


Сьогодні ми розкажемо про:
1) Звернення щодо голосування за місцем перебування: як підготувати та 
подати відповідне звернення, а також як голосувати на дільниці, маючи 
відомості про постійну нездатність пересуватись самостійно тощо; 

2) Вимоги щодо доступності виборчих дільниць: як перевірити свою дільницю 
на доступність та що робити, якщо дільниця не є доступною; 

3) Голосування на дільниці: як виглядатиме виборчий бюлетень, як 
правильно його заповнити, чи можна скористатись сторонньою допомогою.



“Як виборчий процес стає 
доступнішим для осіб з 
інвалідністю та маломобільних 
людей завдяки Інтернету”

На відео роз’яснюють, які 
заяви можна подати до 
Держреєстру виборців онлайн

Відео доступне за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?
v=057QRRUJ4iY

https://www.youtube.com/watch?v=057QRRUJ4iY


Зайдіть на сайт Державного реєстру виборців.
Сайт lоступний за посиланням: https://www.drv.gov.ua
Перелік всіх електронних послуг визначено в Кабінеті виборця.

https://www.drv.gov.ua


Вебінар доступний на сайті Громадського 
холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ” за посиланням: 
https://www.vplyv.org.ua/archives/5178
(у відео та текстовому форматі)

Практичний вебінар “Внесення до Державного реєстру виборців змін
до відомостей про постійну нездатність пересуватись самостійно”

https://www.vplyv.org.ua/archives/5178


Як проголосувати на дільниці, якщо в Реєстрі виборців є
відомості про постійну нездатність пересуватись самостійно -
НСП?
До 12:00 суботи 24 жовтня 2020 р. подайте самостійно, поштою або 
через інших осіб до дільничної виборчої комісії заяву про Ваше бажання 
проголосувати на виборчій дільниці.



Як проголосувати за місцем перебування, якщо немає
позначки НСП в Реєстрі виборців?
До 20:00 п’ятниці 23 жовтня 2020 року подайте до дільничної виборчої
комісії поштою або через інших осіб письмову заяву з проханням
забезпечити голосування за місцем перебування, зазначивши точну
адресу, де Ви плануєте бути в день голосування.

До заяви додайте довідку медичної установи про стан здоров’я. Члени
комісії мають право перевіряти факт тимчасової нездатності виборця
пересуватися самостійно.



Доступність виборчих дільниць
9 жовтня Уряд затвердив критерії доступності для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення

Цим критеріям мають відповідати приміщення дільничних виборчих комісій
та приміщення для голосування.



Критеріями передбачено

● облаштування не далі ніж 50 метрів від виборчої дільниці безоплатних 
паркомісць,

● встановлення пандусів або піднімальних пристроїв,
● обладнання шляхів руху до будівлі та приміщень виборчих дільниць 

засобами орієнтування та інформаційної підтримки.
● пішохідні доріжки, тротуари і пандуси мають бути рівним та без бордюрів
● дверні отвори мають бути без порогів і перепадів висот підлоги, ширина

дверних отворів і відкритих отворів у стіні, а також виходів з приміщень
виборчих дільниць на сходову клітку має становити не менше 90 см.



● вимогам Виборчого Кодексу України
● вимогам щодо санітарних і технічних норм
● державним будівельним нормам 

Приміщення для голосування повинні відповідати:



8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія прийняла Постанову №164*

Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування,
нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і
приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих
комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням,
інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт,
закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними
виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України,
відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення
відповідних виборів”.
Постанова доступна за посиланням

https://act.cvk.gov.ua/acts/pro-vimogi-do-primishhen-viborchih-komisiy-ta-primishhen-dlya-golosuvannya-normativi-oblashtuvannya-primishhen-dilnichnih-viborchih-komisiy-i-primishhen-dlya-golosuvannya-perelik-ta-normi-zabezpechenn.html


Придатними є приміщення для голосування, де забезпечено
безперешкодний вхід, перебування в ньому і виходу з нього осіб з
порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом
здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення.

Символом доступності позначаються доступні й безпечні шляхи/напрямки та
кабіна для таємного голосування.



