний бік

Адреса відправника, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Адреса одержувача, індекс
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії   Т. АСТАХОВА
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Центральна виборча комісія
Постанова

від 20 листопада 2009 року № 361
Про роз’яснення щодо порядку передачі виборчим комісіям виборчих 

бюлетенів з виборів Президента україни 17 січня 2010 року

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 25, статті 73 Закону України «Про вибори Президента України», керу-
ючись статтями 11-13, пунктом 9 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча 
комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо порядку передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів Президента 
України 17 січня 2010 року (додаток 1).

2. Встановити форми:
—  протоколу окружної виборчої комісії про прийняття від Центральної виборчої комісії виборчих бюле-

тенів з виборів Президента України (додаток 2);
—  протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів з виборів Президента України 

дільничним виборчим комісіям (додаток 3);
—  витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів з виборів Президен-

та України дільничним виборчим комісіям (додаток 4);
—  акта невідповідності встановленої перерахуванням кількості виборчих бюлетенів з виборів Прези-

дента України кількості, вказаній у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу вибор-
чих бюлетенів дільничній виборчій комісії (додаток 5).

3. Цю постанову надіслати Державному підприємству спеціального зв’язку, окружним виборчим комісіям після їх 
утворення та розмістити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ
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Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії

від 20 листопада 2009 року № 361

роз’яснення 
щодо порядку передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів 

з виборів Президента україни 17 січня 2010 року

Ці Роз’яснення розроблено з метою однакового застосування Закону України «Про вибори Президента України» в 
частині передачі виборчих бюлетенів з виборів Президента України 17 січня 2010 року (далі — виборчий бюлетень) 
окружним та дільничним виборчим комісіям.

1. Передача виборчих бюлетенів окружним виборчим комісіям

1.1. Уповноважені представники Центральної виборчої комісії на підставі актів приймання-передачі (реєстрів) 
виборчих бюлетенів отримують доставлені до окружних виборчих комісій виборчі бюлетені від відповідних 
обласних, Кримського республіканського вузлів спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального 
зв’язку та передають їх відповідним окружним виборчим комісіям.

1.2. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача на своєму 
засіданні, без перерахування виборчих бюлетенів, крім випадків, передбачених пунктом 1.5 цих Роз’яснень, про що 
складається відповідний протокол у трьох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 
Перший примірник протоколу передається уповноваженому представнику Центральної виборчої комісії, другий — 
залишається в окружній виборчій комісії, третій — невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії 
для загального ознайомлення.

Протокол приймання виборчих бюлетенів підписується всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої 
комісії та уповноваженими представниками Центральної виборчої комісії, які здійснюють передачу виборчих 
бюлетенів, а також, за бажанням, кандидатами на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними 
спостерігачами від кандидатів на пост Президента України та політичних партій (виборчих блоків політичних партій), 
які були присутні на засіданні комісії.

Кожен член окружної виборчої комісії, кандидат на пост Президента України, його довірена особа, офіційний 
спостерігач від кандидата на пост Президента України, політичної партії (виборчого блоку політичних партій), які були 
присутні при передачі виборчих бюлетенів, мають право на їх прохання невідкладно отримати копію протоколу про 
передачу виборчих бюлетенів, засвідчену головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплену печаткою 
комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кожного члена комісії та кожного кандидата на пост 
Президента України.

1.3. Уповноважений представник Центральної виборчої комісії, працівник відповідного обласного, Кримського 
республіканського вузлів спеціального зв’язку Державного підприємства спеціального зв’язку та голова окружної 
виборчої комісії підписують реєстр виборчих бюлетенів, переданих окружній виборчій комісії та отриманих цією 
комісією, який скріплюється відповідними печатками.

1.4. Під час передачі, приймання виборчих бюлетенів забороняється розпечатувати упаковку підприємства-
виготовлювача.

1.5. У разі порушення цілісності упаковки підприємства-виготовлювача з виборчими бюлетенями може здійснюватися 
їх перерахунок, про що складається відповідний акт.

1.6. Окружна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної 
виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються в приміщенні окружної виборчої комісії у сейфі (металевій шафі 
або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні 
комісії та печатки комісії. Такий сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним 
виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

2. Передача окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним 
виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць

2.1. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів або дня повторного голосування на своєму 
засіданні передає виборчі бюлетені із зазначеними номерами виборчих дільниць в упаковці підприємства-
виготовлювача, крім випадків, передбачених пунктом 1.5 цих Роз’яснень, відповідним дільничним виборчим комісіям 
звичайних та спеціальних виборчих дільниць у кількості, встановленій частиною сьомою статті 71 Закону. Виборчим 
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комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених у винятковому порядку відповідно до частини десятої статті 20 
Закону, передаються виборчі бюлетені без зазначення номера виборчої дільниці у кількості, яка дорівнює кількості 
громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці на день отримання бюлетенів, з резервом, обсяг 
якого встановлюється Центральною виборчою комісією.

2.2. Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць 
здійснюється на засіданні окружної виборчої комісії, про що складається протокол у трьох примірниках за формою, 
встановленою Центральною виборчою комісією, який підписується всіма присутніми на засіданні членами окружної 
виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою окружної виборчої комісії, а також, за бажанням, кандидатами 
на пост Президента України, їх довіреними особами, офіційними спостерігачами від кандидатів на пост Президента 
України та політичних партій (виборчих блоків політичних партій), які були присутні на засіданні комісії. Перший 
примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий — зберігається в окружній виборчій 
комісії, третій — невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

Кожен член окружної виборчої комісії, кандидат на пост Президента України, його довірена особа, офіційний 
спостерігач від кандидата на пост Президента України, політичної партії (виборчого блоку політичних партій), 
які були присутні при переданні виборчих бюлетенів, мають право на їх прохання невідкладно отримати копію 
протоколу про передачу виборчих бюлетенів, засвідчену головою і секретарем окружної виборчої комісії та 
скріплену печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кожного члена комісії та кожного 
кандидата на пост Президента України.

2.3. Від імені дільничної виборчої комісії виборчі бюлетені отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні 
бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.

2.4. Разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі 
бюлетені, надається витяг із протоколу окружної виборчої комісії за формою, встановленою Центральною виборчою 
комісією, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та членів відповідної дільничної виборчої 
комісії, засвідчений печаткою окружної виборчої комісії.

2.5. Транспортування виборчих бюлетенів від окружних виборчих комісій до приміщень звичайних та спеціальних 
виборчих дільниць здійснюється членами дільничної виборчої комісії відповідних виборчих дільниць у супроводі 
працівника органів внутрішніх справ України.

2.6. Приймання виборчих бюлетенів відбувається невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені, 
на засіданні дільничної виборчої комісії. При цьому члени дільничної виборчої комісії перераховують отримані 
бюлетені, проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. На 
спеціальних виборчих дільницях, утворених у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього 
Закону, у визначених місцях виборчого бюлетеня та контрольного талона проставляється також номер цієї виборчої 
дільниці.

2.7. У разі невідповідності встановленої перерахуванням кількості бюлетенів та кількості, зазначеної у витягу із 
протоколу окружної виборчої комісії про передачу бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках 
акт про це за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням встановленої рішенням 
дільничної виборчої комісії причини розходження. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, 
а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів, 
отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної комісії та 
зафіксована в акті про розходження.

2.8. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії у сейфі (металевій шафі), який 
опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно 
(до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

секретар Центральної виборчої комісії   т. лукаШ 
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Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії

від 20 листопада 2009 року № 361

вибори Президента україни

17 січня 2010 року

Протокол

окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № ___

Про Передачу виборчиХ бЮлетенів з виборів Президента україни

дільничним виборчим комісіям

Відповідно до частин третьої — п’ятої статті 73 Закону України «Про вибори Президента України» окружна виборча 
комісія територіального виборчого округу №____ на своєму засіданні передала, а відповідні дільничні виборчі ко-
місії прийняли виборчі бюлетені з виборів Президента України для голосування «___» ____________ 2010 року:
                                                    (дата проведення голосування)

Н
ом

ер
 в

иб
ор

чо
ї д

іл
ьн

иц
і

Кількість виборців 
на виборчій дільниці 

згідно зі списком 
виборців на день 

складання протоколу

Кількість переданих на виборчу 
дільницю

 виборчих бюлетенів Прізвище, ініціали та 
підпис

 членів дільничної 
виборчої комісії, які 
прийняли виборчі 

бюлетені

Кількість виборчих 
бюлетенів,

які залишаються на 
зберіганні
в окружній 

виборчій комісії

цифрами прописом

ци
ф

р
ам

и

пр
оп

ис
ом

Голова окружної виборчої комісії
(підпис) (прізвище, ініціали)

Заступник голови окружної виборчої комісії
(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар окружної виборчої комісії
(підпис) (прізвище, ініціали)
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Члени окружної виборчої комісії:

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

«___» ______________ 2010 року

(дата складання протоколу)

Кандидати на пост Президента 
України, присутні на засіданні 

комісії:

Довірені особи кандидатів на пост 
Президента України, присутні на 

засіданні комісії:

Офіційні спостерігачі від кандидатів на 
пост Президента України, політичних 
партій, виборчих блоків політичних 
партій, присутні на засіданні комісії:

(підпис) (прізвище, 
ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, 
ініціали)

Примітки:
1. Протокол складається в трьох примірниках: перший примірник надсилається до Центральної виборчої комісії, 
другий — зберігається в окружній виборчій комісії, третій — невідкладно вивішується в приміщенні окружної ви-
борчої комісії для загального ознайомлення.
2. Витяг з протоколу із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з 
виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені.

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
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Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії

від 20 листопада 2009 року № 361

вибори Президента україни

17 січня 2010 року

витяГ із Протоколу

окружної виборчої комісії

територіального виборчого округу №____

Про Передачу виборчиХ бЮлетенів з виборів Президента україни дільничним виборчим комісіям

Відповідно до частин третьої–п’ятої статті 73 Закону України «Про вибори Президента України» окружна виборча 

комісія на своєму засіданні передала дільничній виборчій комісії виборчої дільниці № ___ територіального вибор-

чого округу № ___ виборчі бюлетені з виборів Президента України для голосування «___» ____________  2010 року 

в кількості ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

Виборчі бюлетені отримали члени дільничної виборчої комісії:

(підпис) (прізвище, ініціали)

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

М. П. 
«____»______________2010 року
          (дата складання протоколу)

Секретар
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

(дата проведення голосування)

(цифрами)

(прописом)
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Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії

від 20 листопада 2009 року № 361

вибори Президента україни

17 січня 2010 року 

акт

невідповідності встановленої перерахуванням кількості виборчих бюлетенів з виборів 
Президента україни кількості, вказаній у витягу із протоколу окружної виборчої 

комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії

«___» _____________________ 20__ року
    (дата складання) (місце складання)

Ми, члени дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № ___ територіального виборчого округу № ___ отримали 
від окружної виборчої комісії ____________ виборчих
                          (кількість цифрами)

бюлетенів відповідно до витягу із протоколу про передачу виборчих бюлетенів з виборів Президента України для 
голосування «___» ____________ 2010 року.
                (дата проведення голосування)

При перерахуванні в наявності виявлено та встановлено на засіданні дільничної виборчої комісії _______________ 
виборчих бюлетенів.
Причиною розходження, встановленою рішенням дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № ___ територі-
ального виборчого округу № ___ від «___»_______________20__ року № _____, є ______________________________
____________________________________________________________________________________________________

Голова
дільничної виборчої комісії

заступник голови
дільничної виборчої комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

секретар
дільничної виборчої комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени дільничної виборчої комісії:

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

   М. П.

Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких передається до окружної виборчої комісії, а другий 
зберігається в дільничній виборчій комісії. За наявності розходжень кількістю бюлетенів, отриманих дільничною 
виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в 
цьому акті.

Секретар
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

            (кількість цифрами)
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Центральна виборча комісія
Постанова

2 грудня 2009 року № 409
Про затвердження Порядку оплати праці членів виборчих 

комісій з виборів Президента україни

Відповідно до частин першої–четвертої статті 40 Закону України «Про вибори Президента України», постанови Кабі-
нету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій», керуючись 
статтями 11–13, пунктом 17 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комі-
сія постановляє:

1. Затвердити Порядок оплати праці членів виборчих комісій з виборів Президента України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Центральної виборчої комісії від 11 серпня 2004 року № 372 «Про затвердження Порядку нарахуван-
ня і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних, окружних і дільнич-
них виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України»;

постанову Центральної виборчої комісії від 16 грудня 2004 року № 1312 «Про внесення змін до постанови Цен-
тральної виборчої комісії від 11 серпня 2004 року № 372 «Про затвердження Порядку нарахування і виплати 
заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних, окружних і дільничних виборчих 
комісій з виборів Президента України, народних депутатів України».

3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям.

Голова Центральної виборчої комісії   В. ШАПОВАЛ

Додаток до постанови  
Центральної виборчої комісії

 від 2 грудня 2009 року № 409

Порядок 
оплати праці членів виборчих комісій з виборів Президента україни

Цим Порядком регулюються питання оплати праці членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у 
виборчих комісіях на платній основі, оплати за роботу членів виборчих комісій у день виборів, у день повторного 
голосування і в дні встановлення підсумків голосування, а також одноразової грошової винагороди членам вибор-
чих комісій.

І. Загальні положення

1. Оплата праці членів виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України за бюджетною 
програмою КПКВК 6731040 «Проведення виборів Президента України», відповідно до затвердженого Центральною 
виборчою комісією єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії для підготовки та проведення виборів 
Президента України.
2. За рахунок фонду оплати праці відповідної окружної виборчої комісії, передбаченого єдиним кошторисом видат-
ків цієї комісії, здійснюються такі виплати:
за роботу членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (в окруж-
ній виборчій комісії — загальною кількістю не більше чотирьох осіб, у дільничній виборчій комісії — не більше трьох 
осіб);
оплата за роботу членів виборчих комісій у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення під-
сумків голосування;
одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці.
3. Членам виборчих комісій, звільненим від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем 
роботи, на період повноважень виборчих комісій, зберігається відповідний стаж. Виконання обов’язків такими чле-
нами комісії не є роботою за основним місцем роботи.
Виконання обов’язків члена виборчої комісії з оплатою праці в комісії пенсіонером, студентом, особою, яка тимча-
сово не працює, особою, визнаною в установленому законом порядку безробітною, та підприємцем прирівнюється 
до роботи за основним місцем роботи.
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4. Заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчій комісії, включається до фактичного заробітку за основним 
місцем роботи при обчисленні розміру пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодав-
ством України.
5. У разі проведення повторного голосування оплата праці членів виборчих комісій здійснюється відповідно до цьо-
го Порядку.

II. Нарахування заробітної плати

6. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов’язків 
за основним місцем роботи, не може бути нижчим від їх середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
7. Розмір заробітної плати членів виборчої комісії, які є підприємцями, пенсіонерами, студентами, тимчасово непра-
цюючими, безробітними, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року 
№ 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій».
8. Підставою для нарахування та виплати заробітної плати члену окружної виборчої комісії є прийнята згідно з час-
тиною четвертою статті 29 Закону України «Про вибори Президента України» і затверджена Центральною виборчою 
комісією постанова відповідної окружної виборчої комісії про виконання ним своїх повноважень у цій комісії на 
платній основі відповідно до статті 40 Закону.
9. Підставою для нарахування та виплати заробітної плати члену дільничної виборчої комісії є прийнята згідно з час-
тиною четвертою статті 29 зазначеного Закону і затверджена відповідною окружною виборчою комісією постанова 
дільничної виборчої комісії про виконання ним своїх повноважень у комісії на платній основі згідно зі статтею 40 
цього ж Закону.
10. Нарахування заробітної плати члену виборчої комісії, який виконує свої повноваження з оплатою праці в комісії, 
здійснюється окружною виборчою комісією пропорційно до відпрацьованого часу на підставі табеля обліку робо-
чого часу, який ведеться секретарем відповідної виборчої комісії або за дорученням голови комісії — іншим членом 
виборчої комісії.
11. Член виборчої комісії, звільнений від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем ро-
боти, на період здійснення ним повноважень з оплатою праці в комісії для нарахування та виплати йому заробітної 
плати подає до окружної виборчої комісії:
копію паспорта;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заяву та засвідчену відповідним податковим органом 
довідку про відсутність у нього ідентифікаційного номера;
довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;
довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням від виконан-
ня виробничих або службових обов’язків, що обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробіт-
ної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.
12. Член виборчої комісії, який є підприємцем і виконує у виборчій комісії свої повноваження з оплатою праці в ко-
місії, подає до відповідної окружної виборчої комісії:
копію паспорта;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заяву та засвідчену відповідним податковим органом 
довідку про відсутність у нього ідентифікаційного номера;
копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця;
трудову книжку.
13. Члени виборчих комісій — пенсіонери, студенти, особи, які тимчасово не працюють, та особи, визнані в установ-
леному законом порядку безробітними, які у виборчій комісії виконуватимуть свої повноваження з оплатою їх праці 
в комісії, подають до окружної виборчої комісії:
копію паспорта;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заяву та засвідчену відповідним податковим органом 
довідку про відсутність у нього ідентифікаційного номера;
трудову книжку.
14. Членам виборчих комісій, які є підприємцями, пенсіонерами, студентами, особами, які тимчасово не працююють, 
та особами, визнаними в установленому законом порядку безробітними, про виконання ними своїх повноважень з 
оплатою праці в комісії окружною виборчою комісією вноситься відповідний запис у трудову книжку, який засвідчу-
ється печаткою цієї комісії.
15. Робота членів виборчих комісій у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків 
голосування оплачується в межах видатків, передбачених на цю мету в кошторисі відповідної виборчої комісії, в 
розмірі не більш як 14 відсотків мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день.
16. Оплата роботи, зазначеної в пункті 15, здійснюється:
для членів окружних виборчих комісій — не більше ніж за три дні;
для членів дільничних виборчих комісій — не більше ніж за два дні.
17. Підставою для нарахування та оплати роботи членів виборчих комісій у день виборів, у день повторного голосу-
вання і в дні встановлення підсумків голосування є табель обліку робочого часу, в якому напроти прізвища кожного 
члена комісії, який працював у комісії в ці дні, проставляється відмітка «Р».
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III. Нарахування одноразової грошової винагороди

18. Одноразова грошова винагорода не є обов’язковою виплатою.
Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій може бути нарахована за наявності загальної економії 
фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії, і виплачена тим членам ко-
місій, які брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи не на платній основі вони працюють у 
відповідній комісії.
19. Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій нараховується лише один раз після встановлення 
підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі.
20. У разі проведення повторного голосування одноразова грошова винагорода членам нового складу виборчої 
комісії може бути нарахована за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом ви-
датків відповідної виборчої комісії, і виплачена тим членам комісії, які брали активну участь у її роботі, незалежно від 
того, на платній чи не на платній основі вони працюють у відповідній комісії.
21. Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій нараховується лише один раз після встановлення 
підсумків повторного голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі.
22. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій визначається рішенням відповідної виборчої 
комісії за поданням голови комісії з урахуванням особистого внеску кожного члена цієї комісії в її роботу.
Рішення дільничної виборчої комісії про виплату одноразової грошової винагороди затверджується рішенням від-
повідної окружної виборчої комісії.
Рішення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці про виплату одноразової грошової винагороди 
затверджується Центральною виборчою комісією.
23. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій не може перевищувати розміру місячної за-
робітної плати, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 «Про умови 
оплати праці членів виборчих комісій», за посадами, які вони займають у відповідних виборчих комісіях.

IV. Виплата заробітної плати та одноразової грошової винагороди

24. Виплата заробітної плати членам виборчих комісій здійснюється в установленому законодавством України по-
рядку не рідше ніж два рази на місяць, у тому числі шляхом перерахування через установу банку на особистий карт-
ковий або інший рахунок за відповідною заявою.
25. Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій виплачується лише один раз не пізніше ніж через 
4 дні після встановлення підсумків голосування або повторного голосування у відповідному територіальному ви-
борчому окрузі.
26. Усі інші питання щодо нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам ви-
борчих комісій, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України.
27. Особи, винні в порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Секретар Центральної виборчої комісії   Т. ЛУКАШ 
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Центральна виборча комісія
Постанова

від 2 листопада 2009 року № 246
Про нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій 
з виборів Президента україни та приміщень для голосування, перелік та норми 

забезпечення окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента україни 
транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, 

іншими матеріальними цінностями, перелік видів послуг та робіт, що можуть 
надаватися окружним і дільничним виборчим комісіям за рахунок коштів державного 
бюджету україни, виділених на підготовку та проведення виборів Президента україни 

З метою забезпечення належних умов роботи окружних і дільничних виборчих комісій під час підготовки та прове-
дення виборів Президента України, відповідно до пункту 4 частини другої статті 25, частини першої статті 39, статті 
74 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11–13, пунктами 1, 17 статті 18 Закону 
України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити:

— нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та при-
міщень для голосування (додаток 1);
— перелік та норми забезпечення окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України транс-
портними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями 
(додаток 2);
— перелік видів послуг та робіт, що можуть надаватися окружним і дільничним виборчим комісіям за рахунок коштів 
Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України (додаток 3).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 28 липня 2004 року № 257 
«Про нормативні вимоги до приміщень, якими забезпечуються виборчі дільниці для голосування і виборчі комісії 
з виборів Президента України», № 258 «Про норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України 
транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, що підлягають поверненню ор-
ганам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування після припинення їх повноважень» та № 259 «Про 
Примірний перелік послуг та Орієнтовний перелік обладнання та інвентарю, необхідних для забезпечення роботи 
виборчих комісій з виборів Президента України, що можуть надаватися їм за кошторисами на підготовку та про-
ведення виборів»; від 13 вересня 2004 року № 525 «Про внесення змін до Примірного переліку послуг, необхідних 
для забезпечення роботи виборчих комісій з виборів Президента України, що можуть надаватися їм за кошторисами 
на підготовку та проведення виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 липня 2004 
року № 259 «Про Примірний перелік послуг та Орієнтовний перелік обладнання та інвентарю, необхідних для за-
безпечення роботи виборчих комісій з виборів Президента України, що можуть надаватися їм за кошторисами на 
підготовку та проведення виборів».

3. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським держав-
ним адміністраціям, а також окружним виборчим комісіям після їх утворення.

Голова Центральної виборчої комісії  В. ШАПОВАЛ



 129

нормативно-Правові акти з Питань виборчоГо  
законодавства на вибораХ Президента україни 2010 року
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Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії

від 2 листопада 2009 року № 246

нормативні вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих 
комісій з виборів Президента україни та приміщень для голосування

1. Приміщення, що надаються окружним і дільничним виборчим комісіям для забезпечення їх роботи, повинні від-
повідати таким вимогам:

Назва виборчої комісії Кількість робочих кімнат 
Розмір приміщення (кв. м)

робоча кімната
приміщення  
для засідань

Окружна 3 20–30 не менше 80

Дільнична 1–2 не менше 20 40–80
Приміщення окружної виборчої комісії повинно бути обладнано не менш як 4 телефонними лініями, а дільничні ви-
борчі комісії — не менш як 1 телефонною лінією.
2. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни 
(кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих 
скриньок.
3. Розміри приміщень для голосування:

Вид виборчої дільниці Кількість виборців Розмір приміщення (кв. м)

Мала до 500 від 50

Середня від 500 до 1500 від 75

Велика понад 1500 від 90
4. Дільничним виборчим комісіям рекомендовано облаштовувати приміщення для голосування на перших повер-
хах будівель.
5. У разі відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з відповідною площею за дозволом окружної виборчої 
комісії приміщення для голосування на виборчій дільниці може бути меншої площі, але не менше п’ятдесяти відсо-
тків розміру приміщення, вказаного в таблиці пункту 3 цього додатка.
6. Приміщення для голосування повинно бути обладнано достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного голо-
сування згідно з додатком 2.
7. У приміщенні для голосування одну кабіну (кімнату) облаштовують для голосування громадян з обмеженими фі-
зичними можливостями. Ширина входу до такої кабіни (кімнати) повинна бути 110 см, у крайньому разі — не менше 
85 см, всередині кабіни (кімнати) встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см із простором знизу не 
менше 67 см для інвалідного візка громадянина з обмеженими фізичними можливостями.
8. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок — великих (стаціонарних) та 
малих (переносних) згідно з додатком 2.
9. Приміщення, якими забезпечується дільнична виборча комісія, та приміщення для голосування, як правило, ма-
ють бути розташовані в одній будівлі.
На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування.
У приміщенні для голосування та на будинку, де розміщується приміщення, яким забезпечується дільнична виборча 
комісія, встановлюється Державний Прапор України.
10. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів ви-
борчої комісії, кандидатів на пост Президента України, уповноважених представників та довірених осіб кандидатів 
на пост Президента України, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації.
11. Приміщення повинні відповідати встановленим вимогам щодо площі, санітарних і технічних норм, а також бути 
забезпеченими телефонним зв’язком та електропостачанням.
12. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на окружну та дільничну виборчі комісії.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії  Т. АСТАХОВА
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії

від 2 листопада 2009 року № 246

Перелік та норми забезпечення окружних і дільничних виборчих комісій з 
виборів Президента україни транспортними засобами, засобами зв’язку, 

обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями

1. Матеріальні цінності, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування:

окружній виборчій комісії:
легковий автомобіль 1

письмові столи не менше 5

столи для офіційних спостерігачів не менше 2

стільці не менше 65

телефонні апарати не менше 3

факсовий апарат 1

ксерокс 1

комп’ютери не менше 2

друкарська машинка 1

сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації 1

аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо) 1 комплект

медична аптечка 1 комплект

засоби протипожежної безпеки 1 комплект

дільничній виборчій комісії:
легковий автомобіль 1

письмові столи не менше 5

столи для офіційних спостерігачів не менше 2

стільці не менше 65

телефонні апарати не менше 2

сейф або металева шафа для зберігання виборчої документації 1

друкарська машинка 1

письмові столи для видачі бюлетенів під час голосування в день 
виборів

із розрахунку 2 столи на 500 виборців

стенди для розміщення матеріалів не менше 2

аварійне освітлення (ліхтарі, лампи тощо) 1 комплект

медична аптечка 1 комплект

засоби протипожежної безпеки 1 комплект

Дільничній виборчій комісії органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають Державний 
Прапор України.

2. Матеріальні цінності, які надаються за рахунок коштів, передбачених у кошторисах видатків для підготовки та 
проведення виборів Президента України:

окружній виборчій комісії:
вивіска окружної виборчої комісії 
(згідно із затвердженим зразком)

1

брошури Конституції України 2 примірники

брошури Закону України  
«Про вибори Президента України«

згідно з вимогами Закону України «Про вибори Президента України»

виборча документація згідно з вимогами Закону України «Про вибори Президента України»

канцелярське приладдя відповідно до затверджених середніх норм видатків на проведення 
виборів Президента України

печатка окружної виборчої комісії 1

дільничній виборчій комісії:
вивіска дільничної виборчої комісії (згідно із 
затвердженим зразком)

1;

брошури Конституції України 2 примірники
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брошури Закону України «Про вибори 
Президента України»

згідно з вимогами Закону України «Про вибори Президента 
України”»

виборча документація згідно з вимогами Закону України «Про вибори Президента 
України»

кабіни для таємного голосування для виборчих 
дільниць із чисельністю:

 

до 500 виборців (малі) не менше 2

від 500 до 1500 виборців (середні) не менше 4

понад 1500 виборців (великі) не менше 6

виборчі скриньки для голосування  
для виборчих дільниць із чисельністю:

 

до 500 виборців (малі) не менше 2 великих (стаціонарних) та 2 малих (переносних)

від 500 до 1500 виборців (середні) не менше 3 великих (стаціонарних) та 2 малих (переносних)

понад 1500 виборців (великі) не менше 4 великих (стаціонарних) та 3 малих (переносних)

стенди для розміщення матеріалів не менше 2

канцелярське приладдя відповідно до затверджених середніх норм видатків на 
проведення виборів Президента України

печатка дільничної виборчої комісії 1

штамп дільничної виборчої комісії 1

3. Після припинення повноважень окружних і дільничних виборчих комісій матеріальні цінності, які надавалися їм 
у використання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підлягають поверненню відпо-
відним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

4. Після припинення повноважень окружних і дільничних виборчих комісій матеріальні цінності, придбані за раху-
нок коштів Державного бюджету України, передаються на зберігання до органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування в порядку, встановленому постановою Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року 
№ 171 «Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїн-
ського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів 
Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму».

Секретар засідання Центральної виборчої комісії  Т. АСТАХОВА

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії

від 2 листопада 2009 року № 246

Перелік 
видів послуг та робіт, що можуть надаватися окружним і дільничним 
виборчим комісіям за рахунок коштів державного бюджету україни, 
виділених на підготовку та проведення виборів Президента україни

для окружної виборчої комісії:
1) послуги із транспортного обслуговування;
2) послуги зв’язку (абонентна плата);
3) оренда та утримання приміщень;
4) послуги місцевих державних архівних установ;
5) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників.

для дільничної виборчої комісії:
1) послуги із транспортного обслуговування;
2) послуги зв’язку (абонентна плата);
3) оренда та утримання приміщень;
4) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників.

Секретар засідання Центральної виборчої комісії  Т. АСТАХОВА
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Центральна виборча комісія 
Постанова

20 жовтня 2009 року № 170
Про Порядок надання послуг із транспортного обслуговування окружних 

і дільничних виборчих комісій з виборів Президента україни

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 25 Закону України “Про вибори Президента України”, керуючись стат-
тями 12, 13, пунктом 5 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія 
постановляє: 

1. Затвердити: 

Порядок надання послуг із транспортного обслуговування окружних і дільничних виборчих комісій з вибо-
рів Президента України (додаток 1); 
форму договору про надання юридичною особою послуг із транспортного обслуговування окружної вибор-
чої комісії територіального виборчого округу № ___ (додаток 2);

форму договору про надання фізичною особою послуг із транспортного обслуговування окружної виборчої 
комісії територіального виборчого округу № ___ (додаток 3).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення. 

Голова Центральної виборчої комісії  В. ШАПОВАЛ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 20 жовтня 2009 року № 170

Порядок 
надання послуг із транспортного обслуговування окружних і  
дільничних виборчих комісій з виборів Президента україни

Цим Порядком регулюються питання щодо надання послуг із транспортного обслуговування окружних і 
дільничних виборчих комісій для здійснення ними повноважень, визначених Законом України «Про вибори 

Президента України».

1. загальні положення

1.1. Окружна виборча комісія відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України «Про вибори Президента 
України» (далі – Закон) є юридичною особою. Для забезпечення здійснення своїх повноважень та повноважень 
дільничних виборчих комісій, визначених Законом, окружна виборча комісія укладає договори з юридичними або 
фізичними особами про надання послуг із транспортного обслуговування. 

1.2. Договір про надання послуг із транспортного обслуговування укладається окружною виборчою комісією 
відповідно до положень глави 63 Цивільного кодексу України. 

1.3. Обов’язковою умовою укладання договорів про надання послуг із транспортного обслуговування є наявність 
у юридичних або фізичних осіб власного або орендованого автотранспорту, що відповідає вимогам окружної та 
дільничних виборчих комісій. У разі залучення виконавця, який використовує орендовані транспортні засоби, умови 
договору про надання послуг із транспортного обслуговування не повинні суперечити зобов’язанням виконавця за 
укладеним договором оренди.

1.4. Рішення про визначення виконавця послуг із транспортного обслуговування приймається окружною виборчою 
комісією згідно із Порядком здійснення закупівель виборчими комісіями товарів і послуг за рахунок коштів 
Державного бюджету України для підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, 
затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 19 жовтня 2009 року № 167.

1.5. Договір про надання послуг із транспортного обслуговування окружних і дільничних виборчих комісій укладається 
від імені окружної виборчої комісії головою цієї комісії, а за його відсутності – заступником голови комісії.

1.6. Оплата вартості послуг із транспортного обслуговування здійснюється окружною виборчою комісією за рахунок 
коштів Державного бюджету України, передбачених відповідною статтею кошторису цієї комісії на підготовку і 
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проведення виборів Президента України.

2. істотні умови та форма договору про надання послуг із  
транспортного обслуговування 

2.1. Істотними умовами договору про надання послуг із транспортного обслуговування є: 

– предмет договору;  
– вартість послуг із транспортного обслуговування та порядок розрахунків;  
– відповідальність сторін.

Договір про надання послуг із транспортного обслуговування може містити інші умови.

2.2. У разі укладання договору про надання послуг із транспортного обслуговування з юридичною особою в його 
вступній частині зазначаються назва установи (організації, підприємства), посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, 
яка укладає договір від імені юридичної особи, а також найменування документа, на підставі якого така посадова 
особа уповноважена підписувати договір.

Якщо договір укладається з фізичною особою, в його вступній частині зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, 
яка надає послуги з транспортного обслуговування, її паспортні дані та ідентифікаційний номер за Державним 
реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

2.3. Предметом договору про надання послуг із транспортного обслуговування є надання відповідних послуг 
виконавцем (юридична або фізична особа) замовнику (окружна виборча комісія) певною кількістю транспортних 
засобів у справному технічному та санітарному стані для здійснення відповідними комісіями повноважень, 
визначених Законом.

У разі укладання договору окружною виборчою комісією для обслуговування дільничних виборчих комісій у 
предметі договору зазначається: «Виконавець надає послуги з транспортного обслуговування дільничної виборчої 
комісії за завданням Замовника».

У предметі договору зазначаються технічні характеристики всіх транспортних засобів, які використовуватимуться 
для обслуговування окружної або дільничних виборчих комісій.

2.4. Вартість послуг із транспортного обслуговування за договором визначається за згодою сторін відповідно до 
пункту 3 цього Порядку, виходячи з потреб ефективного та цільового використання бюджетних коштів, передбачених 
відповідною статтею кошторису видатків на підготовку і проведення виборів Президента України.

2.5. Підставою для обліку послуг із транспортного обслуговування легковими автомобілями та списання витраченого 
пального на загальний пробіг, а також для взаєморозрахунків між виконавцем і замовником за надання послуг із 
транспортного обслуговування відповідно до пункту 1.3 Інструкції про порядок застосування подорожнього листа 
службового легкового автомобіля та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом Державного комітету 
статистики України від 17 лютого 1998 року № 74, є подорожній лист службового легкового автомобіля типової 
форми № 3. 

Порядок оформлення, видачі та заповнення такого подорожнього листа встановлено пунктом 2 вищезазначеної 
Інструкції.

Підставою для обліку послуг із транспортного обслуговування вантажними автомобілями та списання витраченого 
пального на загальний пробіг, а також для взаєморозрахунків між виконавцем і замовником за надання послуг 
із транспортного обслуговування відповідно до пункту 1 спільного наказу Міністерства транспорту України та 
Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 488/346 «Про затвердження типових форм первинного 
обліку роботи вантажного автомобіля» є подорожній лист вантажного автомобіля типової форми № 2. 

2.6. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором про надання послуг із транспортного 
обслуговування сторони несуть відповідальність, передбачену договором і законодавством України.

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань виконавець сплачує замовнику штраф у розмірі, 
визначеному у відсотках від вартості послуг із транспортного обслуговування за договором або пеню у розмірі, 
визначеному у відсотках від вартості несвоєчасно наданих послуг із транспортного обслуговування за кожен день 
прострочення надання послуг відповідно до умов договору.

У разі затримки замовником платежів за умови його належного бюджетного фінансування замовник сплачує 
виконавцю пеню в розмірі, визначеному у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за 
кожний день такого прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла 
в період прострочення платежу.
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Сторони не несуть відповідальності за порушення умов договору, яке сталося не з їх вини або якщо доведуть, що 
вжили всіх заходів для виконання умов договору.

2.7. Строк дії договору про надання послуг із транспортного обслуговування визначається за домовленістю сторін.

2.8. Серед інших умов договору про надання послуг із транспортного обслуговування зазначаються: контроль за 
понесеними витратами та оформленням транспортної документації; порядок вирішення спорів, що виникають із 
зобов’язань за договором; внесення змін до договору, а також порядок його розірвання.

2.9. При укладанні договору про надання послуг із транспортного обслуговування окружна виборча комісія може 
вносити до нього зміни, зокрема включати або виключати з його тексту додаткові окремі положення.

2.10. Форми договорів про надання юридичною та фізичною особами послуг із транспортного обслуговування 
окружної виборчої комісії затверджені постановою Центральної виборчої комісії від «___» __________ 2009 року 
№ ____.

3. розрахунок вартості послуг із транспортного обслуговування

3.1. У разі укладання договору про надання послуг із транспортного обслуговування з фізичною особою договірна 
вартість послуг із транспортного обслуговування розраховується, виходячи з:

– оплати послуг водія;

– обов’язкових нарахувань на суму вартості послуг водія;

– відшкодування амортизаційних відрахувань транспортного засобу.

3.1.1. Оплата послуг водія визначається залежно від робочого класу автомобіля та обсягу двигуна на підставі 
погодинної тарифної ставки з встановленими надбавкою за класність та доплатою за роботу в умовах ненормованого 
робочого часу згідно з додатком 3 до наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови 
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

Надання послуг із транспортного обслуговування здійснюється відповідно до Положення про робочий час і час 
відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17 січня 
2002 року № 18.

3.1.2. Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюється відповідно до статті 8 Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємств», згідно з якою для автомобільного транспорту норма амортизації становить 10 відсотків його 
вартості (в розрахунку на податковий квартал). 

Вартість автомобільного транспорту повинна бути підтверджена довідкою про експертну оцінку автомобіля, виданою 
в установленому законодавством порядку. В разі відсутності такої довідки амортизаційні відрахування не можуть 
бути нараховані та включені до загальної суми винагороди за договором про надання послуг із транспортного 
обслуговування, укладеним окружною виборчою комісією з фізичною особою. 

3.1.3. Придбання пально-мастильних матеріалів для автомобіля здійснюється окружною виборчою комісією, про що 
зазначається в умовах відповідного договору.

Оплата вартості пально-мастильних матеріалів, використаних на транспортне обслуговування, здійснюється 
відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом 
Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

3.2. У разі укладання договору про надання послуг із транспортного обслуговування з юридичною особою або 
фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, які мають ліцензію на перевезення пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом, вартість послуг із транспортного обслуговування може визначатися за розцінками 
виконавця в межах коштів, передбачених кошторисом окружної виборчої комісії на зазначені цілі. 

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ 



 135

нормативно-Правові акти з Питань виборчоГо  
законодавства на вибораХ Президента україни 2010 року

V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії

від 20 жовтня 2009 року № 170

 

доГовір 
про надання юридичною особою послуг із транспортного обслуговування 

окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №___

______________________________________________    «___» ___________ 20__ року
              (назва населеного пункту)

Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № ___________  
(далі – Замовник), в особі голови комісії (заступника голови комісії) _________________________________________,
                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Закону України «Про вибори Президента України», з однієї сторони, та

 ___________________________________________________
           (назва установи, організації, підприємства)

(далі – Виконавець), в особі ____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові )

який діє на підставі ___________________________________________________________________________________, 
(найменування документа, на підставі якого особа уповноважена на вчинення дії)

з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про таке.

1. Предмет доГовору

1.1. Виконавець надає Замовнику послуги із транспортного обслуговування з дати підписання цього Договору до 
____ ___________ 20___ року такими транспортними засобами:

автомобіль марки __________________________________, модель __________________________________________, 

державний реєстраційний номерний знак _______________, рік випуску __________, об’єм двигуна _____________;

автомобіль марки __________________________________, модель __________________________________________, 

державний реєстраційний номерний знак _______________, рік випуску __________, об’єм двигуна _____________;

автомобіль марки __________________________________, модель __________________________________________, 

державний реєстраційний номерний знак _______________, рік випуску __________, об’єм двигуна _____________;

2. обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язаний:

–  надавати Замовнику послуги із транспортного обслуговування для забезпечення виконання ним своїх пов-
новажень, визначених Законом України «Про вибори Президента України»;

– утримувати автомобілі, якими надаватимуться Замовнику послуги із транспортного обслуговування, у на-
лежному технічному та санітарному стані, заправляти пально-мастильними матеріалами, а також нести екс-
плуатаційні витрати, здійснювати технічне обслуговування та оплату праці водія;

–  забезпечувати дотримання правил дорожнього руху та безпеки руху;
– відповідати за наслідки дорожньо-транспортних пригод, які сталися з його вини;
–  забезпечувати збереження вантажу, що належить Замовнику, під час транспортування до моменту його пе-

редачі в пункті призначення.

2.2. Замовник зобов’язаний:

–  видати Виконавцю кожного робочого дня подорожній лист службового легкового (вантажного) автомобіля 
(форма № 2 або № 3) і прийняти його для здійснення оплати за надані послуги з транспортного обслуговування;

–  сплатити вартість наданих послуг із транспортного обслуговування за умовами цього Договору та згідно з По-
рядком надання послуг із транспортного обслуговування окружних і дільничних виборчих комісій з виборів 
Президента України, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від «____» _____________ № ____ .

 3. вартість ПослуГ та Порядок розраХунків

3.1. Оплата послуг із транспортного обслуговування здійснюється щомісяця на підставі акта наданих послуг.

3.2. Вартість послуг із транспортного обслуговування становить ___________________________________________
                                                              (цифрами та прописом)
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

4. відПовідальність сторін

4.1. У разі порушення зобов’язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, 
визначеному цим Договором та законодавством України.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з недотриманням умов 
за цим Договором.

4.3. Розмір штрафних санкцій:

– за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику 
штраф у розмірі 20 відсотків вартості послуг із транспортного обслуговування;

– за порушення строків виконання своїх зобов’язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 
0,1 відсотка вартості несвоєчасно наданих послуг із транспортного обслуговування за кожен день прострочення 
надання послуг.

4.4. У разі затримки Замовником платежів за умови його належного бюджетного фінансування він сплачує Виконавцю 
пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення платежу, від суми 
несвоєчасно перерахованих коштів за кожен день порушення зобов’язання.

4.5. Замовник не несе відповідальності за дорожньо-транспортні пригоди, що сталися з вини Виконавця.

4.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору, якщо вони сталися не з їх вини.

4.7. Сторони не несуть відповідальності за порушення умов Договору, якщо вони доведуть, що вжили всіх заходів 
щодо належного виконання умов цього Договору.

5. інШі умови

5.1. Контроль за оформленням документації щодо тривалості щоденного транспортного обслуговування та витрат 
пально-мастильних матеріалів здійснюється Сторонами на підставі подорожнього листа службового легкового 
(вантажного) автомобіля (форма № 2 або № 3).

5.2. Спори, що виникають із зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення 
згоди – в судовому порядку.

5.3. Зміни до Договору можуть вноситися за письмовою домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою 
угодою. Одностороння відмова від виконання зобов’язань та одностороння зміна умов Договору не допускаються.

5.4. Цей Договір може бути розірвано лише за згодою Сторін або в разі припинення виконання однією зі Сторін умов 
цього Договору за письмовим повідомленням другої Сторони за десять днів до дня його розірвання.

6. строк дії доГовору

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення 
печатками Сторін та діє до  «____» ___________ 20__ року.

7. місЦезнаХодЖення, реквізити та ПідПиси сторін

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

Окружна виборча комісія _________________________
   (назва установи, організації, підприємства)

________________________________
________________________________
________________________________
           (реквізити)

Голова (заступник голови) 
окружної виборчої комісії
територіального виборчого 
округу № ______ 
____________              __________________________
       (підпис)                 (прізвище, ініціали) 

          МП

________________________________
________________________________
________________________________
           (реквізити)

________________________________
     (посада особи, уповноваженої на вчинення дії)

______   __________________________
  (підпис)         (прізвище, ініціали)

    МП 

Секретар 
Центральної виборчої комісії   Т. ЛУКАШ
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V.  Постанови Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія
Постанова

23 жовтня 2009 року № 189
Про Порядок залучення спеціалістів та технічних працівників для організаційного, 

правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час 
підготовки та проведення виборів Президента україни, народних депутатів україни

З метою однакового застосування законодавства України про вибори в частині залучення спеціалістів та технічних 
працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій 
на час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, відповідно до частини 
двадцятої статті 28, частини п’ятої статті 40 Закону України “Про вибори Президента України”, частини третьої статті 
30, частини сімнадцятої статті 33, частини п’ятої статті 50 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, 
постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213 “Про розміри та порядок виплати винагороди 
спеціалістам, експертам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах народних 
депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій”, 
від 21 жовтня 2009 року № 1114 “Деякі питання забезпечення підготовки і проведення виборів Президента України”, 
керуючись статтями 12, 13, пунктом 4 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна ви-
борча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення спеціалістів, експертів і технічних працівників для організаційного, правового, 
технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів 
Президента України, народних депутатів України (додаток 1).

2. Встановити форми: 

договору про надання окружній виборчій комісії послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів 
Президента України (додаток 2);  
договору про надання окружній виборчій комісії послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів 
народних депутатів України (додаток 3);  
договору про надання дільничній виборчій комісії послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів 
Президента України, (додаток 4); 
договору про надання дільничній виборчій комісії послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів 
народних депутатів України (додаток 5). 

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 22 липня 2004 року № 228 “Про Порядок залучення спеціалістів і технічних працівників для організаційного, 
правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій з виборів Президента 
України і народних депутатів України та виплати їм грошової винагороди за роботу у виборчій комісії”; 
від 20 січня 2006 року № 250 “Про Порядок залучення спеціалістів, експертів і технічних працівників для 
організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки 
та проведення виборів народних депутатів України”.

4. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям після їх утворення. 

Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ

Додаток 1 
до постанови Центральної виборчої комісії  

від 23 жовтня 2009 року № 189

Порядок 
залучення спеціалістів та технічних працівників  

для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення  
повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів  

Президента україни, народних депутатів україни 

1. Цим Порядком відповідно до частини двадцятої статті 28, частини п’ятої статті 40 Закону України “Про вибори Пре-
зидента України”, частини третьої статті 30, частини сімнадцятої статті 33 та частини п’ятої статті 50 Закону України 
“Про вибори народних депутатів України”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213 “Про 
розміри та порядок виплати винагороди спеціалістам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих ко-
місіях по виборах народних депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення 
повноважень цих комісій” регулюються питання залучення спеціалістів, експертів і технічних працівників для орга-
нізаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії, окружних 
та дільничних виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів 
України.
2. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії, 
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окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених Законами України “Про Центральну виборчу комісію”, “Про 
вибори Президента України”, “Про вибори народних депутатів України”, на час підготовки та проведення виборів 
Президента України, народних депутатів України можуть залучатися відповідні спеціалісти та технічні працівники 
(далі – залучені працівники).
3. Гранична чисельність залучених працівників становить для:

1) Центральної виборчої комісії – не більше 85 осіб; 
2) окружної виборчої комісії – не більше 10 осіб; 
3) дільничної виборчої комісії малої та середньої виборчих дільниць – не більше однієї особи, великої виборчої 
дільниці – не більше двох осіб. 

4. Окружна виборча комісія на підставі граничної чисельності зазначеної в підпунктах 2, 3 пункту 3 цього Порядку на 
своєму засіданні приймає рішення про затвердження переліку і чисельності залучених працівників для роботи в цій 
комісії та дільничних виборчих комісіях відповідного територіального виборчого округу. 
5. Залученими працівниками не можуть бути державні службовці, посадові та службові особи органів місцевого 
самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів. 
6. Із залученими працівниками окружною виборчою комісією укладаються цивільно-правові договори за встанов-
леними формами (додатки 2 – 3).  
Із залученими працівниками для роботи в дільничних виборчих комісіях відповідною окружною виборчою комі-
сією в особі голови комісії (заступника голови комісії) укладаються цивільно-правові договори за встановленими 
формами (додатки 4 – 5). 
7. Для укладання цивільно-правового договору залучений працівник подає до Центральної виборчої комісії, відпо-
відної окружної виборчої комісії: 
копію паспорта;  
копію документа про освіту (спеціальність, кваліфікація), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації; 
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заяву та довідку про відсутність у нього ідентифікацій-
ного номера, засвідчену відповідним податковим органом.
8. У разі залучення для роботи у виборчих комісіях бухгалтера, касира чи іншого спеціаліста, на якого безпосеред-
ньо покладається обов’язок зберігання, перевезення або використання в цих комісіях переданих їм матеріальних 
цінностей чи грошових коштів, окремо укладається договір про матеріальну відповідальність. 
9. Оплата послуг залучених працівників здійснюється відповідно Центральною виборчою комісією, окружною ви-
борчою комісією на підставі акта наданих послуг.
Оплата послуг залучених працівників для роботи в дільничних виборчих комісіях здійснюється відповідною окруж-
ною виборчою комісією.
10. Розмір оплати послуг залучених працівників для роботи в Центральній виборчій комісії встановлюється в межах 
фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі видатків на підготовку та проведення виборів Президента України, 
народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії. 
Розмір оплати послуг залучених працівників для роботи в окружній або дільничній виборчій комісії встановлюєть-
ся в межах фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків на підготовку та проведення виборів 
Президента України, народних депутатів України відповідної окружної виборчої комісії, затвердженим постановою 
Центральної виборчої комісії.
11. Розмір оплати послуг залучених працівників для роботи в Центральній виборчій комісії визначається відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 213 “Про розміри та порядок виплати винагоро-
ди спеціалістам, експертам і технічним працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях по виборах народних 
депутатів України для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень цих комісій”.
Розмір оплати послуг залучених працівників для роботи в окружній чи дільничній виборчій комісії не повинен пере-
вищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій”.
12. Окружна виборча комісія може виплачувати одноразову грошову винагороду залученим працівникам окружної 
та дільничної виборчих комісій після встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному вибор-
чому окрузі в межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків окружної виборчої 
комісії за умови стовідсоткового здійснення інших видатків з підготовки та проведення виборів Президента України, 
повторного голосування на виборах Президента України, виборів народних депутатів України. 
Розмір одноразової грошової винагороди залученим працівникам визначається на засіданні виборчої комісії за по-
данням її голови, залежить від особистого внеску кожного залученого працівника у роботу комісії і не може переви-
щувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 “Про умови оплати праці членів виборчих комісій”. 
Рішення дільничної виборчої комісії про виплату одноразової грошової винагороди залученим працівникам роз-
глядається та затверджується відповідною окружною виборчою комісією. 
Одноразова грошова винагорода залученим працівникам виплачується не пізніше ніж через чотири дні після вста-
новлення підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі. 
13. Строки розрахунків за надані послуги визначаються у цивільно-правовому договорі, що укладається відповід-
ною виборчою комісією із залученим працівником. 
14. З нарахованої залученому працівнику винагороди здійснюються відрахування обов’язкових платежів у порядку 
та розмірах, установлених законодавством України.
15. Питання залучення спеціалістів, експертів і технічних працівників для роботи у виборчих комісіях, не врегульо-
вані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України. 
16. Особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України. 

Секретар Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ 
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Центральна виборча комісія
Постанова

8 грудня 2009 року № 432 
Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента україни

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 25, частини першої статті 96 Закону України «Про вибори Президента 
України», керуючись статтями 12, 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 3 статті 18 Закону України «Про Центральну ви-
борчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України (додається). 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 22 вересня 2004 року № 642 
«Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України».

3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів Президента України. 

