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ВСТУП

У жовтні 2020 року в Україні заплановано проведення чергових 
місцевих виборів. Вибори 25 жовтня мають низку особливостей порів-
няно із попередніми виборчими кампаніям. 

Уперше голосування відбуватиметься в умовах пандемії корона-
вірусу, що вимагає вжиття підвищених заходів безпеки для належної 
організації виборчого процесу. Питання безпеки суб’єктів вибор-
чого процесу є одними з ключових під час підготовки до проведення 
виборів. Це стосується як безпеки членів виборчих комісій, кандидатів, 
їх представників, виборців, так і офіційних спостерігачів, які працюва-
тимуть на дільницях у день голосування. 

Також вперше вибори відбуватимуться за принципово новим 
виборчим законодавством. Зміни було внесено в липні 2020 року, 
лише за місяць до старту виборчого процесу. Зокрема, вперше 
вибори будуть проведені згідно із Виборчим кодексом, який об’єднав 
різні виборчі закони України, а також буде застосовано пропорційну 
виборчу систему із відкритими списками, яка стосується громад. Це 
є цілком новим механізмом не лише для кандидатів, а й для виборців. 

До того ж, місцеві вибори 25 жовтня 2020 року мають стати 
логічним завершенням реформи децентралізації, зокрема процесу 
об’єднання територіальних громад, а також будуть проходити в умовах 
зміненого адміністративно-територіального устрою України, що перед-
бачає поділ території України за новою моделлю. 

Щоразу під час проведення будь-яких видів виборів незмінною 
залишається потреба в незалежному професійному спостереженні 
за їх перебігом неурядовими організаціями, що сприяє підвищенню 
довіри до їх результатів. Саме для реалізації якісного та ефективного 
спостереження офіційні спостерігачі Всеукраїнської громадської орга-
нізації «Комітет виборців України» підготували цей посібник. 

У посібнику містяться відповіді на питання, як-от: за якими прави-
лами відбуваються місцеві вибори в Україні, хто прямо чи опосеред-
ковано задіяний у цьому процесі, його організації та проведенні, кому 
і які саме надані повноваження. Читач за допомогою цього видання 
зможе проаналізувати особливості підготовки і перебігу голосування 
та процедуру підрахунку голосів. 

У книзі наведені приклади можливих порушень виборчого зако-
нодавства. Це дозволить їх розпізнати та зафіксувати спостерігачам, 
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які не є юристами за фахом або ж не мають великого досвіду спосте-
реження. Також у посібнику наведено алгоритми дій, якими може 
керуватися спостерігач, як поводитися в тій чи тій, зокрема критичній, 
ситуації.

Сподіваємося, що цей посібник сприятиме проведенню на висо-
кому професійному рівні незалежного спостереження за місцевими 
виборами в Україні.
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РОЗДІЛ І. 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

• Які є типи виборів?

Відповідно до Конституції України проводяться такі типи виборів:
1) вибори Президента України;
2) вибори народних депутатів України;
3) місцеві вибори:

а) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим;

б) вибори депутатів сільської, селищної, міської ради;
в) вибори сільського, селищного, міського голови;
г) вибори депутатів районної ради;
ґ) вибори депутатів обласної ради;
д) вибори депутатів районної у місті ради (у містах, де утворені 

районні у місті ради).

• Якими є види місцевих виборів?

Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повтор-
ними, проміжними, додатковими або першими.

Чергові місцеві вибори призначаються у зв’язку із закінченням 
строку повноважень місцевих рад, сільських, селищних міських голів, 
обраних на попередніх чергових місцевих виборах.

Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території 
України в останню неділю жовтня на п’ятий рік повноважень рад, голів, 
обраних на попередніх чергових місцевих виборах.

Чергові вибори районних у містах рад (у разі їх створення) прово-
дяться одночасно з іншими черговими виборами на всій території 
України у терміни та відповідно до положень цього Кодексу.

Рішення щодо призначення чергових виборів депутатів обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сіль-
ських, селищних, міських голів ухвалюється Верховною Радою України.

Рішення про призначення чергових виборів депутатів Верховної 
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Ради Автономної Республіки Крим ухвалюється Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України.

Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою 
України у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної 
у місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського 
голови, а також в інших випадках, передбачених законами України. 
Таке рішення ухвалюється Верховною Радою України не пізніше 
90–100-денний строку від дня дострокового припинення повноважень 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої 
ради, сільського, селищного, міського голови.

Повторні місцеві вибори призначаються територіальною виборчою 
комісією у разі визнання відповідних місцевих виборів такими, що не 
відбулися, у порядку, встановленому Кодексом.

Підстави для визнання місцевих виборів такими, що не відбулися, 
та призначення повторних виборів визначені у ст. 280 цього Кодексу.

Проміжні вибори депутата сільської, селищної, міської ради (тери-
торіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) призначаються у 
відповідному багатомандатному окрузі у зв’язку з достроковим припи-
ненням повноважень депутата відповідної ради, обраного у цьому 
окрузі. Під час призначення виборів територіальна виборча комісія 
визначає кількість депутатських мандатів, які розподілятимуться на 
таких виборах у багатомандатному виборчому окрузі.

Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від терито-
ріальної громади, що приєдналася до іншої територіальної громади, 
призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, який 
визначає Кодекс.

Депутати сільських, селищних рад, обрані на додаткових виборах, 
здійснюють свої повноваження до обрання нового складу відповідної 
ради на наступних чергових або позачергових місцевих виборах у 
порядку, встановленому Конституцією України, Кодексом та законами 
України.

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, сільських 
селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комі-
сією відповідно до звернення уповноваженого органу.

Перші вибори депутатів обласних, районних рад признача-
ються Центральною виборчою комісією за відповідним зверненням 
уповноваженого органу на підставі рішення про утворення обласних, 
районних рад.
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Перші вибори депутатів районних у місті рад (у разі їх створення) 
призначаються відповідною міською радою на підставі рішення про 
утворення районних у місті рад.

У рік проведення чергових місцевих виборів додаткові вибори не 
призначаються та не проводяться, а перші місцеві вибори признача-
ються та проводяться разом із черговими місцевими виборами.

• Коли мають бути призначені місцеві вибори?

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 90 днів до 
дня виборів, позачергові місцеві вибори — не пізніше ніж за 60 днів до 
дня виборів.

Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, поза-
чергових місцевих виборів.

Повторні місцеві вибори призначаються на останню неділю 
60-денного строку від дня ухвалення рішення про їх призначення, а 
виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня повторних місцевих 
виборів.

Рішення про призначення повторних місцевих виборів ухвалю-
ється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш деся-
тиденного строку від дня настання обставин, передбачених Кодексом, 
для призначення таких виборів або від дня припинення обставин, що 
стали підставою припинити виборчий процес відповідних місцевих 
виборів.

Проміжні вибори депутатів (депутата) сільської, селищної, міської 
ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у бага-
томандатному окрузі призначаються з урахуванням положень ст. 5 
цього Кодексу на найближчу останню неділю березня або останню 
неділю жовтня (окрім року, на який припадає проведення чергових 
місцевих виборів), а виборчий процес розпочинається за 50 днів до 
дня проміжних місцевих виборів.

Рішення про призначення проміжних виборів депутатів (депутата) 
сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю 
виборців до 10 тисяч) ухвалюється територіальною виборчою комі-
сією не пізніш як у десятиденний строк з дня надходження до терито-
ріальної виборчої комісії повідомлення відповідної місцевої ради про 
дострокове припинення повноважень депутата, обраного у відповід-
ному виборчому окрузі, але не пізніш як за 60 днів до дня проведення 
найближчих проміжних виборів, визначеного відповідно до положень 
ст. 5 Кодексу.
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Додаткові вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня 
виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня додат-
кових виборів з урахуванням положень ст. 5 Кодексу.

Перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів 
до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня 
перших місцевих виборів.

Місцеві вибори (повторне голосування на місцевих виборах) 
призначаються на неділю.

• Якими є етапи виборчого процесу?

Виборчий процес місцевих виборів включає такі етапи:
 • утворення виборчих округів;
 • утворення дільничних виборчих комісій;
 • складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;
 • висування та реєстрація кандидатів;
 • проведення передвиборної агітації;
 • голосування у день виборів;
 • підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосу-

вання і результатів місцевих виборів.
У випадках, передбачених Кодексом, виборчий процес включає 

також такі етапи:
1) повторне голосування;
2) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного 
голосування і результатів місцевих виборів.
Виборчий процес завершується за 15 днів після офіційного опри-

люднення результатів місцевих виборів. 
Усі місцеві вибори, крім чергових, можуть проводитися одночасно 

з виборами Президента України, виборами народних депутатів України, 
референдумом.

• Як визначається кількість депутатів у місцевих раді?

Загальний склад (кількість депутатів) Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки 
Крим.

Загальний склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, 
районної в місті, районної, обласної ради визначається залежно від 
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кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, селищ, 
міст, проживають на території району в місті, району, області.

Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради є різним відпо-
відно до кількісті виборців:
1) до 10 тисяч виборців — 22 депутати;
2) від 10 тисяч до 30 тисяч виборців — 26 депутатів;
3) від 30 тисяч до 50 тисяч виборців — 34 депутати;
4) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців — 38 депутатів;
5) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців — 42 депутати;
6) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців — 54 депутати;
7) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців — 64 депутати;
8) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців — 84 депутати;
9) понад 2 мільйони виборців — 120 депутатів.

• Якою є система територіальної організації виборів? 

Територіальна організація виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим

Систему територіальної організації виборів депутатів складають:
1) єдиний республіканський багатомандатний виборчий округ;
2) територіальні виборчі округи;
3) виборчі дільниці.

Єдиний республіканський багатомандатний виборчий округ 
включає відповідно територію Автономної Республіки Крим.

Територіальні виборчі округи з виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим утворюються виборчою комісією 
Автономної Республіки Крим не пізніш як на другий день виборчого 
процесу з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності тери-
торій) таких округів з урахуванням, за можливостю, системи адмі-
ністративно-територіального устрою. Виборча комісія Автономної 
Республіки Крим тим самим рішенням присвоює номери територі-
альним виборчим округам.

Орієнтовна кількість територіальних виборчих округів визнача-
ється як ціла частка від ділення кількісного складу Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим на 10. Під час утворення територіальних 
виборчих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості 
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не може становити більше, ніж два округи. До меж територіального 
виборчого округу не можуть входити частини територій різних районів 
та міст республіканського значення, що входять до складу Автономної 
Республіки Крим. На території міста республіканського значення в 
Автономній Республіці Крим та району можна утворити більше одного 
територіального виборчого округу.

Рішення про утворення територіальних виборчих округів разом 
із зазначенням номера кожного такого округу виборча комісія 
Автономної Республіки Крим не пізніш як на другий день після їх утво-
рення оприлюднює у визначений нею спосіб з урахуванням положень 
цього Кодексу.

Територіальна організація виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю 
виборців до 10 тисяч)

Систему територіальної організації виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 
10 тисяч) складають:
1) багатомандатні виборчі округи;
2) виборчі дільниці.

Із метою обрання депутатів сільської, селищної, міської ради 
(територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) територія 
відповідної громади поділяється на багатомандатні виборчі округи. 
Орієнтовна середня кількість таких багатомандатних округів визнача-
ється як ціла частка від ділення кількісного складу відповідної ради на 
три. Під час утворення багатомандатних виборчих округів відхилення 
від їх середньої орієнтовної кількості не може становити більше одного 
округу.

Багатомандатні виборчі округи включають приблизно однакову 
кількість виборців стосовно депутатських мандатів, які розподіля-
ються у таких виборчих округах. За можливостю відхилення кількості 
виборців у багатомандатному виборчому окрузі, утвореному в межах 
території відповідної сільської, селищної, міської громади  не може 
перевищувати 15 % орієнтовної середньої кількості виборців в окрузі 
з розрахунку на один депутатський мандат. Орієнтовна середня кіль-
кість виборців в окрузі визначається як частка від ділення загальної 
кількості виборців, встановленої на підставі відомостей Державного 
реєстру виборців, на кількість багатомандатних виборчих округів.
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Багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, 
селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 
10 тисяч) утворюються відповідною територіальною виборчою комі-
сією не пізніш як на другий день виборчого процесу з дотриманням 
принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.

Під час утворення багатомандатних виборчих округів територі-
альна виборча комісія визначає межі кожного округу. Кожному округу 
присвоюється порядковий номер.