На виборчій дільниці має бути щонайменше одна кабіна для таємного
голосування, яка адаптована для голосування виборців з порушенням
здоров’я.

Вона має відповідати встановленим параметрам:
● ширина входу до неї не менше 110 см
● глибина кабіни 110 – 120 см
● усередині має бути столик або поличка висотою не більше 75 см, з

простором знизу не менше 67 см
● кабіна не повинна мати порогів
● позначається символом доступності.



● Плакати, буклети партій повинні бути доступними для ознайомлення.
● Плакати, буклети партій розташовуються у місцях зі штучним
освітленням (за необхідності).

● У разі неможливості, дільнична виборча комісія забезпечує
ознайомлення в інший доступний спосіб.



Де перевірити дільницю на доступність?

На сайті Державного реєстру виборців можна перевірити свою дільницю на 
доступність. 

Сайт доступний за посиланням: https://www.drv.gov.ua 



● наявності ліфту (якщо приміщення розташоване вище першого поверху);
● оснащення пандусом;
● забезпечення можливості безперешкодного доступу до відповідних 

приміщень та вільного пересування у цих приміщеннях;
● відповідність вимогам щодо санітарних і технічних норм;
● відповідність державним будівельним нормам
● відповідність нормативам облаштування цих приміщень, установленими 

Центральною виборчою комісією
● план схема приміщення

На сайті доступна інформація щодо:



1. Зайти на сайт Державного реєстру виборців за посиланням: 
https://www.drv.gov.ua

Для того аби перевірити свою дільницю онлайн, потрібно 
зробити наступні кроки:

https://www.drv.gov.ua


Для того аби перевірити свою дільницю потрібно зробити 
наступні кроки:
2. Обрати розділ “Виборчі округи та дільниці” у лівому верхньому куті
основної сторінки. Перейти за посиланням:

https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_static_page&ppg_id=241&pmn_id=143


3. Обрати “у розрізі адміністративно-територіальних одиниць (новий АТУ) 

Для того аби перевірити свою дільницю потрібно зробити 
наступні кроки:



Для того аби перевірити свою дільницю потрібно зробити 
наступні кроки:

4. Обрати цікавим вам регіон. На зображені обрано м.Київ



Для того аби перевірити свою дільницю потрібно зробити 
наступні кроки:
5. Обрати населений пункт що вас цікавить.
На картинці зображено карту міста Києва та перелік дільниць.



6. Виберіть дільницю. 
Зробити це можна за номером дільниці, адресою розташування чи 
віднесення вашого місця проживання до території дільниці

На картинці зображено дані щодо адреси приміщення для голосування, опис
меж дільниці, кількості виборців та додаткових відомостей.



Для того аби перевірити свою дільницю потрібно 
зробити наступні кроки:
7. Ознайомтесь з додатковими відомостями.
Додаткові відомості містять інформацію щодо доступності дільниці.



Якщо приміщення виборчої дільниці неможливо повністю пристосувати для 
потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, місцеві 
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають забезпечити 
безперешкодний доступ до неї.

Всі дільниці мають стати доступними до 2025 року - це обов’язок місцевої 
влади!

Що робити, якщо дільниця  не є доступною? 



Ми закликаємо вас перевірити вашу дільницю!

У разі недоступності дільниці - звертайтесь до органів місцевого
самоврядування щодо організації безперешкодного доступу до неї.
Зразок заяви-звернення доступний за посиланням

https://www.vplyv.org.ua/archives/5281


Отримання і заповнення виборчих 
бюлетенів



Отримання виборчих бюлетенів

Пред’явіть члену дільничної виборчої комісії один з документів:
● паспорт громадянина України
● тимчасове посвідчення громадянина України

Поставте свій підпис за отримання виборчих бюлетенів:
1) у списку виборців
2) на визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня
Отримайте виборчі бюлетені від члена дільничної виборчої комісії



● обласної ради,
● районної ради,
● районної у місті ради,
● міської, сільської, селищної
ради такої громади, де
виборців 10 тисяч і більше

Розглянемо бюлетень для обрання депутатів



В бюлетені почергово з ліва на право написані:
1) номер та назва кожної партії;
2) прізвище, ім’я та по батькові лідера списку партії
3) два квадрати:

1 - порожній квадрат - для волевиявлення щодо організації партії
2 - квадрат із нанесеним трафаретом - для написання номера кандидата

від цієї партії;
4) список з прізвищами, ініціалами та номерами усіх кандидатів, які висунуті
від партії. Номери кандидатів будуть написані трафаретним форматом.

