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Порядок організації голосування виборців за місцем перебування
Право голосування виборців за місцем перебування
Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у
зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно,
дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього
виборця.
Державний
реєстр
виборців:
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?start

Перелік необхідних документів
При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем
перебування члени дільничної виборчої комісії зобов’язані перевірити факт
тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися. У разі непідтвердження
факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно дільнична виборча комісія
приймає рішення щодо відмови у наданні цьому виборцю можливості голосувати за
місцем перебування.
Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через
інших осіб подає власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування
за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця. Така заява разом з
довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця повинна бути подана до
дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем
виборів.
Заява, є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо
порядку голосування, передбачених Законом.
Приклад заяви про голосування виборця за місцем перебування у зв’язку із
станом здоров’я, за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1VFnznE1k-lPVKp1UtCO9kLZ3aOrDBN2p
На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони
здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі
власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за
місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму.
Зразок заяви про голосування виборця за місцем перебування у зв’язку з
необхідністю дотримання постільного режиму, за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=1m-h9FnsBKlLXPtLmoLKLU-F_aWyMPH2k
Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування реєструється
дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її
надходження, прізвище, ім’я, по батькові та адреса місця проживання (місця перебування)
виборця.

Організація голосування виборців

Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх
місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів на
своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою
Центральною виборчою комісією.
Центральна виборча комісія за посиланням: http://www.cvk.gov.ua/
Такий витяг невідкладно після його складення надається для загального
ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
До витягу із списку виборців включаються:
без рішення комісії - виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися,
щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець
до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не
повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у
приміщенні для голосування;
за рішенням дільничної виборчої комісії - виборець, який тимчасово не здатний
самостійно пересуватися, на підставі його заяви та довідки медичної установи про
стан його здоров’я.
При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем
перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар
дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".
Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три
члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії.
Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким
розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування,
повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення
голосування.

Порядок проведення виборів
Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної
виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування.
Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із
списку виборців та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при
цьому опускає контрольний лист.
У контрольному листі зазначаються:
номер виборчої скриньки,
час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення
голосування виборців за місцем перебування,
кількість отриманих ними виборчих бюлетенів,
прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені.
Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи
яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами, їх
довіреними особами, офіційними спостерігачами.
Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право
бути присутні кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні
спостерігачі.
Виборець чи члени його сім’ї не можуть відмовити у присутності при
проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних
спостерігачів, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, які мають право
бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб
у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за
місцем його перебування.

При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної
виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з
документів, зазначених у ч. 2 ст. 2 Закону, видає виборцю виборчий бюлетень для
голосування.
При цьому член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на
контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та
проставляє номер виборця у списку виборців.
Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витягу із
списку виборців, особисто, в режимі таємного голосування, без присутності будь-кого, у
тому числі кандидата на пост Президента України, офіційних спостерігачів, членів
виборчої комісії, заповнює виборчий бюлетень та опускає виборчий бюлетень до виборчої
скриньки.
У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для
голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після
того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за
місцем перебування, такому виборцю не може бути видано виборчий бюлетень для
голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем
перебування, та з’ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем
перебування.
Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної
виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців навпроти
прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє
прізвище і розписується.
Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за
місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід’ємною складовою
частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних
установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.

Отримати консультацію можна:
 у Першому миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, який працює за адресою: м. Миколаїв, вул.. Образцова, 4а/2,
(0512) – 47-20-90, 47-20-91; Email: mykolaiv1.mykolaiv@legalaid.mk.ua
 у Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області, яке
працює за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березна, 107, (0512) 47-65-26, Email:
info@just-mykolaiv.gov.ua
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна
знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