Межі багатомандатного виборчого округу не повинні перетинати 
межі звичайних виборчих дільниць.

Територіальна виборча комісія під час утворення багатомандатних 
виборчих округів встановлює кількість мандатів, які розподіляються 
на кожному такому окрузі, на засадах рівноправності голосів виборців, 
що за можливостю допускає відхилення від орієнтовної середньої 
кількості виборців, яка припадає на кожний мандат, не більше ніж на 
15 %. Орієнтовна середня кількість виборців, що припадає на кожний 
мандат, визначається як частка від ділення загальної кількості 
виборців, встановленої на підставі відомостей Державного реєстру 
виборців, на кількісний склад відповідної місцевої ради.

Перелік утворених багатомандатних виборчих округів не пізніше 
наступного дня після ухвалення рішення про їхнє утворення оприлюд-
нюється в спосіб, визначений територіальною виборчою комісією.

Орієнтовна середня кількість виборців у багатомандатних 
виборчих округах, що утворюються для виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців 
до 10 тисяч), визначається територіальною виборчою комісією на 
підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість 
виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, що 
подаються органом ведення Державного реєстру виборців до тери-
торіальної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня початку 
виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

Кількість виборців, які мають право голосу на відповідних 
місцевих виборах, визначається станом на перший день місяця, що 
передує місяцю, у якому розпочинається виборчий процес відповідних 
місцевих виборів.
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Територіальна організація виборів сільського, селищного, 
міського голови

Систему територіальної організації виборів сільського, селищного, 
міського голови становлять:
1) єдиний одномандатний сільський, селищний, міський виборчий 

округ, який охоплює всю територію відповідної сільської, селищної, 
міської територіальної громади;

2) виборчі дільниці.
Єдиний одномандатний міський виборчий округ із виборів місь-

кого голови у містах із районним поділом поділяється на територіальні 
виборчі округи, межі яких збігаються з межами районів у місті. Рішення 
про утворення таких виборчих округів не ухвалюються.

Рішення про утворення єдиного сільського, селищного, міського 
виборчого округу не ухвалюється.

Територіальна організація виборів депутатів обласних, районних, 
районних у місті, а також міських, сільських, селищних рад 
(територіальних громад із кількістю виборців 10 тисяч і більше)

Систему територіальної організації виборів депутатів обласних, 
районних, районних у місті, а також міських, сільських, селищних 
рад (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 
становлять:
1) єдиний багатомандатний виборчий округ;
2) територіальні виборчі округи;
3) виборчі дільниці.

Єдиний багатомандатний виборчий округ включає територію 
відповідно області, району, району в місті, міста, села, селища.

Територіальні виборчі округи з виборів депутатів обласних, 
районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, 
селищних рад (територіальних громад із кількістю виборців 10 тисяч 
і більше) утворюються відповідно обласною, районною, районною в 
місті, міською, сільською, селищною виборчою комісією не пізніш як 
на другий день виборчого процесу з дотриманням принципу неперерв-
ності меж (зв’язності територій) таких округів та, за змогою, з ураху-
ванням адміністративно-територіального устрою. Відповідна виборча 
комісія тим самим рішенням присвоює номери територіальним 
виборчим округам.
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Орієнтовна кількість територіальних округів визначається як ціла 
частка від ділення кількісного складу відповідної ради на 10. Під час 
утворення цих округів відхилення від їх середньої орієнтовної кількості 
не може становити більше двох  територіальних округів.

Під час утворення територіальних виборчих округів з виборів депу-
татів міської ради міста з районним поділом територіальні округи утво-
рюються, за змогою, в межах відповідних районів у місті.

До меж територіального округу, утвореного у місті з районним 
поділом, не можуть входити частини територій різних районів у місті.

У межах району в місті може утворюватися більше одного терито-
ріального округу.

До меж територіального округу з виборів депутатів міської ради 
міста з районним поділом може входити декілька суміжних районів у 
місті.

Під час утворення територіальних виборчих округів з виборів депу-
татів обласної ради такі виборчі округи утворюються, за змогою, в 
межах відповідних районів, міст обласного значення, що входять до 
складу області.

Такі виборчі округи не можуть складатися із частин територій 
різних районів, міст обласного значення, району і частини міста або 
частини району і міста обласного значення, крім випадків, коли тери-
торіальні виборчі округи утворюються в межах об’єднаної терито-
ріальної громади, до якої увійшли територіальні громади суміжних 
районів, суміжного району та міста обласного значення. На території 
міста обласного значення, району може утворюватися більше одного 
територіального виборчого округу.

До меж територіального округу з виборів депутатів обласної ради 
може входити декілька суміжних районів, міст обласного значення.

Рішення про утворення територіальних виборчих округів разом із 
зазначенням номера кожного такого округу відповідна територіальна 
виборча комісія не пізніше наступного дня після ухвалення рішення 
про їх утворення оприлюднює у визначений нею спосіб.
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• Які виборчі системи застосовуються на місцевих виборах?1 

Сільські, селищні, 
міські ради (тери-
торіальні громади 
з кількістю 
виборців до 10 
тисяч)

Вибори депутатів 
АР Крим, обласні, 
районні, районні в 
місті ради, сільські, 
селищні, міські 
ради (територіальні 
громади з кількістю 
виборців 10 тисяч і 
більше)

Сільські, 
селищні, міські 
голови 
(міста з 
кількістю 
виборців до 75 
тисяч осіб) 

Міські голови 
(міста з кіль-
кістю виборців 
75 тисяч і 
більше осіб)

Мажоритарна 
система відносної 
більшості в 
багатомандатних 
виборчих округах, 
на які поділяється 
територія відпо-
відної територі-
альної громади. 
У кожному окрузі 
може бути обрано 
від двох до чоти-
рьох депутатів.

Система пропорцій-
ного представництва 
за відкритими вибор-
чими списками 
місцевих організацій 
політичних партій 
у територіальних 
виборчих округах, 
на які поділяється 
єдиний багатоман-
датний виборчий 
округ, що збігається 
з територією відпо-
відно Автономної 
Республіки Крим, 
області, району, 
міста, району в 
місті, села, селища 
згідно з адміністра-
тивно-територі-
альним устроєм або 
територією міської, 
сільської, селищної 
територіальної 
громади.

Мажоритарна 
система 
відносної 
більшості в 
єдиному одно-
мандатному 
сільському, 
селищному, 
міському 
виборчому 
окрузі, що 
збігається 
відповідно з 
територією 
села, селища, 
міста або 
територією 
сільської, 
селищної, 
міської тери-
торіальної 
громади.

Мажоритарна 
система 
абсолютної 
більшості в 
єдиному одно-
мандатному 
міському 
виборчому 
окрузі, що 
збігається з 
територією 
міста або тери-
торією міської 
територіальної 
громади.

Виборча система, за якою проводяться вибори 
депутатів міської, сільської, селищної ради та місь-
кого голови, визначається виходячи із кількості 

1	 Інформація	 про	 кількість	 виборців,	 які	 мають	 право	 голосу	 на	 виборах	 депутатів	
міської,	сільської,	селищної	ради,	та	про	виборчу	систему,	за	якою	проводяться	відпо-
відні	місцеві	вибори	https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/VM2020_kilkist_vybortsiv.pdf
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виборців, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, 
станом на перший день місяця, що передує місяцю, в якому розпочи-
нається виборчий процес з відповідних місцевих виборів.

Інформація про кількість виборців, які мають право голосу на 
виборах депутатів міської, сільської, селищної ради та/або міського 
голови, а також про виборчу систему, за якою проводяться відповідні 
вибори оприлюднюється Центральною виборчою комісією на її офіцій-
ному вебсайті не пізніш п’яти днів до дня початку виборчого процесу 
відповідних чергових, позачергових, перших виборів депутатів міської, 
сільської, селищної ради та/або міського голови.

Виборча система, відповідно до якої проводяться вибори депу-
татів міської, сільської, селищної ради та/або міського голови, не може 
змінюватися у зв’язку із зміною кількості виборців, які мають право 
голосу на відповідних місцевих виборах, до призначення наступних 
чергових або позачергових виборів у такому місті, селі, селищі або 
відповідній територіальній громаді.

Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться 
за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних 
виборчих округах, на які поділяється територія територіальної громади, 
що приєдналася до іншої сільської, селищної територіальної громади.

• Хто фінансує проведення місцевих виборів?

Витрати на підготовку і проведення місцевих виборів проводяться 
коштом державного бюджету, що передбачаються Центральною 
виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення 
виборів та референдумів, коштом відповідного місцевого бюджету, 
отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, 
коштом відповідних місцевих бюджетів, а також коштом власних 
виборчих фондів організацій партій, які висунули виборчі списки 
кандидатів у депутати, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського голови.

Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових, додат-
кових та перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів 
здійснюються коштом державного бюджету, передбачених на здій-
снення Центральною виборчою комісією керівництва та управління 
у сфері проведення виборів та референдумів, коштом відповідного 
місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного 
бюджету України.
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Усі інші види місцевих виборів проводяться коштом відповідних 
місцевих бюджетів.

Організація партії, яка висунула виборчий список, кандидати у депу-
тати, зокрема включені до виборчого списку організації партії, канди-
дати на посаду сільського, селищного, міського голови для фінансу-
вання своєї виборчої кампанії, зокрема передвиборної агітації можуть 
утворити власний виборчий фонд.

Фінансове забезпечення підготовки і проведення чергових та 
перших місцевих виборів, позачергових, додаткових виборів депу-
татів, сільських, селищних, міських голів коштом відповідного місце-
вого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету 
України, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка є 
розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею єдиного 
кошторису видатків, який повинен включати, зокрема, витрати на 
найм (оренду) відповідних приміщень, на оплату праці членів комісій 
та осіб, які залучаються до роботи у виборчій комісії, видатки, пов’язані 
із забезпеченням здійснення повноважень виборчих комісій, у межах 
коштів, передбачених на підготовку та проведення місцевих виборів у 
Державному бюджеті України.

Фінансове забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії 
щодо підготовки і проведення місцевих виборів реалізується коштом 
державного бюджету.

Фінансування виготовлення органами ведення Державного 
реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень під час 
проведення чергових місцевих виборів, позачергових, додаткових та 
перших виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів здійсню-
ється коштом відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова 
субвенція з державного бюджету України.

Під час проведення всіх інших видів місцевих виборів фінансу-
вання виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців 
списків виборців та іменних запрошень здійснюється коштом відпо-
відних місцевих бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.

У законі про Державний бюджет України окремо передбачаються 
цільова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для 
підготовки і проведення чергових, позачергових, додаткових та перших 
місцевих виборів.

Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
підготовку та проведення чергових місцевих виборів здійснюється 
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Центральною виборчою комісією за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

Центральна виборча комісія здійснює розподіл субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення поза-
чергових, додаткових та перших місцевих виборів за погодженням 
із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
фінансову політику, на підставі ухвалених Верховною Радою України 
постанов про призначення позачергових місцевих виборів, а також 
ухвалених у встановленому порядку рішень про призначення перших, 
додаткових місцевих виборів.

Територіальна виборча комісія в межах затверджених 
Центральною виборчою комісією середніх норм готує кошторис 
видатків на підготовку і проведення позачергових, додаткових 
та перших місцевих виборів з урахуванням видатків дільничних 
виборчих комісій.

Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків 
територіальної та дільничної виборчих комісій на підготовку і прове-
дення місцевих виборів.

Територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк із дня сфор-
мування її складу готує відповідно до середніх норм видатків єдиний 
кошторис видатків для підготовки і проведення чергових місцевих 
виборів із включенням до нього власних видатків та видатків діль-
ничних виборчих комісій.

Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і проведення 
місцевих виборів перераховуються Центральній виборчій комісії не 
пізніше дня початку виборчого процесу, а територіальним виборчим 
комісіям — без зволікань після затвердження єдиного кошторису 
доходів і видатків на підготовку і проведення відповідних місцевих 
виборів.

Територіальна виборча комісія зобов’язана не пізніш як у тижневий 
строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів 
повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів 
бюджетні кошти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

Територіальна виборча комісія готує та подає в десятиденний 
строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів 
до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження та 
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використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як 
цільова субвенція з державного бюджету України.

Контроль за цільовим використанням коштів відповідного місце-
вого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету 
України, здійснюється центральним органом виконавчої влади, який 
забезпечує формування державної політики у сфері державного 
фінансового контролю, і Рахунковою палатою.

Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки 
Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові 
особи в межах своїх повноважень зобов’язані сприяти виборчим комі-
сіям у реалізації їхніх повноважень, зокрема:
1) надавати необхідні приміщення для виборчих комісій та повідо-

мляти про їх місцезнаходження (адреси) виборчу комісію, що 
формує (утворює) відповідну виборчу комісію, не пізніш як за один 
день до її формування (утворення), забезпечувати охорону цих 
приміщень;

2) забезпечувати охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої 
документації;

3) надавати згідно з установленими Центральною виборчою комі-
сією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв’язку 
(з оплатою послуг щодо їх підключення), обладнання, інвентар, 
оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повнова-
жень виборчих комісій.
Органи Національної поліції України зобов’язані за зверненням 

територіальної виборчої комісії забезпечити цілодобову охорону примі-
щення відповідної виборчої комісії, а також у разі необхідності, за звер-
ненням Центральної виборчої комісії, — органів ведення Державного 
реєстру виборців (регіональних, територіальних представництв 
Центральної виборчої комісії).
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РОЗДІЛ ІІ. 
СУБ’ЄКТИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ:  
ЇХ СТАТУС І ПОВНОВАЖЕННЯ

• Хто є суб’єктами виборчого процесу?

Суб’єктом виборчого процесу відповідних виборів є:
1) виборець, який має право голосу на відповідних виборах;
2) виборча комісія, уповноважена здійснювати підготовку і прове-

дення відповідних виборів;
3) партія (організація партії), яка висунула кандидатів на відповідних 

виборах;
4) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах;
5) офіційний спостерігач від кандидата чи партії (організації партії) 

— суб’єкта відповідного виборчого процесу або від громадської 
організації.

• Хто має право голосу? 

Вибори в Україні є загальними. Право голосу мають громадяни 
України, яким на день голосування виповнилося 18 років.

Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є 

його включення до списку виборців на виборчій дільниці.
 • право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим мають виборці, виборча адреса яких віднесена до 
території Автономної Республіки Крим.
 • право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської 

ради, сільського, селищного, міського голови мають виборці, 
виборча адреса яких віднесена до території відповідної територі-
альної громади.
 • право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської 

ради територіальної громади та сільського, селищного, міського 
голови мають виборці, виборча адреса яких віднесена до території 
відповідної територіальної громади.
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 • право голосу на виборах депутатів районної ради мають 
виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з тери-
торіальних громад відповідного району.
 • право голосу на виборах депутатів обласної ради мають 

виборці, виборча адреса яких віднесена до території однієї з тери-
торіальних громад відповідної області.
 • право голосу на виборах депутатів районної у місті ради (у 

місті з районним поділом, де утворені районні у місті ради) мають 
виборці, виборча адреса яких віднесена до території відповідного 
району в місті.
 • право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, 

селищної ради мають виборці, виборча адреса яких віднесена до 
території територіальної громади, що приєдналася до іншої тери-
торіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад».

КАНДИДАТИ ТА ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ                                                            

• Хто має право бути кандидатом? 

Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути 
обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до ст. 
70 Конституції України.

Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути 
обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого 
або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти 
виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопору-
шення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому 
законом порядку.

• Яким є порядок висування кандидатів на місцевих виборах?

Порядок висування кандидатів у депутати сільської, селищної, 
міської ради (територіальної громади з кількістю виборців  
до 10 тисяч)

Право висування кандидатів у депутати сільської, селищної, 
міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) 
реалізується виборцями через місцеві організації партій або шляхом 
самовисування.
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Особа може бути висунута кандидатом у депутати шляхом вису-
вання організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом 
самовисування.

Висування кандидатів у депутати організацією партії у кожному 
багатомандатному виборчому окрузі відбувається на її конференції, 
зборах.

Організація партії може висунути кандидатом у депутати особу, яка 
є членом цієї партії, або безпартійну особу, яка має право бути обраною 
депутатом.

Організація партії висуває кандидатів у вигляді переліку канди-
датів до відповідної ради (із зазначенням номера багатомандатного 
виборчого округу, в якому висувається кожен кандидат у депутати), 
який формується та затверджується на конференції, зборах організації 
партії.

Кількість кандидатів у депутати, які включаються до переліку 
кандидатів у депутати відповідної ради щодо кожного багатомандат-
ного виборчого округу, не повинна перевищувати кількість мандатів, 
які розподіляються у відповідному багатомандатному виборчому 
окрузі.

Особа має право надати згоду балотуватися до місцевої ради 
лише від однієї організації партії (якщо вона не балотується в порядку 
самовисування).

Під час формування переліку кандидатів до відповідної ради орга-
нізація партії повинна забезпечити представництво не менше 30 % осіб 
однієї статі у загальній кількості кандидатів до відповідної ради.

Рішення конференції, зборів організації партії про висування канди-
датів у депутати від організації партії ухвалюється шляхом затвер-
дження переліку кандидатів у депутати відповідної ради (із зазна-
ченням номера багатомандатного виборчого округу, в якому висува-
ється кожен кандидат у депутати), який додається до такого рішення і 
є його невід’ємною частиною. Рішення зборів, конференції організації 
партії про висування кандидатів у депутати підписується керівником 
відповідної організації партії і скріплюється печаткою відповідної орга-
нізації партії, а в разі її відсутності — печаткою організації партії вищого 
рівня або печаткою партії.

Форма переліку кандидатів у депутати відповідної ради від орга-
нізації партії затверджується Центральною виборчою комісією і не 
може бути змінена під час виборчого процесу.
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У переліку кандидатів у депутати відповідної ради щодо кожного 
кандидата зазначаються:
1) номер багатомандатного виборчого округу, в якому висувається 

кандидат;
2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
3) число, місяць і рік народження;
4) громадянство;
5) відомості про освіту;
6) посада (заняття), місце роботи;
7) партійність;
8) адреса місця проживання;
9) відомості про наявність чи відсутність судимості;
10) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата;

Громадянин України може самовисунутися кандидатом у депутати 
сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю 
виборців до 10 тисяч) шляхом подачі заяви про самовисування до 
відповідної територіальної виборчої комісії. 

Особа може бути висунута кандидатом у депутати шляхом само-
висування лише в одному виборчому окрузі.

Порядок висування кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови

Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови, реалізується виборцями через місцеві організації 
партій або шляхом самовисування.

Висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського 
голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі організацією 
партії відбувається на її конференції, зборах.

Організація партії може висунути кандидатом на посаду сільського, 
селищного, міського голови особу, яка є членом цієї партії, або безпар-
тійну особу, яка має право бути обраною депутатом.

Висування кандидата на посаду сільського, селищного, міського 
голови від організації партії здійснюється рішенням конференції, 
зборів організації партії. У разі висування на конференції, зборах орга-
нізації партії кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів 
більше ніж однієї сільської, селищної, міської територіальної громади 
рішення щодо кожного кандидата ухвалюється окремо.
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Рішення зборів, конференції організації партії про висування канди-
дата на посаду сільського, селищного, міського голови підписується 
керівником організації партії і скріплюється печаткою організації 
партії, а в разі її відсутності — печаткою організації партії вищого рівня 
або печаткою партії.

У рішенні зборів, конференції організації партії зазначаються відо-
мості про особу, висунуту кандидатом на посаду сільського, селищ-
ного, міського голови:
1) прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) 

кандидата;
2) число, місяць і рік народження;
3) громадянство;
4) відомості про освіту;
5) посада (заняття), місце роботи;
6) партійність;
7) адреса місця проживання;
8) відомості про наявність чи відсутність судимості;
9) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата;
10) дата прийняття такого рішення.

Громадянин України має право бути кандидатом на місцевих 
виборах, може самовисунутися кандидатом на посаду сільського, 
селищного, міського голови шляхом подачі заяви про самовисування 
до відповідної територіальної виборчої комісії.

Особа може бути висунута кандидатом на посаду лише одного сіль-
ського, селищного, міського голови від організації партії або в порядку 
самовисування.

Порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних 
у місті рад, а також кандидатів у депутати міських, сільських, 
селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців  
10 тисяч і більше)

Висування кандидатів у депутати організацією партії, формування 
та затвердження єдиного та територіальних виборчих списків здій-
снюються на її зборах, конференції організації партії.
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Організація партії може висунути кандидатом у депутати особу, 
яка є членом цієї партії, або безпартійну особу, яка має право бути 
обраною депутатом.

Організація партії висуває кандидатів у вигляді єдиного виборчого 
списку, який формується та затверджується на зборах, конференції 
організації партії.

Кількість кандидатів у депутати, які включаються до єдиного 
виборчого списку організації партії, не повинна перевищувати кіль-
кісний склад депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевої ради.

У єдиному виборчому списку визначається перший кандидат. 
З числа інших кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, 
організація партії на тих самих зборах, конференції формує і затвер-
джує територіальні списки кандидатів у депутати у кожному територі-
альному виборчому окрузі. Територіальний виборчий список органі-
зації партії повинен включати не менше п’яти і не більше 12 кандидатів 
у депутати.

Кожен кандидат у депутати, включений до єдиного виборчого 
списку (крім першого кандидата), також має бути включений до одного 
з територіальних виборчих списків. Кандидат не може бути включений 
до єдиного виборчого списку (крім першого кандидата) організації 
партії більше ніж один раз, а також до двох чи більше різних територі-
альних виборчих списків.

Особа має право надати згоду балотуватися та бути включеною до 
єдиного та територіального виборчих списків лише однієї організації 
партії від організації однієї партії.

Черговість (порядкові номери) кандидатів у єдиному виборчому 
списку та у територіальних виборчих списках визначається на зборах, 
конференції організації партії під час висування кандидатів у депутати 
та формування відповідних списків.

Під час формування єдиного та територіального виборчих списків 
організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці 
(місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і т. д.) кожного вибор-
чого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).

У разі формування організацією партії єдиного та територіальних 
виборчих списків із кількістю кандидатів у депутати, яка не є кратною 
п’яти, до останніх у списку кандидатів (від 1 до 4) застосовується 
вимога щодо почергового включення кандидатів різної статі до списку.
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Рішення зборів, конференції організації партії про висування канди-
датів у депутати від партії ухвалюється шляхом затвердження єдиного 
виборчого списку та територіальних виборчих списків кандидатів у 
депутати, віднесених організацією партії до відповідних територіальних 
виборчих округів, які додаються до такого рішення і є його невід’ємною 
частиною. Рішення зборів, конференції організації партії про висування 
кандидатів у депутати підписується керівником організації партії і скрі-
плюється печаткою цієї місцевої організації партії або печаткою органі-
зації партії вищого рівня, а також погоджується центральним керівним 
органом партії, що засвідчується печаткою партії.

Форми єдиного та територіального виборчих списків канди-
датів у депутати від організації партії затверджуються Центральною 
виборчою комісією і не можуть бути змінені під час виборчого процесу.

У єдиному виборчому списку щодо кожного кандидата 
зазначаються:
1) порядковий номер кандидата у єдиному виборчому списку;
2) прізвище, ім’я (усі імена), по батькові (за наявності) кандидата;
3) число, місяць і рік народження;
4) громадянство;
5) відомості про освіту;
6) посада (заняття), місце роботи;
7) партійність;
8) адреса місця проживання;
9) відомості про наявність чи відсутність судимості;
10) відомості про наявність чи відсутність представницького мандата;
11) номер територіального виборчого округу, до якого віднесено 

кандидата (крім першого кандидата);
12) порядковий номер кандидата у відповідному територіальному 

виборчому списку (крім першого кандидата).
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• Які документи необхідно подати для реєстрації кандидатів? 