Голова Центральної виборчої комісії     В. ШАПОВАЛ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії

від 8 грудня 2009 року № 432

Порядок 
розгляду скарг виборчими комісіями  

з виборів Президента україни

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок застосовується виборчими комісіями при розгляді передбачених Законом України «Про вибори 
Президента України» (далі – Закон) скарг, що стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента 
України.
1.2. Відповідно до частини першої статті 93 Закону скарги, що стосуються призначення, підготовки і проведення 
виборів Президента України, розглядаються відповідними виборчими комісіями згідно з цим та іншими законами 
України. 
1.3. Під скаргою на рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів та учасників виборчого процесу з виборів Президента 
України слід розуміти звернення, в якому міститься інформація щодо порушення законодавства України про вибори 
Президента України та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів суб’єктів виборчо-
го процесу з виборів Президента України, поновити порушені виборчі права. 
1.4. Розгляд скарг виборчими комісіями здійснюється в порядку, встановленому Законами України “Про вибори Пре-
зидента України”, “Про Центральну виборчу комісію”, цим Порядком та іншими актами Центральної виборчої комісії.

2. Суб’єкти звернення зі скаргою. 
Предмет оскарження
2.1. Відповідно до статті 91 Закону суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом ви-
падках можуть бути: 
2.1.1. кандидат на пост Президента України;
2.1.2. довірена особа кандидата на пост Президента України – від імені кандидата на пост Президента України;
2.1.3. політична партія, виборчий блок політичних партій – суб’єкти виборчого процесу, тобто ті, які висунули канди-
датів на пост Президента України і кандидати від яких зареєстровані Центральною виборчою комісією; 
2.1.4. виборча комісія; 
2.1.5. виборець – громадянин України, який відповідно до статті 2 Закону має право голосу на виборах Президента 
України. При цьому виборець має право звернутися зі скаргою в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 
оскарження порушено його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі. 
2.2.  Щодо окремих видів порушень Законом передбачені спеціальні суб’єкти звернення із скаргою чи оскарження 
порушень до відповідної виборчої комісії. Зокрема: 
2.2.1. згідно з частиною першою статті 104 Закону кожен суб’єкт виборчого процесу має право оскаржити рішення, 
дії чи бездіяльність виборчої комісії, члена виборчої комісії до виборчої комісії вищого рівня; 
2.2.2. відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 69 Закону офіційний спостерігач від кандидата на пост Президен-
та України, від політичної партії, виборчого блоку політичних партій має право у разі виявлення порушень закону 
звернутися із скаргою щодо таких порушень лише до тієї виборчої комісії, до повноважень якої Законом віднесено 
розгляд відповідної категорії скарг (скарги з питань внесення змін до списку виборців, організації та проведення 
голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці подаються офіційним спостерігачем лише до відповідної діль-
ничної виборчої комісії (пункт 10 частини першої статті 27 Закону); скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничної 
виборчої комісії подаються лише до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу (час-
тина друга статті 104 Закону)); 
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2.2.3. згідно з частиною першою статті 103 Закону кандидат на пост Президента України, політична партія (виборчий 
блок політичних партій) –  суб’єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого кандидата на пост Пре-
зидента України, його довіреної особи, якщо ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку вису-
нення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян;
2.2.4. частиною другою статті 103 Закону встановлено, що виборець має право оскаржувати дії кандидата на пост 
Президента України, його довіреної особи лише у разі, якщо ці дії (у формі насильства, погроз, обману, підкупу чи 
будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця) порушують 
його виборчі права;
2.2.5. громадянин має право подати скаргу щодо допущених при складанні попереднього списку виборців непра-
вильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або ін-
ших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересувати-
ся (частини третя та четверта статті 32 Закону).
2.3. Відповідно до статті 92 Закону предметом оскарження до виборчої комісії можуть бути лише: 
2.3.1. рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів; 
2.3.2. дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб.
2.4. Інші порушення законодавства України про вибори Президента України можуть бути оскаржені до суду в по-
рядку адміністративного судочинства.

3. Суб’єкти розгляду скарг
3.1. Виборчі комісії розглядають скарги, зазначені у статтях 91 та 92 Закону (частина перша статті 93 Закону). 
3.2. До суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються: 

– рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов, закладів та організацій, їх посадових та службових осіб – за місцезнаходженням відповідного органу, підпри-
ємства, установи, закладу, організації, посадової (службової) особи, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржу-
ються, у порядку, передбаченому статтею 174 Кодексу адміністративного судочинства України; 

– акти чи дії політичних партій (виборчих блоків політичних партій) –  суб’єктів виборчого процесу, об’єднань 
громадян, їх посадових осіб чи повноважних представників, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень 
чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до їх внутрішньої організа-
ційної діяльності або їх виключної компетенції – за місцезнаходженням органу об’єднання громадян, виборчого 
блоку, акти чи дії якого оскаржуються, у порядку, передбаченому статтею 175 Кодексу адміністративного судо-
чинства України;

– дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників – за 
місцезнаходженням засобу масової інформації, дії чи бездіяльність якого оскаржуються, у порядку, передбаче-
ному статтею 174 Кодексу адміністративного судочинства України;

– дії чи бездіяльність офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, політичних партій (ви-
борчих блоків політичних 

партій) – суб’єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори Президента України,  в порядку, 
передбаченому статтею 175 Кодексу адміністративного судочинства України;

– рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, в тому числі рішення Центральної виборчої комісії із 
встановлення результатів виборів у порядку, передбаченому статтею 172 Кодексу адміністративного судочин-
ства України. 

3.3. До Центральної виборчої комісії або до суду оскаржуються: 
– рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії (згідно з частиною третьою статті 

104 Закону); 
– дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи в єдиному загальнодержавному виборчому 

окрузі.
3.4. До окружної виборчої комісії або до суду оскаржуються: 

– рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, окремого члена дільничної виборчої комісії (згідно з 
частиною другою статті 104 Закону).

3.5. Дії довіреної особи кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі можуть бути 
оскаржені до Центральної виборчої комісії, відповідної окружної виборчої комісії або до суду.
3.6. До дільничної виборчої комісії оскаржуються порушення законодавства України про вибори Президента Украї-
ни з питань внесення змін до списку виборців, організації та проведення голосування і підрахунку голосів виборців 
на виборчій дільниці, крім тих, що зазначені в пунктах 3.2, 3.3, 3.4 цього Порядку (згідно з пунктом 10 частини першої 
статті 27 Закону). 
3.7. У разі прийняття судом до розгляду позову з того ж питання і з тих же підстав, що є предметом скарги, яка роз-
глядається відповідною виборчою комісією, така виборча комісія зобов’язана зупинити розгляд цієї скарги до на-
брання рішенням суду законної сили. Суд повинен повідомити відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня 
про надходження позову не пізніш як на наступний день з дня надходження позову.

4. Строки подання скарги до виборчої комісії
4.1. Загальний строк оскарження встановлено у частині першій статті 94 Закону, відповідно до положень якої скарга, 
що стосується призначення, підготовки та проведення виборів Президента України, може бути подана протягом 
п’яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності. 
4.2. Законом встановлені також і спеціальні строки оскарження. 
4.2.1. Відповідно до частини третьої статті 94 Закону скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, 
може бути подана не пізніше часу закінчення дня, що передує дню початку голосування. Згідно з частиною першою 
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статті 18 Закону всі строки, визначені в Законі, обчислюються в календарних днях. Частиною першою статті 75 За-
кону визначено, що голосування проводиться у день виборів та в день повторного голосування з 8 до 20 години. 
Таким чином, під словосполученням “днем початку голосування” слід розуміти день виборів та день повторного го-
лосування. 
4.2.2. Згідно з частиною четвертою статті 94 Закону скарга щодо порушень, які мали місце в день голосування, може 
бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування (до 20 години дня 
виборів та дня повторного голосування), а до виборчої комісії вищого рівня або до суду – не пізніше двадцять чет-
вертої години дня, наступного за днем голосування, в порядку, встановленому Законом.
4.3. При розгляді виборчою комісією питання щодо дотримання суб’єктом звернення зі скаргою строків оскаржен-
ня, встановлених Законом, виборча комісія повинна також враховувати такі положення Закону. 
4.3.1. Відповідно до частин другої та третьої статті 18 Закону першим днем строку, який відповідно до Закону має по-
чатися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події; останнім днем строку, 
який відповідно до Закону має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події. 
4.3.2. Відповідно до частини другої статті 94 Закону бездіяльність, що може бути оскаржена відповідно до Закону, 
вважається вчиненою в останній день строку, в який мала бути, але не була вчинена відповідна дія. 
4.3.3. Враховуючи положення статей 18, 94 Закону, обчислення строку оскарження починається з наступного дня 
після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які оскаржуються. 
4.3.4. Згідно з частиною п’ятою статті 94 Закону зміна або уточнення вимог скаржника під час розгляду скарги у ви-
борчій комісії не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків, якщо вони викликані 
виявленням обставин, невідомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою.
При цьому скаржник має довести, що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому 
на момент звернення зі скаргою. 
4.3.5. Згідно з частиною другою статті 96 Закону днем подачі скарги вважається день фактичного отримання скарги 
суб’єктом розгляду скарги. 
4.3.6. Відповідно до частини п’ятої статті 94 Закону строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає. 

5. Приймання та реєстрація скарг
5.1. Приймання та реєстрація скарг, поданих до Центральної виборчої комісії, здійснюються в порядку, встановлено-
му Інструкцією з діловодства Центральної виборчої комісії, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії 
від 13 лютого 1998 року № 70 (в редакції постанови  Центральної виборчої комісії від 30 листопада 2001 року № 50 із 
змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 8 квітня 2009 року № 21). 
5.2. Приймання та реєстрація скарг, поданих до окружних і дільничних виборчих комісій, здійснюються відповідно 
до Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів, затвердженого постановою Централь-
ної виборчої комісії від 25 січня 2006 року № 284.

6. Вимоги до змісту і форми скарги.
Наслідки подачі неналежно оформленої скарги
6.1. Невідкладно після надходження скарги виборча комісія перевіряє дотримання суб’єктом звернення зі скаргою 
вимог Закону щодо форми та змісту скарги, передбачених у статті 95 Закону. 
6.2. Згідно з частиною першою статті 95 Закону скарга подається до виборчої комісії в письмовій формі. 
6.3. Частиною другою статті 95 Закону встановлено, що скарга повинна містити: 

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається; 
2) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження (офі-
ційну поштову адресу) виборчої комісії чи політичної партії (виборчого блоку політичних партій) – заявника скарги; 
3) назву суб’єкта оскарження та його поштову адресу; 
4) суть порушеного питання; 
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги; 
6) чітко сформульовані вимоги; 
7) перелік документів і матеріалів, що додаються; 
8) зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги; 
9) підпис заявника скарги (представника юридичної особи – заявника) із зазначенням дати підписання. 

6.4. Скарга підписується особою, яка її подає. 
6.4.1. Якщо скарга подається від імені кандидата на пост Президента України його довіреною особою, то: 

1) у скарзі зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова 
адреса), вид та номер засобів зв’язку кандидата на пост Президента України, в інтересах якого подається скарга; 
2) до скарги додається засвідчена відповідно до вимог законодавства копія посвідчення довіреної особи, вида-
ного в порядку, встановленому Законом. 

6.4.2. Скарга, яка подається від імені виборчої комісії, підписується головою виборчої комісії, в разі його відсутності 
– заступником голови виборчої комісії, а в  разі невиконання ними цієї функції – іншим членом комісії, визначеним 
рішенням комісії, що додається до скарги, із засвідченням підпису печаткою виборчої комісії.
6.4.3. Скарга, що подається від імені політичної партії (виборчого блоку політичних партій), підписується керівни-
ком цієї партії (керівниками політичних партій, що входять до блоку, або керівником виборчого блоку, визначеним 
угодою про утворення виборчого блоку) чи іншою уповноваженою на те особою із засвідченням підпису печаткою 
політичної партії (печатками політичних партій, що входять до виборчого блоку). До скарги додається оригінал або 
засвідчена відповідно до вимог законодавства копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка її подає. 
Керівник політичної партії (керівники політичних партій, що входять до виборчого блоку, або керівник виборчого 
блоку, визначений угодою про утворення виборчого блоку) діє як представник відповідної політичної партії (вибор-
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чого блоку політичних партій) без додаткового уповноваження.
6.5. Згідно з частиною четвертою статті 95 Закону до скарги додаються її копії (разом із додатками) в кількості, яка 
дорівнює кількості суб’єктів оскарження та зацікавлених осіб, зазначених у скарзі. 
6.6. Відповідно до частини третьої статті 96 Закону скарга, оформлена без дотримання передбачених Законом ви-
мог, підлягає поверненню суб’єктові подання скарги (представнику юридичної особи – суб’єкта подання скарги).
6.7. Скарга, що підлягає поверненню, повертається в такі строки: 

1) у загальному порядку – не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги; 
2) у разі якщо скаргу подано напередодні дня голосування, в день голосування (у день виборів або в день по-
вторного голосування) чи наступного після голосування дня – невідкладно. 

6.8. Скарга повертається відповідно Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом 
Центральної виборчої комісії чи головою або заступником голови окружної чи дільничної виборчої комісії з відпо-
відним супровідним листом.
7. Розгляд скарг виборчими комісіями
7.1. Скарги, що надходять до виборчих комісій, розглядаються на засіданнях цих комісій. 
7.2. Порядок скликання і проведення засідань окружних, дільничних виборчих комісій встановлено статтею 28 За-
кону, іншими положеннями Закону та Порядком ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів, 
затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 25 січня 2006 року № 284 . 
7.3. Без дозволу або запрошення на засіданні окружної та дільничної виборчих комісій  мають право бути присутні-
ми  члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидатів на пост 
Президента України у відповідних територіальних виборчих округах, офіційні спостерігачі від кандидатів на пост 
Президента України, від політичних партій, виборчих блоків політичних партій – суб’єктів виборчого процесу (разом 
не більше двох осіб від одного кандидата на пост Президента України та політичної партії, виборчого блоку політич-
них партій, які висунули кандидата), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій та 
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). 
7.4. Інші особи мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки на запрошення або з дозволу від-
повідної комісії. 
7.5. На засідання виборчих комісій з розгляду скарги обов’язково запрошуються суб’єкт звернення зі скаргою та 
суб’єкт оскарження. 
7.6. Згідно з частиною п’ятою статті 96 Закону виборча комісія може повідомляти суб’єкта звернення зі скаргою, 
суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги у такий спосіб: 

– рекомендованими телеграмами; 
– факсимільними повідомленнями; 
– засобами електронної пошти; 
– по телефону з обов’язковим фіксуванням такої дії відповідною службовою особою виборчої комісії окремою 

письмовою довідкою, яка долучається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії. 
7.7. Відповідно до частини одинадцятої статті 28 Закону виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про 
позбавлення зазначених у пунктах 7.3 – 7.5 цього Порядку осіб права участі в засіданні виборчої комісії, якщо вони 
перешкоджають його проведенню.
8. Строки розгляду скарг
8.1. Загальний строк розгляду скарг встановлено у частині четвертій статті 96 Закону, відповідно до положень якої 
скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання. Зазначений дводенний строк розгляду скарг обчислю-
ється в календарних днях, починаючи з дня, наступного після дня отримання скарги. 
8.2. У частині четвертій статті 96 Закону встановлено також і спеціальні строки розгляду скарги. 
8.2.1. Скарга стосовно порушень, які мали місце до дня голосування, повинна бути розглянута не пізніше закінчення 
дня, що передує дню голосування, тобто не пізніше 24 години дня, що передує дню виборів чи дню повторного голо-
сування (згідно з положеннями частини першої статті 75 Закону, на підставі яких голосування проводиться у день 
виборів та у день повторного голосування з 8 до 20 години). 
8.2.2. Скарга щодо порушень, які мали місце в день голосування, розглядається не пізніше ніж за одну годину до за-
кінчення голосування, тобто до 19 години дня виборів або дня повторного голосування. 
9. Докази
9.1. Відповідно до частини першої статті 97 Закону доказами, на підставі яких виборча комісія при розгляді скарги 
встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги суб’єкта звернення і заперечення заці-
кавлених осіб, можуть бути: 

– письмові документи і матеріали, які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду скарги; 
– письмові пояснення суб’єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, отримані на вимогу членів виборчої ко-
місії на виконання повноважень комісії; 

– письмові і речові докази; 
– висновки експертів. 

9.2. Відповідно до частини четвертої статті 97 Закону письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином 
засвідченій копії. Якщо до виборчої комісії подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати 
подання оригіналу. 
9.3. Відповідно до частини другої статті 97 Закону виборча комісія приймає до розгляду лише ті докази, які мають 
значення для розгляду скарги, тобто лише ті докази, які свідчать про наявність чи відсутність обставин, на яких ґрун-
туються вимоги суб’єкта звернення і заперечення зацікавлених осіб, або конкретизують, уточнюють ці обставини 
тощо. 
9.4. Виборча комісія повинна враховувати положення частини третьої статті 97 Закону, згідно з якими обставини 
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(факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засо-
бами доказування. 
9.5. Відповідно до частини п’ятої статті 97 Закону виборча комісія оцінює докази з урахуванням дослідження їх у 
сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком фактів, встановлених 
судовим рішенням, що набрало законної сили. 
10. Рішення виборчих комісій
за результатами розгляду скарг
10.1. За результатами розгляду скарги на засіданні виборчої комісії виборча комісія ухвалює рішення у формі по-
станови.
10.2. Під час вивчення скарги виборча комісія встановлює:
1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Законом;
2) чи віднесено законом розгляд цієї скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги);
3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Законом.
10.3. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду, якщо вона подана неналежним 
суб’єктом звернення зі скаргою, до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, 
встановлених Законом. 
10.4. Під час розгляду по суті скарги щодо рішення суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження;
2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на законних підставах;
3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процеду-
ри;
4) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги поданими доказами;
5) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;
6) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні по-
вністю або у відповідній частині;
7) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою іншим способом;
8) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

10.5. Під час розгляду по суті скарги щодо дії (бездіяльності) суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:
1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;
2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб’єктом оскарження на законних підставах;
3)  чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги поданими доказами;
4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;
5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою, або відмовити в їх задоволенні по-
вністю або у відповідній частині;
6) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою іншим способом;
7) які рішення слід зобов’язати прийняти або які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи безді-
яльності протиправними, вчинити.

10.6. Розглянувши скаргу по суті, виборча комісія може прийняти одне з таких рішень: 
– про задоволення скарги повністю або частково; 
– про відмову у задоволенні скарги. 

10.7. Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, виборча комісія повинна дати правову оцінку кожній з вимог та 
має право прийняти рішення по кожній з них. 
10.8. Рішення про задоволення скарги виборча комісія приймає у разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяль-
ність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори Президента України. 
У такому разі виборча комісія має право скасувати рішення повністю або частково, визнати дії чи бездіяльність не-
правомірними, зобов’язати суб’єкта оскарження задовольнити вимоги заявника або іншим шляхом поновити по-
рушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу.
10.9. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги або рішення суду може: 

– скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та зобов’язати її повторно розглянути порушене питання; 
– скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання. 

10.10. При встановленні виборчою комісією за результатами розгляду скарги факту, що оскаржуване рішення, дія чи 
бездіяльність суб’єкта оскарження були вчинені відповідно до вимог законодавства України та в межах його повно-
важень, виборча комісія відмовляє у задоволенні скарги. 
10.11. На підставі частини третьої статті 93 Закону в разі, якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхід-
ним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за звер-
ненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення 
законодавства у триденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за три дні до 
дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день – невідкладно. 
10.12.  Зміст та вимоги до оформлення постанови окружної чи дільничної виборчих комісій визначено у частині 
чотирнадцятій статті 28 Закону та у пунктах 2.7, 4.1, 4.8 Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з 
референдумів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 січня 2006 року № 284. Зразок по-
станови виборчої комісії наведено у додатку 2 до Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з рефе-
рендумів. 
10.13. Відповідно до частини п’ятої статті 98 Закону копія рішення виборчої комісії щодо розгляду скарги: 

1) видається суб’єкту звернення зі скаргою; 
2) видається суб’єкту оскарження; 
3) видається іншим присутнім зацікавленим особам; 
4) надсилається відповідним виборчим комісіям; 
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5) надсилається іншим особам. 
Копія рішення виборчої комісії видається та надсилається відповідним суб’єктам у день прийняття такого рішення. 
10.14. Відповідно до частини сімнадцятої статті 28 Закону рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повнова-
жень, є обов’язковим для виконання. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, за винятком ви-
падків, передбачених законом. 
11. Особливості розгляду скарг щодо допущених
при складанні списку виборців неправильностей
11.1. Відповідно до частини третьої статті 32 Закону громадянин має право звернутися до відповідних дільничної чи 
окружної виборчих комісій або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцез-
находженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, 
у тому числі:

– невключення до списку виборців його або інших осіб;
– неправильного включення до списку виборців його або інших осіб;
– виключення із списку виборців його або інших осіб;
– щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

11.2. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або окружної виборчих комісій чи органу ведення Держав-
ного реєстру виборців щодо обставин, передбачених пунктом 11.1 цього Порядку, за формою, визначеною статтею 
95 Закону (без зазначення суб’єкта оскарження).
11.3. Скарга щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей може бути подана до окружної або 
дільничної виборчих комісій звичайної виборчої дільниці не пізніше ніж за одну годину до закінчення голосування. 
Така скарга розглядається невідкладно без перерви в голосуванні.
11.4. Скарга щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей невідкладно розглядається відпо-
відною виборчою комісією або відповідним органом ведення Державного реєстру виборців.
11.5. Виборча комісія, яка за результатами розгляду скарг громадян виявила неправильності у попередніх списках 
виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реєстру ви-
борців щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців. 
Виборча комісія передає до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців власні звернення, оригі-
нали всіх звернень громадян щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи 
неправильностей у відомостях про виборця та додатки до цих звернень.
Орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав вказані звернення та інші документи, проводить пере-
вірку зазначених у них відомостей в порядку, встановленому Законом України “Про Державний реєстр виборців”, 
та при підтвердженні цих відомостей вносить відповідні зміни до бази даних Державного реєстру виборців. Про 
підсумок розгляду звернення (внесення змін до Державного реєстру виборців або відмову в разі, якщо звернення 
про неправильності у списках виборців не підтвердилося) орган ведення Державного реєстру виборців повідомляє 
відповідні окружну та дільничну виборчі комісії.
11.6. Підставою для внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці за результатами 
розгляду скарг громадян є відповідне рішення дільничної виборчої комісії.
11.7. Скарги щодо допущених при складанні списку виборців на спеціальній виборчій дільниці неправильностей 
подаються і розглядаються в порядку та строки, встановлені статтею 36 Закону та цим Порядком.
11.7.1. Громадянин має право звернутися до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпо-
середньо до суду за місцезнаходженням спеціальної виборчої дільниці щодо допущених при складанні списку ви-
борців на вказаній виборчій дільниці неправильностей.
11.7.2. Громадянин особисто подає скаргу, зазначену в пункті 11.7 цього Порядку, до дільничної виборчої комісії 
спеціальної виборчої дільниці за формою, визначеною статтею 95 Закону (без зазначення суб’єкта оскарження).
11.7.3. Скарга розглядається на найближчому засіданні дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, 
як правило, у присутності суб’єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії суб’єкта звернення 
зі скаргою повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.
11.7.4. Згідно з частиною сьомою статті 36 Закону скарга може бути подана до відповідної дільничної виборчої комі-
сії не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. 
11.7.5. Скарга розглядається комісією у дводенний строк з дня її отримання виборчою комісією.
11.7.6. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці зобов’язана прийня-
ти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову в задоволенні скарги. Копія 
рішення видається суб’єкту звернення зі скаргою у день його прийняття. 
11.7.7. Скарга, подана до виборчої комісії з порушенням строку, встановленого частиною сьомою статті 36 Закону, 
залишається без розгляду.
11.8. Відповідно до частини п’ятої статті 361 Закону кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильностей 
у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії у порядку, встанов-
леному частинами четвертою і п’ятою статті 32 Закону:

– скарга подається громадянином особисто за формою, визначеною статтею 95 Закону (без зазначення суб’єкта 
оскарження);

– скарга може бути подана не пізніше ніж за одну годину до закінчення голосування;
– скарга невідкладно розглядається дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці. 

12. Заключні положення
Відповідно до частини шостої статті 96 Закону виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в 
тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгляд скарг у строки та в 
спосіб, встановлені Законом та цим Порядком. 

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
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Центральна виборча комісія
Постанова

12 грудня 2009 року № 475
Про роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки 

і проведення голосування з виборів Президента україни  17 січня 2010 року

З метою забезпечення реалізації і захисту виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конститу-
цією та законами України принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування законодавства України 
про вибори на всій території України, відповідно до статей 31 – 361, 77 Закону України «Про вибори Президента 
України», пункту 2 частини першої статті 2, статей 5 – 9, частин першої, четвертої – дев’ятої статті 27, статті 28 Зако-
ну України «Про Державний реєстр виборців», керуючись статтями 11 – 13, пунктами 1, 2, 4, 8 статті 17, пунктом 1 
статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1.  Затвердити Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосу-
вання з виборів Президента України 17 січня 2010 року (додаток 1).

2. Встановити форму повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців про включення членів діль-
ничної виборчої комісії до списку виборців на виборчій дільниці (додаток 2).

3.  Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, 
Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству праці та соціальної полі-
тики України, Міністерству юстиції України, Державному департаменту України з питань виконання покарань, 
окружним виборчим комісіям, а також регіональним органам адміністрування Державного реєстру вибор-
ців для доведення до відома сільських, селищних, міських голів та відповідних органів ведення Державного 
реєстру виборців. 

Голова Центральної виборчої комісії    В. ШАПОВАЛ
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Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії

від 12 грудня 2009 року № 475

роз’яснення 
щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і  

проведення голосування з виборів Президента україни 
17 січня 2010 року

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях 
для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України 17 січня 2010 року (далі – вибори), забез-
печення реалізації і захисту виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами 
України принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування законодавства України про вибори на всій 
території України.
1. загальні положення
1.1. Складання та уточнення списків виборців здійснюються відповідно до статей 31 – 361, 77 Закону України “Про 
вибори Президента України” (далі – Закон), Закону України “Про Державний реєстр виборців” та цього Роз’яснення.
1.2. Списки виборців складаються за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 26 жов-
тня 2009 року № 198.
1.3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки один раз на одній виборчій дільниці.
1.4. До списку виборців на звичайній і закордонній виборчих дільницях включаються виборці, виборча адреса яких 
відповідно до відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) відноситься до цієї виборчої дільниці.
1.5. Особи, записи щодо яких містяться в базі даних Реєстру, однак які відповідно до персональних даних Реєстру не 
мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси, до 
списку виборців не включаються.
1.6.  Формування списків виборців в електронному вигляді органами ведення Реєстру здійснюється з використан-
ням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” 
(далі – АІТС Реєстру).
1.7. Окружні виборчі комісії передають відповідним органам ведення Реєстру рішення про утворення виборчих 
дільниць із зазначенням їх меж та єдиної нумерації в межах відповідного територіального виборчого округу невід-
кладно після його прийняття.
1.8. З метою оперативного забезпечення поновлювальності відомостей про виборців, однократності включення ви-
борця до списку виборців відповідні відомості про виборців можуть передаватися виборчими комісіями, органами 
ведення Реєстру також за допомогою АІТС Реєстру та інших технічних засобів зв’язку.
2. складання попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, їх передача виборчим комісі-
ям
2.1. Попередні списки виборців складаються органами ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, 
утвореної на території, на яку поширюються їх повноваження.
2.2. До попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях включаються громадяни України, яким випо-
внилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу.
2.3. З метою забезпечення включення до попередніх списків виборців громадян України, яким на день виборів ви-
повниться вісімнадцять років, керівники відповідних районних (міських, районних у містах) органів Міністерства 
внутрішніх справ України до 14 грудня 2009 року подають органам ведення Реєстру за формою, встановленою по-
становою Центральної виборчої комісії від 4 листопада 2009 року № 252, відомості про громадян України, яким у 
період з 1 грудня 2009 року до 17 січня 2010 року включно виповниться вісімнадцять років.
2.4. У попередньому списку виборців на звичайній виборчій дільниці зазначаються прізвище, власне ім’я (всі власні 
імена), по батькові (за наявності) виборця, дата народження, виборча адреса виборця, яка визначається відповідно 
до Закону України “Про Державний реєстр виборців”. 
Відомості про дату народження виборця вносяться до попереднього списку виборців арабськими цифрами: число 
та місяць – двозначними числами, рік – чотиризначним числом (наприклад, 01.01.1970). 
За відсутності відомостей про день та місяць народження виборця вважається, що він народився 1 січня відповід-
ного року.
З огляду на зазначення в списку виборців місцезнаходження виборчої дільниці (село, селище, місто із зазначенням 
відповідно району, області, Автономної Республіки Крим) у графі „Виборча адреса” може не вказуватися назва відпо-
відного району, області, Автономна Республіка Крим.
2.5. У попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно нездатних пересуватися самостійно, у 
графі „Примітки” вноситься відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно – “НСП”.
2.6. Виборці включаються до попереднього списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою 
житла були розміщені поруч.
2.7. Список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів.
2.8. Попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях складаються у двох примірниках на паперовому 
носії.
2.9. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення Реєстру, підпис якого засвідчується пе-
чаткою цього органу.
2.10. Формування електронних файлів для виготовлення списків виборців здійснюється централізовано Службою 
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розпорядника Реєстру, під час якого АІТС Реєстру функціонує в режимі першочергового виконання завдань у межах 
підсистеми складання та уточнення попередніх списків виборців на виборчих дільницях. Виконання дій щодо ве-
дення Реєстру органами ведення Реєстру забезпечується АІТС Реєстру після завершення формування електронних 
файлів списків виборців.
2.11. Орган ведення Реєстру не пізніш як за тридцять днів до дня виборів (до 17 грудня 2009 року включно) передає 
відповідній окружній виборчій комісії підписані в установленому порядку попередні списки виборців для кожної 
звичайної виборчої дільниці, утвореної у межах відповідної території, у двох примірниках на паперових носіях.
2.12. Передача попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях здійснюється на засіданні окружної 
виборчої комісії, про що за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 26 жовтня 2009 
року № 198, складається акт.
2.13. Акт підписується всіма присутніми на засіданні членами окружної виборчої комісії, підписи яких скріплюються 
печаткою цієї комісії.
Перший примірник акта мають право підписати присутні на засіданні окружної виборчої комісії кандидати на пост 
Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі.
2.14. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, другий – в окружній виборчій комісії.
2.15. Якщо окружна виборча комісія за тридцять днів до дня виборів (до 17 грудня 2009 року включно) не отримала 
попередній список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до суду бездіяльність органу ведення 
Реєстру в порядку, передбаченому Законом.
2.16. Окружна виборча комісія не пізніш як за двадцять днів до дня виборів (до 27 грудня 2009 року включно) пе-
редає на своєму засіданні один примірник попереднього списку виборців відповідній дільничній виборчій комісії 
звичайної виборчої дільниці.
Від дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен 
бути голова комісії, а в разі неможливості – заступник голови або секретар комісії.
2.17. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається акт за формою, встановленою постано-
вою Центральної виборчої комісії від 26 жовтня 2009 року № 198, у двох примірниках.
Акт підписується в порядку, зазначеному в пункті 2.13 цього Роз’яснення.
Один примірник акта зберігається в окружній виборчій комісії, другий – в дільничній виборчій комісії.
2.18. Дільнична виборча комісія наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для 
загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
2.19. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному вибор-
цю іменне запрошення за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2009 
року № 257. Таке запрошення надсилається не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів (до 1 січня 2010 року 
включно).

3. Порядок оскарження неправильностей у попередньому списку виборців на звичайній виборчій дільниці

3.1. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої 
комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідної 
дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру чи суду за місцезнаходжен-
ням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, в тому чис-
лі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо 
наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
3.2. Громадянин особисто (крім виборців, вказаних у пункті 6.1 цього Роз’яснення) подає скаргу до дільничної або 
окружної виборчої комісії чи органу ведення Реєстру щодо обставин, зазначених у пункті 3.1 цього Роз’яснення. 
Така скарга подається за формою, встановленою статтею 95 Закону (без зазначення суб’єкта оскарження).
До скарги додаються відповідні документи (їх належно засвідчені копії), які встановлюють (підтверджують) відомості 
про виборця.
Орган ведення Реєстру, виборча комісія, до яких надійшла така скарга, забезпечують її невідкладний розгляд у по-
рядку, встановленому законом та цим Роз’ясненням.
3.3. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду за місцезнаходженням виборчої діль-
ниці.
Орган ведення Реєстру забезпечує невідкладне проведення перевірки та надання відповіді на запит суду cтосовно 
уточнення відомостей про виборця у разі розгляду судом скарги щодо неправильностей у списку виборців. 
3.4. Виборча комісія, яка виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення 
з цих підстав до відповідних органів ведення Реєстру щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців.
До звернення виборчої комісії додаються оригінали всіх скарг громадян щодо усунення неправильностей у списках 
виборців та додатки до цих скарг.
3.5. Орган ведення Реєстру, який отримав таке звернення виборчої комісії, проводить перевірку вказаних у ньому 
відомостей у порядку, встановленому статтями 19, 20 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, та в разі під-
твердження цих відомостей вносить до бази даних Реєстру відповідні зміни.
3.6. Про результати розгляду скарг громадян (прийняте рішення керівником органу ведення Реєстру щодо внесен-
ня змін до Реєстру або відмову в задоволенні скарги в разі, якщо перевіркою встановлено, що відомості стосовно 
неправильностей у попередніх списках виборців не підтвердилися) орган ведення Реєстру повідомляє відповідні 
окружну та дільничну виборчі комісії.

4. уточнення попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях 

4.1. Для уточнення попередніх списків виборців не пізніш як за шість днів до дня виборів (до 10 січня 2010 року 
включно) органи, заклади, установи, зазначені в пунктах 4.2 – 4.8 цього Роз’яснення, за формами, встановленими 
постановою Центральної виборчої комісії від 4 листопада 2009 року № 252, подають відомості про виборців (осіб).
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Відомості подаються до відповідного органу ведення Реєстру за період з 1 до 31 грудня 2009 року включно.
Такі відомості подаються з метою забезпечення:
включення до списку виборців осіб, які після 30 листопада 2009 року (останній день періоду, за який надавалися до 
органу ведення Реєстру передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців” відомості) набули права 
голосу (у зв’язку з виповненням на день виборів вісімнадцяти років, набуттям громадянства України, поновленням 
дієздатності); зареєстрували своє місце проживання в межах території, на якій утворено відповідну звичайну ви-
борчу дільницю; прибули для проходження строкової військової служби у військовій частині (формуванні); були за-
реєстровані за юридичною адресою спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних 
громадян, розташованого у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
виключення із списку тих виборців, які після 30 листопада 2009 року померли (встановлено факт смерті); зняті з реє-
страції за місцем проживання в межах території, на якій утворено відповідну звичайну виборчу дільницю; втратили 
право голосу (у зв’язку з припиненням громадянства України, визнання судом недієздатними); вибули з території 
дислокації військової частини (формування); зняті з реєстрації за юридичною адресою спеціалізованого закладу, 
який згідно із законом здійснює облік бездомних громадян, розташованого у межах відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; прибули для відбування покарання до відповідних установ;
відповідності відомостей про виборців, які після 30 листопада 2009 року змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату на-
родження; змінили реєстрацію місця проживання в межах території, на якій утворено відповідну звичайну виборчу 
дільницю.
4.2. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України 
подає відомості про:
громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, 
яким після 30 листопада 2009 року виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років;
осіб, які після 30 листопада 2009 року набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадяни-
на України або паспорт громадянина України;
виборців, які після 30 листопада 2009 року змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці;
виборців, які після 30 листопада 2009 року зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-
територіальній одиниці;
виборців, які після 30 листопада 2009 року зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-
територіальній одиниці;
осіб, громадянство України яких припинено після 30 листопада 2009 року.
Відомості про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній 
одиниці, яким після 30 листопада 2009 року виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років, що 
були надані для їх включення до попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях, до органу ведення 
Реєстру не подаються.
4.3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України подає відо-
мості про:
виборців, які проживали на відповідній території та померли після 30 листопада 2009 року (що підтверджено ви-
даним свідоцтвом про смерть);
виборців, які після 30 листопада 2009 року змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження.
4.4. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, подає відомості про:
виборців – військовослужбовців строкової служби, які після 30 листопада 2009 року прибули для проходження 
служби у цій військовій частині (формуванні);
інших виборців, які після 30 листопада 2009 року прибули для проживання на території дислокації цієї військової 
частини (формування);
виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які після 30 листопада 2009 року вибули з території 
дислокації цієї військової частини (формування).
4.5. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості про:
виборців, які після 30 листопада 2009 року були визнані судом недієздатними, внаслідок чого стосовно них була 
встановлена опіка;
осіб, стосовно яких після 30 листопада 2009 року було скасовано рішення про визнання їх  недієздатними, внаслідок 
чого стосовно них була припинена опіка.
4.6. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає 
відомості про: 
виборців, які після 30 листопада 2009 року прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, і після 30 листопада 2009 року вибули з цих установ.
4.7. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, 
який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості про:
виборців, які після 30 листопада 2009 року зареєстровані за юридичною адресою закладу;
виборців, які після 30 листопада 2009 року зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.
4.8. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського
(у містах без районного поділу) органу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, місь-
кий (у містах, де немає органів охорони здоров’я, установ соціального захисту) голова подають відомості про ви-
борців, щодо яких після 30 листопада 2009 року встановлено факт постійної нездатності пересуватися самостійно.
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4.9. Відомості, передбачені пунктами 4.2 – 4.8 цього Роз’яснення, подаються на паперовому носії формату А4 у ви-
гляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. До нього додається диск CD-R 
із електронними файлами подань, сформованими програмними засобами Microsoft Excel. Достовірність відомостей 
засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, установи, командира військової 
частини (формування), який скріплюється печаткою.
4.10. Окружні виборчі комісії одночасно із включенням громадян України до складу дільничних виборчих комісій 
приймають рішення про включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці членів відповідної 
дільничної виборчої комісії, які включені до попередніх списків виборців за своєю виборчою адресою на інших ви-
борчих дільницях.
Таке рішення надається відповідним дільничним виборчим комісіям.
4.11. При прийнятті рішення згідно з частиною дев’ятою статті 34 Закону окружна виборча комісія повідомляє ор-
гани ведення Реєстру, повноваження яких поширюються на територію, де члени дільничної виборчої комісії були 
включені до попередніх списків виборців, про їх включення до відповідного списку виборців у цьому виборчому 
окрузі.
Таке повідомлення окружної виборчої комісії подається органу ведення Реєстру за встановленою формою (додаток 
2). 
Про зміни у складі дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія невідкладно повідомляє зазначені органи 
ведення Реєстру.
4.12. Орган ведення Реєстру до 9 січня 2010 року забезпечує уточнення попередніх списків виборців на звичайних 
виборчих дільницях на підставі:
– розгляду скарг громадян, поданих до органу ведення Реєстру, щодо обставин, передбачених пунктом 3.1 цього 
Роз’яснення;
– перевірок звернень виборчих комісій, які виявили неправильності у попередньому списку виборців;
– рішень судів, 
– опрацювання подань, передбачених пунктами 4.2 – 4.8 цього Роз’яснення;
– опрацювання повідомлень окружних виборчих комісій щодо включення громадян України до списку виборців на 
іншій виборчій дільниці відповідно до частини дев’ятої статті 34 Закону.
4.13. Уточнення попереднього списку виборців на підставі зазначених повідомлень окружних виборчих комісій, в 
яких обов’язково вказуються номери виборчих дільниць, на яких включено членів дільничних виборчих комісій до 
списків виборців, здійснюється органом ведення Реєстру шляхом внесення до бази даних Реєстру відповідних служ-
бових відміток щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до 
списків виборців на інших виборчих дільницях.
На підставі повідомлень окружної виборчої комісії про зміни у складі виборчої комісії орган ведення Реєстру забез-
печує внесення чи вилучення відповідної службової відмітки.
4.14. Після отримання відомостей про виборців, наданих згідно з пунктами 8.7, 8.8, 8.10 – 8.12, 9.11 цього Роз’яснення 
дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць, які самостійно склали списки виборців, орган 
ведення Реєстру вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голо-
сувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.
4.15. Після завершення уточнення попередніх списків виборців члени дільничних виборчих комісій включаються до 
уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці головою, заступником голови та секретарем дільничної 
виборчої комісії на підставі рішення окружної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев’ятої статті 34 
Закону.

5. виготовлення уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях та їх передача виборчим ко-
місіям

5.1. Уточнені списки виборців на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення Реєстру відпо-
відно до пунктів 1.2, 2.2, 2.4 – 2.9 цього Роз’яснення.
5.2. Органи ведення Реєстру не пізніш як за три дні до дня виборів (до 13 січня 2010 року включно) передають відпо-
відній окружній виборчій комісії підписані у встановленому порядку уточнені списки виборців для кожної звичайної 
виборчої дільниці, утвореної у межах відповідної території, у двох примірниках на паперових носіях.
5.3.  Передача уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях окружній виборчій комісії здійснюєть-
ся відповідно до пунктів 2.12 – 2.14 цього Роз’яснення.
5.4. Окружна виборча комісія невідкладно, але не пізніш як за два дні до дня виборів (до 14 січня 2010 року включно) 
передає уточнені списки виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям у 
порядку, передбаченому пунктами 2.16, 2.17 цього Роз’яснення.
5.5. Орган ведення Реєстру передає окружній виборчій комісії перелік геонімів (назв вулиць, проспектів, бульварів, 
площ, провулків, кварталів, кутків тощо), які були змінені відповідно до рішень органів місцевого самоврядування 
згідно з відомостями адресної підсистеми Реєстру, для подальшої передачі відповідним дільничним виборчим ко-
місіям. Перелік включає відомості про нові, перейменовані вулиці  та присвоєння номерів новим будинкам, зміни 
нумерації існуючих будинків, стосовно яких можуть виникати розбіжності у списку виборців та паспортах громадян 
України, із зазначенням їх попередніх найменувань, нумерації. 
Такий перелік формується окремо для кожної звичайної виборчої дільниці, на території якої існують геоніми із змі-
неною назвою на підставі  наявних в органі ведення Реєстру відомостей про зазначені зміни. 

6. складання витягу із списку виборців на виборчій дільниці для голосування за межами приміщення для го-
лосування

6.1. Виборець, який за станом здоров’я не здатний самостійно пересуватися та у зв’язку з цим не може прибути до 
приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, а також виборець, 
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який включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному за-
кладі, і через постільний режим не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмо-
вою заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для 
голосування. 
Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до почат-
ку голосування, тобто до 20 години 16 січня 2010 року.
6.2. Виборець, щодо якого у списку виборців відсутня відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, у 
власноручно написаній заяві до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами 
приміщення для голосування зазначає причину нездатності самостійно пересуватися.
До заяви додається документ (його копія), який підтверджує факт нездатності такого виборця пересуватися само-
стійно. Таким документом може бути: пенсійне посвідчення, довідка, видана лікувальним закладом, тощо.
Копії зазначених документів можуть засвідчуватися головою або секретарем дільничної виборчої комісії, а в разі їх 
відсутності – не менш як двома членами цієї комісії та скріплюються печаткою дільничної виборчої комісії.
6.3. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною ви-
борчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім’я, по батькові та місце 
проживання (місце перебування) виборця, особи, яка доставила таку заяву до дільничної виборчої комісії.
6.4. При прийнятті дільничною виборчою комісією рішення про включення виборця, щодо якого у списку виборців 
відсутня відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, до витягу із списку виборців для голосування 
за межами приміщення для голосування, розглядається окремо кожна заява. Таке рішення повинно бути спрямова-
не на реалізацію виборчих прав громадян.
6.5. Виборці, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, до ви-
тягу із списку виборців включаються без рішення дільничної виборчої комісії.
6.6. З метою підтвердження відомостей щодо нездатності самостійно пересуватися, які містяться у заяві виборця, 
стосовно якого у списку виборців відсутня відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, дільничною 
виборчою комісією здійснюється відповідна перевірка шляхом особистого відвідування за адресою виборця, зазна-
ченою у заяві, або опитування такого виборця за вказаним виборцем номером телефону тощо.
6.7. Прибуття членів дільничної виборчої комісії до виборця за його усним зверненням для подання ним письмової 
заяви про бажання голосувати за межами приміщення для голосування є обов’язковим.
6.8. Для організації перевірки за місцем перебування виборця, який подав заяву про забезпечення йому голосуван-
ня за місцем його перебування, дільнична виборча комісія на своєму засіданні визначає своїм рішенням не менш як 
трьох членів комісії, які здійснюватимуть таку перевірку.
6.9. На підставі заяв, зазначених у пункті 6.1цього Роз’яснення, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів 
після закінчення строку подання таких заяв (після 20 години 16 січня 2010 року) виготовляє витяг із списку виборців 
за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії 26 жовтня 2009 року № 198. 
6.10. Одночасно з виготовленням витягу із списку виборців секретар дільничної виборчої комісії вносить до списку 
виборців у графі “Підпис виборця” запис “Голосує за місцем перебування”.
6.11. Заява, передбачена пунктом 6.1 цього Роз’яснення, до дільничних виборчих комісій закордонних виборчих 
дільниць не подається.

7. внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці 

7.1. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться головою, заступником голови та 
секретарем дільничної виборчої комісії.
7.2. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі:
1) рішення суду, прийнятого за позовною заявою громадянина про уточнення списку виборців;
2) рішення окружної виборчої комісії про включення до списку виборців на звичайній виборчій дільниці членів діль-
ничної виборчої комісії;
3) повідомлення органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій ви-
борчій дільниці;
4) рішення дільничної виборчої комісії; таке рішення приймається на підставі паспорта громадянина України або 
іншого передбаченого Законом документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, в якому є від-
мітка про реєстрацію відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 
Україні” місця проживання у межах цієї виборчої дільниці.
7.3. Члени дільничних виборчих комісій включаються до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільни-
ці після отримання уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією.
7.4. Повідомлення щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці, зазначене у 
підпункті 3 пункту 7.2 цього Роз’яснення, надсилається органом ведення Реєстру, який виявив кратне включення ви-
борця на іншій виборчій дільниці у зв’язку з отриманням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення 
такого виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці на підставі рішення суду.
7.5. При внесенні змін до уточненого списку виборців на підставах, зазначених у підпунктах 1 – 3 пункту 7.2 цього 
Роз’яснення, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.
7.6. Рішення про внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці приймається діль-
ничною виборчою комісією за результатами розгляду цією виборчою комісією або окружною виборчою комі-
сією чи органом ведення Реєстру скарг громадян, поданих після виготовлення відповідно до розділу 5 цього 
Роз’ясненняуточненого списку виборців.
Про результати перевірки відомостей про виборця у разі розгляду скарг після передачі уточнених списків виборців 
до дільничної виборчої комісії орган ведення Реєстру повідомляє дільничну виборчу комісію (в тому числі технічни-
ми засобами зв’язку).
Скарга щодо допущених при складанні списку виборців неправильностей може бути подана до окружної або діль-
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ничної виборчих комісій чи органу ведення Реєстру не пізніше ніж за одну годину до закінчення голосування і роз-
глядається невідкладно.
Така скарга розглядається дільничною виборчою комісією без перерви в голосуванні.
7.7. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносять до уточненого списку виборців зміни 
невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у пункті 7.2 цього Роз’яснення, 
не пізніш як за два дні до дня виборів, а в день голосування – невідкладно.
7.8. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку 
виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться до продовження списку виборців 
згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі “Примітка” 
зазначаються дата і номер рішення окружної чи дільничної виборчої комісії або дата рішення суду про включення 
виборця до списку виборців.
7.9. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, 
що засвідчується записом “Виключено” та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Приміт-
ка”. При цьому в цій графі поруч із прізвищем виборця зазначається дата і номер рішення окружної або дільничної 
виборчої комісії, дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців або повідомлення органу ведення 
Реєстру щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.
7.10. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності 
та технічні описки в уточненому списку виборців – неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати наро-
дження, номера будинку, квартири місця проживання – у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумі-
лим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на  виборчу дільницю для голосування. Таке виправлен-
ня засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі “Примітка”.
7.11. Розбіжності у списку виборців на звичайній виборчій дільниці та паспортах громадян України щодо наймену-
вання вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу, кутка тощо) та номера будинку в разі, якщо такі роз-
біжності стосуються тієї самої вулиці чи того ж будинку не можуть бути підставою для відмови у видачі виборчого 
бюлетеня виборцю, включеному до списку виборців, та не потребують внесення змін до списку виборців.
7.12. Невідповідність виборчої адреси виборця у списку виборців на звичайній виборчій дільниці зареєстрованому 
місцю проживання та адресі житла, зазначеному в його паспорті громадянина України, враховуючи передбачену 
Законом України “Про Державний реєстр виборців” можливість визначення іншої виборчої адреси, аніж зареєстро-
ване місце проживання та адресу житла, за умови пред’явлення таким виборцем паспорта громадянина України або 
іншого передбаченого Законом документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, не є підставою 
для відмови у видачі йому виборчого бюлетеня.

8. складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

8.1. Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях складаються відповідними дільничними виборчими комі-
сіями.
8.2. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців скла-
даються не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів (до 1 січня 2010 року включно) на підставі відомостей, по-
даних керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), 
де утворені такі виборчі дільниці.
8.3. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців склада-
ються не пізніш як за сім днів до дня виборів (до 9 січня 2010 року включно) на підставі відомостей, поданих керів-
никами відповідних закладів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня виборів, до подання та до 
списку виборців на такій дільниці не включаються. 
8.4. Відомості, вказані у пунктах 8.2 та 8.3 цього Роз’яснення, подаються в одному примірнику за підписом відповід-
ного суб’єкта їх подання і засвідчуються печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир 
військової частини (формування) забезпечує подання та достовірність зазначених відомостей дільничній виборчій 
комісії не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів (до 31 грудня 2009 року включно), а керівник стаціонарного 
лікувального закладу – не пізніш як за дев’ять днів до дня виборів (до 7 січня 2010 року включно).
8.5. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складання списку виборців на-
дає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
8.6. Порядок оскарження неправильностей у списку виборців на спеціальній виборчій дільниці встановлено части-
нами п’ятою – восьмою статті 36 Закону.
8.7. Після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (крім виборчих дільниць, утворених в уста-
новах виконання покарань) дільнична виборча комісія невідкладно передає відомості про виборців, включених до 
списку виборців на цій виборчій дільниці, органам ведення Реєстру, повноваження яких поширюються на терито-
рію, де знаходяться виборчі адреси цих виборців. 
Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором 
України, чи на полярній станції України, може передаватися за допомогою технічних засобів зв’язку.
8.8. У разі якщо виборець прибув до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, 
однак раніше ніж за три дні до дня виборів, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, вклю-
чаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей, поданих невідкладно керівником відповідного закладу, 
підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Про включення виборця до списку виборців невідкладно 
повідомляється орган ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де знаходиться виборча 
адреса цього виборця.
8.9. Виборець, який прибув до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він проживає (визначено його 
виборчу адресу) та звернувся до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до спис-
ку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені стат-
тею 77 Закону, до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці не включається.
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8.10. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку відповідно до частини 
десятої статті 20 Закону, складається не пізніш як за сім днів до дня виборів (до 9 січня 2010 року включно) на підставі 
відомостей керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування), 
які подаються не пізніш як за вісім днів до дня виборів (до 8 січня 2010 року включно) в одному примірнику за його 
підписом і засвідчуються відповідною печаткою.
Після складання списку виборців на такій виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно передає відо-
мості про  виборців, включених до цього списку, органам ведення Реєстру, повноваження яких поширюються на те-
риторію, де знаходяться виборчі адреси цих виборців. Виборча комісія дільниці, утвореної на судні, що перебуває у 
плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, може передавати зміст списку виборців 
за допомогою технічних засобів зв’язку.
8.11. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців невідкладно повідомляє 
орган ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де знаходиться виборча адреса цього ви-
борця, про його включення до списку виборців або виключення із списку виборців.
8.12. Члени дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці включаються до списку виборців на цій ви-
борчій дільниці на підставі рішення відповідної окружної виборчої комісії про включення до списку виборців на 
виборчій дільниці членів відповідної дільничної виборчої комісії.
8.13. Відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, передбачені пунк-
тами 8.7, 8.8, 8.10 – 8.12 цього Роз’яснення, передаються органам ведення Реєстру за виборчими адресами цих ви-
борців для внесення відповідних службових відміток щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими 
адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на спеціальних виборчих дільницях.

9. складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях

9.1. Попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці складає відділ ведення та адмініструван-
ня Реєстру Міністерства закордонних справ України після утворення закордонних виборчих дільниць.
9.2. З метою забезпечення включення до попередніх списків виборців громадян України, яким на день виборів випо-
вниться вісімнадцять років, керівники дипломатичних чи консульських установ України до 14 грудня 2009 року по-
дають органам ведення Реєстру за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 4 листопада 
2009 року № 252, відомості про громадян України, яким у період з 1 грудня 2009 року до 17 січня 2010 року включно 
виповниться вісімнадцять років.
9.3. Списки виборців складаються з дотриманням вимог пунктів 2.7 та 2.8 цього Роз’яснення.
9.4. Кожен аркуш списку виборців підписується керівником відділу ведення та адміністрування Реєстру Міністерства 
закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.
9.5. Ці списки на паперовому носії передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних дільнич-
них виборчих  комісій не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів (до 25 грудня 2009 року включно).
9.6. Не пізніш як за шість днів до дня виборів (до 10 січня 2010 року включно) до відділу ведення та адміністрування 
Реєстру Міністерства закордонних справ України за формою, встановленою постановою Центральної виборчої ко-
місії від 4 листопада 2009 року № 252, керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості 
за період з 1 до 31 грудня 2009 року включно про:
громадян України, які перебувають на консульському обліку, яким після 30 листопада 2009 року виповнилося або на 
день виборів виповниться вісімнадцять років;
осіб, які після 30 листопада 2009 року набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадяни-
на України або паспорт громадянина України; 
осіб, громадянство України яких припинено після 30 листопада 2009 року;
громадян України – виборців, які після 30 листопада 2009 року стали на консульський облік на території відповід-
ного консульського округу;
громадян України – виборців, які після 30 листопада 2009 року зняті з консульського обліку на території відповід-
ного консульського округу;
громадян України – виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин  (формувань) України, що 
дислокуються за межами України на відповідній території.
Відомості про громадян України, які перебувають на консульському обліку, яким після 30 листопада 2009 року ви-
повнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років, що були надані для їх включення до попередніх 
списків виборців на закордонних виборчих дільницях, до органу ведення Реєстру, не подаються.
9.7. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього спис-
ку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
9.8. Ознайомлення громадян із попереднім списком виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється у по-
рядку, передбаченому пунктом 3.1 цього Роз’яснення.
9.9. Кожен громадянин може особисто подати скаргу щодо неправильностей у списку виборців на закордонній ви-
борчій дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії. Така скарга може бути подана до відповідної дільничної 
виборчої комісії не пізніш як за одну годину до закінчення голосування.
Скарга за формою, визначеною статтею 95 Закону (без зазначення суб’єкта оскарження), невідкладно розглядається 
дільничною виборчою комісією.
9.10. Іменне запрошення, форма якого встановлена постановою Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2009 
року № 257, надсилається виборцю дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці не пізніш як за 
п’ять днів до дня виборів (до 11 січня 2010 року включно).
9.11. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку згідно з частиною десятою статті 20 
Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів (до 9 
січня 2010 року включно) на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи 
консульської установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не 
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пізніш як за вісім днів до дня виборів (до 8 січня 2010 року включно) в одному примірнику за підписом керівника 
представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
Така виборча комісія про включення виборців до списку виборців на цій виборчій дільниці та про їх виборчі адреси 
повідомляє технічними засобами зв’язку Центральну виборчу комісію та відповідні органи ведення Реєстру за ви-
борчими адресами цих виборців не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців або після 
включення виборця до списку.
9.12. Відділ ведення та адміністрування Реєстру Міністерства закордонних справ України здійснює уточнення попе-
редніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях за наслідком:
– перевірок звернень дільничних виборчих комісій, які виявили неправильності у попередньому списку виборців; 
– опрацювання подань, передбачених пунктом 9.6 цього Роз’яснення;
– опрацювання відомостей про виборців, наданих згідно з пунктом 9.11 цього Роз’яснення.
9.13. Уточнені списки виборців передаються відділом ведення та адміністрування Реєстру Міністерства закордонних 
справ України дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за три дні до дня виборів 
(до 13 січня 2010 року включно).
9.14. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої 
комісії.
9.15. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносять зміни до списку виборців невідклад-
но після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято відповідне рішення про внесення змін до уточненого 
списку виборців на закордонній виборчій дільниці.

секретар Центральної виборчої комісії  т. лукаШ 
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Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 12 грудня 2009 року № 275
вибори Президента україни 

17 січня 2010 року
окружна виборча комісія територіального виборчого округу № _____

Повідомлення 
органу ведення державного реєстру виборців про включення членів дільничної виборчої комісії до списку 

виборців на виборчій дільниці
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оріЄнтовний календарний План
здійснення дільничними виборчими комісіями основних організаційних заходів  

з підготовки та проведення виборів Президента україни 17 січня 2010 року

№

Зміст заходу та його нормативне 
обґрунтування відповідно до Закону Ук-
раїни "Про вибори Президента України"  

(далі – Закон)

Строк виконання 
заходу

Календарна  
дата

Виконавці

Перший день строку виборчого процесу – 19 жовтня 2009 року 
(частина третя статті 17, стаття 18)

1.  Проведення першого засідання діль-
ничної виборчої комісії 
(частина третя статті 28)

Не пізніш як на 
третій день після 
дня утворення діль-
ничної виборчої 
комісії

 Дільничні виборчі комісії 

2.  Передача попередніх списків вибор-
ців на паперовому носії до дільнич-
них виборчих комісій закордонних 
виборчих дільниць
(частина перша статті 361)

Не пізніш як за 22 дні 
до дня виборів

До 25 грудня 
2009 року 
 включно

Міністерство закордонних 
справ України

3.  Надання дільничною виборчою ко-
місією закордонної виборчої дільниці 
одного примірника списку виборців 
для загального ознайомлення у при-
міщенні дільничної виборчої комісії
(частина третя статті 361) 

Наступного дня піс-
ля отримання списку

Дільничні виборчі комісії 
закордонних виборчих 
дільниць

4.  Передача інформаційних плакатів 
кандидатів на пост Президента Украї-
ни виборчим комісіям відповідних 
виборчих дільниць  
(частина третя статті 21,  
частина четверта статті 59)

Не пізніш як за 22 дні 
до дня виборів

До 25 грудня 
2009 року 
включно

Центральна виборча 
комісія, окружні виборчі 
комісії 

5.  Передача одного примірника попе-
реднього списку виборців відповід-
ній дільничній виборчій комісії зви-
чайної виборчої дільниці 
(частина восьма статті 31)

Не пізніш як за 20 
днів до дня виборів

До 27 грудня 
2009 року 
включно

Окружні та дільничні виб-
орчі комісії

6.  Надання попереднього списку виб-
орців для загального ознайомлення 
у приміщенні дільничної виборчої 
комісії звичайної виборчої дільниці 
(частина перша статті 32)

Наступного дня 
після отримання по-
переднього списку 
виборців

Дільничні виборчі комісії 
звичайних виборчих  діль-
ниць

7.  Подання відомостей  для складання 
списків виборців дільничній виб-
орчій комісії спеціальної виборчої 
дільниці (крім дільниць, утворених у 
стаціонарних лікувальних закладах)  
(частина третя статті 36)

Не пізніш як за 16 
днів до дня виборів 

До 31 грудня  
2009 року 
включно 

Керівник відповідного 
закладу, установи, капітан 
судна, командир військо-
вої частини (формування)

8.  Надсилання або доставка кожному 
виборцю іменного запрошення                                                          
(частина друга статті 32)

Не пізніш як за 15 
днів до дня виборів

До 1 січня  
2010 року 
включно

Дільничні виборчі комісії 
звичайних виборчих діль-
ниць

9.  Складання списків виборців на спе-
ціальних виборчих дільницях (крім 
дільниць у стаціонарних лікувальних 
закладах) 
(частина перша статті 36)

Не пізніш як за 15 
днів до дня виборів

До 1 січня  
2010 року 
включно

Відповідні дільничні виборчі 
комісії на підставі відомос-
тей, поданих керівниками 
відповідних закладів, уста-
нов, капітанами суден, ко-
мандирами військових час-
тин (формувань), де утворені 
спеціальні виборчі дільниці

10.  Подання відомостей для складання спис-
ку виборців дільничній виборчій комісії 
спеціальної виборчої дільниці, утвореної 
у стаціонарному лікувальному закладі  
(частина третя статті 36)

Не пізніш як за 9 днів 
до дня виборів 

До 7 січня 
2010 року 
включно 

Керівник стаціонарного 
лікувального закладу
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календарний План основниХ орГанізаЦійниХ заХодів

№

Зміст заходу та його нормативне 
обґрунтування відповідно до Закону Ук-
раїни "Про вибори Президента України"  

(далі – Закон)

Строк виконання 
заходу

Календарна  
дата

Виконавці

11.  Подання відомостей в одному при-
мірнику до дільничної виборчої ко-
місії для складання списку виборців у 
разі утворення спеціальної виборчої 
дільниці у винятковому випадку 
(частина дванадцята статті 36)

Не пізніш як за 8 днів 
до дня виборів

До 8 січня  
2010 року 
включно

Керівник відповідного 
закладу, установи, капітан 
судна, командир військо-
вої частини (формування)

12.  Подання відомостей в одному при-
мірнику до дільничної виборчої ко-
місії закордонної виборчої дільниці 
для складання списку виборців у разі 
утворення закордонної  виборчої 
дільниці у винятковому випадку 
(частина шоста статті 361)

Не пізніш як за 8 днів 
до дня виборів

До 8 січня  
2010 року 
включно

Керівник відповідного 
офіційного представниц-
тва чи консульської уста-
нови України, командир 
військової частини (фор-
мування)

13.  Проведення першого засідання діль-
ничної виборчої комісії спеціальної 
або закордонної виборчої дільниці, 
утвореної у винятковому випадку  
(частина третя статті 28)

Не пізніше наступно-
го дня після дня ут-
ворення відповідної 
дільничної виборчої 
комісії

 Дільничні виборчі комісії 
спеціальних або закордон-
них виборчих дільниць, 
утворених у винятковому 
випадку 

14.  Складання списків виборців на спе-
ціальних виборчих дільницях, утво-
рених у стаціонарних лікувальних 
закладах 
(частина друга статті 36)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня  
2010 року 
включно

Відповідні дільничні ви-
борчі комісії на підставі 
відомостей, поданих 
керівниками відповідних 
закладів

15.  Складання списку виборців у разі 
утворення спеціальної виборчої діль-
ниці у винятковому випадку 
(частина дванадцята статті 36)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня  
2010 року 
включно

Дільнична виборча комісія 
спеціальної виборчої 
дільниці на підставі відо-
мостей, поданих керівни-
ком відповідного закладу, 
установи, капітаном судна, 
командиром військової 
частини (формування)

16.  Передача відомостей про виборців, 
включених до  списку виборців спе-
ціальної виборчої дільниці,  відповід-
ним органам ведення Державного 
реєстру виборців за виборчими ад-
ресами цих виборців 
(частина дев’ята статті 36)

Невідкладно після 
складення списку 
виборців на спе-
ціальній виборчій 
дільниці

Дільнична виборча комісія 
спеціальної виборчої діль-
ниці

17.  Надання одного примірника списку 
виборців для загального ознайом-
лення у приміщенні дільничної виб-
орчої комісії 
(частина четверта статті 36)

Наступного дня піс-
ля складення списку 
виборців

Дільнична виборча комісія 
спеціальної виборчої діль-
ниці

18.  Складання списку виборців на закор-
донній виборчій дільниці, утвореній 
у винятковому випадку, відповідно 
до частини десятої статті 20 Закону 
(частина шоста статті 361)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня виборів

До 9 січня  
2010 року 
включно

Дільнична виборча комісія 
закордонної виборчої діль-
ниці на підставі відомос-
тей, поданих керівником 
відповідного офіційного 
представництва чи кон-
сульської установи Украї-
ни, командиром військової 
частини (формування)

19.  Повідомлення виборців про час і міс-
це голосування 
(частина десята статті 20,                              
частина друга статті 75)

Не пізніш як за 7 днів 
до дня голосування.  
У разі утворення 
у виняткових ви-
падках виборчих 
дільниць відповідно 
до частини десятої 
статті 20 Закону – 
напередодні дня 
виборів

До 9 січня  
2010 року 
включно

Дільничні виборчі комісії
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Строк виконання 
заходу

Календарна  
дата

Виконавці

20.  Надсилання іменного запрошення 
виборцю, яким повідомляється про 
його включення до списку виборців 
на відповідній закордонній виборчій 
дільниці, адресу дільничної виборчої 
комісії, номер її телефону та розпо-
рядок роботи, а також про час і місце 
голосування 
(частина четверта статті 361)

Не пізніш як за 5 днів 
до дня виборів

До 11 січня  
2010 року  
включно

Дільнична виборча комісія 
закордонної виборчої 
дільниці

21.  Передача уточнених списків вибор-
ців дільничним виборчим комісіям 
закордонних виборчих дільниць 
(частина дев’ята статті 361)

Не пізніш як за 3 дні 
до дня виборів

До 13 січня  
2010 року  
включно

Відділ ведення та ад-
міністрування Державного 
реєстру виборців Мініс-
терства закордонних справ 
України 

22.  Передача виборчих бюлетенів діль-
ничним виборчим комісіям            
(частина третя статті 73)

Не раніш як за 3 дні 
до дня виборів

Не раніше  
14 січня  

2010 року

Окружні та дільничні виб-
орчі комісії

23.  Передача виборчих бюлетенів діль-
ничним виборчим комісіям  закор-
донних виборчих дільниць          
(частина шоста статті 73)

У порядку, вста-
новленому Цент-
ральною виборчою 
комісією

Центральна виборча ко-
місія

24.  Передача уточнених списків вибор-
ців на звичайних виборчих дільницях 
відповідним дільничним виборчим 
комісіям 
(частина дванадцята статті 34)

Невідкладно, але не 
пізніше ніж за 2 дні 
до дня виборів

До 14 січня  
2010 року  
включно

Окружні виборчі комісії

25.  Внесення до уточненого списку ви-
борців змін на підставі документів, 
зазначених у частині другій статті 35 
Закону і отриманих не пізніш як за 
два дні до дня виборів, а в день голо-
сування – у порядку, встановленому 
Законом  
(частина четверта статті 35)

Невідкладно після 
отримання доку-
ментів 

Голова, заступник голови 
та секретар дільничної ви-
борчої комісії

26.  Подання письмової заяви до діль-
ничної виборчої комісії з проханням 
забезпечити голосування за межами 
приміщення для голосування  
(частина перша статті 77)

Не пізніш як за 12 го-
дин до початку голо-
сування 

До 20 години  
16 січня 

 2010 року

Виборець, який за станом 
здоров’я не може прибути 
до приміщення для голо-
сування, а також виборець, 
який включений до списку 
виборців на спеціальній ви-
борчій дільниці, утвореної у 
стаціонарному лікувальному 
закладі, і через постільний 
режим не може прибути до 
приміщення для голосування 

27.  Проведення засідання дільничної 
виборчої комісії щодо підготовки до 
голосування у день виборів (день 
повторного голосування)
(частини четверта, п’ята та деся-
та статті 75 )

Не раніше як за со-
рок пять хвилин до 
початку голосування

17 січня не рані-
ше 07.15.

Засідання проводить голова 
дільничної виборчої комісії 
(його заступник або визна-
чений рішенням комісії член 
ДВК) за умови присутності не 
менше 2/3 від складу  комісії

Проведення голосування – з 8 до 20 години 17 січня 2010 року
(частина перша статті 75)

28.  Розгляд звернень, які надійшли до 
дільничної виборчої комісії в день 
виборів  
(частина восьма статті 28)

Невідкладно після 
закінчення голосу-
вання

Дільнична виборча комісія

29.  Підрахунок голосів виборців на виб-
орчій дільниці  
(частини перша, друга статті 78)

Після закінчення 
розгляду звернень, 
які надійшли до 
дільничної виборчої 
комісії

Дільнична виборча комісія
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№
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Календарна  
дата

Виконавці

30.  Транспортування  протоколу про 
підрахунок голосів виборців на ви-
борчій дільниці та інших документів 
до відповідної окружної виборчої 
комісії  
(частина десята статті 79,  
частина перша статті 81)

Невідкладно після 
закінчення засідання 
дільничної виборчої 
комісії

Дільнична виборча комісія

31.  Транспортування до Центральної ви-
борчої комісії протоколів про підра-
хунок голосів виборців на закордон-
них виборчих дільницях 
(частина восьма статті 83)

Невідкладно після 
підписання відповід-
ного протоколу 

Дільничні виборчі комісії 
закордонних виборчих 
дільниць, Міністерство за-
кордонних справ України

32.  Передача матеріальних цінностей до 
місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування 
на зберігання 

Після офіційного 
оголошення резуль-
татів виборів 

Дільничні виборчі комісії

33.  Закінчення повноважень дільничних 
виборчих комісій 
(частина друга статті 27)

Через 15 днів після 
офіційного оголо-
шення Центральною 
виборчою комісією 
результатів виборів 
Президента України
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Правові рекомендаЦії

Правові рекомендаЦії щодо ріШень і дій дільничниХ 
виборчиХ комісій та їХ членів

у виборчому ПроЦесі По вибораХ Президента україни

виборча процедура. 
ситуація у виборчому 

процесі
рекомендовані дії члена двк рекомендовані рішення, дії двк (та/або 

голови двк)

1. Засідання дільничної виборчої комісії

1.1. Скликання засідання 
дільничної виборчої комісії

Взяти участь у засіданні дільничної вибор-
чої комісії. У разі бездіяльності суб’єктів 
скликання засідання ДВК1 — вносити свої 
пропозиції щодо необхідності проведен-
ня засідання комісії у випадках, прямо 
передбачених Законом2

Скликати засідання:
 9 у разі необхідності вирішення питань, відне-

сених Законом до компетенції комісії, з органі-
зації підготовки та проведення виборів Прези-
дента України (стаття 27)3, зокрема для:
• проведення першого засідання комісії (стат-
тя 28, ч. 3);
• вирішення питань організації роботи комісії;
• прийняття рішення щодо персонального 
складу осіб, уповноважених на отримання 
списків виборців, та надання їх для загального 
ознайомлення (стаття 31, ч. 8);
• складання списків виборців на спеціальних 
виборчих дільницях та надання їх для загаль-
ного ознайомлення (стаття 36);
• розгляду скарги щодо неправильності у спис-
ку виборців (стаття 32, ч. 4, 8, стаття 36, ч.7);
• розгляду питань щодо підготовки примі-
щення для голосування (стаття 74);
• приймання виборчих бюлетенів від ОВК 
(стаття 73, ч. 4, 10);
• складання витягу із списку виборців для 
голосування виборців за місцем їх перебуван-
ня (стаття 77, ч. 3);
• підготовки до голосування у день виборів 
(день повторного голосування) до початку 
голосування, в тому числі:
— перевірки неушкодженості сейфу, де зберіга-
лися виборчі бюлетені (стаття 75, ч. 4, 5);
— оголошення кількості виборчих бюлетенів, 
отриманих ДВК (стаття 75, ч. 4);
— внесення кількості отриманих виборчих 
бюлетенів до протоколу про підрахунок голо-
сів (стаття 75,ч. 4);
— опечатування виборчих скриньок (стаття 
75, ч. 10);
• проведення засідання з підрахунку голосів 
виборців (стаття 78);

 9 для розгляду у встановлені Законом строки 
звернень (скарг, заяв) з питань внесення змін 
до списку виборців, організації та проведення 
голосування і підрахунку голосів на ВД (стаття 
27, ч. 1, п. 10) та прийняття щодо них рішень;

 9 на виконання рішення суду, ОВК, яким ДВК 
зобов’язано вчинити передбачені Законом дії 
(стаття 98, ч. 1, 2);

 9 в інших випадках — за рішенням та на ви-
могу осіб, які мають право скликати засідання 
комісії (стаття 28, ч. 1, 2, 8).
Під час скликання та проведення засідань 
комісії керуватися положеннями Порядку ве-
дення діловодства4

1.2. Скликання засідання 
комісії.

Обов’язково повідомляти комісію про міс-
це свого тривалого знаход ження — для 
забезпечення оператив ного інформуван-
ня про скликання засідання комісії.
Сприяти у забезпеченні додержання 
поло жень Закону щодо порядку скли-
кання засідання ДВК, у т. ч.: хто скликає, 
обов’язкове попередження всіх чле нів 
комісії, надання проектів рішень з усіх 
питань порядку денного, як пра вило, за 
день до дня проведення засідання комісії 
(стаття 28, ч. 5, 6).

Засідання скликає голова, в разі його відсут-
ності — заступник голови, а в разі їх відсут-
ності — секретар ДВК, або на вимогу 1/3 скла-
ду комісії (стаття 28, ч.1), або — за рішенням 
ОВК (стаття 28, ч.2).
Повідомити всіх членів комісії про час, місце 
проведення засідання ко місії та його порядок 
денний (стаття 28, ч.5).
Підготувати для кожного члена ДВК проекти 
рішень (тексти проектів постанов) з усіх пи-
тань порядку денного та інші необхідні матері-
али (стаття 28, ч. 6).

1 У цьому матеріалі вживаються такі скорочення: ЦВК — Центральна виборча комісія; ОВК  — окружна виборча комісія; ТВО — те-
риторіальний виборчий округ; ДВК — дільнична виборча комісія; ВД — виборча дільниця; ЗМІ — засоби (засіб) масової інформації.
2 Закон України «Про вибори Президента України» в редакції зі змінами, внесеними Законом України № 1616-ІУ від 21.08.2009 р., а 
також з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 19.10.2009 р.
3 У дужках наведені посилання на відповідні положення Закону України «Про вибори Президента України».
4 Порядок ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів, затверджений постановою ЦВК № 284 від 25.01.2006 р.  
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1.3. Підготовка до засідання 
ко місії.

Активною участю сприяти у додержанні 
вимог Закону щодо надання, не пізніше 
ніж за день до дня проведення засідання, 
проектів рішень та інших матеріалів.
Вивчити порядок денний, проекти рі-
шень, що пропонуються до прийнят тя. 
Сформувати (попередньо) власну позицію 
щодо цих проектів.
Підготувати, за необхідності, власні про-
позиції до порядку денного за сідання 
комісії та проекти рішень з цих питань.
У разі необхідності, вимагати (у складі 
трьох членів ДВК) обов’язко вого розгляду 
на засіданні комісії пи тання, що відносить-
ся до повнова ження ДВК (стаття 28, ч. 8).

Організувати належну підготовку до розгляду 
питань порядку денного. У разі потреби ви-
требувати необ хідні документи та матеріали 
(на під ставі повноважень ДВК відповідно до 
положень статті 28, ч. 17).
Надати кожному члену ДВК, не піз ніше як за 
день до дня проведення засідання, проекти 
рішень (тексти проектів по станов) з усіх пи-
тань порядку денного та інші необхідні матері-
али (стаття 28, ч. 6).
При підготовці документів до засі дання комісії 
керуватися також поло женнями «Порядку ве-
дення діловодства виборчих комісій та комісій 
з референдумів», затвердженого постано вою 
ЦВК від 25.01. 2006 р. № 284.

1.4. Ведення засідання 
комісії.

Сприяти неухильному додержанню 
комісією вимог Закону щодо ведення за-
сідання комі сії, зокрема в частині ведення 
про токолу.

Головує на засіданні ДВК голова комісії або 
його заступник (стаття 28, ч. 7). Протокол 
засіданні веде секретар ДВК чи виконуючий 
обов’язки секретаря засідання, визначений 
рішенням комісії (стаття 28, ч.12). У разі неви-
конання ними цих функцій ДВК визначає голо-
вуючого на засіданні.

1.5. Відкриття засідання 
комісії

Проконтролювати додержання вимог За-
кону стосовно кворуму (кількості присут-
ніх членів комісії), необхідного для того, 
щоб засідання було повноважним

Відкрити засідання комісії у разі присутності 
на ньому не менше 2/3 складу комісії (Стаття 
28, ч. 4).
У разі відсутності необхідного кворуму пере-
нести засідання комісії.

1.6.  Присутність на засідан-
ні комісії інших осіб

Своїми діями сприяти безперешкодному 
допуску на засідання комісії осіб, які ма-
ють право бути присутніми на засіданні 
без дозволу і запрошення, — членів ЦВК 
або ОВК, а також кандидатів, довірених 
осіб, офіційних спостерігачів, представни-
ків ЗМІ — у кількості, визначеній Законом 
(стаття 28, ч. 9).
Ставити перед комісією питання про вида-
лення з засідання ДВК усіх інших осіб, неза-
лежно від їх місця роботи та посади, якщо 
комісія їх не запрошувала або не давала 
дозволу бути присутніми (стаття 28, ч. 10).
Сприяти безперешкодному здійсненню 
офіційними спостерігачами своїх прав 
робити на засіданні комісії фото-, кіно-
зйомку, аудіо-, відеозаписи відповідно до 
вимог Закону (стаття 69, ч. 7, п. 2)

Безперешкодно допустити на засідання комісії 
осіб, які мають право бути присутніми на засі-
данні без додаткового дозволу і запрошення, 
— членів ЦВК або ОВК, кандидатів, довірених 
осіб, офіційних спостерігачів, представників 
ЗМІ — у кількості, визначеній Законом (стаття 
28, ч. 9). Подбати про наявність місць для роз-
міщення цих осіб у приміщенні, де проводить-
ся засідання.
За потреби — прийняти протокольне рішення 
про видалення із засідання всіх інших осіб, 
незалежно від їх місця роботи та посади, якщо 
комісія їх не запрошувала або не давала до-
зволу бути присутніми (стаття 28, ч. 10).
У разі необхідності прийняти рішення на за-
сіданні комісії про присутність на цьому засі-
данні інших осіб (стаття 28, ч. 10)

1.7. Формування порядку 
денного засідання комісії

Уважно відстежувати включення до по-
рядку денного лише тих питань, з яких 
членам комісії були попередньо (як 
правило, за день до дня проведення за-
сідання) надані проекти рішень та інші 
необхідні матеріали.
За необхідності підготувати та внести 
власні пропозиції щодо включення інших 
питань до порядку денного (стаття 29, ч. 
5, п. 2) з наданням членам ДВК проектів 
рішень із запропонованих питань.
У разі необхідності вимагати (у складі 
трьох членів ДВК) обов’язкового розгляду 
на засіданні комісії питання, що належить 
до повноваження ДВК (стаття 28, ч. 8)

Прийняти більшістю від складу комісії (або 
більшістю від кількості присутніх членів ДВК 
— у день голосування та під час підрахунку 
голосів) (стаття 28, ч. 13) протокольне рі-
шення про затвердження порядку денного 
засідання комісії та щодо включення до нього 
питань, запропонованих членами комісії.
Питання, які ДВК зобов’язана розглянути рішен-
ням суду або ОВК, вносяться до порядку денного 
в обов’язковому порядку без голосування.
У разі внесення трьома членами ДВК вимоги 
про розгляд на засіданні комісії питання, що 
належить до повноваження комісії, воно вно-
ситься до порядку денного в обов’язковому 
порядку без голосування (стаття 28, ч. 8)

1.8. Обговорення питань 
порядку денного

Активно використовувати права чле-
на ДВК, передбачені Законом, для 
з’ясування всіх обставин обговорюваного 
питання для формування всебічного 
й об’єктивного уявлення про предмет 
справи перед прийняттям рішення, в т. ч. 
виступати, ставити іншим учасникам за-
сідання запитання щодо порядку денного, 
вносити пропозиції (стаття 29, ч. 5, п. 2)

Надати можливість усім членам комісії всебіч-
но вивчити матеріали та з’ясувати під час об-
говорення усі обставини питання, що розгля-
дається комісією з додержанням прав членів 
ДВК, визначених Законом (стаття 29, ч. 5)
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1.9. Прийняття комісією 
рішення

Відповідно до внутрішнього переконання 
щодо законності та обґрунтованості за-
пропонованого проекту рішення комісії 
вирішити для себе — підтримати або не 
підтримати його.
У разі незгоди із запропонованим проек-
том рішення повністю або частково, за-
пропонувати (до остаточного прийняття 
рішення) свій варіант (текст) рішення або 
поправок (уточ ень) до запропонованого.
У разі незгоди з рішенням, прийнятим 
комісією, висловити у письмовій формі 
окрему думку (стаття 28, ч. 15)

Прийняти рішення відкритим голосуванням 
членів комісії більше ніж 1/2 складу комісії, 
а у день голосування та під час підрахунку 
голосів -
більшістю від кількості присутніх членів ДВК 
(стаття 28, ч. 13).
У разі надходження долучити до протоколу 
засідання комісії всі окремі думки членів ДВК 
(у письмовій формі) з відповідного питання 
(стаття 28, ч. 15)

1.10. Оформлення рішення 
комісії

Звертати увагу на додержанні вимог За-
кону щодо оформлення рішення у повній 
відповідності до вимог Закону (стаття 28, 
ч. 14), зокрема стосовно форми рішення 
— обов’язково постанова — та наявності 
у постанові всіх елементів, визначених 
Законом (стаття 28, ч. 14), особливо — де-
тальної і повної мотивувальної частини та 
посилання на нормативно-правові акти, 
рішення суду чи ОВК (ЦВК), якими керува-
лася комісія при прийнятті рішення

Письмово оформити прийняте рішення у 
формі постанови з обов’язковим включенням 
(стаття 28, ч. 14, Порядок ведення діловод-
ства виборчих комісій та комісій з референ-
думів, затверджений постановою ЦВК від 
25.01.2006 р. № 284):
• найменування комісії, найменування поста-
нови, порядкового номера постанови, дати та 
місця її прийняття;
• мотивувальної частини з посиланням на 
обставили, що зумовили розгляд питання на 
засіданні комісії;
• посилання на конкретні положення 
нормативно-правових актів або рішення суду 
чи ОВК (ЦВК), якими керувалася комісія при 
прийнятті рішення;
• резолютивної частини змісту прийнятого 
рішення.
Постанова підписується головуючим на за-
сіданні та секретарем комісії (секретарем за-
сідання)

1.11. Оприлюднення рішен-
ня комісії

Сприяти додержанню встановленого За-
коном порядку оприлюднення рішення, 
особливо в частині вивішування при-
мірника прийнятої постанови (не пізніше 
ранку наступного дня) на стенді офіційних 
матеріалів комісії.

Вивісити примірник прийнятої по станови (не 
пізніше ранку наступного після прийняття 
дня) на стенді офіційних матеріалів, який об-
ладнується в приміщенні комісії. Довести по-
станову до всіх зацікавлених осіб (стаття 28, 
ч. 16)

1.12. Ознайомлення з до-
кументами комісії

Активно використовувати надане Зако-
ном право на ознайомлення з усіма доку-
ментами ДВК (стаття 29, ч. 5, п. 4).
У разі потреби — робити з них копії та 
вимагати засвідчення цих копій

Забезпечувати можливість членам ДВК озна-
йомитися з усіма документами комісії (стаття 
29, ч. 5, п. 4).
Засвідчувати копії документів ДВК на вимогу 
члена ДВК

1.13. Постанову ДВК (про-
токол засідання ДВК) 
складено (оприлюднено) 
невчасно; в остаточному 
тексті постанови, протоколу 
допущені помилки або сут-
тєві неточності, неправиль-
но викладено рішення, яке 
було прийняте комісією

Сприяти розгляду цього питання на най-
ближчому засіданні комісії, прийняттю 
рішення про внесення виправлень до 
відповідної постанови ДВК, протоколу за-
сідання комісії, які не змінюватимуть суті 
ухваленого рішення.
За наявності підстав взяти участь у роз-
гляді та прийнятті комісією рішення про 
встановлення факту неналежного вико-
нання своїх обов’язків відповідним чле-
ном ДВК (головою, секретарем, іншим)

На найближчому засіданні комісії розглянути 
питання про виправлення помилок у поста-
нові ДВК, протоколі засідання ДВК, прийняти 
відповідне рішення про внесення виправлень 
до документів без зміни суті рішення.
Рішенням комісії встановити факт неналеж-
ного виконання своїх обов’язків відповідним 
членом ДВК (головою, секретарем, іншим)
У разі систематичного невиконання головою 
ДВК або заступником голови чи секретарем 
ДВК покладених на нього обов’язків ДВК може 
звернутися до ОВК з мотивованим рішенням 
про його (їх) заміну. Якщо за це рішення про-
голосувало не менше 2/3 кількості присутніх 
на відповідному засіданні членів комісії, ОВК 
розглядає його в обов’язковому порядку, 
припиняє повноваження цих осіб (без при-
пинення їх повноважень як членів комісії) і 
не пізніше ніж на 7-й день, але не пізніш як за 
день до дня виборів, призначає із складу ДВК 
відповідно голову ДВК, заступника голови чи 
се кретаря ДВК (стаття 30, ч. 9)



 162

Порадник з Питань застосування виборчоГо законодавства 
на вибораХ Президента україни 17 січня 2010 року

Правові рекомендаЦії

виборча процедура. 
ситуація у виборчому 

процесі
рекомендовані дії члена двк рекомендовані рішення, дії двк (та/або 

голови двк)

1.14. ДВК не виконує рішен-
ня суду або рішення ОВК, 
яким ДВК було зобов’язано 
вчинити певні дії

Ініціювати внесення до порядку денного 
засідання ДВК питання про прийняття рі-
шень відповідно до рішення суду або ОВК 
у строки, встановлені цим рішенням.
У разі якщо секретар і голова ДВК від-
мовляються включати до порядку ден-
ного проект рішення ДВК про виконання 
рішення суду, нагадати про кримінальну 
відповідальність за невиконання судово-
го рішення (ст. 382 КК України).
У разі прийняття рішення ДВК про від-
мову виконувати рішення суду або ОВК, 
подати окрему думку

Безумовно виконати рішення суду чи ОВК, 
вчинивши дії, зазначені у відповідному рішен-
ні, у строк, зазначений у цьому рішенні, які є 
обов’язковими до виконання (стаття 124 Кон-
ституції України — в частині рішень суду, стат-
тя 28, ч. 17 Закону — в частині рішень ОВК).
У питанні виконання рішення суду або ОВК 
керуватися положеннями Закону (стаття 30, ч. 
2), відповідно до яких невиконання рішення 
суду або ОВК може бути визнано судом або 
ОВК таким порушенням комісією Конституції 
України та законів України, яке тягне за собою 
дострокове припинення повноважень ДВК 
окружною виборчою комісією

2. Загальні питання розгляду звернень (скарг, заяв)

2.1. Приймання звернень 
(скарг, заяв) та їх реєстрація

За дорученням комісії — приймати 
звернення (скарги, заяви), що надходять 
до ДВК, та обов’язково реєструвати їх у 
порядку, встановленому ЦВК (стаття 28, 
ч. 19).
При цьому дотримуватись порядку при-
ймання звернень (скарг, заяв), що надхо-
дять до ДВК, відповідно до вимог Закону 
та Порядку ведення діловодства, перш за 
все — в частині їх реєстрації, і вимагати 
цього від інших

Член ДВК (за дорученям комісії або голови 
комісії) приймає звернення (скарги, заяви) і 
реєструє їх.
ДВК веде обов’язкову реєстрацію усіх звер-
нень (скарг чи заяв), що надійшли до ДВК 
(в т. ч. усні), у порядку, встановленому ЦВК 
(стаття 28, ч. 19 Закону; Порядок ведення ді-
ловодства). ДВК не має підстав для відмови 
у прийманні скарги або заяви. Усі скарги та 
заяви підлягають прийманню та розгляду від-
повідно до вимог законодавства про вибори 
Президента України та Закону України «Про 
звернення громадян» 

2.2. Вирішення питання про 
прийнятність скарги

У разі виконання доручення комісії з 
прийому скарг, негайно після реєстрації 
подати скаргу голові ДВК для вирішення 
питання про її прийнятність.
У разі доручення голови ДВК, — по-
вернути заявникові скаргу, подану без 
дотримання вимог Закону, не пізніш як 
на наступний день після надходження 
скарги, з відповідним роз’ясненням під-
став повернення.
Наполягати на дотриманні вимог Закону 
(зокрема, статті 96, ч. 3) щодо перевірки 
форми і змісту скарги (стаття 95) та стро-
ків її подання, а також щодо порядку й 
строку повернення скарги заявникові 
(стаття 96, ч. 3) у разі подання її без додер-
жання вимог Закону

Після реєстрації скарги голова ДВК (або ви-
значений член ДВК) невідкла дно перевіряє 
скаргу на предмет дотримання вимог Закону 
щодо форми та змісту (стаття 95), а також 
щодо строків звернення (стаття 94).
У разі встановлення порушення вимог статті 
95 Закону голова ДВК (або визначений член 
ДВК) дає доручення повернути скаргу з від-
повідними письмовими роз’ясненнями не 
пізніше як на наступний день після дня її над-
ходження, а якщо скарга подана напередодні, 
в день голосування чи наступного дня  
— невідкладно (стаття 96, ч. 3, Закону; п. 5.12. 
Порядку ведення діловодства).
У разі порушення вимог статті 94 (щодо стро-
ків звернення) рішенням ДВК скаргу залиша-
ють без розгляду (по суті) (Порядок розгляду 
скарг, п. 10.31). Рішення приймається у формі 
постанови

2.3. Вирішення питання, 
чим (заявою чи скаргою) 
є звернення, що надійшло 
до ДВК

Виходити з того, що Законом (стаття 95) 
встановлено вимоги лише щодо форми 
та змісту скарги. Вимоги стосовно форми 
чи змісту заяви у Законі відсутні. Таким 
чином, при вирішенні питання, чим є від-
повідне звернення, наполягати на тому, 
що ДВК має виходити зі змісту звернення, 
а не лише з формальних реквізитів пись-
мового документа, поданого до комісії

При вирішенні цього питання ДВК має виходи-
ти зі змісту звернення, що надійшло до комісії, 
відповідно до визначення понять скарги і за-
яви, а не лише з назви звернення (пункт 1.3. 
Порядку розгляду скарг).

2.4. Суб’єкт звернення 
(заявник) вважає неправо-
мірним повернення йому 
скарги як такої, що оформ-
лена без дотримання вимог 
Закону

Роз’яснити суб’єкту звернення (заявни-
кові) (усно), що він має право оскаржити 
неправомірні дії члена ДВК, який по-
вернув заявникові скаргу з письмовими 
роз’ясненнями, до відповідного місцевого 
суду як адміністративного або до ОВК 
(стаття 104)

Дати заявникові усні роз’яснення, що він має 
право оскаржити неправомірні дії члена ДВК, 
який повернув заявникові скаргу з письмови-
ми роз’ясненнями, до відповідного місцевого 
суду як адміністративного або до ОВК (стаття 
104)

1  Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, завтердженй постановою ЦВК № 
432 від  08.12.2009 р.
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2.5. Підготовка до розгляду 
звернення (скарги, заяви) 
на засіданні комісії

За бажанням (або дорученням комісії, 
голови ДВК) взяти участь у підготовці до 
розгляду звернення (скарги, заяви) на за-
сіданні комісії (стаття 29, ч. 5, п. 1)

За дорученням комісії (голови ДВК) визначені 
члени ДВК готують до розгляду на засіданні 
комісії питання, порушене у зверненні (скарзі, 
заяві), вивчають наведені обставини, в т. ч. до-
дані документи та докази (зокрема, відповідно 
до статті 97).
У разі необхідності — рішенням комісії витре-
бувати додаткові документи на підставі поло-
жень Закону (зокрема, статті 28, ч. 17).
За результатами попереднього розгляду готу-
ють проект рішення у формі постанови комісії 
з цього питання з урахуванням вимоги Закону 
до строків розгляду скарг (стаття 96, ч. 4).
До проекту постанови для розгляду на за-
сіданні додаються документи, які стосуються 
предмета скарги. Бажано підготувати доповід-
ну записку члена ДВК, який готував питання 
(Порядок ведення діловодства)

2.6. Розгляд звернення 
(скарги, заяви) на засіданні 
комісії

На засіданні ДВК сприяти дотриманню 
вимог Закону щодо порядку розгляду 
звернень (скарг, заяв), особливо в час-
тині строків розгляду (стаття 96, ч. 4), 
обов’язкового запрошення суб’єкта звер-
нення (заявника), суб’єкта оскарження та 
інших зацікавлених осіб (стаття 96, ч. 1), 
повноти рішення (стаття 28, ч. 14), закон-
ності рішення (стаття 98)

Розглянути звернення (скаргу, заяву) та при-
йняти рішення у повній відповідності до ви-
мог Закону, особливо в частині:
— строків розгляду (стаття 96, ч. 4);
— обов’язкового запрошення заявника, 
суб’єкта оскарження та інших зацікавлених 
осіб (стаття 96, ч. 1);
—законності рішення (стаття 98); 
—повноти, мотивованості і обґрунтованості 
рішення (стаття 28, ч. 14).
Довести прийняті рішення комісії (постанови) 
до відома зацікавлених осіб (стаття 28, ч. 16)

2.7. Розгляд скарг у день 
виборів (день повторного 
голосування)

Допомагати голові у прийманні скарг та 
підготовці їх до розгляду на засіданні ДВК

Належним чином оформлені скарги, які на-
дійшли під час голосування, розглянути на 
засіданні ДВК, яке розпочинається після закін-
чення голосування — о 20.00 (стаття 78, ч. 3)

3. Отримання попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях.
Уточнення списків виборців та внесення до них змін.
Отримання уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях.
3.1. Складання та передача 
попередніх списків вибор-
ців на звичайних виборчих 
дільницях

Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні списки виборців для 
кожної звичайної ВД та передають ці списки відповідним окружним виборчим комісіям не 
пізніше 17 грудня 2009 року (стаття 31, ч. 1, 6)

3.2. Отримання попере-
днього списку виборців від 
окружної виборчої комісії

Своїми діями сприяти додержанню вимог 
Закону (стаття 31, ч. 8) щодо порядку пе-
редачі попереднього списку виборців від 
ОВК до ДВК звичайної ВД

Напередодні прийняти рішення ДВК про ви-
значення осіб, уповноважених на отримання 
попереднього списку виборців від ОВК.
У ході засідання нагадати особам, які будуть 
отримувати список виборців в ОВК, про необ-
хідність пред’явлення в ОВК посвідчень членів 
ДВК та копії рішення ДВК про уповноваження 
їх на отримання списку виборців.
Отримати від ОВК один примірник попере-
днього списку виборців з повним дотриман-
ням процедури, встановленої Законом (стаття 
31, ч. 8):
• список передається не пізніш як за 20 днів 
до дня виборів (не пізніше 27 грудня 2009 
року);
• список отримують не менше 3-х членів 
відповідної ДВК (у т. ч. голова ДВК, а в разі 
неможливості — заступ ник голови ДВК або 
секретар);
• про передачу списків виборців складається 
акт за формою і в порядку, встановленому 
Законом, у двох примірниках (стаття 28, ч. 22, 
стаття 31 ч. 8)
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3.3. Надання попереднього 
списку виборців для загаль-
ного ознайомлення.
Повідомлення про вклю-
чення виборця до попере-
днього списку

Проконтролювати додержання припису 
Закону щодо надання попереднього спис-
ку виборців на звичайній ВД, отриманого 
ДВК від ОВК, для загального ознайомлен-
ня відповідно до вимог Закону (стаття 32, 
ч. 1).
Взяти активну участь у реалізації повнова-
ження ДВК щодо надсилання або достав-
ки в інший спосіб запрошень виборцям 
(стаття 32, ч. 2)

Надати попередній список для загального 
ознайомлення наступного дня після його 
отримання від ОВК (стаття 32, ч. 1).
Надіслати або доставити в інший спосіб кож-
ному виборцю іменне запрошення з повідо-
мленням про включення до попереднього 
списку виборців, адресу ДВК, її номер теле-
фону і розпорядок роботи, а також про час і 
місце голосування (стаття 32, ч. 2)

3.4. Загальний порядок 
ознайомлення із попере-
днім списком виборців

Сприяти реалізації прав громадян на без-
перешкодне ознайомлення з попереднім 
списком виборців на ВД відповідно до 
вимог Закону (стаття 32, ч. 3)

Забезпечити можливість безперешкодного 
ознайомлення з попереднім списком вибор-
ців відповідно до вимог Закону (стаття 32, 
ч. 3):
— безпосередньо у приміщенні ДВК;
— кожному громадянину України;
— знайомитись із відомостями у списку ви-
борців щодо себе або щодо інших осіб.
Вивісити на приміщенні дільничної виборчої 
комісії графік роботи комісії, затвердити гра-
фік чергувань членів виборчої комісії з метою 
забезпечення виборцям права на ознайом-
лення зі списком виборців

3.5. Загальний порядок 
оскарження неправильнос-
ті у списку виборців та роз-
гляду таких скарг дільнич-
ною виборчою комісією

Громадянин має право оскаржити допущені під час складання попереднього списку ви-
борців неправильності: невключення, неправильне включення, виключення зі списку, а 
також наявність чи відсутність відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пе-
ресуватись. Скарга особисто подається громадянином до ДВК (стаття 32, ч. 3, 4).
ДВК невідкладно розглядає скаргу на своєму засіданні з додержанням вимог Закону щодо 
належного кворуму (стаття 28, ч. 4, стаття 32, ч. 4). Термін «невідкладно» є оціночним по-
няттям та означає розгляд у максимально стислий строк. Повноваження ДВК щодо при-
йняття рішення за результатами розгляду скарги на неправильність у попередньому спис-
ку виборців є досить обмеженими — у разі виявлення неправильності у попередньому 
списку ДВК уповноважена лише звернутись до відповідних органів ведення Державного 
реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку (стаття 32, ч. 8). 
Таким чином, ДВК не має повноваження прийняти власне рішення про внесення зміни до 
попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення виборця зі 
списку. Саме цим обумовлена вимога про «невідкладність» розгляду ДВК скарги, а саме: 
необхідності аби за потреби надати органам ведення Державного реєстру виборців до-
статньо часу на перевірку обставин скарги та прийняття належних рішень.
За підсумком розгляду скарги ДВК приймає рішення, що оформлюється постановою (стат-
тя 28, ч. 14). Копія рішення у формі постанови ДВК видається заявнику у день його при-
йняття (стаття 98, ч. 5).
Скарга на неправильність у попередньому списку може бути подана не пізніше ніж за 
годину до закінчення голосування (стаття 32, ч. 5). Така скарга розглядається невідкладно 
без перерви у голосуванні (п.11.3 Порядку розгляду скарг).

3.6. До ДВК звичайної ВД 
надійшла скарга виборця 
на неправильності у попе-
редньому списку виборців:
— суб’єкта звернення зі 
скаргою не включено до 
попереднього списку ви-
борців за його виборчою 
адресою;
— іншого конкретного 
(конкретних) виборця (ви-
борців) не включено до по-
переднього списку вибор-
ців на виборчій дільниці;
— конкретного (конкрет-
них) виборця (виборців) 
неправильно включено до 
попереднього списку ви-
борців

Перевірити відповідність скарги вимогам 
Закону (стаття 32, ч. 4, стаття 95) щодо 
форми скарги, особливо у частині доказів, 
якими обґрунтовується скарга (стаття 95, 
ч. 2, п. 5).
Перевірити обставини, якими обґрунтову-
ється скарга. Перевірити відомості щодо 
відповідних осіб: громадянство України, 
вік, віднесення відповідної виборчої адре-
си (виборчих адрес) громадян до ВД, що 
підтверджено довідкою про включення 
до Державного реєстру виборців.
Сприяти повному додержанню процеду-
ри розгляду скарги про неправильності у 
списку виборців, встановленої Законом, 
та прийняттю комісією рішення у межах її 
компетенції, також встановленої Законом. 