Як виглядатиме виборчий бюлетень?





Перший крок. Обираємо організацію партії. 
Спочатку виборцю пропонується обрати організацію партії, яку він підтримує. 
У порожньому квадраті навпроти повної назви цієї організації партії виборець 
робить позначку, що засвідчує його волевиявлення. 

Виборець у порожньому квадраті навпроти визначеної ним організації партії, 
за яку він голосує, ставить позначку "плюс" (+) або "галочку" (✓), або іншу (×, 
◊, ○ та ін.), що засвідчує його волевиявлення.  

УВАГА! Виборчий бюлетень без проставленої позначки в цьому квадраті 
буде визнано недійсним! 





Як не змарнувати свій голос?

Увага! Виборець може голосувати лише за одну організацію партії. 

Виборчий бюлетень буде вважатися недійсним, якщо в ньому: 

1) проставлено позначки навпроти назв кількох організацій партій або 
2) не проставлено жодної позначки біля повної назви організації партії 



Приклад недійсного бюлетеня - більше 1 
позначки



Приклад недійсного бюлетеня - позначка не в тому квадратику



Другий крок. Вписуємо номер кандидата в депутати, якого 
підтримуємо

У другому квадраті з нанесеним трафаретом можна вписати порядковий
номер кандидата в депутати від організації партії, якого підтримуєте.
Цей крок робимо за бажанням.
Якщо виборець у квадраті з нанесеним трафаретом для написання номера
кандидата в депутати не зробив позначки, такий бюлетень не буде
вважатися недійсним.
В такому разі Ваш голос буде відданим на підтримку усього територіального
виборчого списку відповідної організації партії.



Трафарет чи просто цифра?

Ви можете вписати номер кандидата у форматі, що відрізняється від того,
яким позначено порядкові номери кандидатів у бюлетені - не трафаретним
способом або не таким саме.

Якщо Ви у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера
кандидата в депутати зробили позначку не по трафарету, але із якої можливо
встановити дійсне волевиявлення, вважається, що Ви підтримуєте
кандидата, номер якого зазначено.





Писати нуль чи не писати?

У разі підтримки кандидата, порядковий номер якого відповідає 
одноцифровому числу, наприклад 6, виборець може у другому квадраті із 
нанесеним трафаретом вписати на власний розсуд номер 6 або 06.

Зазначення цифри "нуль" (0) перед позначенням номера кандидата в 
депутати не є обов’язковим. 

Виборчий бюлетень вважається дійсним незалежно від розміщення однієї 
цифри у квадраті із нанесеним трафаретом та проставлення перед нею 
цифри "нуль" (0).



Приклади написання номера 6, 06



Приклади написання номера 6, 06



Приклад недійсного бюлетеня - потрібна 
позначка у квадраті напроти партії 



Підсумуємо, як заповнити бюлетень 
У виборчому бюлетені з виборів депутатів обласної, районної, районної у 
місті, а також депутатів міської, селищної, сільської ради (громади з кількістю 
виборців 10 тисяч і більше):
1) у порожньому квадраті навпроти назви політичної партії, яку обираєте, 

зробіть позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, 
2) у квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата 

впишіть порядковий номер кандидата у депутати, якого Ви підтримуєте 
від цієї партії.



Як виглядає виборчий бюлетень? - 2
Бюлетень для обрання депутатів міської, сільської, селищної ради (громади з
кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови

У виборчому бюлетені кандидати розміщені в алфавітному порядку.
Зазначається:
● прізвище, ім’я та по батькові,
● суб’єкт висування кандидата або позначка "самовисування",
● рік народження, посада, місце проживання.