Умови реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних 
у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад 
(територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч)

Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, 
міська, районна у місті, сільська, селищна виборча комісія реєструє 
кандидатів у депутати, включених до єдиного та територіальних 
виборчих списків організації партії, за умови отримання нею таких 
документів:
1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керів-

ником організації партії та скріпленої печаткою відповідної органі-
зації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії;

2) рішення зборів, конференції організації партії про висування канди-
датів у депутати від організації партії, підписаного керівником 
місцевої організації партії та засвідчене печаткою місцевої органі-
зації партії або відповідної організації партії вищого рівня, а також 
погоджене центральним керівним органом партії, що засвідчується 
печаткою цієї партії (із зазначенням найменування центрального 
керівного органу партії, номера та дати ухвалення відповідного 
рішення, яке не додається);

3) єдиного виборчого списку та всіх територіальних виборчих списків 
кандидатів у депутати, віднесених організацією партії до відпо-
відних багатомандатних виборчих округів, за формами, встанов-
леними Центральною виборчою комісією, підписаних керівником 
організації партії і скріплених печаткою організації партії або відпо-
відної організації партії вищого рівня, та в електронному вигляді;

4) передвиборної програми організації партії, викладеної державною 
мовою, обсягом до 4000 друкованих знаків, затвердженої зборами, 
конференцією організації партії, на паперових носіях, засвідченої 
підписом керівника організації партії і скріпленої печаткою органі-
зації партії, організації партії вищого рівня або печаткою партії, та в 
електронному вигляді;

5) документа про внесення організацією партії грошової застави;
6) заяв осіб, включених до виборчих списків організації партії, 

про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї орга-
нізації партії, які повинні також містити згоду на оприлюднення 



27

біографічних відомостей та обробку персональних даних, а також 
зобов’язання в разі обрання скласти інший представницький 
мандат (у разі відсутності такого мандата — зазначити про його 
відсутність);

7) заяви осіб, включених до виборчих списків республіканської 
в Автономній Республіці Крим організації партії, повинні також 
містити зобов’язання в разі обрання припинити діяльність, несу-
місну з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим (у разі відсутності такої діяльності — зазначити про її відсут-
ність), та зобов’язання в разі обрання протягом місяця після офіцій-
ного оприлюднення результатів виборів передати у порядку, вста-
новленому законом, в управління іншій особі належні підприєм-
ства та корпоративні права (у разі відсутності таких підприємств 
чи корпоративних прав — зазначити про їхню відсутність);

8) автобіографій кандидатів у депутати на паперовому носії та в елек-
тронному вигляді, що обов’язково повинні містити: прізвище, власне 
ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні 
прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа 
протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище 
та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або 
по батькові), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, 
відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, 
адресу місця проживання, наявність чи відсутність представниць-
кого мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність 
чи відсутність судимості, дату написання автобіографії та підпис 
кандидата у депутати (пишеться у друкованому вигляді);

9) заяви про наявність (відсутність) заборгованості зі сплати 
аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує 
суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення 
виконавчого документа до примусового виконання, кожного 
кандидата у депутати;

10) по одній фотографії кандидата у депутати розміром 4 х 6 сантиме-
трів на паперових носіях та в електронному вигляді;

11) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у 
вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного 
боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного 
кандидата у депутати.
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Умови реєстрації кандидатів у депутати сільської, селищної, 
міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до  
10 тисяч осіб)

Відповідна сільська, селищна, міська виборча комісія реєструє 
кандидатів у депутати, висунутих організацією партії у багатоман-
датних виборчих округах, за умови отримання нею таких документів:
1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керів-

ником організації партії та скріпленої печаткою організації партії, а 
в разі її відсутності — печаткою організації партії вищого рівня або 
печаткою партії;

2) рішення конференції, зборів організації партії про висування канди-
датів у депутати від організації партії та затвердженого переліку 
кандидатів у депутати відповідної ради, який додається до такого 
рішення і є його невід’ємною частиною, за формою, встановленою 
Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, підписаних 
керівником організації партії і скріплених печаткою організації 
партії, а в разі її відсутності — печаткою організації партії вищого 
рівня або печаткою партії, та в електронному вигляді;

3) заяв осіб, включених до переліку кандидатів у депутати відповідної 
ради від організації партії про згоду балотуватися кандидатами у 
депутати від цієї організації партії (в тому числі у відповідному бага-
томандатному виборчому окрузі), які повинні також містити згоду 
на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персо-
нальних даних кандидата у депутати, а також зобов’язання в разі 
обрання скласти інший представницький мандат (у разі відсутності 
мандата — зазначити про його відсутність);

4) документ про внесення організацією партії або кандидатом 
грошової застави;

5) автобіографій кандидатів у депутати на паперовому носії та в 
електронному вигляді, що обов’язково повинні містити: прізвище, 
власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попе-
редні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо 
особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом 
у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних 
імен чи всі власні імена), та/або по батькові), число, місяць, рік і 
місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду 
(заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, 
наявність чи відсутність представницького мандата, контактний 
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номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, 
дату написання автобіографії та підпис кандидата у депутати (скла-
дається у друкованому вигляді);

6) по одній фотографії кандидата у депутати розміром 4 х 6 сантиме-
трів на паперових носіях та в електронному вигляді;

7) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у 
вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного 
боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного 
кандидата у депутати.

Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови

Відповідна сільська, селищна, міська виборча комісія реєструє 
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висуну-
того організацією партії, за умови отримання нею таких документів:
1) заяви про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, 

міського голови, підписаної керівником організації партії та засвід-
ченої печаткою організації партії або організації відповідної партії 
вищого рівня, або печаткою партії;

2) рішення зборів, конференції організації партії про висування канди-
дата на посаду сільського, селищного, міського голови від цієї 
організації партії, яке має бути підписане керівником організації 
партії та засвідчене печаткою організації партії, а в разі її відсут-
ності — печаткою організації партії вищого рівня, а у разі висування 
місцевою організацією партії кандидата на посаду міського голови 
— також погоджене центральним керівним органом партії, що 
засвідчується печаткою цієї партії (із зазначенням найменування 
центрального керівного органу партії, номера та дати ухвалення 
відповідного рішення, яке не додається);

3) заяви особи про згоду балотуватися кандидатом на посаду сіль-
ського, селищного, міського голови від цієї організації партії, яка 
повинна також містити згоду на оприлюднення біографічних 
відомостей та на обробку персональних даних кандидата на 
посаду сільського, селищного, міського голови, зобов’язання в 
разі обрання протягом місяця після офіційного оприлюднення 
результатів виборів передати у порядку, встановленому законом, в 
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні 
права (у разі відсутності таких підприємств чи корпоративних 
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прав — зазначити про їх відсутність), а також зобов’язання в 
разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький 
мандат, які відповідно до Конституції та законів України несумісні з 
посадою сільського, селищного, міського голови (у разі відсутності 
такої діяльності чи такого мандата — зазначити про їх відсутність);

4) документа про внесення грошової застави;
5) автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, місь-

кого голови на паперовому носії та в електронному вигляді, що 
обов’язково повинна містити: прізвище, власне ім’я (всі власні 
імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні 
імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх 
п’яти років до дня висування кандидатом на посаду сільського, 
селищного, міського голови змінювала прізвище та/або власне 
ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), 
число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про 
освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця 
проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, 
контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсут-
ність судимості, дату написання автобіографії та підпис кандидата 
на посаду сільського, селищного, міського голови (складається у 
друкованому вигляді);

6) однієї фотографії кандидата на посаду сільського, селищного, місь-
кого голови розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в 
електронному вигляді;

7) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у 
вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного 
боків паспорта громадянина України у вигляді картки кандидата 
на посаду сільського, селищного, міського голови.

• Яким є розмір грошової застави?

Організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у 
депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, або організація 
відповідної партії вищого рівня після початку виборчого процесу та до 
подання документів до виборчої комісії Автономної Республіки Крим 
для реєстрації кандидатів у депутати вносить одним платежем у безго-
тівковій формі на спеціальний рахунок виборчої комісії Автономної 
Республіки Крим грошову заставу у розмірі двохсот п’ятдесяти міні-
мальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому на день 
початку виборчого процесу.
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Кандидат у депутати сільської, селищної, міської (територіальної 
громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради, який висувається 
шляхом самовисування у багатомандатному виборчому окрузі, після 
початку виборчого процесу та до подання документів до відповідної 
виборчої комісії для реєстрації кандидатом у депутати вносить одним 
платежем у безготівковій формі на спеціальний рахунок виборчої 
комісії грошову заставу з розрахунку 20 % мінімальної заробітної 
плати у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого 
процесу.

Організація партії, яка висунула кандидатів у депутати сільської, 
селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 
тисяч) ради, або організація відповідної партії вищого рівня у багато-
мандатному виборчому окрузі після початку виборчого процесу та 
до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації 
кандидатів у депутати вносить одним платежем у безготівковій формі 
на спеціальний рахунок виборчої комісії грошову заставу з розрахунку 
20 % мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому 
на день початку виборчого процесу, за кожного кандидата.

Організація партії, яка висунула кандидата на посаду сільського, 
селищного, міського голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) 
або організація відповідної партії вищого рівня, а також особа, вису-
нута шляхом самовисування на посаду сільського, селищного, місь-
кого голови (міста з кількістю виборців до 75 тисяч), у єдиному одно-
мандатному виборчому окрузі, після початку виборчого процесу та 
до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації 
кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови вносить 
одним платежем у безготівковій формі на спеціальний рахунок виборчої 
комісії грошову заставу в розмірі мінімальної заробітної плати у місяч-
ному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.

Організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у 
депутати обласної, районної, районної у місті, а також міської, селищної, 
сільської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і 
більше) ради, кандидати на посаду міського голови (міста з кількістю 
виборців 75 тисяч і більше) або організація відповідної партії вищого 
рівня, а також особа, яка висувається кандидатом на посаду міського 
голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) шляхом самови-
сування, після початку виборчого процесу та до подання документів до 
відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів 
у депутати та на посаду міського голови вносить одним платежем у 
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безготівковій формі на спеціальний рахунок виборчої комісії грошову 
заставу в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат у місячному 
розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу, на кожні 
90 тисяч виборців відповідного єдиного територіального виборчого 
округу для кожного виду виборів окремо.

• Хто такі довірені особи кандидатів?

Кандидат у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласної, районної, районних у місті рад, а також кандидат у депутати 
міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю 
виборців 10 і більше тисяч) може мати не більше трьох довірених осіб.

Кандидат у депутати сільської, селищної, міської ради (територі-
альної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) може мати не більше 
двох довірених осіб.

Кандидат на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і 
більше осіб) голови може мати не більше п’яти довірених осіб.

Кандидат на посаду сільського, селищного, міського (міст з кіль-
кістю виборців до 75 тисяч осіб) голови, старости села, селища може 
мати не більше трьох довірених осіб.

Довіреною особою кандидата може бути громадянин України, який 
відповідно до ст. 70 Конституції України має право голосу на виборах. 
Не може бути довіреною особою кандидата:
1) член виборчої комісії;
2) представник організації партії у виборчій комісії Автономної 

Республіки Крим, обласній, районній, міській, районній у місті, 
селищній, сільській (територіальній громаді з кількістю виборців 
10 тисяч і більше), уповноважена особа організації парті;

3) посадова чи службова особа органу виконавчої влади, органів 
прокуратури або суду, правоохоронних органів, інших державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місце-
вого самоврядування;

4) військовослужбовець, поліцейський, співробітник Служби безпеки 
України, особа рядового чи начальницького складу Державної 
кримінально-виконавчої служби України;

5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
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6) особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи коруп-
ційного злочину, що не погашена або не знята у встановленому 
законом порядку.
Довірені особи кандидата реєструються відповідною територі-

альною виборчою комісією за поданням кандидата.
Довірені особи кандидата сприяють кандидатам під час вибор-

чого процесу, представляють інтереси кандидата у відносинах з 
виборчими комісіями, органами державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, виборцями.

Довірені особи кандидата набувають повноважень з дня їх 
реєстрації відповідною виборчою комісією. Повноваження зазна-
чених осіб припиняються у день завершення відповідного виборчого 
процесу. Повноваження довірених осіб можуть припинятися раніше у 
разі вибуття кандидата з балотування та у разі скасування реєстрації 
відповідного кандидата — із часу закінчення строку оскарження 
рішення про скасування реєстрації кандидата або, у разі оскарження, з 
дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Довірені особи кандидата мають право на звільнення від вико-
нання виробничих або службових обов’язків з дня їх реєстрації на 
період виборчого процесу без збереження заробітної плати за пого-
дженням із власником підприємства, установи, організації чи уповно-
важеним ним органом.

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ                                                                                                    

В Україні створені і діють передбачені виборчі комісії як незалежні 
органи адміністрування виборчих процесів, які відповідно до своїх 
повноважень забезпечують здійснення визначених Конституцією 
України основних принципів виборчого права, засад виборчого 
процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, підготовку та 
проведення виборів.

Ніхто не має права втручатися в діяльність виборчих комісій, 
зокрема у вирішення питань, віднесених до їхніх повноважень, крім 
випадків, передбачених законом.

Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповно-
важеними організовувати підготовку та проведення виборів і 



34

забезпечувати реалізацію виборчих прав громадян України, додер-
жання та однакове застосування виборчого законодавства.

До виборчих комісій належать:
1) Центральна виборча комісія;
2) окружні виборчі комісії;
3) територіальні виборчі комісії;
4) дільничні виборчі комісії.

Територіальні виборчі комісії забезпечують організацію підготовки 
та проведення місцевих виборів.

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та прове-
дення місцевих виборів, становлять:
1) Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого 

рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів;
2) територіальні виборчі комісії:

а) виборча комісія Автономної Республіки Крим;
б) обласні виборчі комісії;
в) районні виборчі комісії;
г) міські виборчі комісії;
ґ) районні у містах виборчі комісії (у містах із районним поділом);
д) селищні, сільські виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.
Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення 

місцевих виборів поширюються:
1) Центральної виборчої комісії — на всю територію України;
2) територіальної виборчої комісії — на територію відповідного вибор-

чого округу або частини виборчого округу в межах адміністра-
тивно-територіальної одиниці щодо відповідних місцевих виборів;

3) дільничної виборчої комісії — на територію відповідної виборчої діль-
ниці щодо  кожних місцевих виборів, які проводяться на її території.

4) Рішення Центральної виборчої комісії, ухвалені в межах її повно-
важень, є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами вибор-
чого процесу, зокрема територіальними, дільничними виборчими 
комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самовряду-
вання, їх посадовими та службовими особами, громадськими 
об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями.
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• Як формуються ТВК?

Склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями 
зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих органі-
зацій політичних партій у кількості не менше дев’яти і не більше вісім-
надцяти осіб.

Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих 
комісій мають:
1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської 

фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради 
України поточного скликання;

2) місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про полі-
тичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською 
групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради 
України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори. 
Одна депутатська група, про утворення якої оголошено на сесії 

Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються 
вибори, може укласти лише одну угоду про політичну співпрацю на 
відповідних місцевих виборах лише з однією політичною партією. 
Угода підписується керівником (керівниками) депутатської групи, про 
утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 
січня року, в якому відбуваються вибори, та головою політичної партії, з 
якою її укладено. Про укладання відповідної угоди керівник (керівники) 
депутатської групи, про утворення якої оголошено на сесії Верховної 
Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори, 
не пізніш як за дев’яносто п’ять днів до дня голосування повідомляє 
Апарат Верховної Ради України листом, разом з яким надсилається 
один примірник політичної угоди. Апарат Верховної Ради України пові-
домляє Центральну виборчу комісію про укладання відповідної угоди 
не пізніш як за дев’яносто один день до дня голосування та надсилає 
копію політичної угоди;
3) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці місцева організація полі-
тичної партії.
Суб’єкти подання кандидатур, зазначені у пункті 1, можуть запро-

понувати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не 
більше ніж по дві кандидатури. Суб’єкти подання кандидатур, зазна-
чені у пунктах 2, 3 можуть запропонувати до складу відповідної терито-
ріальної виборчої комісії не більше ніж по одній кандидатурі.
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До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включа-
ються кандидатури (не більше двох осіб до складу кожної територі-
альної виборчої комісії), запропоновані суб’єктами подання, зазначе-
ними у пункті 1.

До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включа-
ються кандидатури (не більше однієї особи до складу кожної терито-
ріальної виборчої комісії), запропоновані суб’єктами подання, зазначе-
ними у п. 2 частини.

Кандидатури від місцевих організацій політичних партій — по одній 
кандидатурі від місцевої організації однієї політичної партії, зазначених 
у п. 3, включаються до складу територіальних виборчих комісій за 
результатами жеребкування, що проводиться виборчою комісією, яка 
формує склад відповідної територіальної виборчої комісії, у порядку, 
встановленому Центральною виборчою комісією, до формування 
складу комісії.

• Хто формує ТВК?

Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних 
(окрім районів Автономної Республіки Крим), міських (крім міст 
Автономної Республіки Крим), районних у містах Київ, Севастополь 
виборчих комісій не пізніш як за 75 днів до дня чергових виборів. 
Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих 
комісій можуть вносити обласні, районні, міські, районні у містах 
Києві, Севастополі (у разі їх відсутності у структурі відповідної полі-
тичної партії — міська міст Києва, Севастополя) організації політичних 
партій, зазначених у ч. 2 ст. 203 Кодексу, а у разі їх відсутності у струк-
турі відповідної політичної партії — обласна організація цієї політичної 
партії згідно з наявним адміністративно-територіальним устроєм. Такі 
подання вносяться не раніше ніж за дев’яносто днів та не пізніш як за 
80 днів до дня чергових виборів.

Виборча комісія Автономної Республіки Крим формує склад 
районних (районів Автономної Республіки Крим), міських (міст 
Автономної Республіки Крим) виборчих комісій не пізніш як за 75 
днів до дня чергових виборів. Подання до складу відповідних тери-
торіальних виборчих комісій можуть вносити районні (у районах 
Автономної Республіки Крим), міські (у містах Автономної Республіки 
Крим) організації політичних партій, зазначених у ч. 2 ст. 203 Кодексу, 
а у разі їх відсутності у структурі відповідної політичної партії — респу-
бліканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної 
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партії згідно з наявним адміністративно-територіальним устроєм. Такі 
подання вносяться не пізніш як за 80 днів дня чергових виборів.

Районні виборчі комісії формують склад сільських, селищних 
виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за 60 днів до дня 
чергових виборів. Подання до складу відповідних територіальних 
виборчих комісій можуть вносити районні організації політичних 
партій, зазначених у ч. 2 ст. 203 Кодексу, а у разі їх відсутності у струк-
турі відповідної політичної партії — обласна чи республіканська в 
Автономній Республіці Крим організація цієї політичної партії згідно 
з наявним адміністративно-територіальним устроєм. Такі подання 
вносяться не пізніш як за 65 днів до дня чергових виборів.

Міські виборчі комісії (у містах із районним поділом, крім міст Києва 
та Севастополя) формують склад районних у місті виборчих комісій не 
пізніш як за 60 днів до дня чергових виборів. Подання до складу відпо-
відних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські орга-
нізації політичних партій, зазначених у ч. 2 ст. 203 Кодексу, а у разі їх 
відсутності у структурі відповідної політичної партії — обласна чи респу-
бліканська в Автономній Республіці Крим організація цієї політичної 
партії згідно з наявним  адміністративно-територіальним устроєм. Такі 
подання вносяться не пізніш як за 65 днів до дня чергових виборів.

Склад виборчої комісії Автономної Республіки Крим затверджу-
ється Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

• Як утворюються ДВК?

Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій 
мають:
1) місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських 

фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради 
України поточного скликання;

2) місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про полі-
тичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською 
групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради 
України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори.

3) місцеві організації політичних партій, від яких зареєстровано 
кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, 
сільських, селищних (територіальних громад із кількістю виборців 
10 тисяч і більше) рад;
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4) кандидати у депутати сільських, селищних, міських (територіальних 
громад з кількістю виборців до 10 тисяч) рад;

5) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови.
Під час утворення дільничної виборчої комісії відповідна тери-

торіальна виборча комісія визначає осіб, які підлягають включенню 
до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа канди-
датур, поданих суб’єктами подання, визначеними пп. 3–5, за резуль-
татами жеребкування, що проводиться у порядку, встановленому 
Центральною виборчою комісією.

Щодо кандидатур, поданих суб’єктами подання, зазначеними у 
п. 1, жеребкування не проводиться. Кандидатури від таких суб’єктів 
подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії 
(не більше двох осіб до складу кожної дільничної виборчої комісії) за 
умови наявності відповідних подань та їх відповідності встановленим 
вимогам.

Щодо кандидатур, поданих суб’єктами подання, зазначеними у 
п. 2, жеребкування не проводиться. Кандидатури від таких суб’єктів 
подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії (не 
більше однієї особи до складу кожної дільничної виборчої комісії) за 
умови наявності відповідних подань та їх відповідності встановленим 
вимогам.

Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
1) для малих дільниць — 10–14 осіб;
2) для середніх дільниць — 12–16 осіб;
3) для великих дільниць — 14–18 осіб.

На виборчих дільницях, на яких кількість виборців не перевищує 
200 осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі 
голови, секретаря та від двох до чотирьох членів комісії.

• Якими є повноваження ТВК і ДВК?

Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх повно-
важень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів.
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Повноваження ТВК Повноваження ДВК
1) забезпечує підготовку та прове-
дення відповідних місцевих виборів;
2) утворює територіальні, багато-
мандатні виборчі округи, вста-
новлює їхні межі та єдину нуме-
рацію, визначає кількість мандатів, 
які розподіляються у багатоман-
датних виборчих округах;
3) надає правову, організаційну, 
методичну, технічну допомогу 
нижчестоящим виборчим комі-
сіям в частині їхньої діяльності, що 
стосується виборів відповідної ради, 
сільського, селищного, міського 
голови, організовує навчання членів 
цих комісій з питань організації 
виборчого процесу;
4) реєструє кандидатів у депутати, 
кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови, їх дові-
рених осіб, представників, уповно-
важених осіб організацій партій 
— суб’єктів відповідного виборчого 
процесу та видає їм посвідчення;
5) розглядає питання щодо 
скасування реєстрації кандидатів у 
випадках, передбачених Кодексом;
6) інформує населення про заре-
єстрованих кандидатів у депутати 
у відповідних виборчих округах, 
кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови;
7) затверджує текст виборчих 
бюлетенів на відповідних місцевих 
виборах, забезпечує виготовлення 
виборчих бюлетенів та передачу їх 
відповідним територіальним, діль-
ничним виборчим комісіям; 
8) вирішує питання щодо викорис-
тання коштів на проведення відпо-
відних місцевих виборів, забезпечує 
їх цільовим використанням;

1) здійснює в межах території 
відповідної виборчої дільниці 
контроль за додержанням та одна-
ковим застосуванням законодав-
ства про місцеві вибори;
2) отримує список виборців від 
органу ведення Державного реєстру 
виборців, складає список виборців 
у випадках, передбачених цим 
Кодексом, надає його для загаль-
ного ознайомлення та у випадках, 
передбачених цим Кодексом, 
вносить до нього зміни;
3) забезпечує можливість ознайом-
лення виборців з відомостями про 
кандидатів у депутати та кандидатів 
на посаду сільського, селищного, 
міського голови, а також з рішен-
нями, опублікованими або оприлюд-
неними в інший спосіб Центральною 
виборчою комісією, відповідними 
територіальними виборчими 
комісіями, власними рішеннями та 
повідомленнями;
4) завчасно вручає або надсилає 
кожному виборцю отримані від 
органу ведення Державного реєстру 
виборців іменні запрошення із 
зазначенням дати проведення 
місцевих виборів, адреси примі-
щення для голосування, часу 
початку і закінчення голосування;
5) забезпечує підготовку примі-
щення для голосування та виборчих 
скриньок;
6) організовує голосування на 
виборчій дільниці;
7) здійснює підрахунок голосів 
виборців, поданих на виборчій 
дільниці;
8) складає протоколи про підра-
хунок голосів виборців, поданих на 
виборчій дільниці;
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Повноваження ТВК Повноваження ДВК
9) сприяє організації зустрічей 
кандидатів у депутати, кандидатів 
на посаду сільського, селищного, 
міського голови з виборцями;
10)  забезпечує виготовлення 
бланків протоколів та іншої виборчої 
документації, а територіальна 
виборча комісія, яка утворює 
дільничні виборчі комісії, — також 
печаток, штампів і передає їх відпо-
відним дільничним виборчим комі-
сіям, якщо Центральною виборчою 
комісією не встановлено інший 
порядок їх виготовлення;
11)  заслуховує інформацію відпо-
відних територіальних, дільничних 
виборчих комісій, місцевих органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з 
питань, пов’язаних з підготовкою і 
проведенням відповідних місцевих 
виборів;
12)  здійснює контроль за наданням 
списків виборців дільничними 
виборчими комісіями для загаль-
ного ознайомлення та уточнення;
13)  реєструє офіційних спостерігачів 
від кандидатів, місцевих організацій 
партій — суб’єктів виборчого процесу 
відповідних місцевих виборів, від 
громадських організацій;
14)  здійснює контроль за викорис-
танням коштів виборчих фондів 
суб’єктів виборчого процесу на 
відповідних місцевих виборах;
15)  здійснює контроль за дотри-
манням встановленого Кодексом 
порядку проведення передвиборної 
агітації;