Вирішити питання про відповідність скарги 
вимогам Закону щодо форми і змісту скарги 
(стаття 95). У разі невідповідності повернути 
скаргу заявникові не пізніше наступного після 
подання скарги дня (див. п. 2.3).
Перевірити обставини, якими обґрунтовуєть-
ся скарга.
Розглянути скаргу по суті та прийняти рішен-
ня за процедурою, визначеною Законом:
• розглянути скаргу невідкладно винятково 
на засіданні комісії (стаття 32, ч. 4);
• за підсумками розгляду прийняти рішення 
(див. п. 3.5) про звернення до органу ведення 
Державного реєстру виборців або про її від-
хилення (стаття 32, ч. 8).
Копію рішення (постанови) ДВК за підсумком 
розгляду скарги видати заявнику у день його 
прийняття (стаття 98, ч 5)
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3.7. До ДВК звичайної ВД 
надійшла скарга виборця 
на неправильності у попе-
редньому списку виборців, 
яка містить неперсоніфіко-
вані відомості загального 
характеру — не про кон-
кретну особу (осіб), а про 
явища чи події, які на думку 
заявника скарги, свідчать 
про наявність неправиль-
ності у попередньому спис-
ку виборців

Перевірити скаргу на відповідність вимо-
гам Закону (стаття 32, ч. 4, стаття 95)

Повернути скаргу заявникові як таку, що 
оформлена без дотримання вимог Закону, 
зокрема — без чітко сформульованих вимог 
(стаття 96, ч. 3, стаття 95, Порядок розгляду 
скарг)

3.8. Виборець, який оскар-
жував до ДВК неправиль-
ності у попередньому 
списку виборців, незадо-
волений рішенням ДВК, 
прийнятим за результатами 
розгляду його скарги

Роз’яснити виборцю, що як заявник скарги він може оскаржити рішення ДВК до відпо-
відної ОВК (стаття 28, ч. 18, стаття 104) чи до місцевого суду (статті 172, 176 Кодексу 
адміністративного судочинства України) або подати скаргу на неправильності у списках 
виборців до ОВК чи органу ведення Державного реєстру виборців чи позовну заяву до 
місцевого суду (стаття 173 Кодексу адміністративного судочинства України)

3.9. Громадянин прибув 
до приміщення ДВК та має 
намір подати скаргу на 
неправильність у списку 
виборців

Роз’яснити виборцю, що його скарга буде зареєстрована в установленому порядку та не-
відкладно розглянута на засіданні ДВК. Водночас, повідомити виборцю, що компетенція 
ДВК стосовно вирішення по суті скарг цієї категорії є дуже обмеженою, і навіть у разі ви-
явлення комісією неправильностей ДВК зможе лише звернутись до відповідного органу 
ведення Державного реєстру виборців щодо усунення неправильностей у списку вибор-
ців. З урахуванням цього запропонувати виборцю остаточно визначитись, має він все ж 
таки намір подати скаргу до ДВК чи вирішить звернутись до відповідного органу ведення 
Державного реєстру виборців як ефективнішого способу практичного досягнення резуль-
тату (стаття 32, ч. 8, стаття 28, ч. 2 Закону України «Про Державний реєстр виборців») 

3.10. Складання та пере-
дача уточнених списків 
виборців на звичайних ви-
борчих дільницях

Органи ведення Державного реєстру виборців складають уточнені списки виборців для 
кожної звичайної ВД та не пізніше 13 січня 2010 року передають ці списки відповідним 
окружним виборчим комісіям (стаття 34, ч. 10, 11, стаття 28, ч. 7, 8 Закону України «Про 
Державний реєстр виборців»)

3.11. Отримання уточне-
ного списку виборців від 
окружної виборчої комісії

Своїми діями сприяти додержанню вимог 
Закону щодо термінів (стаття 34, ч. 12) та 
порядку передачі (стаття 31, ч. 8) уточ-
неного списку виборців від ОВК до ДВК 
звичайної ВД

Отримати від ОВК один примірник уточнено-
го списку виборців з повним дотриманням 
термінів та процедури, встановлених Законом 
(стаття 31, ч. 8, стаття 34, ч. 12):
• список передається невідкладно, але не 
пізніш як за 2 дні до дня виборів (не пізніше 14 
січня 2010 року );
• список отримують не менше 3-х членів 
відповідної ДВК (у т. ч. голова ДВК, а у разі 
неможливості — заступ ник голови ДВК або 
секретар);
• про передачу списків виборців складається 
акт за формою і в порядку, встановленими 
Законом, у двох примірниках (стаття 28, ч. 22, 
стаття 31, ч. 8).
Варто пам’ятати, що Закон не передбачає 
повернення попереднього списку виборців 
окружній виборчій комісії. Попередній список 
виборців залишається у дільничній виборчій 
комісії

3.12. Після одержання уточ-
неного списку виборців на 
звичайній ВД виявилось, 
що не усі члени ДВК вклю-
чені до списку виборців на 
цій ВД

Своїми діями сприяти виконанню вимог 
Закону про включення окружною вибор-
чою комісією членів ДВК звичайної ВД до 
списку виборців на відповідній ВД (стаття 
34, ч. 9), у т.ч. ініціювати внесення до по-
рядку денного засідання ДВК проектів 
рішень про звернення до ОВК щодо вклю-
чення до списку виборців на відповідній 
ВД членів ДВК

Повідомити в ОВК про факт невключення чле-
нів ДВК до уточненого списку виборців для 
прийняття цієї комісією рішення, що передба-
чене Законом (стаття 34, ч. 9)
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3.13. Безпосереднє вне-
сення змін до уточненого 
списку виборців

Сприяти додержанню встановленого 
Законом порядку безпосереднього вне-
сення змін до уточненого списку виборців 
дільничною виборчою комісією, зокрема 
в частині строків внесення змін, переліку 
членів ДВК, які мають право вносити змі-
ни, та способу внесення змін

Безпосередньо внести зміни до списку ви-
борців із дотриманням вимог Закону, зокрема 
в частині:
• строків внесення змін:
— невідкладно після отримання рішення ОВК 
про включення членів ДВК до списку (стаття 
35, ч. 2, п. 2);
— невідкладно після отримання рішення міс-
цевого суду (стаття 35, ч. 2, п. 1);
— невідкладно після отримання повідо-
млення органу ведення Державного реєстру 
виборців щодо усунення кратного включення 
виборця у списку виборців (стаття 35, ч. 2, п. 
3). Зміни вносяться не пізніш як за два дні до 
дня виборів, а в день голосування — в поряд-
ку, встановленому цим Законом;
• членів ДВК, які вносять зміни:
— голова ДВК, заступник голови та секретар 
ДВК (внесення змін до списку виборців здій-
снюється колегіально, за згодою кожної з цих 
осіб.):
• підстав внесення зміни:
— на підставі рішення ОВК (стаття 35, ч. 2, п. 2);
— на підставі рішення місцевого суду (стаття 
35, ч. 2, п. 1);
— на підставі повідомлення органу ведення 
Державного реєстру виборців щодо усунення 
кратного включення виборця у списку вибор-
ців (стаття 35, ч. 2, п. 3);
• способу внесення змін (стаття 35, ч. 5, 6):
— внесення відомостей про виборця, якого 
включено до списку виборців, в кінці списку. 
У графі «Примітка» зазначаються дата і номер 
рішення ОВК або дата рішення суду про вклю-
чення виборця до списку виборців;
— виключення із списку виборців здійсню-
ється шляхом викреслення, що засвідчується 
записом «Виключено» та підписами голови і 
секретаря ДВК у графі «Примітка». У цій графі 
поруч із прізвищем виборця зазначаються 
дата і номер рішення ОВК, дата рішення суду 
про виключення виборця із списку або по-
відомлення органу ведення Державного реє-
стру виборців;
• дій щодо усунення можливої кратності 
включення виборців до списків (стаття 35, ч. 7):
— про внесені зміни до списку виборців на 
підставі рішення суду ДВК невідкладно повідо-
мляє відповідний орган ведення Державного 
реєстру виборців 

3.14. У день виборів гро-
мадянин має намір подати 
до ДВК скаргу на непра-
вильність у списку виборців 
(невключення, неправиль-
не включення, виключення 
виборця зі списку або наяв-
ність чи відсутність відмітки 
про постійну нездатність 
виборця самостійно пере-
суватись)

Роз’яснити виборцю, що його скарга буде зареєстрована в установленому порядку та роз-
глянута невідкладно (стаття 32, ч. 4, 5) без перерви у голосуванні (п. 11.3. Порядку роз-
гляду скарг). 
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3.15. З’явившись на ВД у 
день голосування, вибо-
рець виявив неточності у 
написанні його прізвища 
(імені, по батькові, дати на-
родження)

У своїх діях керуватись ч. 8 ст. 35 Закону, відповідно до якої у разі наявності неточностей 
та технічних описок в уточненому списку виборців, якщо, незважаючи на такі неточності 
та технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув 
на виборчу дільницю для голосування, члени ДВК — голова, заступник голови, секретар, 
діючи колегіально, можуть виправляти такі описки і неточності до списку виборців.
Голові, заступнику голови та секретарю ДВК прийняти колегіальне рішення про те, чи до-
зволяє помилка у написанні прізвища виборця у списку виборців ідентифікувати
його як виборця, що прибув на виборчу дільницю. При цьому порівнюються інші відомос-
ті у списку виборця і у документі, що посвідчує його особу.
У разі, якщо є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на ви-
борчу дільницю для голосування, члени ДВК — голова, заступник голови, секретар, — ді-
ючи колегіально, вносять виправлення у прізвище (ім’я, по батькові, дату народження) 
виборця у списку виборців, одночасно посвідчивши таке виправлення своїми підписами у 
графі «Примітка» (стаття 35, ч. 8)

3.16. У день голосування 
у приміщення для голо-
сування прибув виборець, 
по батькові якого у паспорті 
зазначено як «Євгенійо-
вич». Водночас у списку ви-
борців відомості стосовно 
цього виборця зазначені як 
«Євгенович»

Своїми діями сприяти встановленню під-
стави для виправлення неточності у писку 
(стаття 35, ч. 8) або надання виборцю 
рекомендації щодо звернення зі скаргою 
на неправильність у списку порядку, вста-
новленому Законом (стаття 32, ч. 4, 5, 6)

Голова, заступник голови та секретар ДВК 
повині пересвідчитись, що прибув саме той 
виборець, якого включено до списку. Для цьо-
го слід перевірити правильність зазначення 
усіх інших відомостей щодо цього виборця, 
окрім його по батькові, а саме: прізвища, імені, 
дати народження. Оскільки виборча адреса у 
більшості виборців співпадає з адресою місця 
проживання, доцільно звернути увагу і на ці 
відомості. У разі збігу цих відомостей є під-
стави вважати наявність неточності у списку 
виборців, яка усувається головою, заступ-
ником голови чи секретарем ДВК в порядку, 
передбаченому Законом (стаття 35, ч. 8). Якщо 
ж, окрім відмінності у по батькові, наявні інші 
розбіжності, є підстави для висновку про не-
правильність включення виборця до списку, 
що може бути усунуто лише шляхом звернен-
ня зі скаргою в порядку, встановленому Зако-
ном (стаття 32, ч. 4, 5, 6). У цьому разі голова, 
заступник голови або секретар ДВК можуть 
роз’янити виборцю порядок оскарження та 
порекомендувати йому звернутись зі скар-
гою до місцевого суду або до органу ведення 
Державного реєстру виборців як найбільш 
ефективний спосіб усунення неправильності у 
списку виборців

3.17. До ДВК надійшла 
скарга громадянина на 
неправильності у попере-
дньому списку виборців, у 
якій названі імена виборців, 
які виїхали з населеного 
пункту («на заробітки» або 
з інших причин) і тривалий 
час перебувають за межами 
виборчої дільниці (населе-
ного пункту, України)

Висловити власну позицію стосовно того, 
що неофіційні відомості про виїзд вибор-
ців не можуть бути підставою для виклю-
чення цих виборців із списку виборців, 
адже завжди є вірогідність, що ці виборці 
саме у день виборів перебуватимуть у 
місці постійного проживання і візьмуть 
участь у виборах.
Наполягати на тому, що виключення цих 
виборців зі списку виборців на звичайній 
ВД може мати місце лише після включен-
ня таких виборців до списків на закордон-
них ВД та подальшого направлення по-
відомлення ДВК закордонної ВД про таке 
включення до ЦВК. За подібних обставин 
підтримати рішення ДВК щодо відмови у 
задоволенні скарги.

Відхилити скаргу на неправильності у списку 
виборців як таку, що ґрунтується на неофіцій-
них відомостях про виїзд виборців за межі 
населеного пункту (або за межі України)
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3.18. До ДВК надійшла скар-
га громадянина на непра-
вильність у попередньому 
списку виборців. У скарзі 
заявник стверджує, що 
адреса місця його постійно-
го проживання зареєстро-
вана в іншому населеному 
пункті, але громадянин 
працює у тому населеному 
пункті, де знаходиться від-
повідна звичайна ВД, до 
списку якої громадянин 
хоче бути включеним

Своїми діями сприяти розглядові скарги 
у повній відповідності до вимог Закону 
(стаття 32, ч. 4, 5, 8) 

Виходити з того, що, згідно із положеннями 
Закону, до попереднього списку виборців на 
виборчій дільниці включаються громадяни, 
яким виповнилося або на день виборів випо-
вниться 18 років і які мають право голосу, та 
виборча адреса яких, відповідно до відомос-
тей Державного реєстру виборців, належить 
до цієї виборчої дільниці (стаття 31, ч. 3). Та-
ким чином, включення виборця до списку на 
тій ВД, до якої належить його виборча адреса, 
не є неправильністю у списку, а навпаки — 
свідчить про додержання Закону. Отже, ДВК 
має відмовити громадянину у задоволенні 
такої скарги

4. Складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

4.1. До ДВК спеціальної 
ВД керівниками закладів, 
установ, капітанами суден, 
командирами військових 
частин, де утворені спеці-
альні ВД, подані відомості 
про виборців, які перебу-
ватимуть у день виборів у 
відповідних закладах, уста-
новах, на суднах, у військо-
вих частинах. Ці відомості 
відповідають вимогам Зако-
ну та подані вчасно (стаття 
36, ч. 1, 2, 3)

Проаналізувати подання керівників закла-
дів, установ, капітанів суден, командирів 
військових частин, де утворені спеціальні 
ВД, відомості про виборців, які перебува-
тимуть у день виборів у відповідних за-
кладах, установах, на суднах, у військових 
частинах. Переконатися у їх відповідності 
вимогам Закону (стаття 36, ч. 1, 2, 3). 
Своїми діями сприяти складанню списку 
виборців з додержанням порядку та у 
строк, що встановлені Законом (стаття 36, 
ч. 1, 2, 3)
Підтримати рішення (постанову) ДВК про:
o складання (затвердження) списку ви-
борців на спеціальній ВД;
o надання списку виборців для загально-
го ознайомлення (стаття 36, ч. 4);
o передачу відомостей про включених 
до списку виборців відповідним органам 
ведення Державного реєстру виборців за 
виборчими адресами цих виборців (стат-
тя 36, ч. 9)

На підставі відомостей, поданих керівниками 
закладів, установ, капітанами суден, командира-
ми військових частин, де утворені спеціальні ВД, 
про виборців, які перебуватимуть у день вибо-
рів у відповідних закладах, установах, на суднах, 
у військових частинах (стаття 36, ч. 1, 2, 3):
— скласти список виборців на відповідній спе-
ціальній ВД;
— прийняти рішення ДВК:
• про затвердження списку виборців;
• про надання списку виборців для загального 
ознайомлення;
• про передачу відомостей про включених до 
списку виборців відповідним органам ведення 
Державного реєстру виборців за виборчими 
адресами цих виборців.
Скласти список виборців за формою, встанов-
леною ЦВК.
Скласти список виборців у строк:
— до 9 січня 2010 р. (включно) — на спеціаль-
них ВД, утворених у стаціонарних лікувальних 
закладах (стаття 36, ч. 2);
— до 1 січня 2010 р. (включно) на спеціальних 
ВД, утворених в інших закладах, установах (стат-
тя 36, ч. 1)
— до  9 січня 2010 р. включно на спеціальних 
ВД, утворенних у разі утворення спеціальної ви-
борчої дільниці у винятковому випадку (стаття 
36, ч. 12)

4.2. Керівники закладів, 
установ, капітани суден, 
командири військових час-
тин, де утворені спеціальні 
ВД, не подають у встановле-
ний законодавством строк 
відомості про виборців, що 
затримує процес складання 
списку виборців, подання 
його на ознайомлення та 
уточнення списку

Внести пропозиції щодо звернення ДВК 
до керівників відповідних закладів, уста-
нов, капітанів суден, командирів військо-
вих частин, де утворені спеціальні ВД, про 
прискорення подання відомостей про 
виборців, які у день виборів будуть пере-
бувати у відповідних закладах, установах, 
на суднах, у військових частинах

Звернутися до керівників відповідних за-
кладів, установ, капітанів суден, командирів 
військових частин, де утворені спеціальні ВД, 
з вимогою невідкладно (або у встановлений 
ДВК строк) подати відомості про виборців, які 
у день виборів будуть перебувати у відповід-
них закладах, установах, на суднах, у військо-
вих часинах, (стаття 36, ч, 1, 2).
Установити строки для подання відомостей 
відповідно до положень Закону:
— до 7 січня 2010 р, (включно) — для керів-
ників стаціонарних лікуваль них закладів, де 
утворені спеціальні ВД;
— до 31 грудня 2009 р, (включно) — для ке-
рівників інших закладів, установ, де утворені 
спеціальні ВД.
За наявності підстав оскаржити до місцевого 
суду бездіяльність відповідних посадових осіб 
(статті 174, 176 Кодексу адміністративного 
судочинства України)
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4.3. Подані керівниками за-
кладів, установ, капітанами 
суден, командирами вій-
ськових частин, де утворені 
спеціальні ВД, відомості 
про виборців, які перебва-
тимуть у день виборів у від-
повідних закладах, устано-
вах, на суднах, у військових 
частинах, не відповідають 
вимогам Закону, зокрема в 
частині:
• складу відомостей про 
виборців;
• включення до подання 
осіб, які не є виборцями;
• відомості не підписані 
або підписані неналежною 
посадовою особою, або не 
засвідчені печаткою закла-
ду, установи (стаття 36, ч. 3)

Ретельно проаналізувати подання на 
предмет відповідності вимогам Закону 
(стаття 36, ч. 1, 2, 3). Особливу увагу при-
ділити питанням:
- відповідності вимогам Закону складу 
відомостей про виборців;
- чи є особи, включені до подання, ви-
борцями;
- чи є відомості про виборців достовір-
ними.
За необхідності поставити на обговорен-
ня питання про прийняття рішення ДВК 
про витребування від керівників відповід-
них закладів і установ для ознайомлення 
документів, які містять необхідну інфор-
мацію про виборців або засвідчують їх 
перебування у відповідному закладі чи 
установі.
Висловити власну позицію щодо необ-
хідності прийняття комісією рішення про 
повернення подання відповідним керів-
никам для невідкладного доопрацювання 
та внесення у вигляді, що відповідає ви-
могам Закону

Прийняти рішення про витребування від 
керівників відповідних закладів і установ до-
кументів для ознайомлення, які містять необ-
хідну інформацію про виборців або засвідчу-
ють їх перебування у відповідному закладі чи 
установі (стаття 36, ч. 1, 2, 3).
У разі невідповідності вимогам Закону відо-
мостей про виборців, які перебуватимуть у 
день виборів у відповідних закладах, устано-
вах, на суднах, у військових частинах, де утво-
рені спеціальні ВД (стаття 20, ч. 4):
• рішенням комісії повернути відповідні по-
дання керівникам закладів, установ, капітанам 
суден, командирами військових частин, де 
утворені спеціальні ВД, з вимогою невідклад-
но (або у встановлений ДВК строк) внести 
подання відповідно до вимог Закону щодо:
- відповідності вимогам Закону (стаття 31, ч. 4) 
складу відомостей про виборців;
- включення до подання осіб, які є виборцями 
(стаття 36, ч. 1, 2);
- достовірності відомостей про виборців (стат-
тя 36, ч. 1, 2);
- підписання відомостей керівником закладу 
та засвідчення печаткою закладу, установи 
(стаття 36, ч. 3)

4.4. Передача відомостей 
про включених до списку 
виборців відповідним ор-
ганам ведення Державного 
реєстру виборців за вибор-
чими адресами цих вибор-
ців (стаття 36, ч. 9, 12)

Контролювати додержання порядку, вста-
новленого Законом (стаття 36, ч. 9, 12), 
щодо передачі відомостей про включених 
до списку виборців відповідним органам 
ведення Державного реєстру виборців за 
виборчими адресами цих виборців з тим, 
аби вчасно було здійснено виключення 
таких виборців за списків на тих звичай-
них ВД, до яких належать виборчі адреси 
відповідних виборців 

Невідкладно передати відповідним органам 
ведення Державного реєстру виборців за ви-
борчими адресами виборців, включених до 
списку на спеціальній ВД, відомості про таких 
виборців (стаття 36, ч. 9). Зазначені відомості 
передаються невідкладно після складання 
списку виборців, а також у разі внесення по-
дальших змін до списку (стаття 36, ч. 13)

4.5. Загальний порядок 
оскарження неправиль-
ності у списку виборців на 
спеціальній ВД (стаття 36, ч. 
5, 6, 7, 8)

 Законом передбачена можливість оскарження неправильності у списку виборців на спе-
ціальній ВД до ДВК або до суду. Зокрема, громадянин має право звернутися до ДВК або 
безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених під час 
складання списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного 
включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наяв-
ності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися 
(стаття 36, ч. 5).

 9Оскарження до ДВК (стаття 36, ч. 6, 7, 8):
• форма скарги встановлена статтею 95 Закону (без зазначення суб’єкта оскарження);
• скарга особисто подається громадянином до ДВК;
• скарга розглядається у дводенний строк на найближчому засіданні комісії, як правило, 
у присутності суб’єкта звернення зі скаргою. При цьому має бути додержана вимога Зако-
ну стосовно належного кворуму на засіданні ( стаття 28, ч. 4);
• про час найближчого засідання комісії суб’єкта звернення із скаргою повідомляє член 
комісії, який прийняв скаргу;
• скарга може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня виборів, а скарга, подана до 
після зазначеного строку, не розглядається;
• за підсумком розгляду скарги ДВК зобов’язана прийняти рішення про внесення змі-
ни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги, яке 
оформлюється постановою комісії з додержанням вимог Закону ( стаття 28, ч. 14); 
• копія рішення видається суб’єкту звернення зі скаргою у день його прийняття.

 9Оскарження до суду (стаття 36, ч. 8, стаття 32, ч. 6):
• позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду не пізніше ніж 
за одну годину до закінчення голосування

4.6. Виборець поступив до 
стаціонарного лікувального 
закладу упродовж періоду 
з 7 до 13 січня 2010 року 
(включно)

Сприяти додержанню порядку внесення 
змін до списку виборців, встановленому 
Законом (стаття 36, ч. 10). Переконатись у 
тому, що ДВК ПОВІДОМИЛА ОРГАН веден-
ня Державного реєстру виборців про таку 
зміну (стаття 36, ч. 12)

Уточнити список та внести зміни до списку 
виборців на підставі подання керівника ліку-
вального закладу шляхом включення такого 
виборця до списку (стаття 36, ч. 10).
Про таке включення невідкладно повідомити 
відповідний орган ведення Державного реє-
стру виборців (стаття 36, ч. 13)
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4.7. Виборець, який посту-
пив до стаціонарного лі-
кувального закладу, бажає 
проголосувати за місцем 
проживання (у тому ж на-
селеному пункті)

Роз’яснити виборцю, у який спосіб він 
може проголосувати відповідно до Зако-
ну (стаття 36, ч. 11)

Роз’яснити виборцю, що він має право (стаття 
36, ч. 11, стаття 77, ч. 1) до 20.00 16 січня 2010 
року звернутися із заявою до ДВК звичайної 
ВД, до якої належить виборча адреса цього 
виборця, з проханням забезпечити йому голо-
сування за місцем перебування (див. п. 10.3). У 
такому випадку виборець не включається до 
списку виборців на спеціальній ВД

5. Офіційні спостерігачі

5.1. Присутність офіційних 
спостерігачів на засіданнях 
комісії, під час голосування 
у приміщенні ДВК та здій-
снення ними інших прав, 
передбачених Законом.

Сприяти безперешкодному і повному 
додержанню вимог Закону щодо прав 
офіційних спостерігачів, передусім права 
бути присутнім на засіданні виборчих 
комісій, у т. ч. під час підрахунку голосів 
та встановленні результатів, під час голо-
сування у приміщенні ДВК, а також усіх 
інших прав спостерігачів.
Пам’ятати, що ДВК не має права прийняти 
рішення щодо позбавлення офіційного 
спостерігача права бути присутнім у при-
міщенні для голосування під час голосу-
вання, оскільки голосування відбувається 
не у режимі засідання комісії (стаття 28, 
ч. 11)

Забезпечити повне додержання вимог Закону 
щодо прав офіційних спостерігачів, передусім 
права бути присутнім (без додаткового до-
зволу і запрошення) на засіданнях ДВК, у т. 
ч. під час підрахунку голосів та встановленні 
результатів, у приміщенні для голосування під 
час голосування, а також усіх інших прав спо-
стерігачів (стаття 28, ч. 9, стаття 69, ч. 7).
У разі, якщо офіційних спостерігачів від одно-
го кандидата на пост Президента України та 
партії (блоку), яка його висунула, — разом 
більше двох, повідомити, офіційних спостері-
гачів про те, що хтось з них (як правило, той, 
хто прийшов пізніше) має покинути засідання 
(приміщення для голосування) (стаття 28, ч. 9)

5.2. Перед засіданням ко-
місії чи під час проведення 
голосування офіційний 
спостерігач звертається 
до голови чи іншого члена 
ДВК з проханням «зареє-
струвати його»

Роз’яснити спостерігачеві, що ДВК не 
уповноважена здійснювати реєстрацію 
спостерігачів. Таким повноваженням 
наділено лише ОВК (стаття 26, ч. 1, п. 14). 
Водночас під час засідання ДВК упродовж 
голосування ДВК здійснює облік при-
сутніх офіційних спостерігачів та інших 
відповідних осіб з тим, аби забезпечити 
додержання вимог Закону стосовно від-
повідної максимальної кількості осіб, 
які можуть одночасно перебувати на 
засіданні виборчої комісії чи під час про-
ведення голосування (стаття 28, ч. 9)

Забезпечити ведення обліку офіційних спо-
стерігачів, які присутні на засіданні комісії або 
у приміщенні для голосування під час голосу-
вання з тим, аби були додержані вимоги статті 
28, ч. 9 Закону

6. Виборчі бюлетені

6.1. Організаційні заходи 
для забезпечення отри-
мання виборчих бюлетенів 
дільничним виборчим ко-
місіям від ОBK

Взяти участь у засіданні ДВК з прийняття 
рішення про затвердження складу членів 
ДВК, які повинні отримати на засіданні 
ОВК виборчі бюлетені і витяг з протоколу 
цього засідання ОВК (стаття 73, ч.3).
Проконтролювати, щоб під час отриман-
ня виборчих бюлетенів було дотримано 
терміни, визначені Законом, — не раніше 
як за 3 дні до виборів (стаття 73, ч.3).
Проконтролювати дотримання таких ви-
мог до складу членів ДВК, які мають отри-
мати виборчі бюлетені:
1) не менше 3 осіб;
2) визначені члени ДВК повинні пред-
ставляти різних кандидатів на пост 
Президента України (стаття 73, ч. 3, по-
станова Цвк від 20.11.2009 р. № 361 
«Про Роз’яснення щодо порядку передачі 
виборчим комісіям виборчих бюлетенів 
з виборів Президента України 17 січня 
2010 року» — далі постанова ЦВК від 
20.11.2009 р. № 361)

Прийняти рішення про затвердження складу 
членів ДВК, які отримають на засіданні ОВК 
бюлетені і інші виборчі документи для забез-
печння вимог, визначених статтею 73, ч. 3.
Узгодити з окружною виборчою комісією час 
(дату) засідання ОВК (з передачі бюлетенів) та 
рекомендований час прибуття на засідання 
ОВК членів ДВК.
Узгодити з відділом (управлінням) МВС час 
прибуття представника МВС для супроводу 
виборчих бюлетенів з ОВК на ДВК.
Забезпечити членів ДВК і представника МВС 
автомобілем для транспортування виборчих 
бюлетенів з ОВК на ДВК.
Призначити дату і орієнтовний час засідання 
ДВК для забезпечння вимоги статті 73, ч. 10 
Закону щодо невідкладного проведення за-
сідання ДВК після прибуття членів ДВК з ви-
борчими бюлетенями.
Визначеним членам ДВК прибути на засідан-
ня ОВК у визначений час і отримати від ОBK 
виборчі бюлетені з повним дотриманням ви-
мог Закону (стаття 73, ч. 3), зокрема:
• передача виборчих бюлетенів здійснюєть-
ся не раніше як за 3 дні до дня виборів (з 14 
січня 2010 року);
• передача виборчих бюлетенів здійснюєть-
ся на засіданні ОBK;
• кожній ДВК передаються всі виборчі бю-
летені, на яких зазначено номер відповідної 
виборчої дільниці (стаття 73, ч. 7);
• від імені кожної ДВК виборчі бюлетені при-
ймають не менше 3-х членів цієї ДВК (пред-
ставників різних кандидатів);
• про передачу ДВК виборчих бюлетенів 
складається протокол за формою, встановле-
ною ЦВК.
Витяг з протоколу із зазначенням відомостей, 
що стосуються відповідної ДВК, надається 
кожній ДВК
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6.1-1. Особливості передачі 
виборчих бюлетенів діль-
ничним виборчим комісіям 
закордонних виборчих 
дільниць

При реалізації цієї процедури відповідні ДВК мають виходити з того, що відповідно до ч. 6 
статті 73 Закону порядок передачі виборчих бюлетенів ДВК закордонних дільниць вста-
новлюється Центральною виборчою комісією. Такий Порядок затверджений постановою 
ЦВК від 26 жовтня 2009 року №197 «Про Порядок передачі виборчих бюлетенів з виборів 
Президента України 17 січня 2010 року дільничним виборчим комісіям закордонних ви-
борчих дільниць» (далі — Порядок передачі виборчих бюлетенів).
На сьогодні цей Порядок містить такі особливості:
1) передача виборчих бюлетенів на виборчі дільниці здійснюється через посередництво 
Міністерства закордонних справ України. Уповноважений представник МЗС отримує ви-
борчі бюлетені на засіданні ЦВК у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, 
включених до списку виборців на закордонній ВД;
2) Порядок чітко не встановлює термінів отримання уповноваженим представником МЗС 
виборчих бюлетенів від ЦВК. Проте, встановлює вимогу — термін передачі має бути такий, 
щоб забезпечити надходження бюлетенів до ДВК закордонних ВД не раніш як за три дні 
до дня виборів;
3) виборчі бюлетені передаються Центральною виборчою комісією з зазначенням номера 
дільниці; на виборчі дільниці, створені «у виняткових випадках», виборчі бюлетені переда-
ються без зазначення номера ВД у кількості, що дорівнює кількості громадян, включених 
до списку виборців на ВД на день отримання виборчих бюлетенів, з резервом, затвердже-
ним ЦВК;
4) про факт передачі виборчих бюлетенів Центральною виборчою комісією уповноваже-
ному представникові МЗС складається протокол у двох примірниках, який підписується 
присутніми на засіданні членами ЦВК (та іншими особами, присутніми на засіданні, відпо-
відно до Порядку) та уповноваженим представником МЗС. Перший примірник протоколу 
зберігається в ЦВК, другий разом з витягами із протоколу передається представнику МЗС. 
Витяг виготовляється для кожної закордонної ВД;
5) транспортування виборчих бюлетенів здійснюється до МЗС у супроводі працівників 
органів внутрішніх справ України;
6) доставка виборчих бюлетенів ДВК закордонних ВД здійснюється Міністерством закор-
донних справ України дипломатичною, командирською поштою або в інший визначений 
МЗС спосіб, не пізніше як за один день до дня виборів або дня повторного голосування.
У цьому зв’язку ДВК закордонних ВД рекомендується:
1) прийняти рішення про визначення не менше трьох членів ДВК, які повинні отримати 
виборчі бюлетені для закордонної ВД від представника МЗС, який доставить ці бюлетенів. 
До складу членів ДВК, які мають отримати виборчі бюлетені від представника МЗС по-
винен ввійти голова комісії, а у разі його відсутності — заступник голови або секретар 
комісії;
2) голові ДВК погодити час отримання виборчих бюлетенів для ВД від представника МЗС;
3) членам ДВК запланувати проведення засідання ДВК на дату і час після отримання ви-
борчих бюлетенів від представника МЗС;
4) для отримання виборчих бюлетенів члени ДВК закордонної ВД повинні мати з собою 
печатку комісії.
Про отримання (приймання) членами ДВК закордонної ВД виборчих бюлетенів від пред-
ставника МЗС складається акт у трьох примірниках, які підписуються членами ДВК закор-
донної ВД, представником МЗС (особою, яка доставила виборчі бюлетені) та скріплюється 
печаткою комісії. У цьому акті зазначається кількість отриманих виборчих бюлетенів від-
повідно до відомостей, поданих у витягу з протоколу засідання ЦВК. Перший примірник 
зазначеного акта надсилається до МЗС для передачі Центральній виборчій комісії, другий 
залишається в особи, яка доставила виборчі бюлетені, третій зберігається в ДВК.
Після отримання виборчих бюлетенів членами ДВК закордонної ВД проводиться засідан-
ня виборчої комісії. На засіданні члени ДВК мають здійснити такі дії:
1) перерахувати отримані виборчі бюлетені;
2) проставити на виборчих бюлетенях печатку комісії;
3) проставити на виборчих бюлетенях, призначених для голосування на закордонних ВД, 
утворених у винятковому випадку, та контрольному талоні номер відповідної ВД.
У разі виявлення невідповідності між підрахованою кількістю виборчих бюлетенів та кіль-
кістю, зазначеною у витягу із протоколу ЦВК, ДВК складає акт по таку невідповідність (із 
зазначенням встановленої рішенням ДВК причини невідповідності) у двох примірниках: 
один примірник акта надсилається до МЗС для передачі Центральній виборчій комісії, 
інший залишається у ДВК. У разі складення такого акту кількість бюлетенів, виявлена після 
перерахунку на виборчій дільниці, є кількістю бюлетенів, отриманих виборчою комісією.

6.2. Транспортування ви-
борчих бюлетенів до при-
міщення ДВК

Члени ДВК транспортують виборчі бюлетені до приміщення ДВК у супроводі працівника 
органів внутрішніх справ (стаття 73, ч. 9)
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6.3. Приймання виборчих 
бюлетенів дільничною 
виборчою комісією. Про-
ведення засідання ДВК 
після прибуття членів ДВК з 
виборчими бюлетенями на 
вибору дільницю

Прибути на виборчу дільницю у визначені 
день, годину для участі в засіданні ДВК.
Проконтролювати додержання вимог 
Закону щодо приймання виборчих бюле-
тенів (стаття 73, ч. 10)

Прийняти виборчі бюлетені відпо відно до ви-
мог Закону (стаття 73, ч. 10), зокрема:
• приймання виборчих бюлетенів відбуваєть-
ся на засіданні ДВК;
• приймання виборчих бюлетенів відбуваєть-
ся невідкладно після прибуття членів ДВК, які 
їх отримали;
• виборчі бюлетені перераховуються члена-
ми ДВК;
• на виборчих бюлетенях (у визначених міс-
цях) проставляється печатка ДВК

6.4. Кількість виборчих бю-
летенів, встановлена пере-
рахуванням ДВК, не відпо-
відає кількості, зазначеній 
у витягу з протоколу ОBK 
про передачу виборчих 
бюлетенів

Наполягати на складанні акта про вияв-
лену невідповідність згідно з вимогами 
Закону (стаття 73, ч. 10).
Проконтролювати правильність складан-
ня акта про виявлену невідповідність:
1) акт має бути складений за формою, 
затвердженою постановою ЦВК від 
20.11.2009 р. № 361;
2) акт має бути підписаний всіма присут-
німи на засіданні членами ДВК, їх підписи 
мають бути скріплені  
печаткою виборчої комісії (стаття 29, 
ч. 22, додаток 5 до постанови ЦВК від 
20.11.2009 р. № 361);
3) акт має бути складений у двох примір-
никах (стаття 73, ч. 10)

Скласти акт про виявлену невідповідність 
кількості виборчих бюлетенів, встановленої 
перерахуванням ДВК, кількості, зазначеній у 
витягу з протоколу ОВК про передачу вибор-
чих бюлетенів (стаття 73, ч. 10, стаття 29, ч. 
22). Зазначити в акті причини невідповідності, 
встановлені рішенням ДВК.
Рекомендовано негайно повідомити про 
виявлену невідповідність окружну виборчу 
комісію.
Один примірник акта передати до ОВК, другий 
— зберігати у ДВК.
Кількістю виборчих бюлетенів, отриманих 
ДВК, вважається кількість, встановлена на 
засіданні ДВК та зафіксована в акті про роз-
ходження

6.5. Зберігання виборчих 
бюлетенів у приміщенні 
ДВК.

Сприяти забезпеченню зберігання ви-
борчих бюлетенів з повним дотриманням 
ви мог Закону (стаття 73, ч. 11).
Проконтролювати, щоб під час опечату-
вання сейфу (металевої шафи) на стрічці 
були проставлені підписи усіх присутніх 
на  засіданні членів ДВК та печатка комісії 
(стаття 73, ч. 11)

Зберігати виборчі бюлетені відповідно до ви-
мог Закону (стаття 73, ч.11), зокрема:
• у приміщенні ДВК, у сейфі (металевій шафі);
• сейф (металева шафа) опечатується стріч-
кою, на якій проставлені підписи всіх присут-
ніх на засіданні ДВК під час приймання вибор-
чих бюлетенів та проставлені печатки комісії;
• опечатаний сейф (металева шафа) з ви-
борчими бюлетенями постійно (до дня голо-
сування) перебуває під охороною працівників 
органів вну рішніх справ України.

6.6. ЦВК прийняла рішення 
про внесення змін до ви-
борчого бюлетеня

Наполягати на внесенні змін до виборчих 
бюлетенів відповідно до вимог Закону 
(стаття 72, ч. 7), маючи на увазі, що бюле-
тені, до яких зміни внесені без рішення 
ЦВК або не відповідно до такого рішення, 
є недійсними (стаття 72, ч. 8)

Внести зміни до виборчих бюлетенів відповід-
но до вимог Закону (стаття 72, ч. 7), зокрема:
- відповідно до рішення ЦВК;
- зміни внести з використанням відповідного 
штампа;
- зміни внести до всіх виборчих бюлетенів, 
які отримала ДВК.
Попередити кожного члена ДВК про те, що в 
день голосування кожен виборець має бути 
повідомлений про внесені зміни під час вида-
чі виборчого бюлетеня (стаття 72, ч. 7)

6.7. До дня виборів трапи-
лась надзвичайна подія, 
внаслідок якої мало місце 
пошкодження стрічки, якою 
був опечатаний сейф, або 
розкриття сейфу з виборчи-
ми бюлетенями

Взяти участь у негайному засіданні ДВК, 
на якому мають бути виконані процедури, 
передбачені Законом для аналогічної 
ситуації (стаття 75, ч. 5).
Проконтролювати правильність дій 
комісії в частині перевірки виборчих до-
кументів та складення акта (стаття 75, ч. 5, 
стаття 28, ч. 22)

Невідкладно повідомити органи внутрішніх 
справ та окружну виборчу комісію про роз-
криття сейфу з бюлетенями чи пошкодження 
стрічки, а також провести засідання ДВК, на 
якому:
• перерахувати виборчі бюлетені;
• скласти акт про перерахунок виборчих бю-
летенів, який підписується усіма присутніми 
на засіданні та скріплюється печаткою ДВК.
Кількістю виборчих бюлетенів, отриманих ко-
місією, вважається кількість бюлетенів, зазна-
чена в акті про перерахування (за аналогією зі 
статтею 75, ч. 5)
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7. Підготовка до проведення голосування

7.1. Підготовка приміщення 
для голосування на ВД до 
проведення голосування 
(загальні положення)

Активними діями сприяти своєчасному 
проведенню підготовки приміщення для 
голосування відповідно до вимог Закону 
(стаття 74)

До дня виборів підготувати приміщення для 
голосування відповідно до вимог Закону (стаття 
74) та постанови ЦВК від 02.11.2009 р. № 246 
«Про нормативні вимоги до приміщень окруж-
них і дільничних виборчих комісій з виборів 
Президента України та приміщень для голосу-
вання, перелік та норми забезпечення окруж-
них і дільничних виборчих комісій з виборів 
Президента України транспортними засобами, 
засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, 
оргтехнікою, іншими матеріальними ціннос-
тями, перелік видів послуг та робіт, що можуть 
надаватися окружним і дільничним виборчим 
комісіям за рахунок коштів Державного бю-
джету України, виділених на підготовку та про-
ведення виборів Президента України» — далі 
постанова ЦВК від 02.11.2009 р. № 246).
У разі необхідності своєчасно звернутись до 
ОВК щодо надання необхідної організаційно-
методичної, технічної, матеріально-технічної та 
іншої допомоги ДВК (стаття 26, ч. 1, п. 6, 7) для 
забезпечення повної відповідності всіх примі-
щень вимогам Закону (стаття 74), у тому числі:
• забезпечення ВД приміщенням відповідної 
площі (стаття 74, ч. 2);
• забезпечення ВД достатньою кількістю кабін 
(кімнат) для таємного голосування та їх належ-
ного облаштування (стаття 74, ч. 3);
• забезпечення ВД належною кількістю вели-
ких (стаціонарних) та малих (переносних) ви-
борчих скриньок (стаття 74, ч. 4)

7.2. Приміщення для голо-
сування на ВД не відповідає 
вимогам Закону (стаття 74, 
ч. 2)

Виступити з ініціативою включення до по-
рядку денного засідання комісії проекту 
рішення про зобов’язання органів місце-
вого самоврядування (інших органів чи 
посадових осіб, які здійснюють його по-
вноваження) негайно надати приміщення 
для голосування на ВД,, яке відповідає 
вимогам Закону (стаття 74, ч. 2)

Прийняти рішення про зобов’язання органу 
місцевого самоврядування (іншого органу чи 
посадової особи, які здійснюють його повно-
важення) негайно надати приміщення для 
голосування на ВД, яке відповідало б вимогам 
Закону (стаття 74, ч. 2).
Повідомити ОВК про це звернення.
У разі невиконання виконавчим органом міс-
цевого самоврядування законних вимог ДВК:
1) оскаржити його неправомірні дії чи безді-
яльність до місцевого суду за місцезнаходжен-
ням цього органу (статті 174, 176 Кодексу 
адміністративного судочинства України);
2) скласти адміністративний протокол про 
невиконання рішення ДВК (статті 21218, 255 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення)

7.3. Організаційні заходи 
ДВК напередодні дня голо-
сування

Ініціювати прийняття рішення ДВК про 
розподіл обов’язків між членами ви-
борчої комісії у день голосування. У тому 
числі цим рішенням визначити осіб, які 
видають виборчі бюлетені, визначити 
перелік осіб, які організовують голосуван-
ня за місцем перебування виборців у день 
голосування тощо.
Проконтролювати додержання вимог 
Закону щодо розміщення у приміщенні 
для голосування кабін для таємного голо-
сування та виборчих скриньок (стаття 74, 
ч. 3)

Прийняти рішення ДВК про розподіл 
обов’язків між членами виборчої комісії у 
день голосування.
Прийняти рішення ДВК, яким затвердити роз-
міщення у приміщенні для голосування кабін 
для таємного голосування та виборчих скри-
ньок відповідно до вимог Закону (стаття 74, ч. 
3), зокрема так, щоб:
- місця видачі виборчих бюлетенів;
- вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного 
голосування;
- усі виборчі скриньки — були у полі зору:
усіх членів ДВК;
усіх осіб, які мають право бути присутніми в 
приміщенні для голосування (стаття 28, ч. 9)
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7.4. Розташування облад-
нання у приміщенні для 
голосування не відповідає 
вимогам Закону (стаття 74, 
ч. 3)

Сприяти усуненню порушення та роз-
ташування обладнання у приміщенні для 
голосування відповід о до вимог Закону.

Виправити допущене порушення і розташува-
ти обладнання у приміщенні для голосування 
відповідно до вимог Закону (стаття 74, ч. 3) — 
див. п. 7.3

7.5. Організація роботи ДВК 
напередодні дня виборів 
(повторного голосування)

Сприяти додержанню такого режиму 
роботи ДВК 16 січня (6 лютого) 2010 року, 
щоб у будь-який момент комісія була 
повноважною (стаття 28, ч. 4) провести 
засідання для невідкладного розгляду 
питань, які віднесені до її компетенції, у 
тому числі скарги на неправильності у 
попередньому списку виборців (стаття 
32, ч. 3, 4, 5, 8)
Постійно перебувати у приміщенні ДВК 
або у місці, з якого є можливість опера-
тивно прибути на термінове засідання 
комісії для невідкладного розгляду скарги 
громадянина або іншого питання.
Бути у приміщенні ДВК о 20-й годині 
для участі у засіданні комісії з питання 
складання витягу із списку виборців для 
голосування за межами приміщення для 
голосування (стаття 77, ч. 3)

Встановити такий режим роботи ДВК та членів 
ДВК напередодні дня виборів (повторного 
голосування), 16 січня (6 лютого) 2010 року, 
щоб у будь-який момент комісія була повно-
важною провести засідання для розгляду 
питань, які віднесені до її компетенції, у тому 
числі скарги на неправильності у попередньо-
му списку виборців (стаття 32, ч. 3, 4, 5, 8).
0 20-й годині завершити приймання заяв ви-
борців про забезпечення їм голосування за 
межами приміщення для голосування. Про-
вести до закінчення дня засідання комісії, на 
якому скласти витяг із списку виборців для 
голосування за межами приміщення для голо-
сування (стаття 77, ч. 3)

7.6. Повідомлення вибор-
ців про час і місце голо-
сування

Сприяти реалізації вчасного повідомлен-
ня виборців про час і місце голосування 
відповідно до вимог Закону (стаття 75, ч. 
2)

Повідомити виборців про час і місце голосу-
вання не пізніш як за 7 днів до дня його про-
ведення (стаття 75, ч. 2) — не пізніше 9 січня 
2010 року

8. Підготовка до голосування у день виборів

8.1. Проведення засідання 
ДВК у день виборів (по-
вторного голосування) до 
початку голосування

Взяти участь у засіданні ДВК у день вибо-
рів (повторного голосування) перед по-
чатком голосування відповідно до вимог 
Закону (стаття 75, ч. 4–10)

Провести засідання ДВК у день виборів (по-
вторного голосування) перед початком голо-
сування з урахуванням вимог Закону (стаття 
75, ч. 4–10), зокрема:
• розпочати засідання не раніше 7-ї години 
15 хвилин (стаття 75, ч. 4);
• засідання розпочати за наявності належно-
го кворуму, за якого засідання є повноважним 
— не менше як 2/3 складу комісії (стаття 28, 
ч. 4);
• перевірити неушкодженість стрічки, якою 
був опечатаний сейф з виборчими бюлетеня-
ми, відповідність підписів та печатки на ній 
(стаття 75, ч. 4); в разі пошкодження – викона-
ти дії, передбачені ч.5 статті 75);
• оголошення кількості виборчих бюлетенів, 
отриманих ДВК:
- відкрити сейф з виборчими бюлетенями 
(стаття 75, ч. 4);
- голова ДВК оголошує кількість виборчих 
бюлетенів, отриманих ДВК (на підставі витягу з 
протоколу ОВК) (стаття 75, ч. 4);
- секретар ДВК заносить оголошену кількість 
виборчих бюлетенів до протоколу ДВК про 
підрахунок голосів на ВД (стаття 75, ч. 4).
• опечатати всі виборчі скриньки по черзі 
(стаття 75, ч. 10):
  скриньку оглядають:
  усі члени ДВК;
  присутні кандидати та їх довірені особи;
  присутні офіційні спостерігачі;
  присутні представники ЗМІ;
  скринька опломбовується або опечатується 
печаткою ДВК;
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• опечатати всі виборчі скриньки по черзі 
(стаття 75, ч. 10):
• скринька опломбовується або опечатується 
печаткою ДВК;
• до скриньки вкидається контрольний 
лист, на якому зазначаються:
  номер ТВО, номер ВД;
  час вкидання;
  підписи голови ДВК, заступника голови, 
секретаря ДВК та інших членів ДВК;
  підписи присутніх кандидатів на пост Пре-
зидента України, їх довірених осіб, офіційних 
спостерігачів;
  печаткою ДВК скріплюються усі підписи;
• встановити великі (стаціонарні) виборчі 
скриньки на відведені для них місця.
Малі (переносні) виборчі скриньки розміщу-
ються у приміщенні для голосування:
  отворами для бюлетенів вниз;
  у полі зору членів ДВК та інших осіб, присут-
ніх на ВД під час голосування.
• Видати виборчі бюлетені та аркуші зі 
списку виборців членам ДВК, які будуть про-
водити голосування відповідно до розподілу 
обов’язків.
Після виконання всіх зазначених процедур 
виборча дільниця вважається готовою до про-
ведення голосування 

8.2. Усі процедури підготов-
ки до голосування у день 
виборів, передбачені Зако-
ном (стаття 75), виконані до 
7-ї години 15 хвилин.
Член ДВК, офіційний спосте-
рігач, який прибув на ВД до 
7-ї години 15 хвилин, вима-
гає повторного виконання 
всіх процедур підготовки до 
голосування

Сприяти додержанню вимог Закону щодо 
часу виконання процедур підготовки до 
голосування, визначеного Законом (стаття 
75, ч. 4)

Виконати процедури підготовки до голосуван-
ня, передбачені Законом (стаття 75, ч. 4), у час, 
визначений Законом — від 7-15 до 8-00 (огляд 
скриньок, відкриття сейфа із бюлетенями, тощо)

8.3. Під час відкриття сейфу
виявлено пошкодження 
стрічки, якою був опечата-
ний сейф з виборчими бюле-
тенями, або невідповідності 
підписів чи печатки на ній.

Взяти участь у виконанні комісією дій та 
процедур, передбачених Законом (стаття 
75, ч. 5), проконтролювати дотримання 
членами ДВК законності процедур, визна-
чених Законом.
Підписати акт про перерахунок виборчих 
бюлетенів.

Виконати дії та процедури відповідно до Закону 
(стаття 75, ч. 5):
• негайно повідомити органи внутрішніх справ 
та ОВК про пошкодження стрічки, якою був 
опечатаний сейф з виборчими бюлетенями, або 
про невідповідність підписів та печатки на цій 
стрічці;
• перерахувати виборчі бюлетені;
• скласти акт про перерахунок бюлетенів, 
який:
— підписується усіма присутніми назасіданні 
комісії; 
  скріплюється печаткою ДВК.
Кількістю виборчих бюлетенів, отриманих ДВК, 
вважається кількість, зазначена в акті про пере-
рахування

8.4. Видача бюлетенів чле-
нам ДВК

Видавати виборчі бюлетені кожному члену ДВК у чітко визначеній кількості, зазначати в 
окремому журналі (списку) кількість отриманих кожним членом ДВК виборчих бюлетенів, 
підпис члена ДВК за отримання відповідної кількості бюлетенів. Доцільно, щоб членам 
ДВК були роздані всі виборчі бюлетені, отримані від окружної виборчої комісії.
В аналогічному порядку фіксувати кількість виборчих бюлетенів, які член ДВК повернув 
після закінчення голосування.
На підставі цих записів встановлювати, скільки виборчих бюлетенів видав виборцям ко-
жен член ДВК. Використовувати цю інформацію під час аналізу можливих розбіжностей 
окремих кількісних показників під час підрахунку голосів. 
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8.5. У день голосування, з 
7.15 до за 8.00, на засідання 
ДВК з’явилося менше 2/3 
членів виборчої комісії

Членам дільничної виборчої комісії повідомити ОВК про неможливість відкриття виборчої 
дільниці для голосування.
Присутнім членам ДВК скласти акт про неможливість розпочати засідання ДВК із зазна-
ченням причин.
До вжиття заходів окружною виборчою комісією з розблокування роботи ДВК членам ДВК 
не розпочинати процес голосування на виборчій дільниці

8.6. На засіданні ДВК у день 
виборів (повторного голо-
сування) перед початком 
голосування було виявле-
но, що у сейфі (металевій 
шафі) відсутня печатка ДВК

Прийняти рішення ДВК:
1) про звернення до окружної виборчої комісії стосовно ситуації, що склалася, та про на-
дання роз’яснення щодо подальших дій дільничної виборчої комісії з реалізації процедур, 
передбачених Законом України «Про вибори Президента України» за умови відсутності 
печатки ДВК;
2) про звернення до правоохоронних органів з заявою про порушення кримінальної 
справи за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 357 КК України «Викрадення, 
привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шах-
райства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження».
Продовжити роботу ДВК в нормальному режимі — реалізувати процедури, передбачені 
статтею 75 Закону

9. Проведення голосування

9.1. Загальні правила про-
ведення голосування

Усі члени ДВК під час проведення голосування мають чітко дотримуватися вимог Закону 
щодо порядку голосування (стаття 76), зокрема:
- виборчий бюлетень видається лише виборцю, внесеному до списку виборців (стаття 
76, ч. 1);
- виборчий бюлетень видається виборцю, який особисто прибув для голосування на ВД 
(стаття 8);
- виборчий бюлетень видається виборцю лише за умови пред’явлення ним одного з до-
кументів (стаття 2, ч. 2), що посвідчує його особу та громадянство (стаття 76, ч. 1):
• паспорта громадянина України;
• паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
• дипломатичного паспорта; службового паспорта;
• посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу;
• військового квитка військовослужбовця строкової служби;
• тимчасового посвідчення громадянина України;
- виборцю видається один виборчий бюлетень (стаття 76, ч. 1);
- виборець розписується за одержання виборчого бюлетеня (стаття 76, ч. 1):
• у визначеному місці на контрольному талоні;
• у списку виборців;
- член ДВК, який видав виборчий бюлетень, вписує своє прізвище та ініціали та розпи-
сується (стаття 76, ч. 1):
• на контрольному талоні;
• у визначеному місці на виборчому бюлетені;
- виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного 
для голосування (стаття 76, ч. 3);
- виборець заповнює бюлетень особисто у виборчій кабіні (кімнаті) для таємного голо-
сування. Присутність інших осіб під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється 
(стаття 76, ч. 4);
- у виборчому бюлетені виборець робить одну позначку «плюс» («+») або іншу, що засвід-
чує його волевиявлення (стаття 76, ч. 6);
- виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку (стаття 76, ч. 7).
Під час голосування на виборчій дільниці мають право перебувати (без дозволу і запро-
шення) члени ЦВК і ОВК, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні 
спостерігачі, представники ЗМІ (стаття 28, ч. 9). ДВК не має права приймати рішення про 
запрошення або про надання дозволу бути присутнім на виборчій дільниці під час голо-
сування іншим особам (стаття 28, ч.10).
- У день виборів (повторного голосування) ДВК розглядає усі скарги та заяви, які надхо-
дять до комісії у цей день, невідкладно після закінчення голосування (стаття 28. ч. 8)

9.2. Документ, що посвід-
чує особу та громадянство 
виборця, на спеціальних 
ВД, утворених в установах 
кримінально-виконавчої 
системи (колонії, тюрми, та 
інші ВТУ)

Особу та громадянство виборця, який перебуває в установі виконання покарань, у слідчо-
му ізоляторі, може посвідчувати картка (довідка) цієї установи, яка повинна містити (стаття 
2, ч. 2, п. 9):
- прізвище, ім’я, по батькові особи;
- число, місяць, рік народження особи;
- громадянство особи;
- фотокартку особи;
- підпис керівника установи;
- печатку установи
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9.3. Особливості голосуван-
ня на спеціальних ВД, утво-
рених в установах та закла-
дах кримінально-виконавчої 
системи, у ста іонарних 
лікувальних закладах, на 
суднах, що у день виборів 
перебувають у плаванні 
під Державним Прапором 
України.

