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ТВІЙ ГОЛОС – ТВІЙ ВИБІР

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ
у Державному реєстрі виборців
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Зайдіть на сайт Державного реєстру
виборців і у верхньому правому куті,
увійдіть до КАБІНЕТУ ВИБОРЦЯ.
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Зробіть вибір із запропонованих
опцій: перевірити інформацію про своє
включення до Державного реєстру
виборців, здійснити пошук виборчої
дільниці за адресою або на мапі та інше.
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Після заповнення простої форми
за 2–3 хвилини, без складної реєстрації
ви отримаєте на електронну адресу
код підтвердження, а після цього –
доступ до інформації.

?

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ 
СКОРИСТАЙТЕСЬ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ.
Також Ви можете перевірити себе у списку
виборців відвідавши ВИБОРЧУ ДІЛЬНИЦЮ
до 25 березня 2019 року включно.
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ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ ВИБОРЦЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ

✓

В списку виборців є відмітка навпроти
вашого прізвища:
«НСП» – нездатний самостійно пересуватись.
Якщо так, то Ви маєте можливість бути
внесеним до списку тих, хто голосуватиме
за місцем проживання/перебування.
До 25 Березня ви повинні отримати
іменне запрошення з зазначенням адреси
розташування дільниці, контактних телефонів,
часу роботи, а також час та місце голосування.
У запрошенні на вибори має бути вказано:

У зв’язку з наявністю у списку
виборців стосовно Вас відмітки
про постійну нездатність самостійно
пересуватися повідомляємо,
що Вам надана можливість
проголосувати за місцем
перебування
ВАЖЛИВО!
Виборець, якого включили до списку тих, хто
голосує за місцем проживання/перебування, не
може голосувати на дільниці.
ТВІЙ ГОЛОС  ТВІЙ ВИБІР
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✓ Бажаєте голосувати
на дільниці, а не вдома?
Зверніться до дільничної виборчої комісії із власноруч
написаною заявою про бажання голосувати на дільниці.
Зробити це потрібно не пізніше 12-ї години 30 Березня.
Заяву можна подати особисто, поштою або через інших
осіб.
Якщо Вам не вдалось повідомити дільничну комісію у
визначений час – радимо прийти на дільницю у день
голосування за годину до її закриття. І проголосувати
після повернення членів комісії, які організовували
голосування виборців на дому.
ВАЖЛИВО!
Пам’ятайте, ніхто не може змусити Вас голосувати
вдома, якщо Ви маєте намір голосувати на дільниці.

✓ Вважаєте, що Ваші права
порушено?
Зверніться зі скаргою до дільничної комісії. Дії чи
бездіяльність дільничної комісії Ви можете оскаржити
в окружній комісії. Так само Ви можете звернутись до
адміністративного суду.
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Якщо:
✖ Ви не отримали запрошення
✖ Ваші персональні данні є неточними
✖ Бажаєте голосувати за місцем перебування,
але відсутня відмітка «НСП» – нездатний самостійно
пересуватись
✖ Є відмітка «НСП», але Ви бажаєте голосувати
на дільниці

Ваші дії:
1. Зверніться до дільничної виборчої комісії або
до органу ведення Державного реєстру виборців
із власноруч написаною заявою.
2. До заяви додайте медичну довідку про стан
здоров’я, довідку з місця роботи чи навчання
або інший документ.
Заяву можна подати особисто, поштою або через
інших осіб.
ВАЖЛИВО!
Члени дільничної виборчої комісії зобов’язані
перевірити факт тимчасової нездатності виборця
самостійно пересуватися.
В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ
ЗМІНИ ДО СПИСКУ ВИБОРЦІВ НЕ ВНОСЯТЬСЯ!
ТВІЙ ГОЛОС  ТВІЙ ВИБІР
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В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ
✓ Голосування на дільниці
з 8 до 20 години без перерви
ВІЗЬМІТЬ З СОБОЮ НА ВИБОРЧУ ДІЛЬНИЦЮ:
✓ паспорт громадянина України;
✓ тимчасове посвідчення громадянина України.
БЕЗ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ДОКУМЕНТА
ВИБОРЧІ БЮЛЕТЕНІ НЕ ВИДАЮТЬСЯ!
Військовий квиток, паспорт громадянина для виїзду за
кордон, посвідчення водія, пенсійне посвідчення – ці
документи НЕ Є ПІДСТАВОЮ для отримання бюлетенів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Підійдіть до членів виборчої комісії.
Пред’явіть відповідний документ.
Розпишіться за отримання бюлетеня у списку виборців.
Розпишіться у відповідному місці на контрольному талоні.
Отримайте виборчий бюлетень.
Прямуйте до кабіни для голосування. Виборчий бюлетень
Ви заповнюєте особисто без присутності сторонніх осіб.
7. Зробіть позначку «плюс» (+) у відповідному квадраті.
Жодних інших позначок робити не варто.
8. Опустіть заповнений бюлетень у виборчу скриньку.
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?

Припустили помилку у бюлетені – зверніться
з письмовою заявою до членів виборчої комісії
з проханням замінити зіпсований бюлетень.

?

Виникли труднощі із самостійним підписом,
заповненням бюлетеня та опусканням його
в скриньку – можете скористатись допомогою
сторонньої особи. Про це потрібно повідомити
членів комісії. Члени дільничої комісії, спостерігачі,
кандидати або їхні довірені особи не мають права
Вам таку допомогу надати.

ВАЖЛИВО!
Крім Вас та людини, що Вам допомагає, ніхто не
може перебувати в кабіні для голосування або
спостерігати за Вашим вибором.

✓ Голосування вдома
В період з 8-ї до 19-ї години до Вас прийдуть члени
дільничної комісії з бюлетенями та опечатаною або
опломбованою виборчою скринькою. Разом з членами
комісії можуть прийти спостерігачі, представники
кандидатів або й самі кандидати.

!

Пам’ятайте, присутність членів комісії та інших осіб
у приміщенні, де Ви перебуваєте, не може обмежити
Ваше право проголосувати особисто та таємно.

ТВІЙ ГОЛОС  ТВІЙ ВИБІР
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ:

www.cvk.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/WP001

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИБОРЦІВ:

www.drv.gov.ua

ТВІЙ ГОЛОС – ТВІЙ ВИБІР

Ця ініціатива реалізується Національною Асамблеєю людей з інвалідністю
України в рамках програми «Відповідальна та підзвітна політика в Україні»,
яка здійснюється Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Будь-які
думки, викладені у цьому матеріалі, належать автору і не обов’язково
відображають погляди USAID та Уряду США.