9)  визнає недійсним голосування на 
виборчій дільниці у випадках, перед-
бачених цим Кодексом;
10)  розглядає звернення з питань 
підготовки місцевих виборів, органі-
зації голосування на виборчій діль-
ниці та в межах своїх повноважень 
ухвалює щодо них рішення;
11)  здійснює інші повноваження, 
передбачені Кодексом та законами 
України.
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Повноваження ТВК Повноваження ДВК
16)  визнає голосування на виборчій 
дільниці недійсним за результатами 
повторного підрахунку голосів 
виборців на виборчій дільниці у 
випадках та порядку, передбачених 
Кодексом;
17)  встановлює результати виборів 
депутатів, сільського, селищного, 
міського голови в порядку, визна-
ченому Кодексом, здійснює офіційне 
оприлюднення результатів відпо-
відних місцевих виборів;
18)  реєструє обраних депутатів, сіль-
ського, селищного, міського голову;
19)  організовує проведення 
повторного голосування і повторних 
місцевих виборів у випадках, перед-
бачених Кодексом;
20)  розглядає звернення, заяви і 
скарги щодо підготовки та прове-
дення відповідних місцевих виборів, 
ухвалює щодо них рішення;
21)  забезпечує передачу на 
зберігання до відповідної архівної 
установи виборчої та іншої доку-
ментації в порядку, встановленому 
Центральною виборчою комісією;
22)  реалізує в межах відповідної 
адміністративно-територіальної 
одиниці контроль за додержанням 
та однаковим застосуванням 
законодавства про місцеві вибори в 
частині, що стосується відповідних 
місцевих виборів; скликає у разі 
необхідності за власною ініціативою 
засідання дільничної виборчої 
комісії;
23)  здійснює інші повноваження, 
передбачені Кодексом та законами 
України.
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РОЗДІЛ III. 
ПРАВА ТА ВИМОГИ ДО СПОСТЕРІГАЧІВ. 
ПІДГОТОВКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

• Хто може мати спостерігачів на місцевих виборах?

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від 
кандидатів, партій (організацій партій) — суб’єктів виборчого процесу, 
від громадських організацій, яким у порядку, встановленому Кодексом, 
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних органі-
зацій можуть вести спостереження за перебігом виборчого процесу. 
Офіційний спостерігач від іноземних держав та міжнародних органі-
зацій не є суб’єктом виборчого процесу.

Право суб’єкта виборчого процесу мати офіційних спостерігачів 
визначається Кодексом для кожного типу виборів.

• Хто може та не може бути спостерігачем?

Офіційним спостерігачем може бути виборець (окрім офіційних 
спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій). 
Офіційним спостерігачем не може бути:
1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною 

Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, 

визнаною Верховною Радою України державою-агресором або 
державою-окупантом;

3) член виборчої комісії;
4) посадова або службова особа органу виконавчої влади, органів 

прокуратури або суду, правоохоронних органів, інших державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів 
місцевого самоврядування;

5) військовослужбовець, поліцейський, співробітник Служби безпеки 
України, особа рядового чи начальницького складу Державної 
кримінально-виконавчої служби України;

6) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу;
7) особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо 
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тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих 
прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, 
що не погашена або не знята в установленому законом порядку.

• Коли розпочинаються повноваження спостерігачів? 

Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх 
реєстрації відповідною виборчою комісією і припиняються після 
офіційного оголошення Центральною виборчою комісією, територі-
альною виборчою комісією результатів відповідних виборів.

У разі проведення повторного голосування офіційні спостерігачі 
на відповідних виборах продовжують здійснювати свої повноваження 
під час організації підготовки та проведення повторного голосування, 
їхні повноваження припиняються після офіційного оголошення резуль-
татів відповідних виборів.

• Де саме можна спостерігати?

Офіційний спостерігач здійснює спостереження за виборами у 
межах відповідного територіального округу, в якому він зареєстро-
ваний як спостерігач. Офіційний спостерігач від громадської органі-
зації, зареєстрований Центральною виборчою комісією, здійснює 
спостереження за виборами на всій території загальнодержавного 
округу.

• Чи може виборча комісія достроково припинити повноваження 
спостерігача?

Так, за певних умов. Виборча комісія, яка зареєструвала офіцій-
ного спостерігача, може достроково припинити його повноваження 
у разі встановлення фактів грубого або систематичного порушення 
ним Конституції України та законів України. Про припинення повнова-
жень офіційного спостерігача ухвалюється мотивоване рішення.

• Чи мають право мати спостерігачів іноземні держави та 
міжнародні організації?

Так. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних орга-
нізацій акредитуються Центральною виборчою комісією. Пропозиції 
щодо їх акредитації подаються до Центральної виборчої комісії не 
пізніш за сім днів до дня голосування на загальнодержавних виборах 
та не пізніш як за 10 днів до дня голосування на місцевих виборах 
безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України. 
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Порядок акредитації офіційних спостерігачів від іноземних держав 
та міжнародних організацій визначається Центральною виборчою 
комісією.

Громадяни України не можуть бути акредитовані як офіційні спосте-
рігачі від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни 
України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють укра-
їнською мовою, можуть супроводжувати акредитованих офіційних 
спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на тери-
торії виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно 
для виконання функцій перекладача (не більше однієї особи з кожним 
офіційним спостерігачем).

Рішення про акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних 
держав, міжнародних організацій ухвалюється Центральною 
виборчою комісією не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від 
іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встанов-
леною нею формою.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних органі-
зацій здійснюють свої повноваження на території України.

Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної органі-
зації має право:
1) бути присутнім на зустрічах кандидатів, їх довірених осіб, представ-

ників, уповноважених осіб партій (організацій партій) — суб’єктів 
виборчого процесу з виборцями, на передвиборних зборах, 
мітингах, засіданнях виборчих комісій;

2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;
3) бути присутнім із дотриманням вимог Кодексу на засіданнях, 

перебувати у приміщеннях дільничних, окружних, територіальних 
виборчих комісій, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів 
виборчої комісії, зокрема під час видачі виборчих бюлетенів 
виборцям, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосу-
вання, не заважаючи водночас членам виборчої комісії фізично;

4) здійснювати фото-, відеофіксацію та аудіозапис без порушення 
водночас таємниці голосування виборців;

5) після проведення виборів висловлювати свої пропозиції щодо орга-
нізації проведення відповідних виборів та вдосконалення законо-
давства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити 
пресконференції з додержанням вимог законодавства України;
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6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, 
міжнародних організацій тимчасові групи спостерігачів для коор-
динації їхньої діяльності в межах повноважень, передбачених цим 
Кодексом;

7) отримувати копії протоколів, інших документів у випадках, перед-
бачених цим Кодексом.
Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних органі-

зацій здійснюють спостереження за виборчим процесом самостійно 
і незалежно.

Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої 
влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 
самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спосте-
рігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні 
ними своїх повноважень.

Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спосте-
рігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється 
коштом держав чи організацій, що скерували їх в Україну, або влас-
ними коштами зазначених спостерігачів.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних органі-
зацій не мають права втручатися у роботу виборчих комісій, чинити 
дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно 
перешкоджають членам виборчої комісії здійснювати свої повно-
важення; заповнювати замість виборця (зокрема, на його прохання) 
виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голо-
сування та використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній із 
спостереженням за перебігом виборчого процесу. 

• Яким є порядок реєстрації спостерігачів від громадських 
організацій?

Громадська організація, до статутної діяльності якої належать 
питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована 
в установленому законом порядку, може звернутися до Центральної 
виборчої комісії не пізніш як за 50 днів до дня голосування на загаль-
нодержавних виборах та не пізніш як за 40 днів — на місцевих виборах 
із клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час відпо-
відних виборів.

До клопотання, підписаного керівником громадської органі-
зації та засвідченого печаткою організації, додається копія статуту 
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громадської організації, засвідчена в порядку, встановленому ЗУ «Про 
нотаріат», після початку виборчого процесу.

Порядок надання дозволу громадським організаціям мати 
офіційних спостерігачів під час виборів встановлюється Центральною 
виборчою комісією.

Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день із дня отри-
мання клопотання ухвалює рішення про надання дозволу громадській 
організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні 
такого дозволу.

Негайно після завершення розгляду відповідних клопотань 
громадських організацій Центральна виборча комісія оприлюднює 
на своєму офіційному вебсайті перелік громадських організацій, яким 
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.

Офіційні спостерігачі від громадської організації у визначених 
випадках реєструються Центральною виборчою комісією, відпо-
відною окружною або територіальною виборчою комісією. Реєстрація 
здійснюється за поданням керівника громадської організації.

У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються 
його прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наяв-
ності), число, місяць і рік народження, відомості про громадянство, 
місце роботи (заняття), займану посаду, місце проживання та адреса 
житла, номери контактних телефонів, відомості про відсутність суди-
мості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, криміналь-
ного правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупцій-
ного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята 
в установленому законом порядку, а також номер та дата рішення 
Центральної виборчої комісії про дозвіл громадській організації мати 
офіційних спостерігачів на відповідних виборах.

До подання додаються заява про згоду зазначеної особи бути 
офіційним спостерігачем від відповідної громадської організації, 
копія паспорта громадянина України (копія першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або 
копія лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України 
у вигляді картки) або копія першої та другої сторінок тимчасового 
посвідчення громадянина України (для осіб, які недавно набули грома-
дянство України).

Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської 
організації (на паперовому носії та в електронному вигляді) за підписом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
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керівника організації (уповноваженого на підставі довіреності пред-
ставника громадської організації), що засвідчується печаткою громад-
ської організації, вноситься до Центральної виборчої комісії, відпо-
відної окружної або територіальної виборчої комісії не пізніш як за 
п’ять днів до дня голосування.

Відповідна окружна або територіальна виборча комісія здійснює 
реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному територіальному 
окрузі, забезпечує виготовлення та видачу їм посвідчення за формою, 
встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж на 
третій день після внесення подання.

Реєстрацію офіційних спостерігачів від громадських організацій у 
закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія 
у порядку, встановленому цією статтею.

На загальнодержавних виборах Центральною виборчою комісією 
у визначеному нею порядку може бути зареєстровано не більше двох 
офіційних спостерігачів від громадської організації в загальнодер-
жавному окрузі, які здійснюють спостереження за виборами у межах 
такого округу. Офіційний спостерігач від громадської організації у 
загальнодержавному окрузі має право із дотриманням вимог Кодексу 
бути присутнім на засіданні Центральної виборчої комісії.

• Які права мають офіційні спостерігачі від громадської організації? 

Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
1) бути присутнім із дотриманням вимог Кодексу на засіданнях 

окружної, територіальної (територіальних), дільничних виборчих 
комісій відповідного територіального виборчого округу;

2) бути присутнім на зустрічах кандидатів, їх довірених осіб, представ-
ників, уповноважених осіб партій (організацій партій) — суб’єктів 
виборчого процесу з виборцями, на передвиборних зборах, 
мітингах;

3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостері-
гати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, зокрема 
під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів 
виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосу-
вання, не заважаючи водночас членам виборчої комісії фізично;

4) здійснювати фото-, відеофіксацію та аудіозапис без порушення 
водночас таємниці голосування виборців;
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5) бути присутнім під час голосування виборців за місцем їх 
перебування;

6) звертатися у порядку, встановленому Кодексом, до виборчих 
комісій у межах відповідного територіального округу із заявою чи 
скаргою щодо усунення порушень в разі їх виявлення;

7) скласти акт про виявлення порушень Кодексу, що підписується 
ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт такого 
порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місця 
проживання та адреси житла, та подати його до відповідної 
виборчої комісії чи до суду;

8) вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припи-
нення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів 
виборців на виборчій дільниці;

9) отримувати копії протоколів та інших документів у випадках, перед-
бачених Кодексом;

10) реалізовувати інші права, передбачені Кодексом для офіційних 
спостерігачів.
Офіційний спостерігач від громадської організації не має права:

1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід 
виборчого процесу або перешкоджають членам виборчої комісії 
здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість виборця (зокрема, на його прохання) 
виборчий бюлетень;

3) бути присутнім під час заповнення виборцем виборчого бюлетеня 
у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим способом 
порушувати таємницю голосування.
У разі порушення офіційним спостерігачем від громадської органі-

зації вимог ч. 10 ст. 60 Кодексу виборча комісія виносить йому попе-
редження. У разі повторного або грубого порушення вимог ч. 10 цієї 
статті виборча комісія може позбавити офіційного спостерігача від 
громадської організації права бути присутнім на засіданні виборчої 
комісії в порядку, встановленому цим Кодексом.