Голосування на спеціальних ВД, утворених в установах виконання покарань, слідчих ізо-
ляторах, у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що у день виборів перебувають у 
плаванні під Державним Прапором України, проводиться за загальними правилами (крім 
винятку, встановленого п. 9 ч. 2 статті 2 Закону).
Жодних обмежень щодо порядку голосування, встановленого Законом (див., зокрема п. 
9.1), адміністрація зазначених установ встановлювати не має права.
Особливу увагу члени ДВК мають приділити додержанню вимог Закону щодо забезпечен-
ня таємниці голосування виборців (стаття 76, ч. 4) та беззастережного забезпечення мож-
ливостей для присутності під час голосування всіх осіб, які мають на це право (стаття 28, 
ч. 9), та для використання офіційними спостерігачами своїх прав (стаття 69, ч. 7) у повному 
обсязі

9.4. Громадянин не має 
при собі документа, що під-
тверджує його особу та гро-
мадянство, вимагає надати 
йому виборчий бюлетень 
оскільки усі члени ДВК його 
«добре знають».

Відмовити виборцю у видачі бюлетеня та 
роз’яснити, що виборчий бюлетень вида-
ється виключно на підставі документа, що 
посвідчує особу і громадянство виборця. 
Причому перелік таких документів ви-
черпно визначений Законом (стаття 2, ч. 
2) і не може бути розширений. При цьому 
документ має бути дійсним.

У разі звернення виборця голова ДВК має 
йому роз’яснити, що член ДВК діяв відповідно 
до Закону, що Закон не допускає жодних пра-
вових механізмів відхилення від загального 
порядку видачі виборцю виборчого бюлетеня.

9.5. Виборець пред’являє 
документ, що посвідчує осо-
бу, з числа тих, що не перед-
бачені Законом (стаття 2, ч. 
2), наприклад:
• пенсійне посвідчення;
• посвідчення учасника 
ліквідації аварії на ЧАЕС;
• військовий квиток офі-
цера;
• інший документ з числа 
тих, що не передбачені За-
коном (стаття 2, ч. 2), —
і вимагає видати йому ви-
борчий бюлетень на підставі 
цього документа

9.6. Виборець пред’являє 
належний документ, що 
посвідчує його особу і гро-
мадянство, але недійсний 
(зокрема, із завершеним 
строком дійсності або без 
фотокартки особи у паспор-
ті, яка має бути вклеєною 
у відповідному віці особи, 
тощо)

9.7. Виборець, крім свого 
документа, пред’являє 
належний документ, що 
посвідчує особу і громадян-
ство іншого виборця (зокре-
ма, близького родича), і про-
сить видати йому виборчий 
бюлетень за цього іншого 
виборця, пояснюючи, що 
той з поважних причин не 
зміг прибути на виборчу 
дільницю для голосування

Відмовити виборцю у видачі бюлетеня за 
іншу особу та роз’яснити, що виборчий 
бюлетень видається виборцю винятково
особисто (стаття 8), що видача членом 
ДВК виборчого бюлетеня для голосування 
за іншу особу є кримінальним злочином 
(стаття 158, ч. 8 Кримінального кодексу 
України)
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9.8. Виборець пред’являє 
як документ, що начебто 
посвідчує його особу та 
громадянство, паспорт, 
оформлений з використан-
ням бланка паспорта ко-
лишнього СРСР з відміткою 
«громадянин України», і 
вимагає видати йому ви-
борчий бюлетень на підста-
ві цього документа

Відмовити виборцю у видачі бюлетеня та 
роз’яснити, що відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 
р. № 79 паспорти, оформлені з викорис-
танням бланка паспорта колишнього 
СРСР, є недійсними з 1 вересня 2002 року, 
тобто не є документами, що можуть по-
свідчувати особу і громадянство виборця

У разі звернення виборця голова ДВК має 
йому роз’яснити, що член ДВК діяв відповідно 
до Закону

9.9. Громадянин, який при-
був на ВД для голосування, 
не включений до списку 
виборців. Вимагає видати 
йому виборчий бюлетень, 
оскільки він є виборцем 
і проживає на території 
цієї ВД

Відмовити виборцю у видачі бюлетеня та 
роз’яснити, що:
• виборчий бюлетень видається винят-
ково виборцю, включеному до списку 
виборців;

У разі звернення виборця голова ДВК має 
йому роз’яснити, що член ДВК діяв відповідно 
до Закону, що Закон не передбачає жодних 
правових механізмів відхилення від загаль-
ного порядку видачі виборцю виборчого 
бюлетеня

9.10. Громадянин, який 
прибув до приміщення для 
голосування, стверджує, 
що саме він включений до 
списку виборців за відпо-
відною виборчою адресою, 
хоча у списку виборців 
відомості щодо нього за-
значені неправильно — по-
милково зазначене прізви-
ще або ім’я, або по батькові, 
або дата народження. При-
чому така неправильність 
не може бути усунута шля-
хом виправлення неточнос-
ті або технічної описки

• розбіжности хоча б в одному з даних 
про виборця, зазначених у списку вибор-
ців, та у документі, що посвідчує особу та 
громадянство виборця, означає, що до 
списку виборців включена інша особа;
• видача членом ДВК виборчого бюлете-
ня виборцю, не включеному до списку ви-
борців, є кримінальним злочином (стаття 
158, ч. 8 Кримінального кодексу України).
Роз’яснити також, що у день виборів ДВК 
може розглянути скаргу виборця, у тому 
числі на неправильність у списку вибор-
ців, лише після закінчення голосування 
(стаття 28, ч. 8), але навіть позитивне рі-
шення ДВК у такому випадку не допоможе 
виборцеві скористатися своїм виборчим 
правом.
Роз’яснити, що у день виборів (повторно-
го голосування) скарги виборця на непра-
вильності у списку виборців розглядають 
ОВК, місцевий загальний суд та орган 
ведення державного реєстру виборців. 
Разом з тим, виборець може бути включе-
ний до списку виборців лише на підставі 
рішення місцевого загального суду або 
органу ведення Державного реєстру ви-
борців, оскільки ОВК, так само як і ДВК, 
не уповноважена приймати рішення про 
внесення змін до списку виборів

Порадити виборцеві звернутися до місцевого 
суду (стаття 32, ч. 6, стаття 35, ч. 2)

9.11. Один із членів ДВК 
має намір внести виборця 
до списку виборців на під-
ставі документів, що під-
тверджують його особу та 
громадянство, а також про-
живання на території ВД

Вимагати припинення порушення вимог 
Закону (стаття 35, ч. 2)

Голова ДВК повинен негайно припинити пору-
шення вимог Закону (стаття 35, ч. 2).
Роз’яснити всім членам ДВК, що:
— зміни до списку виборців у день виборів 
мають право вносити лише голова ДВК, за-
ступник голови та секретар ДВК (стаття 35, ч. 
1);
— у день виборів ДВК може розглянути скаргу 
виборців, у тому числі на неправильність у 
списку виборців лише після закінчення голо-
сування (стаття 28, ч. 8);
— виборець може бути включений до списку 
виборців лише на підставі рішення місцевого 
(стаття 35, ч. 2) — див. 3.14
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9.12. Виборець через 
фізичні вади не може само-
стійно заповнити виборчий 
бюлетень або опустити 
його у виборчу скриньку

Роз’яснити виборцю, що він має право з відома голови ДВК або іншого члена ДВК доручи-
ти це зробити іншій особі у своїй присутності. Проте цією особою не може бути член ДВК, 
кандидат на пост Президента України, довірена особа кандидата, офіційний спостерігач 
(стаття 76, ч. 4, 7)

10. Голосування за межами приміщення для голосування

10.1. Загальний порядок 
організаці та проведення 
голосування за межами 
приміщення для голосу-
вання

Сприяти додержанню вимог Закону щодо 
організації та проведення голосування 
за межами приміщення для голосування 
(стаття 77)

У разі організації проведення голосування за 
межами приміщення для голосування треба 
виходити з того, що така процедура застосо-
вується лише для виборців, які включені до 
списків виборців на звичайних і спеціальних 
виборчих дільницях; ця процедура не за-
стосовується для виборців, які включені до 
списків виборців на закордонних виборчих 
дільницях (стаття 77, ч. 11).
Проводити голосування за межами приміщен-
ня для голосування у повній відповідності до 
вимог Закону (стаття 77):

 9 голосування організовується для виборців, 
не здатних самостійно пересуватись через 
стан здоров’я (звичайні ВД) або постільний 
режим (спеціальна ВД у стаціонарному ліку-
вальному закладі);

 9 голосування організовується для виборців, 
внесених до витягу зі списку виборців для 
голосування за місцем перебування;

 9 голосування організовують та проводять не 
менше 3-х членів ДВК (представників різних 
кандидатів), визначених рішенням комісії;

 9 голосування за місцем перебування ви-
борця проводиться з дотриманням усіх вимог 
Закону до порядку голосування (див. п. 9.1), 
передусім щодо: 
• забезпечення вільного та таємного голо-
сування;
• забезпечення права офіційних спостеріга-
чів бути присутніми під час проведення голо-
сування (без обмеження їх кількості);

 9 голосування за місцем перебування ви-
борців має завершитися до 19-ї години дня 
виборів (повторного голосування)

10.2. Подання заяв про 
забезпечення голосування 
за місцем перебування ви-
борця

За дорученням комісії визначений член ДВК приймає заяви виборців у порядку, встанов-
леному Законом (стаття 77, ч. 1):
- заява може бути подана до 20-ї години дня, що передує дню виборів (16 січня) або дню 
повторного голосування (6 лютого) 2010 року;
- виборці, щодо яких у списку виборців є відмітка «НСП», і які подали заяву, включаються 
до витягу без рішення комісії
- заяву може подати виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщення 
для голосування;
- заява виборця реєструється в окремому журналі (стаття 77, ч. 2);
- у заяві виборець має зазначити місце свого перебування (в межах відповідної виборчої 
дільниці), в якому він просить забезпечити йому голосування, або у лікарні у тому ж на-
селеному пункті 

10.3. Подання заяви про за-
безпечення голосування за 
місцем перебування вибор-
цем, який поступив до дня 
виборів до стаціонарного 
лікувального закладу

Прийняти заяву виборця та забезпечити йому голосування за місцем перебування у ста-
ціонарному лікувальному закладі (за умови, що лікувальний заклад знаходиться у тому 
ж населеному пункті) у загальному порядку (див. п. 4.7) з однією особливістю — місце 
перебування виборця (місце голосування) у цьому випадку може бути за межами вибор-
чої дільниці (стаття 36, ч. 11), але обов’язково — у тому ж населеному пункті, де утворена 
спеціальна ВД

10.4. Подання виборцем 
заяви про забезпечення го-
лосування за місцем пере-
бування на спеціальній ВД, 
утвореній у стаціонарному 
лікувальному закладі

Прийняти заяву виборця та забезпечити йому голосування за місцем перебування (у 
палаті) у загальному порядку (див. п. 4.7) з однією особливістю — таку заяву може подати 
виборець, який не може прибути до приміщення для голосування на спеціальній ВД, утво-
реній в стаціонарному лікувальному закладі, через постільний режим (стаття 77,ч.1)
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10.5. Виборець у заяві про 
забезпечення йому голо-
сування за межами при-
міщення для голосування 
зазначив місце свого пере-
бування (тобто, місце, де він 
просить організувати йому 
голосування), яке знахо-
диться за межами виборчої 
дільниці

Роз’яснити виборцю, що відповідно до Закону (стаття 27, ч. 1, п. 8) ДВК «організовує голо-
сування на виборчій дільниці», крім випадків, прямо передбачених Законом (стаття 36, ч. 
11) — див. п. 4.7.
Запропонувати виборцю (крім випадку, передбаченого Законом (стаття 36, ч. 11) зазна-
чити у заяві місце свого перебування в межах території виборчої дільниці, пояснивши, що 
в іншому випадку ДВК не зможе організувати голосування виборця за місцем його пере-
бування

10.6. Виборець передав 
через іншу особу свою за-
яву про забезпечення йому 
голосування за місцем пе-
ребування

Виходити з того, що Закон не зобов’язує виборця подавати заяву про забезпечення йому 
голосування за місцем перебування винятково особисто.
Водночас не слід виключати можливих зловживань. У зв’язку з цим слід записати прізви-
ще, ім’я, по батькові, дані паспорта особи, яка передала заяву виборця, на цій самій заяві.
Знайти можливість пересвідчитися у достовірності такої заяви

10.7. Подані заяви виборців 
про забезпечення їм голо-
сування за місцем перебу-
вання виконані за однако-
вою формою друкарським 
способом з внесенням до 
типового бланку лише да-
них виборця та особистого 
підпису

Виходити з того, що Закон не зобов’язує виборця писати заяву про забезпечення йому 
голосування за місцем перебування винятково власноручно.
Водночас не слід виключати можливих зловживань. У зв’язку з цим доцільно пересвідчи-
тись у достовірності такої заяви

10.8. Складання витягу із 
списку виборців для про-
ведення голосування за 
межами приміщення для 
голосування

Сприяти додержанню вимог Закону (стат-
тя 77, ч. 3) щодо складання витягу із спис-
ку виборців для проведення голосування 
за місцем перебування виборців

Скласти витяг із списку виборців для про-
ведення голосування за місцем перебування 
виборців відповідно до Закону (стаття 77, ч. 3), 
зокрема:
• рішення про включення відповідних ви-
борців до витягу із списку виборців має бути 
прийняте на засіданні ДВК, проведеному з 
дотриманням усіх вимог до засідання комісії 
(кворум, протокол, постанова — див п. 1);
• засідання ДВК щодо складання витягу із 
списку виборців для голосу ання за місцем 
перебування виборців провести у період 
від 20-ї до 24-ї години дня, що передує дню 
виборів (16 січня) або дню повторного голо-
сування (6 лютого) 2010 року;
• до витягу включаються лише виборці, від 
яких надійшли відповідні заяви на 20-ту годи-
ну дня, що передує дню виборів (16 січня) або 
дню повторного голосування (6 лютого) 2010 
року, і ці заяви, оформлені відповідно до ви-
мог Закону — див п. 10.2–10.7;
• щодо заяв, які викликають сумнів хоча б у 
одного члена ДВК, провести окреме обгово-
рення та прийняти рішення комісії (стаття 28, 
ч. 13);
• на підставі рішення комісії скласти витяг із 
списку виборців за формою, встановленою 
ЦВК;
• у списку виборців (у графі «підпис вибор-
ця») секретар ДВК робить запис «голосує за 
місцем перебування» щодо кожного з вибор-
ців, включених до витягу із списку виборців

10.9. Відбуття членів ДВК 
для організації голосування 
виборців за межами примі-
щення для голосування

Проконтролювати дотримання порядку, 
встановленого Законом (стаття 77, ч. 6, 7), 
відбуття членів ДВК для організації голо-
сування виборців за межами приміщення 
для голосування

Здійснити відповідно до Закону (стаття 77, ч. 
6) процедуру відбуття членів ДВК для органі-
зації голосування виборців за межами примі-
щення для голосування, зокрема:
- голова ДВК оголошує, що члени ДВК відбу-
вають для організації голосування за межами 
приміщення для голосування;
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• членам ДВК, які відбувають для організації 
голосування за межами приміщення для голо-
сування, видаються:
o виборчі бюлетені (у кількості, яка дорівнює 
кількості виборців у витягу із списку виборців);
o витяг із списку виборців;
o опломбована (опечатана) переносна 
скринька для голосування;
• до скриньки опускається контрольний лист, 
у яком зазначаються:
o час виходу (година, хвилина) членів ДВК для 
проведення голосування;
o кількість отриманих виборчих бюлетенів;
o прізвища, ініціали членів ДВК, яким видані 
виборчі бюлетені;
o контрольний лист підписується:присутніми
 членами ДВК;
 кандидатами на пост Президента України та 
їх довіреними особами;
 офіційними спостерігачами;
o підписи на контрольному листі скріплюють-
ся печаткою ДВК

10.10. Офіційні спостерігачі 
наполягають на своєму пра-
ві бути присутніми під час 
голосування за місцем пе-
ребування виборців і вима-
гають надати їм можливість 
їхати в одному автомобілі з 
членами ДВК, які організо-
вують це голосування.

Роз’яснити офіційним спостерігачам, що вони мають право бути присутніми під час голо-
сування за місцем перебування виборців (стаття 77, ч. 7) без жодних обмежень. Проте За-
кон не покладає на ДВК обов’язку забезпечувати офіційних спостерігачів транспортними 
засобами для цього.
Рекомендувати офіційним спостерігачам використовувати власні транспортні засоби, пря-
мувати ними за членами ДВК і разом заходити до місць перебування виборців

10.11. Виборець, який 
голосує за місцем свого 
перебування, не допускає 
у приміщення, де він бажає 
голосувати, всіх членів ДВК 
або спостерігачів.

Роз’яснити виборцю, що голосування може відбутися лише за умови повного дотримання 
порядку голосування, встановленого Законом (стаття 76), зокрема в частині дотримання 
умов вільного та таємного голосування виборця.
У разі недопущення окремих членів ДВК або спостерігачів до приміщень, де виборець 
отримує бюлетень, вкидає його у скриньку, у разі сумнівів членів ДВК та офіційних спосте-
рігачів у забезпеченні таємності голосування у такому випадку і місці не може відбуватися

10.12 Виборець, який голо-
сує за місцем свого пере-
бування, зіпсував виданий 
йому виборчий бюлетень

Роз’яснити виборцеві, що оскільки члени ДВК, які організовують голосування поза меж-
ами виборчої дільниці, отримують кількість виборчих бюлетенів, яка дорівнює кількості 
осіб, внесених до витягу зі списку виборців, то видача ще одного бюлетеня замість зіпсо-
ваного не дасть змоги проголосувати іншому виборцеві, включеному до витягу зі списку 
виборців.
У разі якщо хтось із виборців, включених до витягу зі списку виборців, не скористається 
своїм виборчим правом, прибути до виборця, який зіпсував бюлетень, і надати йому пра-
во проголосувати

10.13 Виборець, який голо-
сує за місцем свого пере-
бування, не здатний само-
стійно проголосувати (під-
писатися у витягу зі списку 
виборців і кинути у скринь-
ку виборчий бюлетень)

Проконтролювати, щоб присутні члени 
ДВК і офіційні спостерігачі не допомагали 
виборцеві проголосувати

Запропонувати допомогти виборцеві прого-
лосувати членам сім’ї хворого, іншим присут-
нім особам, крім членів ДВК та офіційних спо-
стерігачів. У виключних випадках запросити 
сусідів допомогти виборцеві проголосувати 
(за аналогією з статтею 76, ч. 4)

11. Підрахунок голосів на виборчій дільниці
11.1. Завершення голосу-
вання на виборчій дільниці

Додержуватись порядку завершення 
голосування, встановленого Законом 
(стаття 76, ч. 10)

Завершити голосування відповідно до вимог 
Закону (стаття 76, ч. 10):
- о 20-й годині голова ДВК оголошує про за-
кінчення голосування, вхід виборців до примі-
щення для голосування припиняється;
- мають право проголосувати ті виборці, які 
на цей момент перебували у приміщенні для 
голосування;
- після виходу з приміщення для голосування 
останнього виборця приміщення зачиняється;
- у приміщенні залишаються лише члени ДВК 
та особи, які мають право бути присутніми 
на засіданні комісії під час підрахунку голосів 
(стаття 28, ч. 9)
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11.2. Загальні правила під-
рахунку голосів виборців 
на виборчій дільниці.

Проводити підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з дотриманням загальних 
правил, встановлених Законом (стаття 78), зокрема:
• підрахунок голосів виборців на вд здійснюється:
- на засіданні ДВК, яке проводиться без перерви і закінчується після складення та підпи-
сання протоколу про підрахунок голосів на ВД (стаття 78, ч. 2);
- відкрито і гласно, у присутності осіб, які мають право бути присутніми на засіданні комі-
сії під час підрахунку голосів (стаття 28, ч. 9);
- у тому ж приміщенні, де проводилося голосування (стаття 78, ч.1);
• на засіданні ДВК з підрахунку голосів всі рішення приймаються більшістю голосів при-
сутніх членів комісії (стаття 28, ч.13);
• на засіданні ДВК з підрахунку голосів ведеться два протоколи засідання — протокол 
засідання дільничної виборчої комісії та протокол підрахунку голосів. Протокол засідання 
ДВК ведеться обраним з числа членів виборчої комісії секретарем засідання, протокол 
підрахунку голосів — секретарем комісії;
• підрахунок голосів виборців проводиться шляхом точного дотримання послідов-
ності та змісту процедур підрахунку , визначених статтею 78 (стаття 78, ч. 4):
• невідкладно розглядаються звернення, скарги, заяви, які надійшли до ДВК у день 
виборів чи в день повторного голосування (стаття 78, ч. 3, стаття 28, ч. 8);
• голова ДВК та секретар ДВК підписують список виборців (у разі внесення до нього 
змін у день виборів). Список скріплюється печаткою комісії (стаття 78, ч. 5);
• встановлюється на підставі списку виборців кількість виборців на вд (стаття 78, ч. 6). 
Встановлена кількість виборців на ВД оголошується і заноситься до протоколу;
• підраховуються невикористані виборчі бюлетені. Підрахована кількість невико-
ристаних бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу підрахунку голосів в графі 
«невикористані виборчі бюлетені». Піж час підрахунку невикористаних виборчих бю-
летенів також зараховуються виборчі бюлетені, зіпсовані виборцями під час голосування 
(на момент підрахунку вони мають бути погашені) (стаття 76, ч. 9) Невикористані виборчі 
бюлетені погашаються та запаковуються у пакет «Невикористані виборчі бюлетені» (стаття 
78, ч. 7);
• підраховується за підписами виборців у списку виборців кількість виборців, які 
отримали виборчі бюлетені. Отримана кількість оголошується, але до протоколу підра-
хунку голосів не заноситься (стаття 78, ч. 8);
• підраховується кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами 
виборців та членів ДВК. Отримана кількість оголошується, але до протоколу підрахунку 
голосів не заноситься (стаття 78, ч. 9);
• порівнюється кількість контрольних талонів та кількість виборців, які отримали 
виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців. Якщо кількість контрольних талонів 
і кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, збігається, то ця кількість оголошу-
ється і в протоколі підрахунку голосів заноситься до графи «кількість голосів виборців, 
які отримали виборчі бюлетені» (стаття 78, ч. 10). Якщо кількість контрольних талонів 
і кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, не збігається, то ДВК складає акт із 
зазначенням встановленої рішенням комісії причини такої невідповідності, який підпису-
ється присутніми членами дільничної виборчої комісії. Після цього комісія приймає рі-
шення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість 
оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій 
дільниці(стаття 78,ч.11);
• запаковується пакет «список виборців», куди запаковується список виборцв (уточне-
ний), витяг зі списку виборців, інші документи, визначені статтею 78, ч.12)
• запаковуються контрольні талони виборчих бюлетенів (стаття 78, ч. 13);
• порівнюється кількість виборчих бюлетенів, отриманих ДВК, із сумою кількості неви-
користаних виборчих бюлетенів та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені; у разі 
невідповідності комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної ви-
борчої комісії причини такої розбіжності, який підписується присутніми членами дільничної 
виборчої комісії (стаття 78, ч. 14);
• перевіряється цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках; необхідності за 
потреби складається акт (стаття 78, ч. 15);
• відкриваються виборчі скриньки (стаття 78, ч. 17-22):
  почергово відкриваються всі виборчі скриньки;
першими відкриваються переносні виборчі скриньки (голосуванняза місцем перебування 
виборців);
  останніми відкриваються виборчі скриньки з пошкодженими печатками (пломбами), у 
разі їх наявності;
  вміст непошкоджених скриньок висипається на стіл, за яким сидять усі члени ДВК (без 
перемішування з іншими бюлетенями до з’ясування питання про наявність у цій скрині та 
достовірність контрольного листа);
  перевіряється наявність контрольного листа у кожній скриньці;
  перевіряється відповідність кількості виборчих бюлетенів у переносній виборчій скринь-
ці та кількості бюлетенів, зазначеної у контрольному листі;
• відокремлюються виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню, запаковуються 
(стаття 78, ч. 23);
• відокремлюються від виборчих бюлетенів предмети та запаковуються (стаття 78, ч. 24);
• підраховується загальна кількість бюлетенів, встановлюється кількість виборців, які 
взяли участь у голосуванні (стаття 78, ч. 24);
• розкладаються виборчі бюлетені (стаття 78, ч. 25);
• встановлюються, підраховуються недійсні виборчі бюлетені та запаковуються 
(стаття 78, ч. 28);
підраховуються голоси, подані за кожного кандидата, та кількість виборців, які не підтрима-
ли жодного кандидата (стаття 78, ч. 29); 
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• порівнюється кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, з кількістю бюлетенів, 
голоси в яких подані за кожного кандидата, та в яких виборці не підтримали жодного канди-
дата, і недійсних бюлетенів; у разі невідповідності комісія складає акт із зазначенням встанов-
леної рішенням дільничної виборчої комісії причини такої розбіжності, який підписується 
присутніми членами дільничної виборчої комісії (стаття 78, ч. 30);
• запаковуються виборчі бюлетені з голосами виборців, поданих за кожного кандидата, та 
бюлетені, у яких виборці не підтримали жодного кандидата (стаття 78, ч. 31).
заГальні Правила ПідраХунку:
— усі підрахунки проводяться вголос визначеним членом комісії, інші члени ДВК та осо-
би, присутні на засіданні комісії ДВК, стежать за правильністю підрахунку. Такий порядок не 
лише відповідає окремим положенням Закону (стаття 78, ч. 24, 25), а і є найраціональнішим 
шляхом одержання загальновизнаного достовірного результату підрахунку у найкоротший 
час;
— під час підрахунку голосів кожен член двк має право особисто оглянути список вибор-
ців, кожен бюлетень, предмет, контрольний талон та інший документ, який розглядає ДВК;
— результат кожного підрахунку оголошується і відразу заноситься до протоколу підра-
хунку голосів виборців;
— під час підрахунку голосів проводяться обов’язкові перехресні перевірки одержаних 
результатів підрахунку у випадках, передбачених Законом (стаття 78, ч. 10, 15, 30); а саме:
о чи дорівнює кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів кількості виборців, які 
отримали виборчі бюлетені за підписами у списку виборців (стаття 78, ч. 10);
о чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих, кількості невикористаних виборчих 
бюлетенів плюс кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, (стаття 78, ч. 14);
о чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумарній кількості бюле-
тенів, голоси в яких подані за кожного кандидата, та у яких виборці не підтримали жодного 
кандидата, плюс недійсні бюлетені (стаття 78, ч.30);
- за результатами підрахунку складається та підписується відповідний протокол підра-
хунку голосів виборців (стаття 79).
За потреби — провести повторні підрахунки до досягнення загальновизнаного достовірного 
результату.

11.3. Кількість контрольних 
талонів не збігається з кіль-
кістю виборців за підписа-
ми у списку виборців

У разі розбіжності кількості контрольних талонів та підписів виборців у списку виборців 
проаналізувати причини розбіжності та скласти відповідний акт (стаття 78, ч. 11). В акті 
обов’язково зазначити причини невідповідності, маючи на увазі, що:
- причиною більшої кількості контрольних талонів може бути видача одним з членів ДВК ви-
борчого бюлетеня особі, не включеній до списку виборців, що є діянням, яке має ознаки зло-
чину, передбаченого статтею 158 Кримінального кодексу України. У цьому випадку комісії по-
трібно з’ясувати (за підписами членів ДВК у списку виборців та на контрольних талонах), хто 
з членів ДВК незаконно видав виборчий бюлетень особі, не включеній до списку виборців, 
зазначити результати цього аналізу в акті та повідомити про нього правоохоронні органи;
- причиною більшої кількості підписів виборців у списку виборців може бути неуважність 
члена ДВК, який не відокремив контрольний талон від виборчого бюлетеня, видаючи його 
виборцю. У цьому разі аналіз та складання акта потрібно відкласти до розкриття виборчих 
скриньок та завершення огляду усіх бюлетенів і предметів, що містилися в них. За результата-
ми цього огляду встановити остаточно причини розбіжності кількості контрольних талонів та 
підписів виборців у списку виборців, зазначити її в акті.
Акт підписується всіма присутніми членами ДВК. Цей акт мають право підписати всі присутні 
кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.
• Рішення приймається більшістю присутніх членів ДВК (стаття 28, ч. 13).
Після складання акта комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які 
отримали виборчі бюлетені. Рішення приймається більшістю
присутніх членів ДВК (стаття 28, ч. 13).
Під час встановлення цієї кількості взяти до уваги результати наступної перехресної пере-
вірки даних підрахунку. Встановлена кількість оголошується і заноситься до протоколу під-
рахунку голосів виборців на ВД (стаття 78, ч. 11) 

11.4. Кількість виборчих 
бюлетенів, одержаних ДВК, 
не збігається з сумарною 
кількістю невикористаних 
виборчих бюлетенів та ви-
борців, які отримали вибор-
чі бюлетені

Провести повторні підрахунки до досягнення загальновизнаного достовірного результату.
У разі розбіжності кількості контрольних талонів та підписів виборців у списку виборців 
проаналізувати причини розбіжності та скласти відповідний акт (стаття 78, ч. 14). В акті 
обов’язково зазначити причини невідповідності, маючи на увазі, що:
• причиною більшої кількості виборчих бюлетенів, отриманих ДВК, може бути видача одним 
з членів ДВК виборчого бюлетеня особі, не включеній до списку виборців, що є діянням, яке 
має ознаки злочину, передбаченого статтею 158 Кримінального кодексу України. У цьому 
випадку комісії потрібно з’ясувати (за записами видачі бюлетенів членам ДВК (див. п. 8.4) та 
підписами членів ДВК у списку виборців), хто з членів ДВК незаконно видав виборчий бю-
летень особі, не включеній до списку виборців, зазначити результати цього аналізу в акті та 
повідомити про нього правоохоронні органи;
• причиною меншої кількості виборчих бюлетенів, отриманих ДВК, може бути неуважність 
члена ДВК та виборця під час отримання виборцем виборчого бюлетеня (виборець поставив 
підпис у списку виборців за отримання виборчого бюлетеня, але не отримав його). Зазначити 
її в акті.
Акт підписується всіма присутніми членами ДВК. Цей акт мають право підписати всі присутні 
кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії
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11.5. Членами ДВК вияв-
лені пошкодження пломб 
або печаток на виборчій 
скриньці або інші пошко-
дження виборчої скриньки, 
що порушують її цілісність

Скласти акт, у якому зазначити характер виявлених пошкоджень. Акт підписують присутні 
члени ДВК. Цей акт мають право підписати всі присутні кандидати, їх довірені особи, офі-
ційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії (стаття 78, ч. 16).
Виборчі бюлетені з пошкодженої скриньки виймати по одному без перемішування. Підра-
хувати кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Перевірити наявність 
у скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім (стаття 78, ч. 19). У 
разі якщо у скриньці контрольний лист відсутній або якщо кількість виборчих бюлетенів 
у скриньці більша, ніж зазначено у контрольному листі, зробити відповідний висновок 
щодо врахування цих бюлетенів (стаття 78, ч. 20) — див п. 11.6, 11.7

11.6. Під час відкриття 
переносної виборчої 
скриньки виявлено більше 
виборчих бюлетенів, ніж 
зазначено у контрольному 
листі у цій скриньці

Скласти акт, у якому зазначити кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій 
скриньці. Акт підписують присутні члени ДВК. Цей акт мають право підписати всі присутні 
кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії 
(стаття 78, ч. 16).
Виборчі бюлетені з цієї скриньки у такому випадку не враховуються при встановленні 
загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів ви-
борців (стаття 78, ч. 20, 21).
Запакувати окремо виборчі бюлетені, які не підлягають врахуванню (стаття 78, ч. 23)

11.7. У виборчій скриньці 
не ви явлено контрольного 
листа.
11.8. Достовірність контр-
ольного листа в одній із 
скриньок піддають сумніву 
окремі члени ДВК

Прийняти остаточне рішення ДВК щодо достовірності контрольного листа (та, відповідно, 
щодо врахування виборчих бюлетенів з відповідної виборчої скриньки) шляхом голосу-
вання за це рішення всіх членів ДВК (стаття 78, ч. 22). Рішення приймається більшістю
присутніх членів ДВК (стаття 28, ч. 13).

11.9. Окремі члени ДВК ма-
ють сумніви щодо дійсності 
та/або визначення вибор-
чого бюлетеня, предмета

Прийняти рішення ДВК щодо визначення
виборчого бюлетеня (вважати його поданим за кандидата або таким, у якому виборець не 
підтримав жодного кандидата, або недійсним), предмета шляхом голосування за це рі-
шення всіх членів ДВК (стаття 78, ч. 22, 27).Застосовувати абсолютно однаковий підхід до 
визначення бюлетенів, незважаючи на те, якого кандидата стосується певний бюлетень.

11.10. Кількість виборчих 
бюлетенів, які взяли участь 
у голосуванні на ВД, не 
збігається з сумарною кіль-
кістю бюлетенів, голоси в 
яких подані за кожного кан-
дидата та у яких виборці не 
підтримали жодного канди-
дата і недійсних бюлетенів

Провести повторні підрахунки до досягнення загальновизнаного достовірного резуль-
тату, маючи на увазі, що основною об’єктивною причиною такої розбіжності можуть бути 
лише помилки у підрахунках бюлетенів.
У разі остаточного висновку про наявність розбіжності даних скласти відповідний акт із 
зазначенням причини розбіжності, встановлених рішенням комісії (стаття 78, ч. 30). Рішен-
ня приймається більшістю присутніх членів ДВК (стаття 28, ч. 13).
Акт підписується всіма присутніми членами ДВК. Цей акт мають право підписати всі при-
сутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою 
комісії (стаття 78, ч.30)

11.11. Запакування списків 
виборців, виборчих бюле-
тенів, предметів

Запакувати списки виборців, виборчі бюлетені, предмети відповідно до вимог Закону 
(стаття 78), зокрема:
• запакування відповідних документів здійснюється відразу після закінчення відповідно-
го етапу підрахунку голосів на ВД;
• на кожному пакеті зазначаються:
- опис вмісту пакету («Невикористані виборчі бюлетені», «Список виборців», «Виборчі 
бюлетені, що не підлягають врахуванню», «Предмети», «Недійсні виборчі бюлетенем», «Ви-
борчі бюлетені з голосами, поданими за кандидата А (Б, В, … Я)» тощо);
- номер ТВО;
- номер ВД;
- кількість запакованих бюлетенів (предметів);
- дата і час пакування;
- ставляться підписи всіх присутніх членів ДВК та печатка ДВК

12. Протокол ДВК про підрахунок голосів виборців

12.1. Загальні правила 
складання протоколу ДВК 
про підрахунок голосів ви-
борців на виборчій дільниці

Сприяти складенню протоколу ДВК про 
підрахунок голосів виборців на ВД відпо-
відно до вимог Закону (стаття 79)

Скласти протокол ДВК про підра хунок голосів 
виборців на ВД відповідно до вимог Закону (стат-
тя 79, ч. 1), зокрема:
- за формою, встановленою ЦВК (стаття 79, ч. 1);
- із зазначенням у протоколі всіх відомостей, 
визначених Законом (стаття 79, ч. 2);
- складання протоколу починається із внесення 
перших даних на засіданні ДВК перед початком 
голосування (стаття 75, ч. 4);
- у кількості примірників, що на 4 (чотири) біль-
ше кількості членів ДВК;
- усі примірники протоколу нумеруються (і ма-
ють однакову юридичну силу);
- протокол підписується:
• головою ДВК, заступником голови, секретарем 
ДВК та усіма присутніми членами ДВК (у разі від-
сутності підпису члена ДВК — зазначається при-
чина відсутності);
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• 1-й примірник протоколу мають право під-
писати присутні кандидати, їх довірені особи, 
офіційні спостерігачі;
• у протоколі зазначаються дата і час (година і 
хвилини) підписання членами ДВК;
• протокол засвідчується печаткою ДВК;
• відомості протоколу оголошуються.
забороняється:
заповнення протоколу олівцем;
внесення до протоколу будь-яких виправ-
лень без відповідного рішення двк (стаття 
79, ч. 5).
1-й і 2-й примірники протоколу ДВК про під-
рахунок голосів (за наявності і протоколу з 
поміткою «Уточнений») запаковуються разом 
із актом про видачу копій протоколу (стаття 
79, ч. 9);
• 3-й — зберігається у секретаря ДВК;
• 4-й — невідкладно вивішується в примі-
щенні двк для загального ознайомлення.
Решта примірників протоколу — видається 
(по одному примірнику) всім членам ДВК.
Слід пам’ятати, що статтею 158, ч. 7 Кримі-
нального кодексу України передбачена кри-
мінальна відповідальність, зокрема, за під-
писання протоколу до остаточного підрахунку 
голосів виборців!

12.2. До відправки до ОBK 
виборчих документів ДВК 
ВД виявила на своєму за-
сіданні неточності у про-
токолі про підрахунок 
голосів виборців (описку, 
арифметичну помилку у 
цифрах), виправлення якої 
не потребує перерахунку 
бюлетенів

Висловити свою позицію щодо необхід-
ності внесення змін до протоколу ДВК 
про підрахунок голосів виборців на ВД 
шляхом оформлення нового протоколу з 
позначкою «Уточнений» з повним дотри-
манням вимог Закону (стаття 79, ч. 5, 6) 
без перерахунку бюлетенів

Внести зміни до протоколу ДВК про підраху-
нок голосів виборців на ВД шляхом оформ-
лення нового протоколу з позначкою «Уточне-
ний», без перерахунку бюлетенів.
Протокол з позначкою «Уточнений» виготов-
ляється і підписується у порядку та в кількості 
примірників і копій, що встановлені Законом 
(стаття 79, ч. 3, 6, 7, 8) — див п. 12.1, 12.4

12.3. Копії протоколу ДВК 
про підрахунок голосів ви-
борців на ВД

Сприяти у практичному виконанні вимог 
Закону (стаття 79, ч. 8, 9) щодо видачі ко-
пій протоколу ДВК про підрахунок голосів 
виборців на ВД усім особам, які мають 
право на їх отримання

Видати копії протоколу ДВК про підрахунок 
голосів виборців на ВД відповідно до вимог 
Закону (стаття 79, ч. 8), у т. ч. з дотриманням 
таких умов:
 видати копії невідкладно на прохання відпо-
відних осіб;
 видати копії всім особам, які мають право 
на їх отримання — кандидату, його довіреній 
особі, офіційному спостерігачеві;
 у разі якщо відсутні технічні засоби для знят-
тя копій протоколу підрахунку голосів на ВД, 
запропонувати особам, які заявили бажання 
отримати відповідні копії протоколу, написати 
їх від руки;
 засвідчити кожну копію підписами голови 
ДВК і секретаря ДВК та скріпити печаткою ДВК;
 скласти акт про видачу копій протоколу за 
формою, встановленою ЦВК. В акті зазначити:
  перелік осіб, які одержали копії протоколу;
  номер примірника протоколу;
  дату і час одержання копій;
  проставляються підписи осіб, які одержали 
копії протоколу;
  акт підписується головою та секретарем 
ДВК.
Акт запаковується у пакет разом із 1-м та 2-м 
примірниками протоколів про підрахунок 
голосів виборців на ВД

12.4. Підписання протоколу 
про підрахунок голосів ви-
борців на ВД (стаття 79, ч. 4)

Взяти до уваги, що на відміну від права члена ВК викласти письмово свою окрему думку в 
разі незгоди з рішенням комісії у загальному порядку, у разі незгоди із відомостями про-
токолу про підрахунок голосів виборців на ВД член ДВК зобов’язаний письмово викласти 
свою окрему думку, яка додається до протоколу (стаття 79, ч. 4). Неподання окремої дум-
ки може буде витлумачено як згоду з відомостями, внесеними до протоколу
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12.5. Під час підрахунку 
голосів встановлені обста-
вини, які є підставою для 
визнання голосування на 
відповідній ВД недійсним 
(стаття 80, ч. 1).

Ретельно перевірити всі обставини, на під-
ставі яких голосування на відповідній ВД 
пропонується визнати недійсним. Особли-
ву увагу приділити таким моментам:
- складанню акта про незаконне голо-
сування та інші порушення, його відповід-
ність вимогам Закону (стаття 80, ч. 1, 2, 5):
- включення до акта кожного випадку не-
законного голосування та інших обставин, 
що стали підставою для визнання голо-
сування на виборчій дільниці недійсним 
(стаття 80, ч. 1, 2);
- встановлення в акті осіб, з вини яких, 
ймовірно, відбулися незаконні голосування 
та інші зазначені порушення Закону, що 
стали підставою для визнання голосування 
недійсним (кожен випадок цих порушень є 
кримінальним злочином, відповідальність 
за вчинення якого передбачена статтею 
158 Кримінального кодексу України);
• достовірності та повноті даних, які вима-
гаються Законом (стаття 80, ч. 3), внесених 
до протоколу про підрахунок голосів ви-
борців

У разі встановлення під час підрахунку голосів 
виборців на ВД обставин, що є підставою для 
визнання голосування недійсним (стаття 80, 
ч. 1), внаслідок яких неможливо достовірно 
встановити результат волевиявлення вибор-
ців, розглянути питання про визнання недій-
сним голосування на відповідній ВД. Рішення 
приймається більшістю присутніх членів ДВК 
(стаття 28, ч. 13).
У разі визнання голосування недійсним 
скласти протокол ДВК про підрахунок голосів 
виборців (див. п. 12.1) з урахуванням вимог 
до протоколу, встановлених для випадку ви-
знання недійсним голосування на виборчій 
дільниці (стаття 80, ч. 3, 5)

12.6. Доставка виборчих 
документів до ОВК

Сприяти власними діями або особисто 
взяти участь у підготовці та доставці до 
ОВК виборчих документів ДВК відповідно 
до вимог Закону (стаття 79, ч. 10)

Відповідно до вимог Закону (стаття 79, ч. 10) 
невідкладно після закінчення засідання ДВК з 
підрахунку голосів виборців на ВД доставити 
до ОВК:
 пакет з протоколом ДВК про підрахунок голо-
сів на виборчій дільниці, в т. ч. з поміткою «Уточ-
нений», та актом про видачу копій протоколу 
(стаття 79, ч. 7, 9), окремими думками членів 
ДВК щодо відомостей протоколу;
 пакети з виборчими бюлетенями (стаття 78, 
ч. 7, 23, 28, 31):
  невикористаними;
  що не підлягають врахуванню;
  недійсними;
  поданими за кожного кандидата;
  в яких виборці не підтримали жодного кан-
дидата;
 пакет з контрольними талонами (стаття 78, 
ч. 13);
 пакет з предметами (стаття 78, ч. 24);
 пакет із списком виборців з доданими до 
нього (стаття 78, ч. 12):
  витягом із списку виборців для голосування 
за межами приміщення для голосування;
  заявами, на підставі яких складався витяг із 
списку;
  рішеннями суду і повідомленнями органу 
ведення Державного реєстру виборців про 
включення виборця до списку виборців у день 
виборів (вилучення кратного включення);
 пакет з актами, заявами, скаргами та рішен-
нями, прийнятими ДВК

13. Приймання виборчих документів ДВК окружною виборчою комісією

13.1. Транспортування ви-
борчих документів ДВК до 
ОВК

Своїми діями сприяти додержанню ви-
мог Закону (стаття 81, ч. 1) щодо порядку 
транспортування виборчих документів до 
ОВК, маючи на увазі, що порушення пра-
вил транспортування виборчих докумен-
тів може бути підставою для прийняття 
ОВК рішення про повторний підрахунок 
голосів виборців на ВД (стаття 82, ч. 9)

Здійснити транспортування виборчих доку-
ментів ДВК до ОВК у повній відповідно до ви-
мог Закону (стаття 8і, ч. 1), зокрема:
• транспортування здійснюється головою ДВК 
(або заступником голови) та двома членами 
ДВК, які мають бути представниками різних 
кандидатів;
• транспортування здійснюються у супроводі 
працівника органів внутрішніх справ;
• супроводжувати документи ДВК можуть (за 
їх бажанням) інші члени ДВК, кандидати, їх дові-
рені особи, офіційні спостерігачі;
• супроводження документів ДВК іншими осо-
бами забороняється;
• під час транспортування документів забо-
роняється розпечатувати пакети з виборчими 
бюлетенями та іншою документацією
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13.1-1 Особливості переда-
чі виборчих документів від 
ДВК закордонних ВД

Голові ДВК, його заступнику, секретареві 
ДВК або іншій особі з числа членів ДВК 
повідомити відразу
після підписання членами ДВК протоколу 
про підрахунок голосів виборців, переда-
ти через МЗС (за допомогою спеціальних 
технічних засобів) повідомлення Цен-
тральній виборчій комісії про зміст про-
токолу підрахунку голосів разом з окре-
мими думками членів ДВК, викладеними у 
письмовій формі, та актами (за наявності) 
(стаття 81, ч. 4, Порядок передачі прото-
колів про підрахунок голосів виборців на 
закордонній виборчій дільниці з виборів 
Президента України 17 січня 2010 року 
та повідомлень про зміст цих протоколів 
Центральній виборчій комісії, затвер-
джений постановою ЦВК від 22.10.2009 
р. № 177, далі — Порядок передачі про-
токолів).
Невідкладно після закінчення засідання 
дільничної виборчої комісії закордонної 
виборчої дільниці до Центральної вибор-
чої комісії через МЗС доставляються запа-
ковані в окремі пакети відповідно до по-
ложень статтей 78, 79 виборчі документи. 
Перелік виборчих документів включає 
перший і другий примірники протоколу 
підрахунку голосів на ВД та інші виборчі 
документи, визначені ч. 10 ст. 79.
Доставка пакетів з виборчими докумен-
тами від ДВК закордонних ВД до МЗС 
здійснюється дипломатичною поштою, 
«командирською» поштою або в інший 
встановлений МЗС України спосіб, який 
забезпечить збереження цих пакетів та їх 
доставку за призначенням (п. 3 Порядку 
передачі протоколів).
Отримані пакети з виборчими документа-
ми від ДВК закордонних ВД реєструються 
в МЗС, після чого уповноважений пред-
ставник МЗС у супроводі представників 
правоохоронних органів транспортує ці 
документи до ЦВК.

13.2. Під час приймання 
документів від ДВК ОВК 
виявила у протоколі ДВК 
про підрахунок голосів ви-
правлення, помилки, не-
точності, які можна усунути 
без перерахунку бюлетенів, 
і прийняла рішення, яким 
зобов’язала ДВК внести 
зміни до протоколу про 
підрахунок голосів на ви-
борчій дільниці в порядку 
«уточнення» (стаття 82, ч. 6, 
7, стаття 79, ч. 6)

Взяти участь у внесенні змін до протоколу 
ДВК про підрахунок голосів виборців на 
ВД шляхом оформлення нового протоко-
лу з позначкою «Уточнений» з повним до-
триманням вимог Закону (стаття 79, ч. 6)

Внести зміни до протоколу ДВК про під-
рахунок голосів виборців на ВД шляхом 
оформлення нового протоколу з позначкою 
«Уточнений».
Протокол з позначкою «Уточнений» виготов-
ляється і підписується в порядку та в кількості 
примірників і копій, що встановлені Законом 
(стаття 79, ч. 3, 8) — див п. 12.1, 12.4.
На час розгляду ДВК питання про внесення 
змін до протоколу підрахунку голосів у по-
рядку «уточнення» первинний протокол ДВК 
про підрахунок голосів та додані документи 
(в т. ч. усі виборчі бюлетені) залишаються на 
зберіганні в ОВК (стаття 82, ч. 6).
Новий протокол ДВК про підрахунок голосів 
з поміткою «Уточнений» транспортується і 
передається ОВК в тому ж порядку, як і всі до-
кументи ДВК (стаття 81, стаття 82, ч. 7)

13.3. Під час прийняття 
документів від ДВК ОВК 
прийняла рішення про про-
ведення повторного під-
рахунку голосів виборців 
на ВД окружною виборчою 
комісією (стаття 82, ч. 8, 9)

Взяти участь у повторному підрахунку 
голосів виборців на ВД окружною вибор-
чою комісією.
Контролювати додержання вимог Закону 
(стаття 82, ч. 11) щодо порядку прове-
дення повторного підрахунку голосів на 
виборчій дільниці

У разі прийняття ОВК рішення про повторний 
підрахунок голосів виборців на відповідній 
ВД він має проводитися відповідно до вимог 
Закону до порядку повторного підрахунку 
(стаття 82, ч. 11), зокрема:
— повторний підрахунок здійснюється окруж-
ною виборчою комісі єю;
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• повторний підрахунок здійснюється після 
завершення розгляду і прийняття протоколів 
та інших документів від усіх інших ДВК;
• у повторному підрахунку мають право бра-
ти участь усі члени відповідної ДВК;
• під час повторного підрахунку мають право 
бути присутніми кандидати, їх довірені особи, 
офіційні спостерігачі;
• про результати повторного підрахунку го-
лосів складається протокол

13.4. Протокол про по-
вторний підрахунок голосів 
виборців

Контролювати складення протоколу про 
повторний підрахунок голосів виборців 
на відповідній виборчій дільниці відпо-
відно до вимог Закону (стаття 82, ч. 12, 
13, 15)
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заПитання — відПовіді1

з деякиХ асПектів застосування
закону україни «Про вибори Президента україни»2

заГальні заПитання

Якими правовими актами визначаються строки початку і закінчення окремих етапів виборчого процесу?