Праворуч від порядкового номера та прізвища кожного кандидата розміщується
порожній квадрат.



Як виглядає бюлетень для обрання 
1) депутатів міської, сільської, селищної ради (громади з кількістю виборців до 10

тисяч),
2) сільського, селищного, міського голови

У виборчому бюлетені для обрання депутатів міської, сільської, селищної
ради (громади з кількістю виборців до 10 тисяч) кандидати зазначаються в
алфавітному порядку - їхні прізвища, імена та по батькові,
суб’єкт висування кандидата або позначка "самовисування",
рік народження, посада, місце проживання.
Праворуч від порядкового номера та ПІБ кожного кандидата в депутати
розміщується порожній квадрат



На зображенні -
форма виборчого 
бюлетеня для 
обрання міського 
голови



Як заповнити бюлетень? 
У виборчому бюлетені з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради
(громади з кількістю виборців до 10 тисяч) - зробіть позначку "плюс" (+) або
іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті навпроти прізвища
кандидата в депутати, за якого Ви голосуєте.



Бюлетень для обрання сільського, селищного, 
міського голови

Зазначаються порядкові номери, під якими в алфавітному 
порядку розміщуються кандидати на посаду сільського, 
селищного, міського голови, їхні прізвища, імена та по батькові 
(за наявності), 

суб’єкт висування кандидата або  позначка "самовисування", 

відомості про рік народження, посаду, місце проживання. 

Праворуч від порядкового номера та ПІБ  кожного кандидата на 
посаду сільського, селищного, міського голови розміщується 
порожній квадрат 

Для обрання міського, сільського, селищного голову, поставте позначку
“плюс” (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення в одному квадраті
навпроти прізвища кандидата, якого підтримуєте.



Увага! Виборець може голосувати лише за одного кандидата на посаду
сільського, селищного, міського голови.

Виборчий бюлетень, у якому проставлено позначки навпроти прізвищ кількох
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, вважається
недійсним



Які бюлетені будуть вважатися недійсними? 

● якщо у бюлетені проставлено позначки навпроти назви декількох партій
● якщо не проставлено жодної позначки біля назви партії
● якщо з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення

виборця
● якщо у виборчому бюлетені проставлено позначки навпроти прізвищ

декількох кандидатів (в громадах до 10 тисяч)



Чи можна скористатись сторонньою допомогою? 

Потрібно особисто заповнити та опустити заповнені виборчі бюлетені до 
виборчої скриньки.

Якщо у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком Ви не 
може самостійно заповнити чи опустити виборчий бюлетень до виборчої 
скриньки, Ви маєте право доручити зробити це у своїй присутності іншому 
виборцю.

Умова: Повідомити про це голову або іншого члена дільничної виборчої 
комісії 



Кому не можна доручити заповнити чи опустити виборчий 
бюлетень замість Вас?
● члену виборчої комісії,
● кандидату у депутати,
● кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови,
● довіреній особі кандидата,
● уповноваженій особі організації партії,
● офіційному спостерігачу.



Що робити, якщо припустилися помилки? 

Якщо Ви зіпсували бюлетень (припустилися помилки), Ви маєте право
невідкладно звернутися до члена виборчої комісії, який видав Вам виборчий
бюлетень, з проханням видати інший бюлетень. Потрібно написати письмову
заяву за зразком, який дадуть члени комісії.

Член виборчої комісії видасть Вам інший бюлетень лише в обмін на
неправильно заповнений бюлетень.
Про це член комісії складе акт. Акт повинні підписати Ви і два члена
дільничної виборчої комісії, які оформляли видачу виборчого бюлетеня.



Увага! Повторна видача виборчого бюлетеня замість
неправильно заповненого не допускається.



Завершення голосування 

Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право
проголосувати.
Рівно о 20:00 член виборчої комісії запрошує всіх виборців, які ще не
проголосували, зайти до приміщення для голосування і зачиняє двері.
Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення
зачиняється.



Дякуємо за увагу!

Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”

https://www.facebook.com/grupa.vplyvu

050 477 0800

vplyv.org.ua

https://www.facebook.com/grupa.vplyvu