Громадська організація має право відкликати свого офіційного 
спостерігача, звернувшись до відповідної виборчої комісії, яка його 
зареєструвала, з письмовою заявою про припинення повноважень 
такого спостерігача, та подати документи для реєстрації іншої особи в 
порядку, встановленому цим Кодексом.
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Офіційний спостерігач від громадської організації має право у 
будь-який час звернутися до виборчої комісії, яка його зареєструвала, 
із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви 
виборча комісія ухвалює рішення про скасування реєстрації офіцій-
ного спостерігача, копія якого надається або направляється керівнику 
відповідної громадської організації.

• Як підготуватися до ефективного спостереження?

Для того, щоб фахово здійснювати незалежне спостереження за 
виборами в день голосування та під час підрахунку голосів і встанов-
лення результатів виборів, офіційному спостерігачу необхідно:
1) ознайомитися з особливостями організації та проведення виборів. 

А у випадку, якщо попередньо під час відбору кандидатів у спосте-
рігачі він пройшов навчання у формі тренінгу, то ще раз слід 
повторити вже раніше переглянуту інформацію. Зокрема, поно-
вити знання щодо  особливостей організації і проведення виборів 
спостерігач може, прочитавши цей посібник;

2) пройти інструктаж щодо  проведення спостереження в ТВК/ДВК;
3) підготувати в переддень голосування всі речі та матеріали, які 

мають бути наявними в нього «під руками» під час здійснення 
спостереження.

• Хто і коли проводить інструктаж щодо роботи офіційних 
спостерігачів від громадської організації в день голосування, під час 
підрахунку голосів виборців та встановлення результатів виборів?

Для офіційних спостерігачів від громадської організації не пізніш 
як у переддень голосування має бути проведено інструктаж. 

Проведення інструктажу щодо роботи офіційних спостерігачів 
від громадської організації в день голосування та під час підрахунку 
голосів виборців має здійснюватися особою, яка відповідає за коор-
динацію роботи таких спостерігачів (координатор) у межах округу чи 
кількох суміжних між собою округів. Хоча в кожній конкретній ситуації 
можуть бути свої особливості.

Однак, окрім загальної підготовки спостерігачів, які виконувати-
муть свої обов’язки на виборчих дільницях, окремо потрібно провести 
інструктаж і для тих спостерігачів, які вестимуть спостереження безпо-
середньо в ТВК.
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• Яку інформацію має повідомити офіційному спостерігачу від 
громадської організації особа, котра проводить інструктаж щодо 
здійснення спостереження за виборами?

У процесі проведення інструктажу для спостерігачів координатор 
чи інша відповідальна за його проведення особа обов’язково має 
надати кожному офіційному спостерігачу від громадської організації 
таку інформацію:

 • роль та завдання офіційних спостерігачів від громадської орга-
нізації в процесі проведення спостереження;
 • час і місце здійснення ним спостереження;
 • на що звертати особливу увагу під час проведення 

спостереження;
 • які дії/події та в який спосіб фіксувати в процесі проведення 

спостереження;
 • яку інформацію, в який спосіб, з якою періодичністю та кому 

повідомляти в процесі проведення спостереження;
 • які можуть виникати під час спостереження надзвичайні ситу-

ації та як діяти в разі їх виникнення;
 • імена осіб, відповідальних за комунікацію, юридичне забезпе-

чення та координацію роботи офіційних спостерігачів, їх телефонні 
та інші контакти.
У залежності від конкретного округу, де здійснюватиметься 

спостереження, офіційним спостерігачам може бути надана під час 
інструктажу й інша потрібна інформація.

Слід пам’ятати, що у зв’язку з великою кількістю виборів, які прово-
дяться одночасно, важливо чітко визначити пріоритетні напрями 
роботи, а саме: спостереження буде націлюватися на голосування за 
кандидатів у депутати обласної чи районної ради, на посаду міського 
голови або на посади депутатів сільської ради та сільського голови. 
Оскільки від вказаного залежить те, на які запитання протягом дня 
має відповісти кожен  спостерігач і на що саме має звернути увагу.

• Що повинен обов’язково мати з собою офіційний спостерігач 
від громадської організації під час здійснення спостереження за 
виборами?

Під час здійснення спостереження за виборами офіційний спосте-
рігач від громадської організації обов’язково повинен мати з собою:
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1) посвідчення офіційного спостерігача, видане територіальною 
виборчою комісією, а також документ, що посвідчує особу. Таким 
документом є паспорт громадянина України;

2) контрольний лист спостереження спостерігача від КВУ за органі-
зацією і проведенням голосування, встановленням результатів 
голосування;

3) дві ручки для заповнення контрольного листа спостереження 
спостерігача від КВУ, написання за потреби актів щодо фіксації 
порушень чи скарг;

4) мобільний телефон;
5) список контактів з іменами осіб, відповідальних за комунікацію, 

юридичне забезпечення та координацію роботи офіційного спосте-
рігача, їх телефонними та іншими контактами;

6) посібник для офіційних спостерігачів від громадської організації;
7) чисті аркуші паперу формату А4 (не менше 10);
8) незаповнені бланки актів щодо фіксації порушень виборчого 

законодавства;
9) годинник (не обов’язково мати окремий, якщо правильно працює 

той, який є у мобільному телефоні спостерігача);
10) ліхтарик.

• Що рекомендується мати офіційному спостерігачу від громадської 
організації з собою під час здійснення спостереження за виборами?

Під час здійснення спостереження за виборами офіційному спосте-
рігачу від громадської організації для зручності роботи рекоменду-
ється мати з собою:
11) воду, термос з кавою або чаєм;
12) їжу (наприклад, бутерброди, фрукти тощо);
13) диктофон, фотоапарат або відеокамеру (ці додатки може замінити 

смартфон із відповідними функціями чи планшет);
14) папір копіювальний (так звану кальку);
15) планшет звичайний або книжка чи зошит із твердою обкладинкою 

(потрібен для того, щоб на нього можна було покласти аркуш 
паперу і так заповнювати бланк скарги, акту тощо);

16) записник та/або контрольні листи/анкети для фіксації результатів 
спостереження;
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17) зразки заповнення акту фіксації порушень виборчого законодав-
ства та скарги на відповідні порушення;

18) бланки скарг, які передбачають оскарження порушень виборчого 
законодавства.

• Які речі офіційному спостерігачу від громадської організації 
категорично заборонено мати з собою під час здійснення 
спостереження за виборами?

Під час здійснення спостереження за виборами офіційному спосте-
рігачу від громадської організації категорично забороняється мати 
з собою зброю і вибухівку, наркотики, алкогольні напої, токсичні та 
радіоактивні речовини, легкозаймисті речовини, а також приводити 
домашніх і диких тварин.
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РОЗДІЛ IV. 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДО ДНЯ ГОЛОСУВАННЯ

Одним з етапів роботи спостерігачів від громадських організацій 
є здійснення спостереження за тим, як кандидати і партії проводять 
агітацію, іншу роботу з виборцями, у який спосіб формуються ТВК і ДВК 
та налагоджується їх робота. Щодо першого, то робота з виборцями 
часто проводиться не лише після реєстрації кандидатів чи списків 
партій, а й до початку виборчого процесу. Водночас, робота виборчих 
комісій налагоджується дещо ближче до самого дня голосування вже 
після старту виборчих перегонів.

Щоб ефективно використовувати свої права як спостерігача під 
час агітаційного періоду, слід знати, що таке агітація, коли вона відбу-
вається та в яких формах і хто має право агітувати, а кому це прямо 
заборонено. Представники КВУ повинні розуміти, що входить у зміст 
поняття «політичної реклами» та інші важливі аспекти взаємовідносин 
потенційних кандидатів і їх виборців. Також спостерігачі мають воло-
діти інформацією про те, чим має бути забезпечена кожна виборча 
комісія і що та як вона повинна зробити до дня голосування. Варто 
відзначити, що вказаний етап спостереження не менш важливий, ніж 
безпосереднє спостереження на виборчій дільниці в день голосування. 
Оскільки час саме у вказаний період закладаються організаційні або ж 
технологічні підвалини для наступного вчинення дій, спрямованих на 
спотворення реальних результатів волевиявлення виборців.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЕДЕННЯМ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ                                                                                

Як свідчить досвід, здебільшого вже за рік або за 7–9 місяців до 
дня голосування можна помітити активізацію окремих осіб з метою 
акцентувати увагу на собі чи певній групі людей. Зазвичай ще за довго 
до початку виборчого процесу і поза межами, які визначає Виборчий 
кодекс, в Україні розпочинається агітація.

Зокрема, часто її можна помітити під виглядом певних громад-
ських ініціатив чи намагання окремих осіб розрекламувати власну 
щедрість, схильність до благодійництва тощо. Подібна діяльність 
досить часто орієнтована на те, щоб у недалекому майбутньому відпо-
відна група людей може впливати на ухвалення важливих рішень для 
себе та інших осіб.
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Проте наведений приклад із завчасним початком агітації зазвичай 
свідчить про її початок поза межами юридичного врегулювання. У 
результаті подібні дії, хоча фактично є агітацією, проте юридично не 
вважаються такими. Проте для об’єктивної оцінки перебігу процесу 
виборів їх не можна не брати до уваги.

Саме тому одним з етапів роботи спостерігачів від громадських 
організацій є спостереження за тим, як кандидати і партії проводять 
агітацію, іншу роботу з виборцями ще до початку виборчого процесу. 
Кожен спостерігач, задіяний до участі у відповідних процесах, повинен 
правильно розуміти, що таке «агітація», «політична реклама», які форми 
агітації є прийнятними, а які — ні.

• Що таке передвиборна агітація?

Передвиборна агітація — це будь-яка діяльність з метою спонукання 
виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата, партію 
(організацію партії) — суб’єктів виборчого процесу. Передвиборна 
агітація може реалізовуватися у будь-якій формі та будь-якими засо-
бами, що не суперечать Конституції України та законам України. 

• У яких формах може проводитися агітація?

Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
2) проведення мітингів, походів, демонстрацій;
3) проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прескон-

ференцій щодо положень передвиборних програм та політичної 
діяльності кандидатів, партій (організацій партій) — суб’єктів вибор-
чого процесу;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) 
засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, 
нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та 
повідомлень;

5) поширення виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агіта-
ційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено мате-
ріали передвиборної агітації;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної 
реклами на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації 
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фільмів та телепередач, проведення інших публічних заходів за 
підтримки кандидата, партії (організації партії) — суб’єкта виборчого 
процесу, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за кандидата, 
партію (організацію партії) — суб’єкта виборчого процесу або 
публічні оцінки їхньої діяльності;

9) встановлення агітаційних наметів;
10) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам 

України.
Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорю-

вати передвиборні програми кандидатів, партій (організацій партій) 
— суб’єктів виборчого процесу, політичні, ділові та особисті якості 
кандидатів, вести агітацію за або проти кандидатів, партій (організацій 
партій).

До передвиборної агітації не належать офіційні повідомлення в 
період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агіта-
ційний характер, а також відео-, аудіозаписів, фільмування, фотоілю-
страцій) про дії кандидатів, пов’язані з виконанням ними посадових 
(службових) повноважень, передбачених  Конституцією України  або 
законами України.

Передвиборна агітація здійснюється коштом виборчих фондів 
кандидатів, партій (організацій партій) — суб’єктів виборчого процесу, 
якщо інше не передбачено Кодексом.

Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією 
партії) — суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені вису-
нутого ним кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, 
спортивних змагань, демонстрації фільмів, телепередач, проведення 
інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних 
заходів на підтримку кандидата (кандидатів), суб’єкта їх висування 
може здійснюватися лише у разі повного фінансування таких заходів 
коштом виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого процесу.

• Що таке прихована агітація?

Прихована передвиборна агітація, а також розміщення або поши-
рення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної відповідно до 
вимог Кодексу, забороняються. Реклама друкованих видань (газет, 
журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ 
чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки політичних 
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партій — суб’єктів виборчого процесу вважається передвиборною 
агітацією. До передвиборної агітації також належить використання 
символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, девізу) або лого-
типів партії — суб’єкта відповідного виборчого процесу, використання 
передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій партій) 
— суб’єктів відповідного виборчого процесу, а так само повідомлення 
про проведення видовищних чи інших публічних заходів на підтримку 
партії, кандидата або про підтримку зазначених заходів кандидатами, 
партіями (організаціями партій) — суб’єктами відповідного виборчого 
процесу, а також акцентування уваги на участі у таких заходах партій 
чи певних осіб як кандидатів.