Строки визначаються відповідними положеннями Закону. Порядок обчислення строків визначений положення-
ми статті 18 Закону. Відповідно до цих положень ЦВК3встановила конкретні дати початку та/або закінчення відпо-
відних етапів виборчого процесу шляхом затвердження постановою № 141 від 30.09.2009 р. «Календарного плану 
основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року». Дати, 
визначені цим Календарним планом, є тими офіційними термінами, в межах яких мають проходити ті чи інші етапи 
виборчого процесу та/ або здійснюватися ти чи інші виборчі процедури.

Які права мають у виборчому процесі на виборах Президента України політичні партії (блоки партій)?

Відповідно до положень статті 12 Закону суб’єктами виборчого процесу є політичні партії (блоки партій), які ви-
сунули кандидатів на пост Президента України. Очевидно, що відповідно до цього формулювання суб’єктами вибор-
чого процесу партії (блоки) є лише в разі, коли кандидат зареєстрований ЦВК саме як такий, що висунутий партію 
(блоком) і не вибув з балотування.

Партії (блоки) — суб’єкти виборчого процесу, партії, що входять до блоку — суб’єкта виборчого процесу, мають 
відповідно до Закону важливі права у виборчому процесі з виборів Президента України. Зокрема:

• робити внески до виборчого фонду кандидата, якого висунула партія (блок), без обмеження розміру внеску 
(стаття 43,ч. 1);

• виготовляти друкований матеріал передвиборної агітації кандидата з використанням майна, що їм належить, 
тобто, без оплати з виборчого фонду кандидата, але з дотриманням вимог Закону до відомостей, що містяться у цих 
матеріалах (стаття 59, ч. 5);

• використовувати засоби масової інформації, засновником (власником) яких є партія, будинки (приміщення), 
власником (володарем, користувачем) яких є партія, без дотримання вимог Закону щодо обов’язкового надання 
відповідно ефірного часу, друкованих площ цих ЗМІ, надання будинків (приміщень) іншим кандидатам на тих самих 
умовах, на яких вони були надані кандидату, якого висунула партія, блок (стаття 58, ч. 9, стаття 60, ч. 8);

• мати офіційних спостерігачів від партії (блоку) в кожному ТВО (стаття 69, ч. 1). Вносити подання до ОВК про 
реєстрацію цих офіційних спостерігачів від партії (блоку) (стаття 69, ч. 3).

заГальні заПитання. ПовноваЖення двк. статус члена двк

Чи має право член ДВК не відвідувати засідання комісії?

Лише тоді, коли для цього є поважна причина (хвороба тощо). Зайнятість на основній роботі не є такою причи-
ною, оскільки Кодексом законів про працю (стаття 119) передбачені гарантії трудових прав особи в разі залучення її 
до виконання державних чи громадських обов’язків, у т. ч. до роботи у виборчій комісії.

Закон (стаття 29, ч. 6) прямо зобов’язує члена комісії брати участь у її засіданнях. Порушення цієї норми може 
призвести до дострокового припинення повноважень члена комісії (стаття 30, ч. 4, п. 5).

Крім того, законом № 1616-VI від 21.08.2009 р. внесено доповнення до ст. 157, ч. 1 Кримінального кодексу України, 
яким передбачено кримінальну відповідальність члена комісії «за ухилення від роботи комісії без поважних причин».

Голова ДВК під час обговорення питання порядку денного засідання комісії не надав членові комісії слово для 
виступу. Чи є тут порушення Закону, і як має реагувати член комісії?

Якщо голова ДВК не надав членові комісії можливості взяти участь в обговоренні питання порядку денного, це 
є порушенняи положення статті 29, ч. 5, п. 2 Закону, яким закріплено право члена комісії виступати на засіданнях, 
ставити іншим учасникам засідання запитання щодо питань порядку денного, вносити пропозиції з питань, що від-
несені до повноважень ДВК.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адмі-
ністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (стаття 105). Статтею 157 Кримінального 
кодексу передбачено відповідальність, зокрема, за перешкоджання діяльності члена виборчої комісії.

Акт про порушення може скласти офіційний спостерігач, присутній на засіданні. Оскаржити дії голови ДВК до 
ОВК або до місцевого загального суду може офіційний спостерігач або довірена особа кандидата. Треба також мати 
на увазі, що встановлені рішенням суду факти порушень Закону членом комісії можуть стати підставою для достро-
кового припинення повноважень члена комісії (стаття 30, ч. 4, п. 8).

Чи має право ДВК розглянути скаргу на дії або бездіяльність члена ДВК?

1 у цій частині Посібника наведені відповіді на питання, які найчастіше виникали на навчальних семінарах з питань 
виборчого законодавства (в тому числі – на виборах 2002 – 2007 рр.).  
2 прийняті скорочення: ЦВК – Центральна виборча комісія; ОВК – окружна виборча комісія; ТВО – те риторіальний виборчий 
округ; ДВК – дільнична виборча комісія; ВК – виборча комісія; ВД – виборча дільниця; КВС – кримінально-виконавча система.
3 прийняті скорочення: ЦВК – Центральна виборча комісія; ОВК – окружна виборча комісія; ТВО – те риторіальний виборчий 
округ; ДВК – дільнична виборча комісія; ВК – виборча комісія; ВД – виборча дільниця; КВС – кримінально-виконавча система.
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Ні. Скарга на дії або бездіяльність члена ДВК подається до ОВК або до місцевого загального суду ( стаття 104, ч. 2 
Закону, стаття 172, ч. 5, стаття 176, ч. 8 Кодексу адміністративного судочинства України).

Чи має право ДВК у винятковому випадку для вирішення невідкладного питання провести засідання за умо-
ви присутності більше ніж половини, але менше ніж двох третин складу комісії?

Ні. За відсутності кворуму (стаття 28, ч. 4) засідання не є повноважним. Рішення, прийняті неповноважним скла-
дом, у разі оскарження будуть скасовані. Крім того, головуючий на такому засіданні в разі підписання очевидно не-
законного рішення порушує вимоги Закону. 

Член ДВК систематично не виконує обов’язків члена комісії (не бере участі у засіданнях, не виконує дору-
чень комісії). Як повинна (і чи повинна) реагувати комісія?

Дільнична виборча комісія має вжити заходів для забезпечення своєї працездатності. Регулярна відсутність на 
засіданнях комісії частини членів може паралізувати роботу цього органу. Тому комісія має скористатися повнова-
женням, наданим статтею 30, ч. 4, п. 5 Закону, а саме: за кожним випадком неналежного виконання членом комісії 
своїх обов’язків прийняти рішення про засвідчення цього факту. Про розгляд питання слід додатково поінформу-
вати члена комісії. Прийняття двох таких рішень достатньо для дострокового припинення повноважень члена ДВК 
рішенням ОВК. Для цього голова ДВК надсилає до ОВК відповідні постанови комісії.

Як ДВК має реалізувати повноваження щодо контролю за додержанням виборчого законодавства, перед-
баченого статтею 27, ч. 1, п .1 Закону?

Лише у спосіб, передбачений Законом, і в межах повноважень комісії, як того вимагає стаття 19, ч. 2 Конституції 
України. Такі повноваження надано комісії Законом, зокрема, щодо компетенції розгляду скарг на дії кандидатів на 
пост Президента та їхніх довірених осіб, уточнення списків виборців, розгляду скарг на неправильності у списку 
виборців. Водночас ДВК не має, наприклад, контрольних повноважень щодо питань додержання законодавства за-
собами масової інформації. У разі виявлення порушень законодавства в питаннях, що не належать до компетенції 
ДВК, вона може звернутися до ОВК, а в окремих випадках, передбачених Законом, — до правоохоронних органів 
(стаття 64, ч. 19).

утворення виборчиХ дільниЦь

Якими є основні особливості утворення виборчих дільниць на виборах Президента України?

Порядок утворення виборчих дільниць на виборах Президента України встановлено положеннями Закону (стат-
тя 20) та постанови ЦВК від 11.11.2009 р. № 314, якою передбачено, зокрема, обов’язок відповідних виконавчих орга-
нів місцевих рад внести до ОВК подання про утворення звичайних та спеціальних ВД. Рекомендаціями з питань утво-
рення звичайних і спеціальних виборчих дільниць з виборів Президента України 17 січня 2010 року, затвердженими 
зазначеною вище постановою ЦВК, також встановлено, що подання про утворення спеціальних виборчих дільниць 
вносять виконкоми сільських, селищних та міських рад (або відповідні голови в разі відсутності виконкомів) одно-
часно з поданнями щодо утворення звичайних виборчих дільниць. Причому подання (пропозиції) щодо утворення 
звичайних та спеціальних виборчих дільниць можуть оформлятися одним документом. У поданнях (пропозиціях) 
щодо утворення спеціальних виборчих дільниць зазначаються:

 9 назва села, селища, міста, району в місті (для міст із районним поділом), на території якого пропонується утвори-
ти спеціальні виборчі дільниці;

 9 опис меж спеціальної виборчої дільниці шляхом зазначення назви закладу, установи тощо та її адреси;
 9 орієнтовна кількість виборців у закладі (установі), де утворюється спеціальна виборча дільниця;
 9 місцезнаходження (поштова адреса) приміщення для розміщення дільничної виборчої комісії після її утворення, 

а також приміщення для голосування з урахуванням нормативних вимог до таких приміщень.

У яких випадках утворюються спеціальні виборчі дільниці? Скільки виборців має бути у відповідному за-
кладі, щоб у ньому було утворено спеціальну ВД?

Спеціальні виборчі дільниці утворюються в місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можли-
востями пересування. Тобто, у таких місцях, з яких виборці не можуть прибути до іншої виборчої дільниці, крім ВД у 
цьому місці (закладі).

Тому ВД у місцях перебування виборців з обмеженим можливостями пересування утворюються в кожному від-
повідному закладі, де на день виборців перебуватиме хоча б один виборець. До таких закладів Закон відносить 
(стаття 20, ч. 4) стаціонарні лікувальні заклади, судна, які перебуватимуть у день виборів у плаванні під Державним 
Прапором України, полярні станції України, установи КВС (тюрми, колонії, СІЗО, ІТУ) та інші місця тимчасового пере-
бування виборців з обмеженим можливостями пересування.

Необхідність створення спеціальної ВД ОВК визначає самостійно.

Чи можна утворити одну спеціальну виборчу дільницю для кількох стаціонарних лікувальних закладів, роз-
ташованих в межах міста?

Ні. Це випливає зі змісту положення статті 20, ч. 4 Закону. Спеціальні виборчі дільниці утворюються для забез-
печення можливості взяти участь у голосуванні особам, для яких обмежено можливості пересування. Одна ВД для 
кількох лікувальних закладів, очевидно, не забезпечить виборцям відповідних умов.

Якими є особливості утворення закордонних виборчих дільниць?
Правовою основою для утворення закордонних виборчих дільниць на виборах Президента України 17 січня 2009 

року є Закон України «Про вибори Президента України», постанова Центральної виборчої комісії від 18.11.2009  р. 
№ 348 «Про Рекомендації щодо порядку внесення подань про утворення закордонних виборчих дільниць та діль-
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ничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць з виборів Президента України 17 січня 2010 року» 
(далі — Рекомендації про утворення закордонних виборчих дільниць та ДВК закордонних виборчих дільниць).

Відповідно до ч. 5 статті 20 Закону України «Про вибори Президента України» закордонні виборчі дільниці 
утворюються:

1)  при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном 
(як приклад, виборча дільниця при посольстві України у визначеній державі);

2)  у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України (для прикладу, у місцях розташу-
вання миротворчих підрозділів України).

До складу виборчої дільниці може входити один консульський округ, кілька консульських округів або части-
на консульського округу залежно від кількості виборців. (Відповідно до статті 2 Консульського статуту України, 
затвердженого Указом Президента України від 02.04. 94 р. № 127/94, консульський округ — це район, відве-
дений консульській установі для виконання консульських функцій.) Класифікація виборчих дільниць на малі, 
середні та великі здійснюється так само, як для звичайних і спеціальних виборчих дільниць.

Відповідно до ч. 5 статті 19, ч. 8 статті 20 всі закордонні виборчі дільниці входять до складу закордонного 
виборчого округу. Окружною виборчою комісією для закордонних виборчих комісій виступає Центральна ви-
борча комісія. Тому логічно, що закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за 
поданням Міністерства закордонних справ України.

За часом створення закордонні виборчі дільниці поділяються на дві групи:
1) виборчі дільниці, утворені у звичайному режимі;
2) виборчі дільниці, утворені у виняткових випадках.
Відповідно до ч. 10 статті 20 Закону у звичайному режимі закордонні виборчі дільниці утворюються не піз-

ніше тридцяти восьми днів до дня виборів (до 9 грудня 2009 року включно). У виняткових випадках закордонні 
виборчі дільниці утворюються не пізніше як за сім днів до дня виборів (до 9 січня 2010 року включно).

Відповідно до Рекомендацій про утворення закордонних виборчих дільниць та ДВК закордонних виборчих 
дільниць такими винятковими випадками є:

1) відкриття нових дипломатичних чи інших офіційних представництв або консульських установ України за 
кордоном;

2) передислокація військових частин (формувань) за кордоном).
Відповідно до п. 1.5 Рекомендацій про утворення закордонних виборчих дільниць та ДВК закордонних ви-

борчих дільниць подання МЗС до ЦВК щодо утворення закордонних виборчих дільниць підписується Міністром 
закордонних справ України та скріплюється печаткою цього Міністерства. Термін внесення подання, як прави-
ло, — не пізніше ніж за 45 днів до дня виборів (до 2 грудня 2009 року включно), а у винятковому випадку — не 
пізніш як за дев'ять днів до дня виборів (до 7 січня 2010 року включно).

Відповідно до додатку до постанови «Про Рекомендації щодо порядку внесення подань про утворення за-
кордонних виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць з виборів Пре-
зидента України 17 січня 2010 року» подання МЗС включає:
 — назву іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;
 — назву та адресу дипломатичного, іншого офіційного представництва або консульської установи України за 
кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, найменування та адресу військової частини (формуван-
ня), дислокованої за межами України, у якій утворюється виборча дільниця;
 — місцезнаходження та адресу дільничної виборчої комісії;
 — місцезнаходження та адресу приміщення для голосування;
 — наявність письмової згоди відповідних органів влади країни перебування на утворення закордонної ви-
борчої дільниці;
 — межі виборчої дільниці з урахуванням територій консульських округів або їх частин чи місця дислокації 
військової частини (формування);
 — орієнтовну кількість виборців, які будуть внесені до списку виборців на виборчій дільниці (за даними Дер-
жавного реєстру виборців);
 — наявність приміщення для дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування, які відповідають ви-
могам частини другої статті 74 Закону.

Як бачимо, для МЗС і відповідних консульських установ підготовку подань щодо утворення закордонних 
ВД треба розпочинати значно раніше зазначених термінів подання, оскільки необхідно отримати відповідь на 
запит (звернення) від органу ведення Державного реєстру виборців і дозвіл органів влади країни перебування 
на утворення дільниці.

Подання щодо створення закордонних виборчих дільниць у виняткових випадках має певні відмінності від 
подань, здійснюваних у звичайному режимі:

1) у поданні на створення виборчої дільниці у винятковому випадку, крім зазначених пунктів, має міститися 
обґрунтування необхідності утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку;

2) оскільки подання здійснюється лише за 9 днів до виборів, то до подання на створення виборчої дільниці МЗС 
додає подання стосовно кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії.

У рішенні ЦВК про утворення закордонних виборчих дільниць зазначаються їх номери, межі, орієнтовна кіль-
кість виборців та місцезнаходження дільниць. Таке рішення підлягає оприлюдненню: в газетах «Голос України» та 
«Урядовий кур’єр» не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття такого рішення, а в разі утворення дільниць у 
винятковому випадку — не пізніше як за п’ять днів до дня виборів.
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утворення дільничниХ виборчиХ комісій

Яким є загальний порядок подання кандидатур до складу ДВК?

Відповідно до положень Закону (стаття 24, ч. 2) ДВК утворюються (крім ДВК, що утворюється на судні) за подан-
нями довірених осіб кандидатів на пост Президента України. До подання може бути включено не більше ніж дві кан-
дидатури до складу кожної звичайної та спеціальної ДВК. Підпис довіреної особи під поданням має бути засвідчений 
головою ОВК. У поданні, форма якого затверджується ЦВК, щодо кожної кандидатури мають бути зазначені: прізви-
ще, ім’я, по батькові особи; дата народження, громадянство, місце проживання та адреса житла виборця, контактні 
телефони, володіння державною мовою, освіта, місце роботи та займана посада, відомості про наявність досвіду 
участі в роботі виборчих комісій, відповідної освіти чи підготовки, посада в комісії, на яку пропонується кандидату-
ра. До подання мають бути додані заяви відповідних осіб про згоду на участь у роботі ДВК.

До складу ДВК включаються всі висунуті представники від кандидатів на пост Президента України.

Хто не може бути членом ДВК?
Чи можуть військовослужбовці бути членами ДВК?

До складу ДВК не можуть входити кандидати, їх уповноважені представники та довірені особи, посадові та служ-
бові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах 
КВС або мають не погашену чи не зняту судимість за вчинення умисного злочину (стаття 24, ч. 10). У разі якщо зазна-
чені особи включені до подання від кандидата на пост Президента України, ОВК не включає їх до складу ДВК.

Військовослужбовці можуть бути членами ДВК, якщо вони не входять до категорій громадян, яким заборонено 
бути членами виборчих комісій.

Якщо одночасно з виборами Президента відбуваються також інші вибори, до складу ДВК не можуть входити кан-
дидати, які балотуються на цих виборах, їхні довірені особи, уповноважені представники партій (блоків) — суб’єктів 
виборчого процесу.

Якими є основні правила призначення голови, заступника, секретаря ДВК?

Основним правилом призначення голови ДВК, заступника голови, секретаря ДВК є положення Закону (стаття 24, 
ч. 11) щодо права кожного кандидата на пропорційну частку відповідних посад. Причому буквальне розуміння цього 
положення Закону свідчить, що ця частка має б ути витримана щодо кожної з керівних посад у ДВК — окремо для 
голови ДВК, окремо для заступника голови і окремо для секретаря ДВК.

Для обчислення цієї частки рекомендується формула:
  П
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х ( К
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 / К∑ 
), де

 П
канд. А

 — кількість посад відповідної категорії (голова ДВК, заступник голови ДВК, секретар ДВК), на які ма-
ють бути призначені особи, запропоновані «кандидатом А»;

 П∑ — 
загальна кількість посад відповідної категорії (голова ДВК, заступник голови ДВК, секретар ДВК) в усіх 

ДВК територіального виборчого округу; П∑ дорівнює кількості ДВК в окрузі;
 К

канд. А — 
загальна кількість кандидатур, поданих «кандидатом А» та включених до складу усіх ДВК територі-

ального виборчого округу;
 К∑ — загальна кількість осіб, включених до складу усіх ДВК територіалного виборчого округу.

Персональні призначення (в межах обчисленої квоти) ОВК здійснює самостійно, Закон жодних правил щодо цього 
не встановлює. Проте очевидно, що виходити потрібно з принципу найбільшої фахової підготовленості осіб, що при-
значаються на керівні посади в ДВК, з урахуванням досвіду роботи, освіти, підготовки цих осіб за даними подань для 
їх включення до складу ДВК. Зокрема, секретар ДВК повинен володіти державною мовою (стаття 24, ч. 13).

Які обов’язки покладаються на голову, заступника, секретаря і членів ВК?

Відповідно до положень статті 28 Закону голова комісії організовує її роботу, скликає засідання комісії, веде за-
сідання. Заступник за відсутності голови має право скликати засідання комісії. Секретар веде протокол засідання ко-
місії і разом із головуючим підписує протоколи. Крім того, секретар має скликати засідання комісії в разі відсутності 
голови і заступника (веде засідання ДВК у цьому разі член ДВК, визначений комісією).

Розподіл обов’язків між іншими членами комісії визначається рішенням комісії. При цьому зазначимо, що по-
ложення Закону не регулюють порядку розподілу повноважень між окремими членами комісії. Разом з тим, у ре-
комендаціях ЦВК зазначається, що такий розподіл, як правило, здійснюється під час першого засідання комісії та 
закріплюється відповідним рішенням комісії. Закріплення розподілу обов’язків рішенням комісії сприятиме не лише 
оптимальній організації роботи виборчої комісії, а й уникненню конфліктів стосовно виконання своїх обов’язків 
окремими членами коНеобхідно також особливо підкреслити, що Закон наділяє винятково голову ДВК, заступника 
голови та секретаря ДВК правом безпосередньо вносити зміни до списку виборців у випадках, передбачених За-
коном, — на підставі рішення ОВК або рішення суду, а також повідомлення органу ведення Державного реєстру 
виборців (стаття 35, ч. 1).

Яким має бути режим роботи виборчих комісій?

Таким, що забезпечить виконання положень Закону. Це означає, що у приміщенні комісії протягом робочого часу, 
інформацію про який обов’язково потрібно оприлюднити, має перебувати принаймні один член комісії, оскільки ко-
місії повинна забезпечити постійне приймання заяв, скарг, звернень, забезпечити можливість для ознайомлення ви-
борців з рішеннями стосовно розгляду поданих заяв, скарг тощо. Крім того, ДВК має забезпечити постійне надання 
можливості для ознайомлення громадян із списком виборців. Очевидно, що такий режим роботи має бути у виборчих 
комісій і у вихідні дні, щоб забезпечити безперервне здійснення функцій комісії та реалізацію виборчих прав грома-
дян. Для цього ми рекомендуємо затвердити постановою ДВК розпорядок дня дільничної виборчої комісії та графік 
чергувань членів ДВК на виборчій дільниці (для забезпечення права виборців на ознайомлення зі списком виборців).
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Напередодні дня голосування ДВК повинна забезпечити роботу бодай до 20-ї години, оскільки Закон передбачає 
право виборців до цього часу звертатися із заявами для голосування за межами приміщення для голосування. При-
чому відразу після настання цього терміну, але не пізніше початку дня виборів (не пізніше 00:00 17 січня 2010 року), 
ДВК зобов’язана скласти витяг із списку виборців за формою, встановленою ЦВК.

Як розуміти заборону членам ВК проводити агітацію під час виконання своїх обов’язків?

Відповідно до Закону (стаття 29, ч. 8) члену ВК «під час виконання своїх обов’язків забороняється агітувати за чи 
проти кандидатів на пост Президента України, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів на пост Пре-
зидента України партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу», а також проводити передвиборну агітацію «під час 
виконання своїх обов’язків» (стаття 64, ч. 1, п. 3). Виходячи з буквального розуміння цих положень Закон не дає одно-
значної відповіді —заборонено члену виборчої комісії взагалі проводити агітацію або лише під час безпосереднього 
виконання своїх обов’язків члена комісії.

Проте, оптимальним видається такий підхід. У своїй повсякденній діяльності члени ВК повинні усвідомлювати, 
що їхні висловлювання, публічна оцінка діяльності інших суб’єктів виборчого процесу можуть бути, за певних об-
ставин, розцінені виборцями як агітація, що проводиться цим членом ВК під час виконання своїх обов’язків. А це, у 
свою чергу, може мати негативні юридичні наслідки для цього члена виборчої комісії (у тому числі й дострокове при-
пинення його повноважень), а також для кандидата, який висунув цю особу до складу ВК. Крім того, є очевидним, що 
участь у агітаційних заходах не є саме тією функцією, для виконання якої кандидат пропонує певну особу до складу 
ВК — кандидати очевидно мають можливость залучення інших осіб для цієї діяльності.

Чи можуть бути припинені достроково повноваження члена ДВК?

Так, можуть. Закон (стаття 30, ч. 4–8) встановлює широкий перелік підстав та процедуру дострокового припинен-
ня повноважень члена ДВК. Тому, аби не наразитися на ці санкції, кожному члену ДВК потрібно сумлінно виконувати 
свої обов’язки, визначені Законом, дотримуватися у своїй роботі в ДВК вимог Конституції та законів України.

Якими є особливості утворення дільничних виборчих комісій на закордонних виборчих дільницях?

Так, процедура утворення ДВК закордонних ВД має певні відмінності порівняно з утворенням звичайних і спеці-
альних виборчих дільниць.

Насамперед, відмінність у суб’єктах подання кандидатур до складу комісії і суб’єкті прийняття рішення про утво-
рення ДВК. Відповідно до ч. 4 ст. 24 ДВК закордонної ВД утворюється Центральною виборчою комісією за поданням 
кандидатів на пост Президента України в разі їх наявності та поданням Міністерства закордонних справ України. 
Варто відзначити, що на відміну від порядку утворення виборчих комісій інших видів дільниць, під час утворення 
ДВК закордонних ВД кожен кандидат у Президенти може подати лише одну кандидатуру до складу ДВК. У свою чер-
гу, МЗС відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону вносить кандидатури до складу кожної дільничної виборчої комісії закордон-
ної виборчої дільниці «у такій кількості, щоб забезпечити утворення кожної комісії у складі, визначеному частиною 
першою цієї статті», тобто у складі не менше ніж 12 осіб. Якщо зважити, що і кандидати на пост Президента України, 
і МЗС здійснюють подання в один термін (не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів — до 21 грудня 2009 
року включно), то не зовсім зрозуміло, як МЗС має дізнатися, яку приблизно кількість кандидатур необхідно подати. 
На нашу думку, у цьому випадку законодавець мав на увазі, що МЗС має консультуватися з ЦВК щодо орієнтовної 
кількості кандидатур до складу ДВК, які мають бути включені до подання МЗС, і здійснити це подання максимально 
близько до крайнього терміну подання.

Відповідно до Рекомендацій про утворення закордонних виборчих дільниць та ДВК закордонних виборчих діль-
ниць, залежно від суб’єкта подання, подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється 
печаткою цього Міністерства. Подання кандидата на пост Президента України вноситься до ЦВК за його підписом 
або за підписом його уповноваженого представника в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

Відповідно до п. 2.5 Рекомендацій про утворення закордонних виборчих дільниць та ДВК закордонних вибор-
чих дільниць у разі, якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше ніж десять, 
дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних 
справ України у кількості дев’яти осіб, з обов’язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост 
Президента України.

Ще одна суттєва деталь формування ДВК закордонних ВД — законодавство зберігає змагальність кандидатів на 
пост Президента України у представництві їх кандидатур в ДВК на посадах голови, заступника голови та секретаря 
ДВК. Відповідно до ч. 11 ст. 24 Закону Міністерство закордонних справ України не має права на пропорційну частку 
посад голови, заступника голови та секретаря ДВК. Особа, включена до складу ДВК закордонної виборчої дільниці 
за поданням МЗС, може бути призначена на керівну посаду в цій комісії лише в разі відсутності кандидатур на таку 
посаду від кандидатів на пост Президента України.

Рішення про утворення ДВК закордонної ВД, її склад або внесення змін до її складу, прийняті відповідно до вимог 
Закону, оприлюднюються в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
Відомості про місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи ДВК закордонних ВД оприлюднюються відпо-
відними дипломатичними та іншими офіційними представництвами або консульськими установами за кордоном з 
урахуванням місцевих умов країн перебування.
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сПиски виборЦів.  складання сПисків виборЦів

Якими є основні особливості складання списків виборців на виборах Президента України 2010 року?

Основною особливістю відповідних процедур є започаткування попередніх та уточнених списків виборців на 
звичайних ВД, які складаються відповідними органами ведення Державного реєстру виборців та передаються через 
ОВК до ДВК. Зокрема попередні списки виборців у двох примірниках складаються та передаються до ОВК не пізніше 
17 грудня 2009 року. Надані списки ОВК передають (1 примірник попереднього списку) до кожної ДВК звичайної 
ВД не пізніше 27 грудня 2009 року. Наступного дня після отримання ДВК звичайної ВД надає список для загального 
ознайомлення у приміщенні комісії.

Ще однією важливою особливістю нормативного регулювання цих процедур є підстави включення виборців до 
списку на звичайній ВД, а саме: віднесення виборчої адреси особи до певної ВД. Започаткування законодавцем ін-
ституту «виборчої адреси» та передбачення Законом «Про Державний реєстр виборців» можливості зміни виборчої 
адреси було враховано Конституційним Судом України в рішенні від 19 жовтня 2009 року як свідчення того, що від-
мова законодавця від використання відкріпних посвідчень на виборах Президента не звужує обсягу права, що існує.

Після внесення змін до Закону «Про вибори Президента України» Законом від 21.08.2009 р. № 1616-УІ, з ураху-
ванням відповідних механізмів включення відомостей стосовно громадянина до Державного реєстру виборців та 
можливості зміни виборчої адреси, законодавець суттєво звузив обсяг компетенції ОВК та ДВК щодо процедур зі 
списками виборців. Зокрема Закон не наділяє ОВК та ДВК повноваженнями приймати рішення про внесення змін 
до списків виборців, окрім компетенції ОВК включати до списків на звичайних та спеціальних ВД членів відповідних 
ДВК одночасно з прийняттям рішення про утворення ДВК або включення нових членів ДВК до складу комісій, оче-
видно — в порядку внесення змін до складу ДВК (стаття 32, ч. 8, стаття 34, ч. 9).

Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях

Якими є особливості складання списків виборців на спеціальних ВД — у стаціонарних лікувальних закладах, 
в установах КВС, на суднах?

Списки виборців на спеціальних ВД складаються безпосередньо самою ДВК на підставі відомостей, поданих ке-
рівниками цих закладів, установ (стаття 36). Ці відомості подаються: до ДВК спеціальних ВД в установах КВС та на 
суднах не пізніш як за 16 днів до дня виборів (не пізніше 31 грудня 2009 року), а до ДВК спеціальних ВД у стаціонар-
них лікувальних закладах — не пізніш як за 9 днів до дня виборів (не пізніше 7 січня 2010 року). Відповідно, списки 
складаються на спеціальних ВД (окрім стаціонарних лікувальних закладів) не пізніш як за 15 днів до дня виборів (не 
пізніше 1 січня 2010 року), а на ВД у стаціонарних лікувальних закладах — не пізніш як за 8 днів до дня виборів (не 
пізніше 8 січня 2010 р.). Принципово важливою особливістю порядку складання списку виборців на спеціаль ій ВД є 
процедура обов’язкового надіслання дільничною виборчою комісією відповідних відомостей про виборців, вклю-
чених до списків на спеціальних ВД, до органів ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами цих 
виборців. Цей механізм в принципі унеможливлює кратне включення виборців до списків на кількох ВД.

Яким чином можуть взяти участь у голосуванні особи, яких було внесено до списків виборців для голосуван-
ня на виборчих дільницях у лікувальних закладах, але вони вибули з цих закладів напередодні дня голосування?

Перш за все, ті громадяни, які мають залишити лікувальний заклад до дня виборів, не включаються до списку ви-
борців на цій спеціальній ВД (стаття 36, ч. 2). Але, якщо так все-таки сталося, ці особи мають прийти і проголосувати 
на ВД у лікувальних закладах, де вони були включені до списків виборців. Іншого механізму для реалізації права 
голосувати у цьому випадку Закон не містить, в т. ч. — механізму «поновлення» у списку виборців за місцем прожи-
вання, з якого виборця було вилучено на підставі повідомлення ДВК, утвореної в лікарні, переданого відповідним 
органом ведення Державного реєстру до ДВК за місцем проживання виборця.

 Не може цей виборець проголосувати й шляхом голосування «за межами приміщення для голосування». 
Відповідно до Закону (стаття 77, ч. 1) голосування за межами виборчої дільниці в лікарні можливе лише в разі, коли 
виборець не може прибути на виборчу дільницю «через постільний режим». Але ж наш виборець саме вибув з лікар-
ні через одужання, тому подібний механізм голосування не може бути застосований.

Уточнення попередніх списків виборців на звичайних ВД. Виготовлення уточнених списків виборців

Якими є основні механізми уточнення попередніх списків виборців на звичайних ВД?

Закон «Про вибори Президента України» (стаття 34) та Закон «Про Державний реєстр виборців» (стаття 28) визна-
чають процедуру уточнення цих списків. Аналіз зазначених положень наводить до таких висновків.

По-перше, попри наявність повноважень ОВК та ДВК розглядати скарги на неправильності у попередньому 
списку виборців, ВК не уповноважені приймати рішення про внесення змін. У разі виявлення неправильності у спис-
ку за підсумком розгляду скарги громадянина ВК звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру 
виборців щодо уточнення відомостей про виборця. По-друге, органи ведення Державного реєстру виборців на під-
ставі подань відповідних органів та установ, за наслідками розгляду скарг громадян, повідомлень органів ведення 
Державного реєстру виборців, рішень судів та рішень ОВК про включення членів ДВК до списків виборців уточню-
ють попередні списки виборців і виготовляють уточнені списки за кожною звичайною ВД. Такі списки передаються 
до ОВК не пізніше ніж за 3 дні до дня виборів (не пізніше 13 січня 2010 року). Надалі ОВК передають ці документи до 
ДВК не пізніше ніж за 2 дні до дня виборців (не пізніше 14 січня 2010 року).

Хто безпосередньо вносить зміни до списку виборців?

Законом встановлено (стаття 35), що зміни до списку виборців на звичайній ВД вносяться головою, заступником 
голови та секретарем ДВК. Системний аналіз положень статті 35, ч. 2 та статті 32, ч. 8 дає підстави стверджувати, що 
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зміни вносяться на підставі: рішення суду, рішення ОВК про включення членів ДВК до списку виборців на ВД, а також 
на підставі повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців про кратне включення

В якому порядку включається до списку виборців громадянин, який звернувся до ДВК (ОВК) чи органу веден-
ня Державного реєстру виборців з проханням про включення до списку виборців за місцем проживання і надав 
належні докази і документи (зокрема, паспорт громадянина України з відомостями про реєстрацію в межах 
території виборчої дільниці)?

Законом встановлено (стаття 32, ч. 3, 4, 5, 8), що таке звернення має бути подане до ДВК або ОВК чи органу веден-
ня Державного реєстру виборців у формі письмової скарги, зміст якої має відповідати відповідним вимогам Закону 
(стаття 95) без зазначення суб’єкта оскарження.

ВК чи орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно розглядає скаргу, а у день виборів — в порядку, 
встановленому Законом. З урахуванням вимог Закону (стаття 28, ч. 8) можна дійти висновку, що в день виборів ДВК 
не розглядає скарги упродовж часу голосування. ДВК зобов’язана розглянути усі звернення, які надходять до комісії 
під час голосування, відразу після закінчення голосування до початку підрахунку голосів виборців. Через це оскар-
ження неправильності в день виборів до ДВК не є ефективним механізмом, який надасть виборцям можливість за-
безпечити, наприклад, включення їх до списків виборців. Крім цього, слід зважити на відсутність повноважень ДВК 
та ОВК приймати рішення про внесення змін до списку виборців на звичайній ВД за наслідками розгляду скарг. 
Таким чином, найефективнішим способом усунення неправильності у списку виборців на звичайній ВД, у тому чис-
лі — в день виборів, є звернення до органу ведення Державного реєстру виборців чи до суду (стаття 173 Кодексу 
адміністративного судочинства України).

До ДВК надійшла скарга на неправильності у попередньому списку виборців. ДВК на засіданні встановила 
наявність неправильності. Чи може ДВК прийняти рішення про внесення відповідних змін до списку виборців з 
поданням рішення до органу ведення Реєстру?

Ні, ДВК не може приймати рішень про внесення змін до попереднього списку виборців. За результатами розгляду 
скарги в цьому випадку ДВК має звернутися до органу ведення Реєстру, і лише орган ведення Реєстру в порядку уточ-
нення попереднього списку виборців забезпечить внесення відповідних змін до уточненого списку (стаття 32, ч. 8).

Чи має комісія право внести зміни до списку виборців за усною заявою виборця, яка супроводжується де-
монстрацією належних доказів і документів (наприклад, паспорта громадянина України з відомостями про 
реєстрацію в межах території виборчої дільниці)?

По-перше, ДВК та ОВК взагалі не надано права приймати рішення про внесення змін до списку виборців на зви-
чайній ВД, крім рішення ОВК про включення членів ДВК до списку виборців на відповідних ВД. Водночас Законом 
однозначно встановлено (стаття 34, ч. 2, 3), що за ініціативою виборця відповідна виборча комісія або орган ведення 
Державного реєстру виборців розглядає питання щодо неправильності у списку виборців винятково за умови по-
дання ним письмової скарги на неправильності, допущені під час складання попереднього списку виборців. При 
цьому слід пам’ятати, що загальний порядок подання, форма та зміст скарги регламентовані Законом (стаття 95). 
Порушення цих вимог є підставою для відхилення скарги з формальних причин.

Чи має право виборець оскаржити неправильності у списку виборців безпосередньо до суду, без попере-
днього звернення до ДВК або ОВК?

Має. Позовна заява щодо уточнення списку виборців може бути подана виборцем безпосередньо до місцевого 
загального суду за місцезнаходженням відповідної ДВК (стаття 173 Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни). Форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам статті 106 Кодексу адміністративного судочинства 
України.

За підсумками розгляду позову суд приймає рішення про внесення змін до списку виборців або про відмову у 
задоволенні позову.

Чи може виборець звернутись до ДВК зі скаргою на неправильне включення до попереднього списку вибор-
ців його колишнього сусіда, який вже кілька років не проживає за зазначеною адресою?

Так, виборець може звернутися до ДВК зі скаргою на неправильне включення до списку виборців не лише його, а й 
інших осіб (стаття 32, ч. 3).

Член ДВК виявив неправильності у списку виборців і звернувся до комісії з пропозицією розглянути питання 
на засіданні й прийняти рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реє-
стру виборців. Чи правомірна вимога члена комісії?

Так. ДВК уповноважена контролювати додержання законодавства про вибори (стаття 27, ч. 1, п. 1). Стаття 32, ч. 8 
Закону зобов’язує ДВК у разі виявлення неправильностей у списку виборців звертатися до органу ведення Реєстру 
для уточнення попереднього списку. Якщо вимогу про розгляд поставленого питання підтримують не менше ніж три 
члени ДВК, комісія зобов’язана розглянути це питання на своєму засіданні (стаття 28, ч. 8).

Чи існуватимуть «додаткові» списки виборців?

Закон не передбачає існування жодних «додаткових» виборчих списків і навіть самого терміна «додаткові спис-
ки». Тому цей термін (рудимент виборів, що проводилися багато років тому) слід взагалі вилучити з лексикону членів 
виборчих комісій.

Усі зміни до уточнених списків виборців вносяться саме до уточненого («основного») списку виборців відповідно 
до процедури, що встановлена Законом. Зокрема:

 9 усі включення виборців вносяться у кінці списку виборців (стаття 35, ч. 5);
 9 усі зміни вносяться на підставі відповідних актів — рішення ОВК, рішення суду чи відповідного повідомлення 
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органу ведення Державного реєстру виборців про внесення змін до списку виборців (стаття 35, ч. 2);
 9 усі зміни вносять голова ДВК, заступник голови або секретар ДВК (стаття 35, ч. 1);
 9 список виборців у разі внесення до нього змін у день голосування підписується після закінчення голосування 

головою та секретарем ДВК (стаття 78, ч. 6).

Внесення змін до списків виборців на спеціальних ВД

Якими є особливості внесення змін до списку виборців на спеціальній ВД, утвореній в стаціонарному лікар-
няному закладі? Чи може (чи зобов’язаний) головний лікар пропонувати зміни до списку виборців для голосу-
вання на дільниці у лікарні напередодні виборів?

Закон регламентує цю важливу процедуру (стаття 36, ч. 10, 13, 14). Головний лікар може внести до ДВК виборчої 
дільниці, утвореної в лікарні, подання щодо змін до списку виборців стосовно тих виборців, які поступили до ліку-
вального закладу пізніше ніж за 10 днів до дня виборів (починаючи з 7 січня 2010 року), але раніше ніж за 3 дні до 
дня виборів (не пізніше 13 січня 2010 року). Подання оформлюється відповідно до Закону. За результатами розгляду 
такого подання ДВК спеціальної ВД приймає рішення про уточнення списку виборців та включення виборців до 
списку в порядку його уточнення. Водночас про включення виборця до списку ДВК невідкладно повідомляє орган 
ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою цього виборця.

У який спосіб зможе проголосувати виборець, який поступив до стаціонарного лікувального закладу пізні-
ше як за 3 дні (14–16 січня 2010 р.)?

Закон передбачає лише один спосіб реалізації виборцем свого виборчого права у цій ситуації. Причому цим 
способом може скористатись лише той виборець, який прибув до лікувального закладу в тому самому населеному 
пункті, де він проживає (стаття 36, ч. 11). У такому випадку такий виборець може звернутись до звичайної ВД, на якій 
його включено до списку, із заявою про надання йому можливості проголосувати за межами приміщення для голо-
сування в порядку статті 77.

Чи може окружна виборча комісія розглядати скарги виборців щодо неправильностей, допущених під час 
складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці?

Ні, таким правом окружну виборчу комісію не наділено. Виборець може звернутися зі скаргою щодо допущених 
під час складання списку виборців на спеціальній ВД неправильностей лише до ДВК або до суду (стаття 36, ч. 5). 
Разом з тим виборець може звернутися зі скаргою до окружної виборчої комісії на неправомірні дії ДВК спеціальної 
виборчої дільниці. Зокрема, виборець може звернутись до ОВК зі скаргою на неправомірність рішення ДВК про від-
мову у задоволенні скарги щодо внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці. У такому разі 
ОВК за наявності відповідних підстав може прийняти рішення про скасування рішення ДВК спеціальної виборчої 
дільниці та зобов’язати ДВК повторно розглянути порушене питання (стаття 98, ч. 3). Але по суті ОВК таку скаргу 
розглянути не може.

Особливості складання і внесення змін до списку виборців на закордонних виборчих дільницях
Особливості складання попередніх та уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях визна-

чені статтею 361 Закону та Законом України «Про Державний реєстр виборців».
Попередні виборчі списки на закордонних виборчих дільницях складаються Відділом ведення та адміністру-

вання Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ для кожної виборчої дільниці, утвореної у 
звичайному режимі. Для закордонних виборчих дільниць, утворених у виняткових випадках, попередні списки ви-
борців не складаються.

Попередні списки виборців на закордонних виборчих дільницях складаються у термін — не раніше створення 
закордонної виборчої дільниці (після 9 грудня 2009 року) і не пізніше як за двадцять два дні до виборів (до 25 грудня 
включно), оскільки саме 25 грудня 2009 року є останнім днем, коли Міністерство закордонних справ передає на за-
кордонні виборчі дільниці попередні виборчі списки.

Під кожним аркушем попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці повинні бути печатка 
і підпис керівника Відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних 
справ. Характерно, що не представники ДВК отримують попередні виборчі списки в органі, який виконує функції 
окружної виборчої комісії, а представник (представники) МЗС доставляє списки виборчій комісії. Попри те, що Закон 
детально не виписує процедуру передачі списків виборців ДВК закордонної виборчої дільниці, ми рекомендуємо 
членам ДВК закордонної дільниці складати акт про отримання виборчих списків у порядку, аналогічному тому, який 
визначає передачу списків виборців на ДВК звичайних виборчих дільниць.

Кожен виборець може ознайомитися зі списком виборців на закордонній ВД і оскаржити неправильність даних у 
списку виборців у загальному порядку, визначеному Законом. Відповідно до ч. 4 статті 361 Закону іменне запрошен-
ня, яким повідомляється про включення виборця до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, 
адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також про час і місце голосування, 
надсилається виборцю ДВК закордонної дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня виборів (до 11 січня включно).

Варто відзначити, що оскарження виборцем неправильностей у списку виборців здійснюється винятково до 
дільничної виборчої комісії. У свою чергу, на підставі рішення за скаргою виборц, ДВК може звернутися до Відділу 
ведення та адміністрування Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ щодо внесення змін до 
списку виборців.

Відповідно до ч. 2 статті 361 Закону не пізніше як за шість днів до дня виборів до Відділу ведення та адмініструван-
ня Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ за встановленою формою керівники дипломатич-
них чи консульських установ України подають відомості, які є підставою для уточнення попередніх списків виборців.

Керівники дипломатичних чи консульських установ України подають відомості про такі категорії осіб:
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1) про громадян України, які перебувають на консульському обліку і яким після останнього дня періоду, за який 
надавалися до органу ведення Державного реєстру виборців відомості, виповнилося (або на день виборів випо-
вниться) вісімнадцять років;

2) про осіб, які набули після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Державного реєстру 
виборців відомості, громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт 
громадянина України;

3) осіб, громадянство України яких припинено після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ве-
дення Державного реєстру виборців передбачені Законом відомості;

4) громадян України — виборців, які після останнього дня періоду, за який надавалися до органу ведення Дер-
жавного реєстру виборців передбачені Законом відомості, стали на консульський облік на території відповідного 
консульського округу, та які зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;

5) громадян України — виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, 
що дислокуються за межами України на відповідній території.

Уточнені списки виборців передаються Відділом ведення та адміністрування Державного реєстру виборців у 
Міністерстві закордонних справ дільничним виборчим комісіям не пізніш як за три дні до дня виборів.

Процедура складання списків виборців на закордонних виборчих дільницях, утворених у виняткових випадках, 
не передбачає створення двох (попереднього і уточненого) списків виборців, відповідно не передбачає ознайом-
лення виборців зі списком виборців. Алгоритм формування такого списку виборців такий:

1) не пізніше як за вісім днів до дня виборів керівник відповідного офіційного представництва чи консульської 
установи України, командир військової частини подає до ДВК закордонної ВД в одному примірнику відомості про 
виборців за встановленою формою; ці відомості засвідчуються підписом суб’єкта подання і відповідною печаткою;

2) не пізніше як за сім днів до дня виборів ДВК складає на підставі цих відомостей список виборців. Після скла-
дення списку виборців ДВК повідомляє технічними засобами зв’язку ЦВК та орган ведення реєстру у порядку, визна-
ченому Законом.

Внесення змін до уточненого списку виборців здійснюється членами ДВК у загальному порядку.

офіЦійні сПостеріГачі

Хто має право вносити подання про реєстрацію офіційних спостерігачів?

Закон встановлює (стаття 69), що у виборах Президента України можуть брати участь офіційні спостерігачі від 
кандидатів на пост Президента України, від партій (блоків), які висунули кандидатів, зареєстрованих ЦВК. Можуть 
також вести спостереження за ходом виборчого процесу офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних 
організацій.

Офіційних спостерігачів від кандидатів та від партій реєструє ОВК за поданням, відповідно, довіреної особи кан-
дидата та Республіканської АРК, обласної, Київської та Севастопольської міської організацій партії. Регіональні орга-
нізації партії при цьому мають бути зареєстровані у встановленому законом порядку.

Спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій реєструє ЦВК відповідно до затвердженого нею 
Положення.

Яку максимальну кількість офіційних спостерігачів в одному окрузі можуть мати кандидати депутати на 
пост Президента України?

Загальна кількість спостерігачів від одного кандидата на пост Президента України, від парті (блоку) — суб’єкта 
виборчого процесу Законом не обмежується. Обмежено (не більше, ніж дві особи від кандидата) лише кількість офі-
ційних спостерігачів і довірених осіб, які одночасно можуть бути присутні «без запрошення комісії» на засіданні від-
повідної комісії, а також у день виборів у приміщенні для голосування (стаття 28, ч. 9).

ДВК може дозволити (на прохання відповідних осіб) бути присутніми на засіданнях комісії і в день виборів у 
приміщенні, де проводиться голосування, більше, ніж двом спостерігачам. При цьому слід мати на увазі, що ніщо не 
може примусити ДВК дати такий дозвіл.

Чи повинні офіційні спостерігачі, журналісти одержувати дозвіл (або згоду) від голови або членів ДВК чи, 
відповідно, виборців на здійснення фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозапису під час засідання виборчих комісій 
та під час голосування на виборчій дільниці?

Ні, не повинні. Такі права надані офіційним спостерігачам прямими нормами Закону (стаття 69, ч. 7), а їх реаліза-
ція не потребує жодного додаткового погодження з виборчою комісією або її членами. Не потрібна спеціальна згода 
на здійснення фото-, кінозйомки, аудіо-, відеозаписів і від виборців, оскільки відповідно до положень статті 307 Ци-
вільного кодексу України «згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку припускається1, якщо зйомки 
проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру». Анало-
гічно, журналістам зазначені права також гарантовані Законами України: «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» та «Про телебачення і радіомовлення». Причому положення названих законодавчих актів є саме 
тими випадками, коли відповідно до статті 32 Конституції України (щодо інформаційного захисту особистого життя 
громадянина) виникає право на «збирання, зберігання, поширення інформації про особу без її згоди».

Чи може ВК позбавити офіційних спостерігачів та інших осіб права бути присутніми на засіданнях комісії, 
на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування?

Законом визначено (стаття 28, ч. 9) перелік осіб, яким надано право без запрошення комісії перебувати під час 
1   – у контексті відповідних положень Цивільного кодексу України термін „припускається” означає наявність згоди особи 
апріорі, у силу самого характеру обставин, за яких відбувається знімання особи на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку, і не потребує 
жодного формального підтвердження цієї згоди.
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засідань комісій та на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування. Законом також передбачено 
(стаття 28, ч. 11), що комісія може позбавити права участі у засіданні комісії зазначених осіб, «якщо вони непра-
вомірно перешкоджають проведенню» засідання комісії. Таке рішення має бути мотивованим. Прийняття рішення 
письмово оформлюється як постанова, яка негайно видається цій особі.

Однак, слід мати на увазі, що ДВК не може за жодних обставин позбавити зазначених осіб права бути присутніми 
у приміщенні ВД під час голосування. Оскільки, підкреслимо, відповідно до змісту положень Закону (стаття 28, ч. 11, 
стаття 69, ч. 9) ДВК може позбавити права бути присутніми лише на засіданні комісії, на право присутності офіційного 
спостерігача у приміщенні під час голосування таке повноваження ДВК не поширюється.

Що означає термін «не заважаючи членам комісії фізично» у контексті права офіційних спостерігачів спо-
стерігати за діями членів комісії з будь-якої відстані (стаття 69, ч. 7, п. 1 Закону)?

Закон не дає чітких критеріїв, що означає «заважати фізично». Очевидно, у кожному випадку спостереження ці 
межі складатимуться індивідуально, в міру особистої культури й толерантності та взаємної поваги членів комісій і 
спостерігачів.

Але за будь-яких обставин це положення не може використовуватися як підстава для встановлення якихось об-
межень для офіційних спостерігачів у просторі, встановлення «зон недоступності», встановлення меж (3 м, 5 м, 10 
м), ближче яких спостерігачі не можуть наближатися до місця видачі бюлетенів, голосування, підрахунку голосів. 
Звичайно, усі подібні обмеження є очевидно незаконними.

Чи буде забезпечено доступ офіційних спостерігачів до тих ДВК, які утворені в установах КВС?

Доступ офіційних спостерігачів, так само, як кандидатів, їх довірених осіб, членів ВК вищого рівня, представни-
ків ЗМІ до приміщень ДВК, які розташовані в установах КВС, повинен бути забезпечений у повній відповідності до 
Закону (зокрема, статті 28, ч. 9). У разі якщо доступ не буде забезпечено, відповідальність за це правопорушення 
мають нести керівники цих установ. Їх може бути притягнено до кримінальної, дисциплінарної або іншої юридичної 
відповідальності. Законом не встановлено будь-яких обмежень щодо реалізації прав та обов'язків для членів ВК, 
кандидатів, їх довірених осіб та спостерігачів під час голосування та підрахунку голосів на ВД в установах КВС. Такі 
обмеження передбачені лише для організації та проведення агітаційних заходів у цих установах.

виборчі бЮлетені

Якими є особливості виготовлення та передачі виборчих бюлетенів?

Закон містить низку механізмів та процедур, дотримання яких унеможливлює несанкціоновані втрати або появу ви-
борчих бюлетенів (статті 72, 73).

По-перше, усі виборчі бюлетені виготовлюються централізовано державним поліграфічним підприємством. ЦВК 
забезпечує виготовлення бюлетенів. Усі бюлетені мають номери ТВО та ВД, виконані друкарським способом (крім ВД, 
утворених ЦВК у винятковому випадку).

Друге. Закон чітко розписує порядок виготовлення бюлетенів підприємством-виготовлювачем та приймання їх Цен-
тральною виборчою комісією.

Третє. Закон встановлює деталізовану процедуру передачі бюлетенів від ЦВК до ОВК на засіданні ОВК.
Четверте. Закон встановлює деталізовану процедуру передачі бюлетенів від ОВК до ДВК на засіданні ОВК. Копію 

протоколу про передачу бюлетенів мають право отримати кандидати на пост Президента України або їх довірені особи.
П’яте. Закон встановлює деталізовану процедуру приймання бюлетенів дільничною виборчою комісією та їх збере-

ження до дня голосування.
Шосте. Копії всіх протоколів про передачу бюлетенів мають право невідкладно отримати усі члени ОВК, кандидати 

на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидата, партії (блоку) — із розрахунку по од-
ній копії на кожного члена ОВК та кожного кандидата на пост Президента України.

Чи всі виборчі бюлетені повинні мати номери ТВО та ВД, виконані друкарським способом?

Закон встановлює (стаття 71, ч. 3) єдиний виняток з цієї обов’язкової вимоги — без номера ВД виготовлюються ви-
борчі бюлетені для спеціальних ВД, утворених ЦВК у винятковому випадку відповідно до Закону (стаття 20, ч. 10) за 7 
днів до дня виборів.

ДВК отримала виборчі бюлетені пізно ввечері 15 січня 2010 року. Голова пропонує здійснити приймання бюле-
тенів на засіданні ДВК наступного дня вранці. Чи буде це законним?

Ні, так робити Закон не дозволяє. Зокрема, положення Закону (стаття 73, ч. 10) вимагає від ДВК виконати приймання 
виборчих бюлетенів на засіданні комісії невідкладно після прибуття членів ДВК, які отримували виборчі бюлетені на за-
сіданні ОВК.

Тому ОВК повинна спланувати роботу з видачі виборчих бюлетенів таким чином, щоб ДВК змогли здійснити при-
ймання відповідно до вимог Закону.

Як здійснюється передача виборчих бюлетенів на закордонні виборчі дільниці?

Відповідно до ч. 6 статті 73 Закону порядок передачі виборчих бюлетенів ДВК закордонних дільниць встановлюється 
Центральною виборчою комісією. Такий Порядок затверджений постановою ЦВК від 26.10.2009 р. № 197 «Про Порядок 
передачі виборчих бюлетенів з виборів Президента України 17 січня 2010 року дільничним виборчим комісіям закор-
донних виборчих дільниць» (далі — Порядок передачі виборчих бюлетенів).

На сьогодні цей Порядок встановлює такі особливості передачі виборчих бюлетенів на закордонні виборчі дільниці:

1)  передача виборчих бюлетенів на виборчі дільниці здійснюється через посередництво Міністерства закордон-
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них справ України. Уповноважений представник МЗС отримує виборчі бюлетені на засіданні ЦВК у кількості, що на 0,5% 
перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на закордонній ВД;

2)  Порядок чітко не встановлює термінів отримання уповноваженим представником МЗС виборчих бюлетенів 

від ЦВК. Проте, встановлює вимогу — термін передачі має бути такий, щоб забезпечити надходження бюлетенів до ДВК 

закордонних ВД не раніш як за три дні до дня виборів;
3) виборчі бюлетені передаються Центральною виборчою комісією із зазначенням номера дільниці; на виборчі діль-

ниці, створені «у виняткових випадках», виборчі бюлетені передаються без зазначення номера ВД у кількості, що до-
рівнює кількості громадян, включених до списку виборців на ВД на день отримання виборчих бюлетенів, з резервом, 
затвердженим ЦВК;

4) про факт передачі виборчих бюлетенів Центральною виборчою комісією уповноваженому представникові МЗС 
складається протокол у двох примірниках, який підписується присутніми на засіданні членами ЦВК (та іншими особами, 
присутніми на засіданні, відповідно до Порядку) та уповноваженим представником МЗС. Перший примірник протоколу 
зберігається в ЦВК, другий — разом з витягами із протоколу передається представнику МЗС. Витяг виготовляється для 
кожної закордонної ВД;

5) транспортування виборчих бюлетенів здійснюється до МЗС у супроводі працівників органів внутрішніх справ 
України;

6) доставка виборчих бюлетенів ДВК закордонних ВД здійснюється Міністерством закордонних справ України ди-
пломатичною, командирською поштою або в інший визначений МЗС спосіб, не пізніше як за один день до дня виборів 
або дня повторного голосування.

У цьому зв’язку ДВК закордонних ВД рекомендується:
1) прийняти рішення про визначення не менше трьох членів ДВК, які повинні отримати виборчі бюлетені для закор-

донної ВД від представника МЗС, який доставить ці бюлетені. До складу членів ДВК, які мають отримати виборчі бюлетені 
від представника МЗС, повинен ввійти голова комісії, а в разі його відсутності — заступник голови або секретар комісії;

2) голові ДВК погодити час отримання виборчих бюлетенів для ВД від представника МЗС;
3) членам ДВК запланувати проведення засідання ДВК на дату і час після отримання виборчих бюлетенів від пред-

ставника МЗС;
4) для отримання виборчих бюлетенів члени ДВК закордонної ВД повинні мати з собою печатку комісії.
Про отримання (приймання) членами ДВК закордонної ВД виборчих бюлетенів від представника МЗС складається 

акт у трьох примірниках, які підписуються членами ДВК закордонної ВД, представником МЗС (особою, яка доставила 
виборчі бюлетені) та скріплюється печаткою комісії. Перший примірник зазначеного акта надсилається до МЗС для пе-
редачі Центральній виборчій комісії, другий — залишається в особи, яка доставила виборчі бюлетені, третій — зберіга-
ється в ДВК.

Після отримання виборчих бюлетенів членами ДВК закордонної ВД проводиться засідання виборчої комісії. На за-
сіданні члени ДВК повинні здійснити такі дії:

1) перерахувати отримані виборчі бюлетені;
2) проставити на виборчих бюлетенях печатку комісії;
3) проставити на виборчих бюлетенях, призначених для голосування на закордонних ВД, утворених у винятковому 

випадку, та контрольному талоні номер відповідної ВД.

Голосування

Відкриття виборчих дільниць

Від 7-ї години 15 хвилин аж до 8:00 на виборчій дільниці немає кворуму дільничної виборчої комісії. О 8:00 по-
трібно відкривати виборчу дільницю. Що робити?

Відповідно до вимог Закону (стаття 75, ч. 4) ДВК зобов'язана провести засідання, на якому мають бути виконані 
обов'язкові процедури до відкриття виборчої дільниці. За відсутності кворуму (не менше ніж 2/3 членів комісії, стат-
тя 28, ч. 4 Закону) засідання комісії не може відбуватися і, відповідно, не можуть виконуватися передбачені Законом 
процедури підготовки до голосування. Комісії необхідно вжити всіх доступних їй заходів для забезпечення кворуму, 
відкрити й провести перше (у день голосування) засідання ДВК. За будь-яких умов дільницю не може бути відкрито 
без здійснення ДВК усіх процедур, передбачених статтею 75, ч. 4, 5, 10 Закону.

 
Як діяти у подібній ситуації: о 7-й години 15 хвилин до ДВК звернувся один з кандидатів (чи довірена особа або 

спостерігач) із проханням почекати хвилин 10–15 із проведенням підготовчих процедур, опечатуванням ви-
борчих скриньок, оскільки трохи затримуються офіційні спостерігачі (зокрема, від міжнародних організацій)?

Єдиною причиною, яка може затримати виконання ДВК процедур підготовки виборчої дільниці до голосування, 
є відсутність кворуму. В усіх інших випадках затримка (запізнення) інших осіб, які не впливають на кворум ДВК, навіть 
дуже шанованих осіб, не є підставою для затримки відкриття засідання ДВК

ДВК зібралася на дільниці у належному складі о 7:00 і відразу розпочала засідання. Офіційні спостерігачі при-
були на дільницю о 7:15 і виявили, що всі виборчі скриньки вже опломбовані. Чи правомірні їх вимоги повторити 
процедуру огляду й опломбування виборчих скриньок?

Так, правомірні. Статтею 75, ч. 4 Закону передбачено, що перше засідання ДВК у день виборів розпочинається «не 
раніше як за 45 хвилин до початку голосування». Тобто, не раніше 7:15.
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Видача виборчих бюлетенів

Чи потрібно під час видачі бюлетеня перевіряти реєстрацію місця проживання виборця, його громадян-
ство, тобто — правильність внесення його до списку виборців?

У день голосування член ДВК зобов'язаний лише перевірити особу виборця за пред'явленим ним документом 
і «на підставі списку виборців» видати виборчий бюлетень. При цьому слід враховувати, що, наприклад, відомості 
щодо реєстрації адреси житла виборця, зазначені у паспорті, можуть не збігатися з виборчою адресою виборця, яку 
зазначено у списку виборців.

Варто також зауважити, що член ДВК, який видає виборчий бюлетень виборцю, повинен пересвідчитися, що це 
саме той виборець, що зазначений у списку, за всіма даними списку та документа про особу: за фотографією, пріз-
вищем, ім'ям, по батькові, роком народження, адресою місця проживання (якщо виборча адреса цього виборця не 
змінювалась). Невідповідність хоча б одного з цих даних є підставою для відмови у видачі бюлетеня.

Виборець у цьому випадку може реалізувати своє право на виправлення помилки у списку (якщо він вважає, 
що помилка саме у списку) шляхом оскарження неправильності у списку до суду чи до органу ведення Державного 
реєстру виборців в порядку, встановленому положеннями Закону (стаття 32, ч. 3, 4, 5, 8, стаття 173 Кодексу адміні-
стративного судочинства України).

Чи можна видавати виборчий бюлетень за пенсійним посвідченням, посвідченням учасника ліквідації аварії 
на ЧАЕС, студентським (профспілковим, партійним) квитком тощо?

Однозначно, ні. Вичерпний перелік документів, які посвідчують особу і громадянство і дають право на одержан-
ня виборчого бюлетеня, визначений Законом (стаття 2, ч. 2). За жодних умов цей список не може бути розширений. 
Це:

 9 паспорт громадянина України;
 9 паспорт громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт;
 9 посвідчення особи моряка (члена екіпажу),
 9 військовий квиток військовослужбовця строкової служби (підкреслимо — лише строкової служби);
 9 тимчасове посвідчення громадянина України.

Закон надає можливість видавати виборчий бюлетень особам, які перебувають в установах КВС, також за обліко-
вою карткою (стаття 2, ч. 2, п. 9), що має містити: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження особи, громадянство, 
фотокартку особи, підпис керівника установи та печатку установи.

Чи може посвідчувати особу паспорт колишнього СРСР із штампом «громадянин України»?

Ні, без жодних винятків. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2002 р. № 79 (зі змінами від 11.07.2002 р.) 
встановлено, що «паспорти громадянина України, оформлені з використанням бланків колишнього Союзу РСР, чинні 
до 1 вересня 2002 року». Отже, після 1 вересня 2002 року ці паспорти не можуть використовуватися для посвідчення 
особи та громадянства, вони вже просто не є документами.

Виборець пред’явив паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію в межах виборчої дільни-
ці (станом на 17 січня 2010 року), але його прізвище відсутнє у списку виборців. Чи можна дописати його до 
списку виборців і видати виборчий бюлетень, адже наявність у нього права проголосувати на цій дільниці, 
на перший погляд, є очевидною, а в списку він відсутній через чиюсь помилку?

Категорично ні! Будь-які зміни і доповнення до списку виборців у день голосування можна робити лише на під-
ставі рішення суду або повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.

Чи достатньо під час видачі виборцю бюлетеня члену ДВК просто розписатися у визначених місцях на бю-
летені та контрольному талоні?

Ні, недостатньо. Положенням Закону (стаття 76, ч. 1) передбачено, що член ДВК, який видає бюлетень, впи-
сує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на бюлетенях та контрольному талоні. Робити будь-
які позначки на бюлетенях заборонено. Крім того, зазначимо, що в разі відсутності на бюлетені прізвища члена ДВК 
такий бюлетень має бути визнаний недійсним.

На дільницю прибула особа, яку всі члени ДВК добре знають, але вона не має при собі паспорта. Чи існує за-
конна можливість видати їй виборчий бюлетень (адже вдруге з паспортом ця людина, скоріше за все, на діль-
ницю не прийде)?

Ні. Не існує жодних винятків для процедури видачі виборчого бюлетеня винятково за документом, що посвідчує 
особу. Міркування гуманного ставлення до виборця у членів ДВК у зазначених випадках завжди мають поступатися 
перед однозначністю і суворістю вимог Закону. Слід пам'ятати, що кожен випадок видачі бюлетеня без документа, 
неналежній особі чи за іншу особу підпадає під ознаки злочину, передбаченого статтею 158 Кримінального кодексу 
України.

  Яким чином зможуть проголосувати ті особи, постійна робота яких потребує цілодобового чергу-
вання (медичний персонал, міліція)?

  Особам, постійна робота яких потребує цілодобового чергування, адміністрація може надати вільний від 
роботи час для реалізації їхнього конституційного права обирати.

Голосування за межами приміщення для голосування

Чи має право виборець проголосувати за межами приміщення для голосування в порядку, встановленому 
статтею 77 Закону, за іншою адресою, ніж зазначена у списку виборців, якщо він зазначив цю адресу у відпо-
відній заяві до ДВК?
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Так, має. Відповідно до Закону (стаття 77, ч. 1) виборець, який за станом здоров’я не може прибути до приміщен-
ня для голосування на звичайній ВД, має право звернутися до ДВК з проханням забезпечити йому голосування за 
межами приміщення для голосування. У заяві виборець зазначає, крім інших відомостей, місце свого перебування, 
тобто — місце, де він бажає проголосувати.

Межу віддаленості цього місця від ДВК Закон не встановив. Проте, очевидно, не буде порушенням Закону та прав 
виборця обмеження для розташування цього місця територією виборчої дільниці, оскільки відповідно до положень 
Закону (стаття 27, ч. 1, п. 6) ДВК «організовує голосування на виборчій дільниці», а не за її межами. Єдиний виняток 
з цього правила встановлений прямою нормою Закону (стаття 77, ч. 1) для випадку, коли із заявою та проханням 
забезпечити голосування за місцем тимчасового перебування до ДВК звернувся виборець, який поступив до стаці-
онарного лікувального закладу пізніше як за 3 дні до дня виборів (14–16 січня 2010 року). Це — єдиний виняток, пе-
редбачений Законом для виборця, який не може скористатися жодним з інших механізмів, передбачених Законом, 
для реалізації свого конституційного права голосу (стаття 36, ч. 11).

Чи може заява про голосування за межами приміщення для голосування бути виготовлена друкарським 
способом, заповнена іншою особою, а виборець лише ставить свій підпис?

Чи може ця заява бути передана виборцем до ДВК через іншу особу (якщо виборець за станом здоров’я не 
може прибути до приміщення для голосування у день виборів, очевидно, що він з цієї ж причини навряд чи зможе 
доставити свою заяву особисто і напередодні вибрів)?

Однозначної відповіді Закон не дає. Але Закон і не містить приписів щодо обов’язкового заповнення заяви ви-
борцем власноручно або особистого подання заяви.

Виходячи з логіки Закону і природи самої процедури голосування за межами приміщення, можна стверджувати 
припустимість обох форм подання заяви — і через іншу особу, і заповнену виборцем не власноручно (крім особис-
того підпису).

Разом з тим, зважаючи на те, що такі форми подання заяви можуть бути використані для зловживання цим пра-
вом і фальсифікації заяв, члену ДВК буде доречно зажадати від особи, яка передає заяву, пред'явити документ, що 
посвідчує її особу, а також зазначити на заяві свої прізвище, ім’я та адресу.

Чи мають право виборці, внесені до списків виборців на спеціальних ВД у лікарнях, на голосування за меж-
ами виборчої дільниці, зокрема — у своїх палатах?

Закон (стаття 77, ч. 1) визначає чіткий порядок організації голосування за межами приміщення для голосування 
на спеціальній ВД, утвореній у лікарняному закладі. Підставою для такого голосування є не просто «стан здоров’я» 
виборця (з яким у лікарні, зрозуміло, в усіх виборців є проблеми), а — лише «постільний режим», через який вибо-
рець не може прибути до приміщення для голосування. Саме цю обставину виборець на спеціальній ВД, утвореній 
у лікарні, має зазначити у своїй заяві до відповідної ДВК.

Чи можуть керівники установ з особливим режимом пересування в них (лікарні, установи КВС) обмежити 
кількість членів ДВК і офіційних спостерігачів, які виходять для проведення голосування за межами приміщен-
ня для голосування?

Ні, не можуть. Якщо існують об'єктивні перешкоди (наприклад, режимного характеру) для виконання вимог статті 
77 Закону у повному обсязі, тоді голосування за межами приміщення для голосування взагалі не може проводитись.

Чи можуть виборці, внесені до списків виборців на закордонних виборчих дільницях, скористатися правом 
на голосування за межами приміщення для голосування?

Відповідно до ч. 11 статті 77 Закону положення про голосування виборців за межами приміщення для голосу-
вання не поширюється на закордонні виборчі дільниці. Тому таким правом виборці, внесені до списків виборців на 
закордонних виборчих дільницях, скористатися не зможуть.

ПідраХунок Голосів та встановлення 
результатівГолосування  на виборчій дільниЦі

Загальні правила

Якими є загальні правила підрахунку голосів?

Положення Закону (стаття 75) щодо порядку завершення голосування та підрахунку голосів є найбільш деталізо-
ваними й у своїй сукупності є фактично повною інструкцією здійснення відповідних процедур, яку потрібно безза-
стережно виконувати пункт за пунктом.

Слід при цьому мати на увазі, що, як свідчить практика виборів 2002–2007 рр., ретельне, буквальне дотримання 
приписів Закону під час завершення голосування та підрахунку голосів є не лише формальним виконанням закону, 
а й найраціональнішою технологією здійснення цих процедур, що забезпечує одержання найдостовірніших резуль-
татів підрахунку в найкоротший термін. Особливу увагу при цьому потрібно приділити:

o послідовності операцій (зокрема, не можна поспішати і оминати жодну з обов’язкових процедур; у 
жодному разі не поспішати відкривати виборчі скрині, якщо не виконані процедури, що мають передувати цьому);

o застосовуванню процедури всіх підрахунків одним визначеним членом ДВК вголос (у кожному з під-
рахунків це можуть бути різні члени ДВК, але рахувати завжди має один і обов’язково вголос);

o перевірці кожного з результатів кожного підрахунку (повторювати кожний підрахунок щонайменше 
двічі — до збігу результатів цього підрахунку та визнання їх достовірності всіма членами ДВК та присутніми особами);
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o перехресній перевірці окремих даних у передбачених Законом випадках;
o ретельному аналізу причин розбіжностей даних під час перехресної перевірки даних, зазначення в ак-

тах передбачених Законом конкретних осіб, якими допущені порушення Закону, що призвели до розбіжності даних 
(слід мати на увазі, що основною причиною розбіжностей, як правило, є випадки порушення одним або кількома 
членами ДВК вимог Закону щодо порядку видачі виборчих бюлетенів, кожен з яких є діянням, що має ознаки зло-
чину, передбаченого ст. 158 Кримінального кодексу України);

o застосуванню однакових підходів під час визначення результатів волевиявлення за кожним бюлете-
нем — однакових критеріїв (відповідно до Закону) віднесення бюлетеня до «недійсних» або до поданих за того чи 
іншого кандидата, або з позначкою “не підтримую жодного кандидата на пост Президента України”;наданню можли-
вості кожному члену ДВК переконатися у правильності визначення результатів волевиявлення виборця за кожним 
бюлетенем, у достовірності кожного підрахунку;

o точному відображенню у протоколі підрахунку голосів усіх отриманих даних.

Чи може ДВК організувати підрахунок голосів виборців на ВД за межами приміщення для голосування, на-
приклад, у приміщенні для проведення засідань ДВК?

Ні. Закон чітко визначив, що підрахунок результатів голосування проводиться саме у приміщенні для голосуван-
ня (стаття 78, ч. 1).

Якими є особливості визнання голосування на відповідні ВД недійсним?

Визнання недійсним голосування на окремій ВД — дуже важлива за своїми правовими наслідками процедура, 
тому ДВК зобов’язана приділити особливу увагу всім обставинам, що можуть бути підставою для прийняття комісією 
відповідного рішення.

По-перше, слід дуже ретельно вивчити обґрунтованість та достатність підстав для прийняття такого рішення 
ДВК, їх відповідність вимогам Закону (стаття 80, ч. 1, 2, 3).

По-друге, щодо всіх обставини, що стали підставою для прийняття рішення про визнання голосування на ВД не-
дійсним, має бути складений акт (стаття 80, ч. 2, 5).

По-третє, слід звернути особливу увагу на повноту дослідження в акті причин та встановлення осіб, винних у по-
рушеннях Закону, які стали підставою для визнання недійсним голосування на ВД. Слід при цьому мати на увазі, що 
кожне з цих порушень є діянням, що має ознаки злочинів, передбачених ст. 158 Кримінального кодексу України. Тому 
визнання недійсним голосування на окремій ВД має обов’язково супроводжуватися поданням до правоохоронних 
органів про скоєння злочинів.

Оформлення протоколу про підрахунок голосів

Яким є порядок заповнення протоколу про підрахунок результатів голосування дільничних виборчих ко-
місій?

Відповідно до положень статей 78, 79 Закону протокол заповнюється у відповідних графах відразу після прого-
лошення результату окремого етапу підрахунку голосування. Причому перше число заноситься до протоколу в день 
виборів до 8-ї години ранку — на засіданні ДВК з підготовки до голосування комісія встановлює кількість виборчих 
бюлетенів, отриманих ДВК (стаття 75, ч. 4).

Законом прямо заборонено (стаття 79, ч. 5) заповнювати протокол олівцем, а також вносити будь-які виправлен-
ня без рішення комісії.

Усі члени ДВК підписують усі примірники протоколу (в разі відсутності підпису члена ДВК у протоколі зазнача-
ється причина його відсутності), протокол засвідчують печаткою. Причому в разі своєї незгоди з відомостями, зазна-
ченими у протоколі, член ДВК зобов’язаний викласти письмово свою окрему думку.

До усіх примірників протоколу заносяться однакові числа за всіма пунктами, примірники протоколу нумерують-
ся і мають однакову юридичну силу.

Кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, які були присутніми під 
час підрахунку голосів, на їх прохання надають копії протоколу, засвідчені підписами голови та секретаря ДВК і скрі-
плені печаткою ДВК.

Коли саме мають підписувати перший примірник протоколу члени ДВК та інші особи, які були присутні під 
час підрахунку результатів голосування на виборчій дільниці?

Перший примірник протоколу зазначені особи підписують відразу після внесення до нього всіх відомостей про 
результати голосування. Всі інші примірники протоколів складаються одночасно з першим, але їх підписують лише 
члени ДВК.

Якими є основні правила транспортування виборчих документів ДВК до окружної виборчої комісії? Чи 
обов'язково мають бути запаковані в пакети протоколи ДВК про підрахунок голосів виборців на ВД?

Відповідно до вимог Закону (стаття 79, ч. 10) всі виборчі документи мають бути упаковані в пакети (стаття 78, ч. 
7, 8, 12, 23, 24, 28, 31) і транспортуватися до ОВК виключно в запакованому вигляді. І це — не дріб'язкова умова. Не-
дотримання цих вимог є підставою проведення повторного підрахунку голосів на відповідний виборчій дільниці. 
ОВК зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів, якщо будуть виявлені ознаки розпечатуван-
ня пакетів із запакованими виборчими документами (стаття 82, ч. 9).

Транспортування документів до ОВК здійснюють (стаття 81) голова ДВК або заступник голови та двоє інших 
членів ДВК, які повинні бути представниками різних кандидатів, у супроводі працівника органів внутрішніх справ. 
Супроводжувати транспортування документів можуть інші члени ДВК, кандидати, їх довірені особи, офіційні спо-
стерігачі (за їх бажанням).

Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою 
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документацією. Порушення правил транспортування документів може бути підставою для прийняття ОВК рішення 
про повторний підрахунок голосів на відповідній ВД.

Копії протоколу про підрахунок голосів

Хто має право на отримання копії протоколу про підрахунок голосів на ВД?

Закон встановлює коло осіб, які мають право на отримання засвідченої копії протоколу про підрахунок голосів 
на ВД. Відповідно до положень Закону (стаття 79, ч. 8) по одній копії протоколу можуть отримати кандидат (або його 
довірена особа) та кожний офіційний спостерігач, які були присутні під час підрахунку голосів. Тобто, кандидат на 
пост Президента може фактично отримати до 2-х копій протоколу.

Чи мають право на отримання копії протоколу про підрахунок голосів на ВД офіційні спостерігачі від іно-
земної держави або від міжнародних організацій?

Виходячи з буквального розуміння положень Закону (стаття 79, ч. 8), — так, мають.

Протягом якого часу офіційні спостерігачі та інші особи мають право отримати копії протоколів ДВК про 
підрахунок результатів голосування?

Положеннями Закону (стаття 79, ч. 8) встановлено — «невідкладно». Що означає — відразу, без жодних проміж-
них процедур, після завершення оформлення протоколу і підписання його всіма членами ДВК. Практика окремих 
ДВК, що мала місце на попередніх виборах, видавати копії протоколу лише після прийняття їх в ОВК — є, очевидно, 
неправомірною.

Названа норма Закону містить також положення «на їх прохання». Закон не вимагає обов'язково письмової фор-
ми «прохання».

Що таке засвідчена копія протоколу ДВК про підрахунок результатів голосування?

Це може бути ксерокопія повністю заповненого протоколу з усіма підписами членів ДВК та інших осіб, зроблена з 
першого примірника, або ксерокопія з інших примірників протоколу. Це може бути окремий бланк протоколу, запо-
внений у відповідних графах із тотожними відомостями результатів голосування в усіх без жодного винятку графах 
і рядках. Але, найголовніше, будь-яка копія має містити напис «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», дату її виготовлення та бути 
підписана головою і секретарем ДВК. Підписи скріплюються печаткою комісії.

Прийняття окруЖноЮ виборчоЮ комісіЄЮ виборчиХ 
документів від дільничниХ виборчиХ комісій

Якими є особливості приймання документів ДВК?

Приймання документів ДВК окружною виборчою комісією проводиться відповідно до Закону (стаття 82) на без-
перервному засіданні ОВК, яке починається о 20-й годині дня виборів (повторного голосування) Засідання продо-
вжується безперервно до встановлення підсумків голосування, оформлених відповідним протоколом. Засідання 
оформлюється протоколом безперервного засідання, в якому фіксуються усі прийняті комісією рішення з питань 
прийняття документів від кожної ДВК та встановлення підсумків голосування в межах ТВО.

У чому полягає суть приймання документів ДВК?

Суть приймання документів ДВК полягає у перевірці окружною виборчою комісією відповідності встановлення 
результатів голосування на відповідній ВД та оформлення документів вимогам Закону. ОВК, зокрема, перевіряє:

 9 склад документів, що передаються ДВК, їх упакування та маркування відповідно до вимог Закону;
 9 відсутність виправлень, неточностей (описок, арифметичних помилок) у протоколах ДВК про підрахунок голосів 

на відповідній ВД.
 9 ОВК оголошує відомості протоколів ДВК про підрахунок голосів та фіксує у протоколі безперервного засідання 

ці відомості, час прийняття протоколу ДВК та перелік прийнятих документів. За підсумками розгляду документів 
ДВК ОВК приймає одне з рішень:

 9 протокольне рішення про прийняття документів від ДВК; або
 9 рішення (оформлене постановою відповідно до положень статті 28, ч. 14 Закону) про зобов’язання ДВК внести 

зміни до протоколу шляхом його «уточнення»; або
 9 рішення (оформлене постановою відповідно до положень статті 28, ч. 14 Закону) про проведення повторного 

підрахунку голосів (стаття 82, ч. 11).

У яких випадках ОВК проводить повторний підрахунок голосів?

ОВК може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів у разі, якщо встановить, що фак-
ти порушень вимог Закону (щодо порядку транспортування виборчих документів, а також порядку голосування та 
підрахунку голосів на ВД), зазначені у скаргах, заявах, актах кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, 
дійсно мали місце і ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на ВД (стаття 82, ч. 8, 9).

ОВК зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній ДВК, якщо будуть 
виявлені ознаки розпечатування пакетів із запакованими виборчими документами ДВК (стаття 82, ч. 9).

Повторний підрахунок ОВК проводить після завершення приймання документів від усіх ДВК. У повторному під-
рахунку мають право брати участь усі члени відповідної ДВК, а також бути присутніми кандидати, їх довірені особи 
та офіційні спостерігачі (стаття 82, ч. 11).

Про результати повторного підрахунку складається протокол, відомості протоколу оголошуються, перший при-
мірник протоколу мають право підписати усі присутні кандидати, довірені особи, офіційні спостерігачі (стаття 82, ч. 
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13). Примірники протоколу надаються усім членам ОВК, відповідній ДВК, а належним чином засвідчені копії — усім 
присутнім кандидатам, довіреним особам та офіційним спостерігачам з розрахунку по одній копії для кожного кан-
дидата та офіційного спостерігача (стаття 82, ч. 15).

Чи має проводитися повторний підрахунок голосів, якщо ОВК пред’явлені два або більше примірники про-
токолу підрахунку голосів на одній ВД (або примірник протоколу та засвідченої копія), які містять різні ре-
зультати підрахунку?

Якщо різні примірники протоколу підрахунку голосів (які, нагадаємо, мають однакову юридичну силу) або про-
токол, що подає ДВК, та копія протоколу, яку подають кандидат (довірена особа, офіційний спостерігач), містять РІЗНІ 
дані щодо підрахунку голосів, — це, очевидно, є тим самим порушенням Закону, яке «ставить під сумнів результа-
ти підрахунку голосів на цій дільниці» і є підставою для прийняття ОВК рішення про проведення повторного підра-
хунку голосів виборців на виборчій дільниці (стаття 82, ч. 9).

Як здійснюється передача виборчих документів із закордонних виборчих дільниць до Центральної вибор-
чої комісії?

Правовою основою встановлення особливостей передачі виборчих документів із ДВК закордонних виборчих 
дільниць є ч. 4 статті 81 Закону та Порядок передачі протоколів про підрахунок голосів виборців на закордонній ви-
борчій дільниці з виборів Президента України 17 січня 2010 року та повідомлень про зміст цих протоколів Централь-
ній виборчій комісії, затверджений постановою ЦВК від 22.10.2009 р. № 177, далі — Порядок передачі протоколів.
Після підрахунку голосів ДВК повинна передати відразу після підписання членами ДВК протоколу про підрахунок 
голосів через МЗС (за допомогою спеціальних технічних засобів) повідомлення Центральній виборчій комісії про 
зміст протоколу підрахунку голосів разом з окремими думками членів ДВК, викладеними у письмовій формі, та ак-
тами (за наявності).
Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці до Центральної 
виборчої комісії через МЗС доставляються запаковані в окремі пакети відповідно до положень статтей 78, 79 вибор-
чі документи. Перелік виборчих документів включає перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів на 
ВД та інші виборчі документи, визначені ч. 10 ст. 79.
Доставка пакетів з виборчими документами від ДВК закордонних ВД до МЗС здійснюється дипломатичною поштою, 
командирською поштою або в інший встановлений МЗС України спосіб, який забезпечить збереження цих пакетів та 
їх доставку за призначенням (п. 3 Порядку передачі протоколів).

Отримані пакети з виборчими документами від ДВК закордонних ВД реєструються в МЗС, після чого уповно-
важений представник МЗС у супроводі представників правоохоронних органів транспортує ці документи до ЦВК.

Ані Закон, ані Порядок передачі протоколів не встановлюють процедури на випадок, якщо Центральна виборча 
комісія прийме рішення про неприйняття протоколу підрахунку голосів на закордонній ВД із зобов’язанням ДВК 
скласти уточнений протокол підрахунку голосів чи про перерахунок голосів.
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оскарЖення ПоруШень закону «Про вибори Президента україни» 
до виборчиХ комісій та розГляд скарГ виборчими комісіями

1. суб’Єкти звернення
Загальними положеннями, які визначають коло суб’єктів звернення зі скаргою, є норми статті 91 Закону «Про 
вибори Президента України» (далі — Закон). Такими суб’єктами можуть бути кандидат на пост Президента України, 
партія (блок) — суб’єкт виборчого процесу, виборча комісія (далі — ВК). Також зазначається, що від імені кандидата 
суб’єктом звернення може бути його довірена особа. Отже, довірена особа кандидата на пост Президента може 
виступати не у статусі його представника, а як самостійний суб’єкт звернення, хоча у цьому разі Закон встановлює 
деякі додаткові вимоги стосовно змісту скарги.
 Стаття 91 та інші норми Закону передбачають деякі особливості щодо суб’єкта звернення зі скаргою. Зокрема ним 
може бути виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі 
порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження. Таким чином, під час розгляду скарги виборця 
насамперед має бути встановлено, чи порушено певним діянням виборчі права або охоронювані законом інтереси 
стосовно участі у виборчому процесі цього виборця. Системний аналіз положень частини 1 статті 38, частини 1 
статті 70, статті 71, частин 1 та 2 статті 103 Конституції України, частин 3 та 4 статті 2, статей 5–8 Закону дає підстави 
для висновку, що виборець може звернутись із скаргою у випадку, зокрема, порушення таких його прав:

• права обирати на виборах Президента;
• права бути обраним Президентом;
• права на роботу у складі ВК;
• права на участь у проведенні передвиборної агітації;
• права на здійснення спостереження;

а також у разі:
• обмеження виборчих прав виборця за окремими ознаками, крім обмежень, передбачених Конституцією 

України та чинним Законом;
• примусу виборця до участі чи неучасті у виборах;
• порушення права виборця на вільне формування волі та вільного волевиявлення (зазначене порушення 

може полягати, наприклад, у недотриманні суб’єктом оскарження вимог статті 64 Закону щодо обмежень 
ведення передвиборної агітації. Типовим порушенням є участь у заходах агітації осіб, яким такі дії забороня-
ються приписами частини 1 статті 64 Закону);

• порушення права виборця на таємне голосування та особисте голосування.
Водночас необхідно відзначити положення статті 13 Закону, якими визначено засади публічності та відкритості 

виборчого процесу. Зокрема частинами 2–4 цієї статті на ВК покладено певні обов’язки, виконання яких мають 
право вимагати, зокрема, й виборці.

Утім, слід відзначити, що перелік можливих суб’єктів звернення із скаргою, визначений статтею 91 Закону, не 
вичерпується лише цією статтею. Окремі норми Закону наділяють деяких осіб статусом фактично «спеціального» 
суб’єкта звернення із скаргою. Спеціального — у сенсі можливості оскарження лише окремо визначеного виду 
порушень чи оскарження порушень винятково до певного органу. Про це свідчить аналіз інших положень розділу 
ХІІ Закону, зокрема статті 103 Закону, згідно з якою лише кандидат на пост Президента України, партія (блок) та 
виборець (але не ВК) можуть бути суб’єктом звернення зі скаргою на дії кандидата на пост Президента України, його 
довіреної особи.

Положеннями пункту 5 частини 7 статті 69 Закону офіційні спостерігачі наділені правом на звернення до 
відповідної ВК зі скаргою щодо порушень цього Закону у разі їх виявлення. Таким чином, офіційні спостерігачі 
визначені зазначеними нормами Закону як суб’єкти звернення до ВК зі скаргами щодо усіх порушень, розгляд яких 
належить до компетенції ВК.

Водночас відповідно до положення частини 1 статті 104 Закону суб’єкт виборчого процесу має право оскаржити 
рішення, дію чи бездіяльність ВК або окремого члена ВК. Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 12 Закону офіційні 
спостерігачі від партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу та від кандидатів також є суб’єктами виборчого 
процесу. Отже, навіть з огляду на відсутність віднесення у статті 91 Закону офіційних спостерігачів до суб’єктів 
звернення із скаргами зазначимо, що згідно з іншими нормами Закону спостерігачі мають доволі широкі права, у 
тому числі право на звернення зі скаргами до ВК, а також на оскарження діянь ВК або їх членів до ВК вищого рівня 
або до суду. Водночас уповноважені представники та довірені особи як суб’єкти виборчого процесу так само мають 
право на зверненні зі скаргою в порядку застосування статті 104 Закону.

Узагальнюючи викладене, наведемо перелік відповідних осіб, які можуть виступати суб’єктами звернення зі 
скаргами, у тому числі до окружних виборчих комісій, стосовно певних суб’єктів оскарження:

• кандидат, партія (блок), виборець — щодо дій інших кандидатів, їхніх довірених осіб (стаття 103 Закону);
• кандидат, партія (блок), виборець, ВК, офіційний спостерігач, уповноважений представник, довірена особа 

— щодо рішень, дій чи бездіяльності ВК та членів ВК (стаття 104).
Відзначимо також інші норми Закону, які так само надають право на звернення за захистом порушених прав під 

час виборчого процесу. Положеннями частин 3 та 4 статті 32 Закону визначено спеціальний порядок звернення зі 
скаргою на неправильності у списку виборців. При цьому, відповідно до норми частини 3 статті 32 Закону громадянин 
має право звернутися до відповідних дільничної чи окружної виборчої комісії (далі відповідно — ДВК та ОВК) щодо 
допущених під час складання попереднього списку виборців неправильностей. При цьому громадянин особисто 
подає скаргу до ВК. У зв’язку з таким формулюванням зазначимо, що поняття «громадянин» є ширшим, ніж поняття 
«виборець», адже не кожен громадянин України є виборцем.
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Варто також привернути увагу до окремих термінологічних неузгодженостей Закону, які можуть спричинити 
виникнення проблем на практиці. Наприклад, поряд із терміном «суб’єкт звернення із скаргою», наведеним у 
статті 91 Закону, у частині 5 статті 94, пунктах 2 і 9 частини 2 статті 95, частині 3 статті 96, частині 1 статті 98 Закону 
вживаються терміни «скаржник», «суб’єкт подання скарги» та «заявник скарги». Не обговорюючи аспект можливого 
непоєднання в одній особі, наприклад, заявника та суб’єкта подання скарги, зазначимо, що уніфікації та чіткому 
визначенню понять і термінів Закону мало би бути приділено більше уваги законодавця під час опрацювання 
останніх змін до Закону. Крім того, залишається незрозумілим причина одночасного застосування у Законі понять 
«заінтересовані особи» та «зацікавлені особи», відповідно, у частині 5 статті 96 та у частині 4 статті 95 Закону. Не 
виключено, що ці неузгодженості на практиці можуть спричинити виникнення реальних проблем.

2. Предмет та суб’Єкти оскарЖення

Положеннями статті 92 Закону визначено загальний перелік суб’єктів оскарження, тобто тих осіб, чиї рішення, 
дії або бездіяльність можуть бути оскаржені. Зокрема до суб’єктів оскарження статтею 92 Закону віднесено ВК та їх 
членів, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб. Таким чином, порівняно з попередньою редакцією 
Закону, що її застосовували восени 2004 року, сьогодні відсутні юридичні можливості для звернення до ВК і, в тому 
числі, до ОВК зі скаргами на порушення з боку значного масиву суб’єктів, зокрема, органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб, акти та дії 
об’єднань громадян, засобів масової інформації (далі — ЗМІ), їх посадових та службових осіб, а також інших суб’єктів 
виборчого процесу. Системний аналіз нової редакції статті 100 Закону все ж таки не дає підстав для висновку, що 
відповідні норми цієї статті створюють повноцінний механізм звернення до ВК зі скаргами на дії чи бездіяльність 
ЗМІ, їх власників, посадових та службових осіб. Таким чином, ВК усіх рівнів не уповноважені на розгляд та вирішення 
скарг на дії або бездіяльність зазначених суб’єктів. Хоча законодавець, вочевидь, мав би приділити більше уваги 
належному формулюванню нормативних приписів.

Положеннями статті 92 Закону водночас визначено предмет скарги про порушення виборчого законодавства. 
Відповідно до зазначених вимог Закону щодо окремих суб’єктів оскарження, зокрема ВК та їх членів, предметом 
скарги може бути будь-яка із складових цілої «тріади» протиправних діянь: рішення, дії або бездіяльність. Стосовно 
інших суб’єктів оскарження, наприклад, кандидатів та їхніх довірених осіб, предметом скарги можуть бути лише дії 
суб’єкта оскарження. Причому саме такі дії, які спрямовані на порушення встановленого законом порядку висунення 
кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих прав громадян. У разі оскарження 
інших дій з боку кандидата чи його довіреної особи можна говорити про неналежний предмет скарги.

Водночас потрібно згадати, що Законом передбачено також оскарження спеціального виду порушень. Зокрема 
положеннями частин 3 та 4 статті 32 Закону громадянину надано право на оскарження допущених під час складання 
попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильне включення або вилучення 
із списку. Отже, з одного боку, предметом цієї скарги є неправильність у списку виборців. З іншого боку, законодавець 
пов’язує причину виникнення цього порушення з процедурою складання попередніх списків виборців, що, у свою 
чергу, є повноваженням відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. Зазначення у частині 4 статті 
32 Закону того, що скарга подається без зазначення суб’єкта оскарження, свідчить про те, що під час оскарження 
цього порушення не є суттєвим, який саме орган чи посадова особа допустили порушення. Важливішим є перевірка 
скарги на предмет наявності порушення та відновлення порушеного права суб’єкта звернення.

3. вимоГи до ПроЦесуальноГо документа

3.1. форма і зміст скарги

Слід зазначити, що положення Закону встановлюють чіткі вимоги стосовно форми та змісту скарг на порушення 
виборчого законодавства. Дослідження у комплексі усіх норм статті 95 дає змогу дійти висновку про наявність 
лише однієї вимоги щодо форми скарги, а саме — письмової форми. Решта положень статті 95 Закону, у тому числі 
визначених частинами 2 та 3 цієї статті 95, стосуються змісту скарги. Окрім норм Закону, відповідні вимоги передбачені 
також і Порядком розгляду скарг виборчими комісіями1. Зокрема скарга подається від імені ВК або політичної партії, 
виборчого блоку політичних партій, скаргу підписує голова ВК чи керівник політичної партії, виборчого блоку або 
інша уповноважена на те особа із засвідченням підпису відповідною печаткою ВК або печаткою партії, печатками 
політичних партій, що входять до виборчого блоку. Згідно з частиною 3 статті 95 Закону у разі якщо скарга від 
імені кандидата подається його довіреною особою, в заяві зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце 
проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та номер засобів зв’язку кандидата, в інтересах якого вона 
подається, та засвідчений відповідно до вимог законодавства документ, що посвідчує повноваження особи, яка її 
подає. Попри вказівку у цій нормі на вимоги щодо заяви (а не скарги!), учасникам виборчої кампанії рекомендуємо 
ставитись до цієї обставини як до чергового прояву недосконалості Закону та неухильно додержуватись вимог 
частини 3 статті 95 Закону при оформленні скарги до ВК. Необхідно також відзначити положення частини 4 статті 
95 Закону стосовно вимоги надіслання копій скарги у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та 
заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

Можливість реалізації заінтересованими особами свого права на оскарження порушень під час наступних 
президентських виборів потребуватиме якісного підвищення правової культури та неухильного дотримання 
зазначених вимог Закону щодо форми та змісту скарг, адже згідно з приписом частини 3 статті 96 Закону скарга, 

1 Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, затверджений постановою ЦВК від 
08.12.2009 р. № 432
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оформлена без дотримання вимог статті 95 цього Закону, повертається суб’єктові подання скарги (представнику 
юридичної особи — суб’єкта подання скарги) з відповідними роз’ясненнями не пізніш як на наступний день після 
дня надходження скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного дня — невідкладно. У пункті 6.9 
Порядку передбачено, що скарга, яка була подана до ОВК чи ДВК і підлягає поверненню, може бути повернута без 
винесення рішення ВК листом голови цієї комісії або заступника голови ВК.

Скарга щодо неправильностей у списку виборців подається в порядку застосування норм статті 32 Закону. При 
цьому згідно з положеннями частини 4 статті 32 Закону така скарга подається за формою, визначеною статтею 95 
Закону, але без зазначення суб’єкта оскарження.

3.2. скарга чи заява?

Дотепер навіть після чергового внесення змін до Закону згадуваним вище Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» є підстави визнати, що законодавцеві не 
вдалось врахувати обґрунтовану критику щодо окремих положень виборчого законодавства стосовно уніфікації 
понять і вимог до відповідних документів, які подаються учасниками виборів, а також виправити окремі недоліки 
чинного Закону. Зокрема нагадаємо, що згідно з положеннями пункту 16 частини 1 статті 26 та пункту 10 частини 
1 статті 27 Закону, відповідно, ОВК та ДВК розглядають звернення, заяви і скарги стосовно певних питань, а також 
приймають щодо них рішення. Разом з тим відповідно до положень статті 3 Закону України «Про звернення 
громадян» під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви і скарги. 
Таким чином, і заява, і скарга є видами звернення. Проте чинний Закон не передбачає формальних вимог щодо 
форми, змісту, порядку подання та розгляду заяв. Дослідження положень частини 2 статті 3 Закону «Про звернення 
громадян» дає змогу виокремити різницю у правовій природі цих двох форм звернення, а саме: 

• заява — звернення з проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодав-
ством прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів міс-
цевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності;

• скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів, порушених рішенням, ді-
ями чи бездіяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організа-
цій, об’єднань громадян чи посадових осіб.

Таким чином, переважна частина звернень щодо порушень під час виборчого процесу саме підпадає під 
дефініцію «скарга», що визначена статтею 3 Закону України «Про звернення громадян». Проте звернення стосовно 
порушення виборчого законодавства до певного суб’єкта розгляду може бути здійснено також і шляхом подання 
відповідної заяви. Зокрема, згідно з положеннями частини 8 статті 28 Закону ДВК зобов’язана розглянути на 
своєму засіданні звернення (у тому числі заяви), які надійшли до неї в день виборів, невідкладно після закінчення 
голосування. Відповідно до положень частини 8 статті 82 Закону за наявності відповідних скарг та заяв ОВК може 
прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців. Такими заявами можуть бути, зокрема, 
заяви до ДВК з вимогами визнати недійсним голосування на ВД або заяви до ОВК з вимогами стосовно проведення 
повторного підрахунку голосів.

Відповідні питання регламентуються також положеннями Порядку розгляду скарг виборчими комісіями. Зокрема 
зазначається, що під час розгляду скарг комісіями Закон України «Про звернення громадян» не застосовується. 
Водночас при вирішенні питання, що є зверненням — скаргою чи заявою, ВК повинна виходити зі змісту звернення, 
що надійшло до комісії відповідно до визначення понять скарги і заяви, а не лише з назви звернення.

4. ПроЦесуальні строки Подання та розГляду скарГ

Однією з особливостей чинного Закону є чіткий порядок регламентації відповідних строків щодо подання та 
розгляду скарг про порушення. Зокрема положеннями статті 18 Закону визначено загальний порядок обчислення 
строків (відповідно частина 1 статті 18 Закону), а також порядок визначення першого (частина 2 статті 18 Закону) та 
останнього (частина 3 статті 18 Закону) дня строку.

Частина 1 статті 94 Закону встановлює загальний строк щодо подання скарг на порушення протягом 5 днів після 
прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності. Спеціальною нормою частини 3 статті 94 Закону передбачено, що 
скарга стосовно порушень, які мали місце до дня голосування, може бути подана не пізніше часу закінчення дня, що 
передує дню початку голосування. Наприклад, якщо якесь порушення мало місце 30 грудня 2009 року, то скарга до 
відповідної ВК може бути подана не пізніше 4 січня 2010 року. Разом з тим стосовно порушення, що вчинене 14 січня 
2010 року, скарга подається не пізніше 24:00 16 січня 2010 року.

Варто також привернути увагу до вимог частини 5 статті 94 Закону, відповідно до яких строк подання скарги 
подовженню або поновленню не підлягає. Разом з тим, важливим для учасників наступних виборів та ВК є припис 
Закону, що зміна або уточнення вимог скаржника під час розгляду скарги, спричинені виявленням обставин, не 
відомих раніше суб’єкту звернення, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків. 
Отже, у разі зміни або уточнення вимог скарги під час розгляду скарги ВК повинна з’ясувати, чи були відомі суб’єкту 
звернення ті обставини, які це спричинили, раніше, тобто до моменту подання скарги. Інакше ВК застосовує до таких 
змінених та/або уточнених вимог загальні строки на оскарження. З точки зору практики важливою є також норма 
частини 2 статті 96 Закону, відповідно до якої днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги 
суб’єктом розгляду скарги. Отже, у разі надіслання скарги поштою суб’єкт звернення має бути впевненим у тому, що 
його скарга буде отримана відповідною ВК у межах належного строку, який визначений статтею 94 Закону.
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Норми статті 96 Закону встановлюють строки розгляду скарг відповідними ВК. Зокрема відповідно до припису 
частини 4 цієї статі скарга розглядається у 2-денний строк з дня її отримання, але щодо порушень, які мали місце до 
дня голосування, — не пізніше закінчення дня, що передує дню голосування, а щодо порушень, які мали місце в день 
голосування, — не пізніше ніж за 1 годину до закінчення голосування. Таким чином, стосовно усіх порушень, які мали 
місце до дня виборів (знову змушені відзначити нічим не виправдану непослідовність законодавця у формулюванні 
відповідних термінів та одночасному застосуванні понять «день голосування» та «день виборів»), учасники виборів 
повинні встигнути надіслати скарги до тієї ВК, що є компетентною розглядати та вирішувати відповідне питання, не 
пізніше 24:00 останньої «передвиборчої» суботи.

Водночас, на жаль, змушені констатувати колізію норми частини 4 статті 96 та дослідженої вище частини 8 статті 
28 Закону стосовно обов’язку ДВК розглянути скарги, які надійшли до неї упродовж часу голосування, відповідно 
не пізніше ніж за 1 годину до закінчення голосування або невідкладно після закінчення голосування. Вважаємо, 
що припис частини 8 статті 28 є спеціальною нормою, яка регулює винятково особливості діяльності саме ДВК у 
день виборів, тоді як правила частини 4 статті 96 Закону стосуються також інших ВК. Таким чином, щодо строку 
розгляду скарг, отриманих у день виборів, ДВК у своїй діяльності повинні керуватись саме положенням частини 8 
статті 28, а не частини 4 статті 96 Закону. За іншого підходу ймовірне виникнення ситуації, коли голосування взагалі 
не відбудеться чи буде на тривалий час перервано, оскільки для розгляду скарг під час голосування ДВК буде 
змушена провести засідання із додержанням усіх необхідних вимог стосовно цієї форми роботи комісії, зокрема, 
й щодо права присутності. Очевидно, що у такому разі голосування просто доведеться припинити, а виборцям — 
залишити приміщення для голосування, адже виборці не віднесені Законом до тієї категорії осіб, які мають право 
бути присутніми на засіданні комісії без запрошення або дозволу. Уявімо собі, що до однієї ДВК надійдуть 40–50 
скарг. Як наслідок — процес голосування буде паралізовано, виборці не зможуть реалізувати своє право голосу, а 
право громадян обирати, яке закріплене та гарантоване Конституцією України, стане ілюзорним.

Окрім зазначених вище загальних строків подання та розгляду скарг, варто виділити й спеціальні процесуальні 
строки звернення та розгляду скарг щодо неправильностей у списках виборців. Зокрема частиною 5 статті 32 Закону 
передбачено, що скарга цієї предметності може бути подана не пізніше, ніж за 1 годину до закінчення голосування. 
Утім, беручи до уваги ту обставину, що зазначене положення стосується звернення зі скаргою на неправильності у 
списку виборців до ВК різних рівнів (і ДВК, і ОВК) упродовж усього періоду часу після подання списків (і попередніх, 
і уточнених) для загального ознайомлення, на наше переконання, у день голосування такі скарги не можуть 
розглядатись ДВК під час голосування.

Варто привернути увагу на ще один встановлений Законом процесуальний строк. Згідно з положеннями частини 
3 статті 96 Закону скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 Закону, повертається суб’єктові подання 
скарги (представнику юридичної особи — суб’єкта подання скарги) з відповідними роз’ясненнями не пізніше як 
на наступний день після дня надходження скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного дня — 
невідкладно. Таким чином, Законом фактично надано можливість суб’єкту звернення виправити допущені під час 
складання скарги недоліки та повторно звернутись зі скаргою, зрозуміло, з дотриманням вимог стосовно належних 
строків оскарження, які визначені положеннями статті 94 Закону.
Варто привернути увагу до ще одного встановленого Законом процесуального строку. Згідно з положеннями частини 
3 статті 96 Закону скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 Закону, повертається суб’єктові подання 
скарги (представнику юридичної особи — суб’єкта подання скарги) з відповідними роз’ясненнями не пізніше як 
на наступний день після дня надходження скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного дня — 
невідкладно. Таким чином, Законом фактично надано можливість суб’єкту звернення виправити допущені під час 
складання скарги недоліки та повторно звернутись зі скаргою, зрозуміло, з дотриманням вимог стосовно належних 
строків оскарження, які визначені положеннями статті 94 Закону. 

5. Порядок оскарЖення, Приймання та розГляду скарГ

5. 1. компетенція окремих вк

Положенням частини 1 статті 93 Закону визначено, що скарга розглядається відповідною ВК згідно з цим та 
іншими законами України. Таким чином, Законом встановлено адміністративний порядок оскарження порушень 
законодавства про вибори Президента України до ВК, яка є компетентною розглядати та вирішувати відповідний спір 
за скаргою суб’єкта звернення. Окремими положеннями статей 32, 36, 103 та 104 Закону визначені певні особливості 
порядку оскарження рішень (актів), дій чи бездіяльності певних суб’єктів, зокрема:

• частина 1 статті 103 Закону: щодо скарги на дії кандидата на пост Президента України, його довіреної особи;
• частина 2 та 3 статті 104 Закону: скарга на рішення, дії чи бездіяльність ДВК та її членів подається до ОВК. 

Окрім цього, скарга на рішення, дії чи бездіяльність ОВК та члена такої комісії подається до ЦВК;
• частина 4 статті 32 Закону: скарга на неправильності у списках виборців на звичайних виборчих дільниця 

(далі — ВД) подається до ДВК чи ОВК;
частина 5 статті 36 Закону: скарга на неправильності у списках виборців на спеціальних ВД подається до ДВК. 
Необхідно підкреслити, що положеннями нової редакції статті 103 Закону не визначено компетенцію ВК певного 

рівня щодо розгляду скарг на дії кандидатів та їхніх довірених осіб. Таким чином, для з’ясування мети та наміру 
законодавця стосовно внесення цих змін слід застосувати метод порівняльного тлумачення та дослідити зміст норми 
у попередній та чинній редакціях. Зокрема нагадаємо, що до внесення останніх змін ЦВК була компетентною комісією 
стосовно розгляду скарг, причому лише на дії кандидатів, але не довірених осіб. На нашу думку, цілеспрямована 
зміна цієї норми дає змогу дійти висновку, що тепер ВК усіх рівнів, у тому числі й ОВК, є уповноваженими розглядати 
скарги на відповідні дії як кандидатів, так само й довірених осіб. 
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Підсумовуючи викладене вище, можемо узагальнити норми Закону стосовно компетенції ВК різного рівня у 
такий спосіб. 

• ЦВК розглядає скарги на:
 9 дії кандидата, його довіреної особи, які спрямовані на порушення встановленого законом порядку 

висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих 
прав громадян (стаття 103 Закону);

 9 рішення, дії чи бездіяльність ОВК, члена ОВК (частина 3 статті 104 Закону). 
• ОВК розглядає скарги на:

 9 дії кандидата, його довіреної особи, які спрямовані на порушення встановленого законом порядку 
висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих 
прав громадян (стаття 103 Закону);

 9 рішення, дії чи бездіяльність ДВК, члена ДВК (частина 2 статті 104 Закону);
 9 неправильності у списку виборців на звичайних ВД (частини 3, 4, 8 статті 32 Закону). 

• ДВК розглядає скарги на:
 9 дії кандидата, його довіреної особи, які спрямовані на порушення встановленого законом порядку 

висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші порушення їх прав або виборчих 
прав громадян (стаття 103 Закону);

неправильності у списку виборців на звичайних та спеціальних ВД (частини 3, 4, 8 статті 32, частина 5 статті 36). 
Важливість урахування наведених вище висновків доведемо у наступному розділі. 

5. 2. Порядок приймання та розгляду скарг

Слід зазначити, що питання приймання, реєстрації скарг регламентуються лише нормами Порядку розгляду 
скарг виборчими комісіями. Зокрема встановлено, що приймання та реєстрація скарг, поданих до ОВК і ДВК, 
здійснюються в порядку, встановленому Порядком ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів, 
затвердженим постановою ЦВК від 25 січня 2006 року № 284 «Про порядок ведення діловодства виборчих комісій та 
комісій з референдуму»). Причому, як підкреслено у Порядку розгляду скарг виборчими комісіями, ВК не має підстав 
для відмови у прийманні скарги. Усі скарги підлягають прийманню та розгляду відповідно до вимог законодавства 
про вибори Президента України. 

Поряд із строками стаття 96 Закону та зазначений вище Порядок розгляду скарг виборчими комісіями 
регламентують процедуру розгляду скарг. Причому положення цього Порядку наочно розкривають актуальність 
зроблених вище акцентів на відповідну компетенцію певної ВК, належного суб’єкта звернення, додержання 
процесуального строку на звернення зі скаргою та правильне оформлення цього документа. Зокрема положеннями 
цього пункту передбачено, що під час вирішення відповідних питань ВК повинна перевірити:

1) чи належить розгляд відповідної скарги до її повноважень;
2) чи є скаржник належним суб’єктом звернення зі скаргою;
3) чи дотримано суб’єктом строки оскарження відповідно до статті 94 Закону;
4) чи дотримано суб’єктом звернення вимоги статті 95 Закону щодо належного оформлення скарги за 
формою та змістом. 

У  Порядку розгляду скарг виборчими комісіями також зазначається, що скарги, які надходять до ВК, розглядаються 
і вирішуються на засіданнях цих комісій, крім випадків повернення скарг через неналежне оформлення. Порядок 
скликання та проведення засідань ВК, а також вимоги стосовно права бути присутнім на засіданні визначаються 
статтею 28 Закону. В частині 1 статі 96 Закону підкреслено, що розгляд скарг здійснюється із запрошенням суб’єкта 
звернення із скаргою та суб’єкта оскарження. При цьому слід також відзначити частину 5 цієї самої статті, відповідно 
до припису якої про час і місце розгляду скарги суб’єкт звернення та інші заінтересовані особи можуть повідомлятися 
рекомендованими телеграмами, факсимільними повідомленнями, засобами електронної пошти. Допускається також 
повідомлення суб’єкта звернення та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги телефоном з фіксуванням 
такої дії службовою особою суб’єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до справи 
(протоколу). Зазначені правила обумовлені швидкоплинністю виборчого процесу. 

Важливо відзначити положення статті 97 Закону щодо доказів, на підставі яких ВК під час розгляду скарги 
встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги суб’єкта звернення і заперечення 
зацікавлених осіб. Причому згідно з приписом частини 2 статті 97 Закону ВК приймає до розгляду лише ті докази, 
які мають значення для розгляду скарги. Відповідно до положень частини 5 статті 97 Закону ВК оцінює докази з 
урахуванням дослідження їх в сукупності, керуючись законом. Утім жодні докази не мають для комісії заздалегідь 
встановленої сили, крім фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили. Звернемо увагу також 
на положення пункту 4 частини 1 статті 97 Закону, а саме: визначення висновків експертів одним із видів доказів 
під час розгляду скарги у ВК. Слід зазначити, що положеннями Закону не визначено статусу експертів, які можуть 
залучатись комісіями, та правового статусу експертного висновку. У Порядку розгляду скарг зазначається, що під 
час розгляду висновків фахівців ВК в кожному конкретному випадку повинна вирішити питання щодо визначення 
відповідного фахівця як експерта та щодо необхідності прийняття висновку відповідного фахівця як експертного. 
Тобто, розглядаючи скаргу, комісія самостійно вирішує, чи може вважатись той чи інший фахівець експертом та чи 
необхідно приймати висновок певного фахівця як експертний висновок. 

Водночас у Порядку розгляду скарг виборчими комісіями підкреслено необхідність врахування комісіями 
положення частини 3 статті 97 Закону, згідно з якими обставини (факти), для доведення яких законом встановлені 
певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування. Такими доказами можуть бути 
рішення суду, якщо Закон вимагає встановлення певних фактів лише судом, а також документи, що засвідчують 
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повноваження суб’єктів виборчого процесу тощо. Наприклад:
 9 окремі факти порушення Закону, за наявності яких ЦВК оголошує попередження кандидату на пост 

Президента, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини 3 статті 56 Закону, встановлюються винятково в судовому 
порядку;

 9 підтвердження в особи повноважень довіреної особи кандидата встановлюється лише на підставі відповідної 
постанови ЦВК про реєстрацію довіреної особи або посвідчення встановленої ЦВК форми. 

6. ріШення виборчої комісії

Звернемо увагу також на положення Закону та Порядку розгляду скарг виборчими комісіями щодо рішення ВК за 
підсумком розгляду скарги. Зокрема згідно з положеннями цього Порядку за результатами розгляду скарги ВК може 
прийняти одне з таких рішень:

 9 про задоволення скарги;
 9 про залишення скарги без задоволення;
 9 про залишення скарги без розгляду (по суті);
 9 про зупинення розгляду скарги. 

У Порядку розгляду скарг виборчими комісіями також зазначено, що якщо в скарзі заявлено дві або більше 
вимог, ВК повинна дати правову оцінку кожній з вимог та має право прийняти рішення щодо кожної з них. 

Зокрема, частиною 1 статті 98 Закону визначено, що суб’єкт розгляду скарги, у тому числі ОВК, встановивши, 
що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори Президента 
України, задовольняє скаргу, скасовує рішення повністю або частково, визнає дії чи бездіяльність неправомірними, 
зобов’язує суб’єкта оскарження задовольнити вимоги заявника або іншим шляхом поновити порушені виборчі 
права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу, чи зобов’язує суб’єкта оскарження та 
(або) інший орган, партію (блок), посадову чи службову особу здійснити передбачені законодавством, що регулює 
організацію та порядок проведення виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених 
дій або бездіяльності неправомірними. Таким чином, можемо дійти важливого висновку про те, що під час розгляду 
скарг ВК не обмежені у виборі способу захисту порушеного права та порядку усунення наслідків порушення. 

Водночас відповідно до положень частини 4 статті 98 Закону ВК відмовляє у задоволенні скарги, якщо встановить, 
що оскаржувані рішення, дії або бездіяльність вчинені відповідно до закону і в межах повноважень, передбачених 
законом. Дієвим механізмом захисту прав учасників виборів є положення частини 2 статті 98 Закону, згідно з 
якими у разі скасування судом рішення відповідної ВК, у тому числі з питання визнання недійсним голосування 
на ВД, встановлення підсумків і результатів голосування, рішення з цього питання приймає ВК, рішення якої було 
скасовано, або ВК вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому ВК не може прийняти рішення, яке по суті 
повторює рішення, скасоване судом. Зазначене положення Закону спрямоване на унеможливлення ситуацій, що 
мали місце під час попередніх виборчих кампаній, коли після скасування судами рішень ВК різних рівнів комісії 
приймали тотожні по суті нові рішення. Необхідно також звернути увагу на положення частини 3 статті 98 Закону, 
згідно з якими ВК вищого рівня на підставі скарги або рішення суду може скасувати рішення комісії нижчого рівня 
та прийняти рішення по суті питання або зобов’язати ВК нижчого рівня повторно розглянути порушене питання. 

Норми Порядку розгляду скарг виборчими комісіями встановлюють перелік таких підстав, а саме: 
 9 подання до ВК скарги, розгляд якої відповідно до Закону до повноважень цієї комісії не належить;
 9 подання до ВК скарги особою, яка відповідно до Закону не є суб’єктом звернення із такою скаргою;
 9 подання скарги з порушенням строків оскарження, встановлених Законом. 

Слід зазначити, що п. 5.11 Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів, 
затвердженого постановою ЦВК № 284 від 25.01.2006 р., передбачено інше формулювання рішення: залишення 
скарги без розгляду по суті. Ця норма кореспондує з попередньо згаданим приписом Порядку розгляду скарг 
виборчими комісіями, з формулювання якого вбачається, що під терміном «без розгляду» ЦВК має на увазі поняття 
«без розгляду по суті». Формулювання «без розгляду по суті» більшою мірою відповідає змісту рішення, оскільки 
розгляд скарги відбувається, однак унаслідок допущених порушень порядку або строків оскарження не можуть 
бути розглянуті по суті вимоги скаржника чи заявника. Окрім цього, у разі подання до ВК скарг, зазначених у пп. 1, 
2, рішення щодо цих скарг рекомендується прийняти на засіданні ВК не пізніш як на 2-й день після дня отримання 
скарги, з тим щоб заінтересована особа змогла все-таки реалізувати своє право на оскарження у повній відповідності 
до вимог Закону, що також зазначено у Порядку розгляду скарг виборчими комісіями.

Порядок розгляду скарг виборчими комісіями також передбачає повноваження ВК приймати рішення про 
зупинення розгляду скарги, що приймається на підставі частини 2 статті 93 Закону, якою передбачені випадки, коли 
скаргу (у чинній термінології — позовну заяву) прийнято судом до розгляду і з того самого питання та з тих самих 
підстав її подано також до ВК. У такому випадку ВК зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. 
Рішення суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження або після 
закінчення апеляційного розгляду справи.

Окремо варто дослідити й особливі вимоги Закону щодо рішення за підсумком розгляду скарги на неправильності 
у списку виборців. Причому зазначений аспект слід аналізувати разом із питаннями загальної компетенції ВК різних 
рівнів. Зокрема, відповідно до вимог частини 8 статті 32 Закону ВК, яка виявила неправильності у попередніх списках 
виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців 
щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців. Водночас згідно з положенням частини 10 статті 34 
Закону орган ведення Державного реєстру за наслідком, зокрема, перевірок звернень ВК та повідомлень ОВК щодо 
включення громадян України до списку виборців на іншій ВК уточнює попередній список виборців на звичайній ВД 
і виготовляє уточнений список. Таким чином, на відміну від попередньої редакції відповідних положень Закону та 
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норм чинних нині інших виборчих законів Закон тепер не передбачає повноважень ОВК та ДВК ухвалювати рішення 
про внесення змін до попереднього списку виборців. У разі виявлення неправильності у списку ВК лише звертається 
із цього питання до відповідного органу ведення Реєстру. Разом із тим припис пункту 4 частини 2 статті 35 Закону 
дає підстави для висновку, що ДВК є уповноваженою розглядати питання стосовно неправильності в уточненому 
списку виборців. При цьому на підставі відповідного рішення ДВК зміни до уточненого списку вносяться головою, 
заступником голови те секретарем ДВК, що передбачено положенням частини 1 статті 35 Закону.

Норми Закону також встановлюють вимоги щодо оформлення рішення ВК. Зокрема, відповідно до норм частини 
14 статті 28 Закону рішення комісії з розглянутого питання, у тому числі й за підсумком розгляду скарги, письмово 
оформлюється у формі постанови. Зміст та вимоги до оформлення постанови ОВК чи ДВК визначено у частинах 
14 статті 28 Закону та у положеннях Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів, 
затвердженого постановою ЦВК № 284 від 25.01.2006 року. Додаток 2 до зазначеного Порядку ведення діловодства 
містить зразок постанови ВК.

Згідно з вимогами частини 15 статті 28 Закону у разі якщо член ВК, який бере участь у засіданні, не згідний з 
прийнятим рішенням, він має право у письмовій формі висловити окрему думку. На нашу думку, в разі незгоди 
члена комісії із позицією його колег він обов’язково має підготувати окрему думку, яка, в разі оскарження рішення 
ВК до суду чи комісії вищого рівня, буде врахована серед інших аргументів під час вирішення питання стосовно 
правомірності оскаржуваного рішенні комісії.

Вважаємо також за необхідне звернути увагу на особливість порядку видачі рішень ВК за підсумком розгляду скарг. 
Зокрема, положеннями частини 5 статті 98 Закону встановлено, що копія рішення ВК видається (не надсилається, 
а саме видається!) суб’єкту звернення, суб’єкту оскарження та іншим присутнім заінтересованим особам, а також 
надсилається відповідним ВК та іншим особам у день прийняття (проголошення) такого рішення. Насамкінець цієї 
частини розділу зазначимо, що відповідно до частини 17 статті 28 Закону рішення ОВК та ДВК, прийняті в межах їх 
повноважень, є обов’язковими для виконання. Ніхто не має права втручатися у діяльність ВК, за винятком випадків, 
передбачених законом.

7. висновки

Підсумовуючи дослідження механізмів оскарження порушень законодавства про вибори Президента України 
до виборчих комісій відповідного рівня, зазначимо, що положеннями чинного Закону встановлено надзвичайно 
широкі правові можливості захисту порушених виборчих прав та законних інтересів, у тому числі:
• законодавчо гарантовано право окремих суб’єктів виборчого процесу на звернення із скаргами щодо порушень Закону;
• встановлено перелік осіб, чиї рішення (акти), дії чи бездіяльність можуть бути оскаржені під час підготовки та проведення ви-
борів;
• чітко визначено окремі складові елементи процедури оскарження порушень, у тому числі обчислення відповідних строків, вимоги 
до змісту та форми скарг, порядок подання та розгляду скарг, винесення рішень та видачі їх примірників заінтересованим особам.

Практичні асПекти застосування відПовідальності за адміністративні 
ПравоПоруШення, які ПосяГаЮть на здійснення народноГо 

волевиявлення та встановлений Порядок йоГо забезПечення

і. Повноваження членів окружних та дільничних виборчих комісій 
складати протоколи про адміністративні правопорушення

Відповідно до положення пункту 22 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(далі — КУпАП) у справах про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 
21211, 21215–21220 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати голова, заступник 
голови, секретар та інші члени виборчої комісії. Таким чином, під час підготовки та проведення кампанії з виборів 
Президента України 17 січня 2010 року голови, заступники голів, секретарі та інші члени окружних та дільничних 
виборчих комісій матимуть право складати відповідні протоколи у разі вчинення таких порушень:

 9 ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого 
процесу (стаття 21211 КУпАП).

З огляду на те, що обов’язок надати суб’єкту виборчого процесу (кандидату, партії чи блоку політичних партій) 
можливості оприлюднити відповідь покладається на відповідний засіб масової інформації (теле-, радіокомпанію, 
друкований ЗМІ), та беручи до уваги спеціальний суб’єкт вчинення цього правопорушення (посадова особа), 
протокол про адміністративне правопорушення складається щодо керівника — посадової особи, відповідного ЗМІ. 

 9 порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії (стаття 
21215 КУпАП). 

Зважаючи на те, що суб’єктом вчинення цього правопорушення можуть бути фізичні та юридичні особи, і з огляду на 
санкцію цієї статті протокол про адміністративне правопорушення складається щодо громадянина або посадової 
особи тієї юридичної особи (орган, підприємство, установа, організація, заклад), яка вчинила порушення порядку 
надання фінансової (матеріальної) підтримки;

 9 замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість (стаття 21216 КУпАП). 
Беручи до уваги особливість кампанії з виборів Президента України, під час якої лише Центральна виборча комісія 
замовлятиме виготовлення виборчих бюлетенів на державних поліграфічних підприємствах, на практиці члени 
окружних та дільничних виборчих комісій не матимуть нагоди реалізувати свої повноваження стосовно складання 
протоколів в порядку застосування цієї статті;
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 9 ненадання копії виборчого протоколу (стаття 21217 КУпАП).
Закон «Про вибори Президента України» передбачає випадки обов’язкового надання відповідним 
суб’єктам (кандидати, офіційні спостерігачі) на їхнє прохання копій протоколів, у тому числі протоколу 
про підрахунок голосів на виборчій дільниці, протоколу про встановлення підсумків голосування у межах 
територіального виборчого округу. З огляду на спеціальний суб’єкт вчинення цього правопорушення 
відповідний протокол може бути складений щодо голови окружної чи дільничної виборчої комісії або 
іншої особи, яка відповідно до закону виконує повноваження голови комісії (заступник чи інший член 
комісії, якого обрано головуючим на відповідному засіданні комісії);

 9 невиконання рішення виборчої комісії (стаття 21218 КУпАП).
Згідно з положенням частини 17 статті 28 Закону «Про вибори Президента України» рішення виборчої комісії, прийняте 
в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання. У разі невиконання рішення окружної або дільничної 
виборчої комісії може бути складений протокол про адміністративне правопорушення щодо громадянина або 
посадової особи органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації 
чи закладу.

 9 відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих або службових обов’язків або його 
безпідставне звільнення з роботи чи переведення його на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням 
його обов’язків у виборчій комісії (стаття 21219 КУпАП).

З огляду на спеціальний суб’єкт вчинення цього правопорушення (посадова особа), відповідний протокол може 
бути складений щодо керівника підприємства, установи, організації, закладу, який є основним місцем роботи члена 
окружної або дільничної виборчої комісії.

 9 порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов’язаних з 
підготовкою і проведенням виборів виборчою комісією чи засобом масової інформації (стаття 21220 КУпАП).

З огляду на спеціальний суб’єкт вчинення цього правопорушення (посадова особа),відповідний протокол може 
бути складений щодо голови окружної або дільничної виборчої комісії чи іншої особи, яка виконує повноваження 
голови комісії (заступник голови), а також щодо керівника відповідного ЗМІ.

іі. адміністративні правопорушення, до відповідальності за вчинення яких 
можуть бути притягнуті члени окружних та дільничних виборчих комісій

Нижче наведено перелік тих адміністративних правопорушень, суб’єктами вчинення яких і до відповідальності 
за вчинення яких можуть бути притягнуті голови, заступники голосів, секретарі та інші члени окружних та дільничних 
виборчих комісій, а також зазначено відповідні санкції:

 9 порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком 
виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі (стаття 2128 КУпАП).

Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями 
Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у 
референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його 
скарги (звернення) про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту щодо 
відомостей Державного реєстру виборців, про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які 
мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення — 
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

До відповідальності за вчинення цього порушення може бути притягнуто голову, заступника голови, секретаря чи 
іншого члена окружної або дільничної виборчої комісії за:

• порушення прав громадян на ознайомлення зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії 
(може застосовуватись лише до членів ДВК);

• відмову у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги про внесення змін до 
списку виборців (може застосовуватись до членів ДВК та ОВК, оскільки громадянину надано право на звер-
нення зі скаргами до комісій обох рівнів);

• порушення строків видачі копії мотивованого рішення про відхилення його скарги про внесення змін до 
списку виборців (може застосовуватись до членів ДВК та ОВК, оскільки громадянину надано право на звер-
нення зі скаргами до комісій обох рівнів);

 9 порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму (стаття 
21210 КУпАП).

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, 
проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом, чи в місцях, що заборонені 
законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам 
України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім 
випадків, передбачених статтями 2129, 21213 та 21214 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення 
референдуму — 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

До відповідальності за вчинення цього порушення може бути притягнуто голову, заступника голови, секретаря чи 
іншого члена окружної або дільничної виборчої комісії за:
• здійснення передвиборної агітації членом виборчої комісії, участь якого у передвиборній агітації заборонена приписом частини 
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8 статті 29 та пункту 3 частини 1 статті 64 Закону «Про вибори Президента України»;

 9 ненадання копії виборчого протоколу (стаття 21217 КУпАП).
Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, 
яка відповідно до закону виконує його обов’язки, копії виборчого протоколу — 
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

До відповідальності за вчинення цього порушення може бути притягнуто голову або іншого члена окружної чи 
дільничної виборчої комісії, який виконує обов’язки головуючого на засіданні комісії, за:
• ненадання кандидатові на пост Президента України, його довіреній особі, офіційному спостерігачеві від кандидата або партії 
(блоку) копії протоколу про передачу виборчих бюлетенів окружній виборчій комісії, копії протоколу про передачу виборчих бю-
летенів дільничній виборчій комісії, копії протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, копії протоколу про повторний 
підрахунок голосів на виборчій дільниці, копії протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу;

 9 невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму (стаття 21218 КУпАП).
Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, — 
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від тридцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До відповідальності за вчинення цього порушення може бути притягнуто голову або іншого члена окружної чи 
дільничної виборчої комісії, який виконує обов’язки голови комісії у його відсутність, за:
• невиконання відповідною виборчої комісією рішення виборчої комісії вищого рівня, яким, наприклад, ОВК чи ДВК зобов’язана 
розглянути певне питання та прийняти рішення з цього питання або зобов’язана вчинити певні дії;

 9 порушення порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, 
референдуму (стаття 21220 КУпАП).

Порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов’язаних з підготов-
кою і проведенням виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом масової інформації, — 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

До відповідальності за вчинення цього порушення може бути притягнуто голову або іншого члена окружної виборчої 
комісії, який виконує обов’язки голови комісії у його відсутність, за:

• порушення порядку опублікування, зокрема, рішень окружної виборчої комісії про утворення виборчих 
дільниць або про утворення дільничних виборчих комісій, результатів жеребкування щодо надання ефір-
ного часу для проведення передвиборної агітації чи черговості друкування передвиборних програм за ра-
хунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, що прово-
дяться окружної виборчою комісією.
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Протокол
про адміністративне правопорушенняъ

Місто Київ, приміщення редакції газети «Молодь» 22 грудня 2010 року

я, член окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 217 Петренко Петро васильович, 
посвідчення БА № 223344, яке видане Центральною виборчою комісією «27» листопада 2009 року,
керуючись положеннями статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про 
те, що громадянин (далі — порушник):

1. прізвище, ім’я, по батькові: Гусак володимир анатолійович;
2. дата, місце народження: відомості відсутні, порушник відмовився надати;
3. місце проживання, номер телефону: м. Київ, вул. Ентузіастів, 9, кв. 5, тел. службовий 777 99 88;
4. місце роботи (навчання) і посада: головний редактор газети «Молодь»;
5. документ, що засвідчує особу: відомості відсутні, порушник відмовився пред’явити;
вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена положеннями статті 21211 кодексу україни про 
адміністративні правопорушення, а саме:
Рішенням Центральної виборчої комісії (постанова від «20» листопада 2009 року № 777) громадянин України 
Павленко Павло Павлович зареєстрований кандидатом на пост Президента України. 16 грудня 2009 року кандидат 
Павленко П. П. звернувся з листом до міської газети «Молодь», що оприлюднила стосовно нього інформацію, яку 
кандидат П. Павленко вважав явно недостовірною, з вимогою опублікувати його відповідь в порядку положення 
частини п’ятої статті 64 Закону України «Про вибори Президента України». Проте 18 грудня кандидат П. Павленко 
отримав офіційний лист за підписом посадової особи, головного редактора газети «Молодь» Гусака В. А., в якому 
міститься відмова надати Павленку П. П. можливість оприлюднити відповідь. За зверненням кандидата Павленка 
П. П. я, Петренко П. В., прибув до редакції газети «Молодь» для складання цього протоколу згідно з положеннями 
частини сьомої статті 29 Закону України «Про вибори Президента України» та пункту 22 частини першої статті 
255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цим протоколом засвідчується ненадання суб’єкту 
виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу можливості 
у порядку, визначеному частиною п’ятою статті 64 Закону України «Про вибори Президента України», оприлюднити 
відповідь щодо такої інформації, за що передбачена відповідальність згідно зі статтею 21211 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.

Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода: не встановлено.

Свідки (потерпілі) правопорушення (якщо вони є):
1. Потерпілим від правопорушення є кандидат на пост Президента України Павленко Павло Павлович, проживає за 
адресою: м. Київ, вул. Бучми, 6, кв. 41, тел. дом. 550 66 88, тел. служб. 490 65 56, тел. моб. 8 111 222 33 44.
2. Свідком є офіційний спостерігач від партії «Матеріальна допомога» Гнатюк Ольга Сергіївна, проживає за адресою: 
м. Київ, вул. Тичини, 3, кв. 10, тел. дом. 550 78 87.

Громадянину Гусаку в. а. роз’яснено його (її) права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати 
докази; заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця 
у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної 
особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться 
провадження, оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 
присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу 
може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і 
якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи).

  Гусак В. А.    __________________
  (прізвище, ініціали порушника)   (підпис порушника)

Пояснення порушника та його зауваження щодо змісту протоколу чи мотиви відмови від підписання (можуть бути 
додані до протоколу):
____________________________________________________________________________________________________

Порушник від підпису відмовився:    підпис Петренка 
       (підпис особи, яка склала протокол)

Підписи свідків (потерпілих) (якщо вони є):
  Гнатюк о. с.    підпис Гнатюк 
     (прізвище, ініціали)      (підпис)

Інші відомості, необхідні для вирішення справи: 
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Протокол в порядку вимог частини першої статті 221, частини першої статті 276 кодексу україни про 
адміністративні правопорушення надсилається для розгляду до дніпровського районного суду міста києва за 
місцем вчинення адміністративного правопорушення.
Про дату, час і місце розгляду справи порушника буде сповіщено судом.

Додатки до протоколу (якщо вони є):
1. Лист-звернення кандидата Павленка П. П. до редакції газети «Молодь» від 16 грудня 2009 року.
2. Лист за підписом головного редактора газети «Молодь» Гусака В. А.
3. Копія посвідчення члена окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 217, ПР № 444333, яке 
видане Центральною виборчою комісією «27» листопада 2007 року на ім’я Петренка Петра Васильовича.
4. Копія постанови Центральної виборчої комісії від «20» листопада 2009 року № 777 про реєстрацію громадянина 
Павленка П. П. кандидатом на пост Президента України.

  Гусак В. А.    __________________
  (прізвище, ініціали порушника)     (підпис порушника)

  Петренко П. В.   підпис Петренка 
    (прізвище, ініціали особи,     (підпис особи, 
    яка склала протокол)  яка склала протокол)
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додатки
зразки виборчиХ документів 

вибори Президента україни
17 січня 2010 року

дільнична виборча комісія
звичайної виборчої дільниЦі № 67

територіальноГо виборчоГо окруГу № 61

донецька область

Постанова
місто волноваха

«02» січня 2010 року           № 12
 
Про скаргу виборця Маслюк С. П. на неправильності у списку виборців

2 січня 2010 року до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці територіального виборчого окру-
гу № 61 з виборів Президента України 17 січня 2010 року надійшла скарга виборця Маслюк Світлани Пилипівни 
на неправильності у попередньому списку виборців. У скарзі зазначено, що 1 січня 2010 року суб’єкт звернення із 
скаргою виборець Маслюк С. П. прибула до приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 67 з метою 
ознайомлення зі списком виборців та перевірки правильності внесення до списку відомостей щодо неї та членів 
її родини. У списку виборців вона виявила неправильності — невключення до списку виборців Маслюка Пилипа 
Петровича за виборчою адресою: м. Волноваха, вул. Тиха, 3, та включення до списку виборців Іщука Валентина Гри-
горовича за виборчою адресою: м. Волноваха, вул. Тиха, 3.

Маслюк С. П. просить включити до спиcку виборців Маслюка Пилипа Петровича за виборчою адресою: м. Вол-
новаха, вул. Тиха, 3, та вилучити зі списку виборців за виборчою адресою: м. Волноваха, вул. Тиха, 3, Іщука Валентина 
Григоровича.

У скарзі зазначається, що Маслюк Пилип Петрович є батьком заявника, постійно проживає за адресою: м. Вол-
новаха, вул. Тиха, 3. До скарги додано копії сторінок паспорта Маслюка П. П., в т. ч. з відміткою про реєстрацію місця 
проживання від 20 грудня 2009 року. Повідомлено місце народження Маслюка П. П. — м. Сарни Рівненської області, 
та дату народження — 12 січня 1944 року.

Стосовно Іщука Валентина Григоровича у скарзі зазначається, що така особа ніколи не проживала за адресою: м. 
Волноваха, вул. Тиха, 3, і ніколи раніше не включалася до списків виборців за цією адресою.

Маслюк С. П. у скарзі стверджує, що вона постійно проживає за адресою: м. Волноваха, вул. Тиха, 3, і є співвлас-
ником будинку.

Як доказ до скарги додано копії сторінок паспорта Маслюк С. П. в т. ч. з відміткою про реєстрацію місця прожи-
вання за адресою: м. Волноваха, вул. Тиха, 3, від 1 квітня 1998 року.

Розглядаючи зазначену скаргу, дільнична виборча комісія виходить з такого.
Згідно з частиною четвертою статті 32 Закону України «Про вибори Президента України» (далі — Закон) дільнич-

на виборча комісія, зокрема, розглядає скарги на неправильності, допущені під час складання попереднього списку 
виборців.

Отже, дільнична виборча комісія є належним суб’єктом розгляду скарги на неправильності у списку виборців.
Частина третя статті 32 Закону передбачає, що кожен громадянин має право звернутися до дільничної виборчої 

комісії щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, 
неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або від-
сутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Маслюк С. П. подала скаргу особисто 2 січня 2010 року о 17-й годині 30 хвилин.
Таким чином, Маслюк є належним суб’єктом звернення зі скаргою на неправильності, допущені під час складан-

ня попереднього списку виборців.
Під час розгляду скарги Маслюк С. П. надала комісії документ про право власності на будинок за адресою: м. 

Волноваха, вул. Тиха, 3.
Комісія вважає, що надані Маслюк С. П. докази підтверджують, що під час складання попередніх списків виборців 

могли бути допущені неправильності: невключення до списку Маслюка Пилипа Петровича та включення до списку 
Іщука Валентина Григоровича.

У комісії відсутні повноваження щодо прийняття рішення про включення чи вилучення виборця зі списку ви-
борців.

Частина друга статті 28 Закону України «Про Державний реєстр виборців» передбачає, що виборчі комісії пере-
дають до відповідного органу ведення Реєстру звернення виборців щодо невключення або неправильного вклю-
чення до попереднього списку виборців.

Частиною восьмою статті 32 Закону передбачено, що дільнична виборча комісія, яка виявила неправильності у 
попередньому списку виборців, приймає рішення про звернення з цих підстав до відповідних органів ведення Дер-
жавного реєстру виборців щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців.
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Комісія бере до уваги вимоги частини третьої статті 31, якими передбачено, що виборець включається до списку 
виборців лише на одній виборчій дільниці.

Враховуючи викладене, відповідно до частин третьої,  четвертої, восьмої статті 32 Закону України «Про вибори 
Президента України», частини другої статті 28 Закону України «Про Державний реєстр виборців», керуючись пунк-
том 10 частини першої статті 27,  статтею 28, статтями 91, 92, 94, 98, 104 Закону України «Про вибори Президента 
України», дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці №67 територіального виборчого округу № 61 з 
виборів Президента України 17 січня 2010 року п о с т а н о в л я є:

Скаргу Маслюк Світлани Пилипівни на неправильності, допущені під час складання попереднього списку вибор-
ців на звичайній виборчій дільниці № 67 територіального виборчого округу № 61 з виборів Президента України 17 
січня 2010 року задовольнити частково.

Звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців Волноваської міської ради щодо уточнення відо-
мостей у попередньому спису виборців стосовно виборця Маслюка Пилипа Петровича.

Звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців Волноваської міської ради щодо уточнення відо-
мостей у попередньому спису виборців стосовно виборця Іщука Валентина Григоровича.

Передати до органу ведення Державного реєстру виборців Волноваської міської ради скаргу Маслюк С. П.
Відмовити у задоволенні скарги Маслюк С. П. про включення до списку виборців на звичайній виборчій дільниці 

№ 67 територіального виборчого округу № 6111 Маслюка Пилипа Петровича.
Відмовити у задоволенні скарги Маслюк С. П. про вилучення зі списку виборців на звичайній виборчій дільниці 

№ 67 територіального виборчого округу № 61 Іщука Валентина Григоровича.

  _________________________ ____________    _________________
   (головуючий на засіданні)    (підпис)        (прізвище, ініціали)
  _________________________ ____________    _________________
    (секретар комісії (секретар засідання) (підпис)       (прізвище, ініціали)

М. П.
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вибори Президента україни
17 січня 2010 року

дільнична виборча комісія
звичайної виборочї дільниЦі № 6

територіальноГо виборчоГо окруГу № 186

Херсонська область

Постанова
місто нова каховка

«29» грудня 2009 року            № 13
 
Про скаргу виборця Шилова А. А.

27 січня 2009 року до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці № 6 територіального виборчого 
округу № 13 з виборів Президента України 17 січня 2010 року звернувся зі скаргою виборець Шилов Андрій Анд-
рійович.
Шилов А. А. просить визнати незаконними дії офіційного спостерігача від кандидата на пост Президента України 
Соколенка О. Л. Петренко Надії Петрівни, які полягали в спробі вчинити підкуп виборця Шилова А. А., і притягнути 
Петренко Н. П. до відповідальності.
У скарзі зазначено, що 26 грудня сусідка Шилова А. А. Петренко Н. П. запропонувала Шилову А. А. проголосувати за 
кандидата на пост Президента України Соколенка О. Л. і отримати за це винагороду в сумі 50 гривень. 20 гривень 
пропонувалося відразу, ще 30 Петренко Н. П. обіцяла надати, якщо Шилов А. А. в день голосування доставить їй 
фото заповненого виборчого бюлетеня.
Шилов А. А. зазначає свідків Миронюк Людмилу Василівну та Миронюка Андрія Петровича, які були присутні під 
час розмови.
Розглянуваши скаргу Шилова А. А., дільнична виборча комісія встановила таке.
Статтями 91, 92 та 103 Закону України «Про вибори Президента України» (далі – Закон) передбачено, що виборець 
може звернутися зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та їх членів, дії кандидатів, їх довіре-
них осіб.
Таким чином, виборець Шилов А. А. оскаржує дії неналежного суб’єкта оскарження, що є порушенням порядку 
подання скарг, встановленого Законом.
Частиною першою статті 96 Закону передбачено, що порядок розгляду скарги виборчою комісією встановлюється 
Центральною виборчою комісією.
Пунктом 5.11 Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдуму, затвердженого постановою 
Центральної виборчої комісії № 284 від 25 січня 2006 року, передбачено, що скарги, подані з порушенням поряд-
ку, встановленого законом України «Про вибори Президента України», залишаються без розгляду по суті, про що 
комісією приймається відповідне рішення.
 Разом з тим комісія вважає, що наведені у скарзі відомості містять ознаки порушень, передбачених части-
ною шостою статті 64 Закону, і мають бути перевірені правоохоронними органами.
 Враховуючи викладене, керуючись положеннями статей 91, 93, 103, частини першої статті 96 Закону 
України «Про вибори Президента України», вимогами Порядку ведення діловодства виборчих комісій та комісій 
з референдуму, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії № 284 від 25 січня 2006 р., дільнична 
виборча комісія звичайної виборчої дільниці № 186 територіального виборчого округу № 13 з виборів Президента 
України 17 січня 2010 року постановляє:

1. Залишити скаргу виборця Шилова А. А. без розгляду по суті.
2.Звернутися до прокуратури м. Нова Каховка з повідомленням про факти, викладені у скарзі Шилова А. А.

  _________________________ ____________    _________________
   (головуючий на засіданні)    (підпис)        (прізвище, ініціали)
  _________________________ ____________    _________________
    (секретар комісії (секретар засідання) (підпис)       (прізвище, ініціали)

 М. П.
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вибори Президента україни
17 січня 2010 року

дільнична виборча комісія
звичайної виборочї дільниЦі № 1

територіальноГо виборчоГо окруГу № 169

тернопільська область

Постанова
місто чортків

«25» грудня 2009 року           № 169
 
Про звернення до окружної виборчої комісії стосовно неналежного приміщення для голосування

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці № 1 територіального виборчого округу № 169 з виборів 
Президента України 17 січня 2010 року встановила таке.
Рішенням окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 169 з виборів Президента України 17 січ-
ня 2010 року № 4 від 09.12.2009 р. про утворення виборчих дільниць визначено, що орієнтовна кількість виборців 
на виборчій дільниці № 1 становить 2450 осіб, приміщенням для голосування на виборчій дільниці № 1 є кімната 
дитячого дошкільного закладу № 1 по вул. Шевченка, 6.
Площа кожної кімнати зазначеного дошкільного навчального закладу, яка може бути використана як приміщення 
для голосування, не перевищує 40 кв. м. Єдина кімната більшої площі перебуває в стані ремонту і не може бути 
готова для проведення голосування 17 січня 2010 року.
Частиною другою статті 74 Закону України «Про вибори Президента України» (далі — Закон), ), постановою Цент-
ральної виборчої комісії від 2 листопада 2009 року № 246  передбачено, що площа приміщення для голосування 
для великої виборчої дільниці (з кількістю виборців понад 1500 осіб) має становити не менше ніж 90 кв. метрів.
Таким чином, дільнична виборча комісія позбавлена можливості проведення голосування 17 січня 2010 року від-
повідно до вимог Закону.
Відповідно до вимог пункту 7 частини першої статті 26 Закону окружна виборча комісія контролює забезпечення 
дільничних виборчих комісій приміщеннями в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Враховуючи викладене, керуючись положеннями пунктів 5, 7 частини першої статті 27, пункту 16 частини першої 
статті 26, статтею 28 Закону України «Про вибори Президента України», постанови Центральної виборчої комісії 
від 2 листопада 2009 року № 246, дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці № 169 територіального 
виборчого округу № 1 з виборів Президента України 17 січня 2010 року постановляє:

1. Поінформувати окружну виборчу комісію територіального виборчого округу № 169 з виборів Президента України 
17 січня 2010 року про відсутність за адресою м. Чортків, вул. Шевченка, 6 приміщення для голосування, яке відпові-
дає вимогам статті 74 Закону України «Про вибори Президента України».
2. Цю постанову невідкладно надіслати до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 169 з 
виборів Президента України 17 січня 2010 року 

  _________________________ ____________    _________________
   (головуючий на засіданні)    (підпис)        (прізвище, ініціали)
  _________________________ ____________    _________________
    (секретар комісії (секретар засідання) (підпис)       (прізвище, ініціали)

 М. П.
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уточнений сПисок виборЦів
вибори Президента україни 17 січня 2010 року

уточнений сПисок виборЦів1

на звичайній виборчій дільниці № 56 територіального виборчого округу № 202
Місто Жашків Жашківського району Черкаської області 

____________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження дільничної виборчої комісії — село, селище, місто із зазначенням відповідно району, області, Автономної Республіки Крим)

№ 
з/п

Прізвище, власне ім’я 
(усі власні імена), по 

батькові (за наявності) 

Дата на-
родження 

(число, 
місяць, рік)

Виборча адреса (без 
зазначення пошто-

вого індексу і країни 
проживання)

Підпис ви-
борця за 

отримання 
виборчого 
бюлетеня 

Примітки 

1 Алекса Іван Васильович 03.07.1970 Черкаська обл., 
Жашківський р-н, 
м. Жашків, вул. 
Коцюбинського, б. 5, 
кв. 18 

2        Богдан
Андрієнко Борис 
Григорович

07.11.1944 Черкаська обл., 
Жашківський р-н, м. 
Жашків, вул. Панаса 
Мирного, б. 16 кв. 12

Ворона В.П., гол.ДВК 
(підпис)
Клен П.Р., заст.
гол.ДВК (підпис)
Гліба Л.О., секр. ДВК 
(підпис)

3 Артеменко Микола 
Васильович

09.08.1949 Черкаська обл., 
Жашківський р-н, 
м. Жашків, вул. 
Саксаганського, б. 12, 
кв. 31

4 Боровик Андрій 
Миколайович

06.10.1972 Черкаська обл., 
Жашківський р-н, 
м. Жашків, вул. 
Саксаганського, б. 12, 
кв. 47

"Виключено"
Ворона В.П., гол.ДВК 
(підпис)
Гліба Л.О., секр. ДВК 
(підпис)
15.01.2010
Підстава виключення 
— повідомлення органу 
ведення Державного 
реєстру виборців від 
14.01.2009 р.

…..

     

завідувач відділу ведення  

дрв Жашківської рда Смолич В.А.
(посада керівника органу ведення Державного реєстру виборців)  (підпис) (прізвище та ініціали)

 М. П. 

«___» _______________ 20___ року Аркуш № ___

1  Список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Виборці включаються до списку 
так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч. 

Виключення

Виправлення на 
підставі ст. 35, ч. 8
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на вибораХ Президента україни 17 січня 2010 року

зразки виборчиХ документів

№ з/п

Прізвище, власне 
ім’я (усі власні імена), 
по батькові (за на-
явності)

Дата народження (чис-
ло, місяць, рік)

Виборча адреса (без 
зазначення поштового 
індексу і країни прожи-
вання)

Підпис ви-
борця за 
отримання 
виборчого 
бюлетеня 

Примітки 

Завідувач відділу ведення  
ДРВ Жашківської РДА Смолич В.А.
(посада керівника органу ведення Державного реєстру виборців)  (підпис) (прізвище та ініціали)

 М. П.  

«___» _______________ 20___ року Аркуш № ___
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Продовження списку виборців 1

№ 
з/п

Прізвище, власне ім’я (усі 
власні імена), по батькові 

(за наявності)

Дата наро-
дження (чис-

ло, місяць, 
рік)

Виборча адреса (без зазначення 
поштового індексу і країни про-

живання)

Підпис ви-
борця за 

отримання 
виборчого 
бюлетеня 

Примітки 

1021 Яременко Володимир 
Опанасович

09.12.1973 Черкаська обл., Жашківський р-н,  
м. Жашків, вул. Карпенка-Карого, б. 8

Голова дільничної виборчої комісії Ворона В.П.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар дільничної виборчої комісії Гліба Л.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

 М. П.   

«___» _______________ 20___ року Аркуш № ___

1  Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, за-
ступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії. При включенні виборця до списку виборців на вибор-
чій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього вносяться у кінці списку 
виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців.
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Порадник з Питань застосування виборчоГо законодавства 
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зразки виборчиХ документів

№
з/п

Прізвище, власне 
ім’я (усі власні 

імена), 
по батькові (за 

наявності) 

Дата наро-
дження (чис-

ло, місяць, 
рік) 

Виборча адреса  
(без зазначення пошто-

вого індексу і країни про-
живання)

Підпис ви-
борця за 

отримання 
виборчого 
бюлетеня 

Примітки 

102 Веремій Валерій 
Іванович

02.12.1976 Черкаська обл.., Жаш-
ківський р-н, м.Жашків, 
вул. Ю.Тютюнника, б.10 

кв.64

"Включено"
Ворона В.П., гол.ДВК (підпис)
Гліба Л.О., секр. ДВК (підпис)
Підстава включення — По-
станова ОВК ТВО№202 від 

16.01.2009 р.
103 Погонич  

Володимир  
Павлович

16.09.1965 Черкаська обл., Жаш-
ківський р-н, м. Жашків, 

вул. Шевченка, б. 5

"Включено"
Ворона В.П., гол.ДВК (підпис)
Гліба Л.О., секр. ДВК (підпис).

Підстава включення — рішен-
ня Жашківського районного 

суду від 17.01.2009 р.

Голова дільничної виборчої комісії Ворона В.П.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар дільничної виборчої комісії Гліба Л.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

 М. П.

 
«___» _______________ 20___ року Аркуш № ___

Включення
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зразки виборчиХ документів

окрема думка
члена дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 55 територіального виборчого округу № 100 з 

проведення виборів Президента україни 17 січня 2010 року
ГриГорука валентина Павловича

щодо протоколу про підрахунок голосів

18 січня 2010 року ДВК виборчої дільниці № 55 територіального виборчого округу № 100 з проведення виборів 
Президента України склала протокол про підрахунок голосів на виборах Президента України, куди внесла відомості, 
з якими не можна погодитись.

А саме, внесені до протоколу відомості не відображають реального волевиявлення виборців через порушення пе-
редбаченого Законом порядку визнання виборчих бюлетенів недійсними.
Положеннями частин 25, 26 та 27 статті 78 Закону України «Про вибори Президента України» передбачено, що рішен-
ня про визнання виборчого бюлетеня недійсним приймається в процесі розкладання виборчих бюлетенів на місця, 
позначені табличками з написами прізвищ кандидатів, написами «недійсні» та «проти всіх». Частиною четвертою 
статті 78 передбачено, що підрахунок голосів здійснюється в послідовності викладених положень цієї статті.

Комісія порушила передбачену Законом послідовність. Під час розкладання виборчих бюлетенів на місце «недій-
сні виборчі бюлетені» клалися виборчі бюлетені, які могли б бути визнані такими. Після завершення розкладання 
комісія ще раз переглядала всі бюлетені з місця «недійсні виборчі бюлетені» і приймала рішення. При цьому комісія 
застосовувала різні критерії для визнання бюлетеня недійсним залежно від того, якому кандидату можна було від-
нести відповідний голос. Так, в одних випадках бюлетень, де проти одного і того самого кандидата поставлено дві 
і більше позначок, визнавалися недійсними. В інших випадках комісія не голосувала за визнання таких бюлетенів 
недійсними.

Таким чином, ДВК під час підрахунку голосів допустила порушення передбаченого Законом порядку здійснення ви-
борчої процедури — підрахунку голосів виборців, наслідком чого стало неоднакове застосування норм Закону та 
порушення конституційного принципу рівності кандидатів.

Член ДВК      підпис  ______________________ГРИГОРУК В.П.