• Якими є строки ведення агітації?

Передвиборна агітація розпочинається кандидатом, партією (орга-
нізацією партії) наступного дня після дня ухвалення виборчою комі-
сією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) і закінчується о 
00:00 останньої п’ятниці перед днем голосування.

Агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, 
наступного після дня призначення повторного голосування, і закінчу-
ється о 00:00 останньої п’ятниці перед днем повторного голосування.

Передвиборна агітація у період виборчого процесу поза строками, 
встановленими у цій статті, забороняється.

Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день 
голосування забороняється. У цей час забороняється також прове-
дення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій) від імені 
кандидата, партії (організації партії), поширення агітаційних матеріалів, 
демонстрація фільмів, телепередач, проведення концертів, вистав, 
спортивних змагань тощо за участю кандидатів, партій (організацій 
партій), а також публічні оголошення про підтримку кандидатом, 
партією (організацією партії) проведення концертів, вистав, спор-
тивних змагань, демонстрації фільмів, телепередач чи інших публічних 
заходів.

• Що таке матеріали передвиборної агітації?

Кандидат, партія (організація партії) — суб’єкти виборчого процесу 
можуть на власний розсуд виготовляти матеріали передвиборної 
агітації в межах коштів свого виборчого фонду. Кандидат, партія 
(організація партії) — суб’єкт виборчого процесу можуть також виго-
товляти друковані матеріали передвиборної агітації з використанням 
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обладнання, що їм належить. Відомості, які містяться у таких матері-
алах, мають відповідати вимогам законодавства.

Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відо-
мості про підприємство, що здійснило друк, або інформацію, що друк 
здійснено з використанням обладнання відповідного кандидата 
або партії (організації партії), яка висунула кандидата (кандидатів), їх 
тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника 
відповідних матеріалів.

Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування не пізніш як у 
перший день виборчого процесу відповідних виборів відводять місця 
та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розмі-
щення матеріалів передвиборної агітації.

• Кому заборонено брати участь в агітації?

Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) іноземцям та особам без громадянства, зокрема шляхом журна-

лістської діяльності чи у формі участі у концертах, виставах, спор-
тивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на 
підтримку чи за підтримки кандидата (кандидатів) чи суб’єкта їх 
висування;

2) органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки 
Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним 
органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий 
час (крім випадків, якщо така особа є кандидатом на відповідних 
виборах);

3) членам виборчих комісій під час виконання обов’язків членів 
виборчих комісій на строк здійснення повноважень.

• На що слід звертати увагу спостерігачу під час агітаційних заходів?

Будучи присутнім під час проведення агітаційних заходів, спосте-
рігачеві слід уважно дивитися, чи немає порушень правил ведення 
агітації. Так, під час проведення відповідного моніторингу з метою 
виявлення порушень виборчого законодавства слід фіксувати:

 • хто проводить агітацію;
 • у який спосіб вона проводиться;
 • чи мають місце випадки ведення агітації студентами, 
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військовослужбовцями строкової служби, правоохоронцями, 
державними службовцями, працівниками суду тощо;
 • наскільки вільним є бажання учасників таких агітаційних 

заходів у їх проведенні;
 • чи мають місце випадки агітації членами виборчих комісій 

(ДВК/ТВК);
 • чи мають місце випадки розміщення агітаційних матеріалів на 

авто/залізничних вокзалах, в громадському транспорті;
 • чи мають місце випадки підкупу виборців (безкоштовного 

роздавання партіями/кандидатами під час зустрічей із вибор-
цями на мітингах, спортивних змаганнях та інших масових заходах 
продуктових наборів, надання безкоштовних юридичних, побу-
тових та інших послуг);
 • факти агітації за партію/кандидата з боку іноземних громадян 

(наприклад, заклики, які звучать під час виступів естрадних 
виконавців);
 • чи мають місце випадки надання виборцям так званих добрих 

послуг — ремонт дитсадків, спортивних майданчиків, облашту-
вання місць відпочинку від імені партії/кандидата;
 • чи застосовується адмінресурс партіями/кандидатами (напри-

клад, на зустрічах із виборцями кандидата, який є директором 
школи/ректором ВНЗ, присутні вчителі/викладачі/студенти, які 
активно виступають/агітують підтримати цього кандидата тощо);
 • чи мають місце випадки поширення друкованих матеріалів 

без вихідних даних, матеріалів негативного характеру щодо партій/
кандидатів (так званого чорного піару);
 • чи мають місце випадки використання провладними канди-

датами свого службового становища в агітаційних цілях — вико-
ристання службових нарад, службових приміщень, транспортних 
засобів, засобів зв’язку тощо.
Усі повідомлення про вказані та подібні випадки обов’язково фіксу-

ються і в подальшому перевіряються для встановлення того наскільки 
сильно вони пов’язані з участю чи майбутньою потенційною участю 
таких осіб у виборах до місцевих рад.



59

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТВК І ДВК ТА ЇХ 
РОБОТОЮ                                                                                                               

Окрім виборчої кампанії, яку кандидати і партії часто розпочинають 
задовго до самих місцевих виборів, надзвичайно важливим є відсте-
жування у який спосіб відбувається створення ТВК, а також налаго-
дження їх роботи.

Зокрема, на цьому етапі в спостерігачів зазвичай вже є інформація 
про те, за якою виборчою системою проводитимуться вибори, з чиїх 
представників та за яким принципом будуть формуватися виборчі 
комісії.

Саме на даному етапі надзвичайно важливим є налагодження 
комунікації між спостерігачами, які працюють у Центральній виборчій 
комісії, та тими, які здійснюють спостереження в обласних центрах, 
містах обласного значення та районних центрах. Адже, формування 
виборчих комісій проводиться за принципом «згори донизу».

• На що повинен звертати офіційний спостерігач від громадської 
організації під час формування територіальних та дільничних 
виборчих комісій?

Здійснюючи незалежне спостереження за процесами організації 
місцевих виборів офіційний спостерігач повинен у частині компоненту 
«створення і робота ТВК» звертати увагу на таке:

 • ким та в які строки відбувається формування ТВК різних рівнів 
(наприклад, районних і сільських) та ДВК, у якому кількісному 
складі вони утворюються;
 • в які строки і хто має подати пропозиції на членів ТВК/ДВК, 

що робити, коли таких пропозицій недостатньо для формування 
комісій у повному складі;
 • в яких випадках формування складу виборчих комісій прово-

диться шляхом жеребкування, а в яких без його проведення (якою 
є процедура формування і правила відбору);
 • який день є останнім днем подання пропозицій на членів  

ТВК/ДВК;
 • до якого часу (години і хвилини) повинна працювати виборча 

комісія, яка ухвалює подання з кандидатурами на членів ТВК/ДВК 
і яким є її графік роботи/чергування членів комісії;
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 • до котрої години останнього дня, коли відбувалося прийняття 
подань на членів ТВК/ДВК, працювала виборча комісія в напрямку 
їх прийняття;
 • скільки і від кого надійшло подань з пропозиціями кандидатур 

на членів ТВК/ДВК;
 • чи всі подання і від всіх суб’єктів, які з ними звернулися, ТВК 

прийняла;
 • кому було відмовлено в прийнятті подань на членів ТВК/ДВК, 

з яких причин, чи оскаржувалися такі відмови і, якщо так, то куди, 
ким і який було отримано результат за наслідками оскарження;
 • чи надходили скарги щодо надання певним партіям або канди-

датам привілеїв під час формування складу виборчих комісій або 
розподілу керівних посад;
 • на скільки суттєво змінився склад ТВК/ДВК після їх форму-

вання в їх первісному персональному складі;
 • в якій кількості утворені ТВК/ДВК та з представників від яких 

конкретно суб’єктів подання персонально складаються виборчі 
комісії, чиї представники найчастіше заміняються;
 • хто з членів ТВК/ДВК на початку її роботи не відвідує засідання 

виборчої комісії чи відмовляється у ній працювати, яких суб’єктів 
подання вони представляють.

• Якою має бути поведінка спостерігача від громадської організації 
під час спостереження за формуванням персонального складу  
ТВК/ДВК?

Спостерігач має дотримуватися принципу позапартійності та збері-
гати неупередженість під час виконання своїх обов’язків. За жодних 
обставин він не має права висловлювати своїх симпатій відносно полі-
тичних партій і кандидатів.

Спостерігач має виконувати свої обов’язки в ненав’язливій манері і 
не повинен втручатися у виборчий процес та роботу виборчих комісій. 
Тому навіть, якщо сам процес формування ТВК/ДВК у спостерігача 
спричиняє обурення, то він не має його відкрито висловлювати, а 
повинен зафіксувати максимально чітко обставини, які саме спону-
кають до обурення і невдоволення. Подальшим завданням спосте-
рігача передати вказану інформацію своєму координатору чи іншій 
відповідальній в організації за збір подібної інформації особі. Адже 
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завданням спостерігача є не результат, який отримає конкретний 
кандидат або місцева організація партії. Тому конфліктів із суб’єктами 
виборчого процесу він має уникати.

Водночас за результатами спостереження свої висновки спосте-
рігачі повинні будувати на добре перевірених фактах, які підтверджу-
ються належними наявними доказами.

Варто зауважити, що в разі потреби спостерігачі повинні нада-
вати суб’єктам виборчого процесу консультації щодо особливостей 
застосування виборчого законодавства. Водночас, якщо спостерігач, 
який впевнений у власних знаннях щодо процедури формування ТВК/
ДВК, може поділитися з членами комісії (якщо його запитують) своїми 
міркуваннями, чи правильно відбувається її формування (якщо ні, то 
де і в чому полягає помилка та як її можливо виправити).

• За якими етапами в роботі ТВК має вести спостереження 
спостерігач від громадської організації до дня голосування?

У вказаний період спостерігач має відвідувати засідання ТВК, спіл-
куватися з її головою, заступником, секретарем та іншими членами, 
ознайомлюватися з журналами, які ведуться в комісії (журнал особис-
того прийому громадян та журнал заяв і скарг), наявним забезпе-
ченням комісії.

• За якими ще діями ТВК має вести спостереження спостерігач від 
громадської організації до дня голосування?

До дня голосування спостерігач повинен збирати наступні 
відомості:

 • від кого з кандидатів та/або партій надійшли документи на їх 
висування в окрузі;
 • від яких суб’єктів подання, представники яких є членами ТВК, 

не надійшло взагалі документів щодо висування від них канди-
датів/списків партій для участі у виборах (їх представники не 
балотуються);
 • які взаємовідносини (дружні, конфліктні тощо) склалися в 

середині комісії під час своєї роботи між членами ТВК/ДВК — пред-
ставників різних суб’єктів від яких їх було включено до комісії;
 • що не вистачає виборчій комісії, які це складнощі створює або 

ж до чого може призвести це до дня, в день голосування чи після 
його завершення;
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 • кого з висунутих осіб зареєстровано кандидатами, а кому 
відмовлено і з якої причини;
 • ким із кандидатів/партій було відкрито свої виборчі фонди;
 • кого та від яких суб’єктів було зареєстровано уповноваже-

ними представниками партій у ТВК, уповноваженими особами та/
або довіреними особами;
 • від кого і щодо чого надходили скарги та які результати їх 

розгляду.
Упродовж усього періоду роботи виборчих комісій варто аналізу-

вати наскільки виборчі комісії забезпечені всім необхідним для своєї 
роботи та у який спосіб вони реагують, якщо чогось не вистачає. 
Результати цього та інших спостережень і виявлених обставин чи 
фактів мають належним чином фіксуватися. Це дозволяє в подаль-
шому аналізувати все, що відбувається стосовно виборів, планувати 
подальші дії щодо спостереження, а на майбутнє розробляти відпо-
відні пропозиції. Щодо вищевказаних питань також спостерігач має 
проводити своє спостереження і за роботою ДВК.

Також упродовж усього періоду після створення ТВК спостерігач 
має спостерігати за роботою виборчої комісії в напрямі організації 
навчання членів дільничних виборчих комісій, що перебувають у її 
підпорядкуванні — створені відповідною ТВК.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ ДВК                                                       

Оскільки дільничні виборчі комісії (ДВК) забезпечують організацію 
і проведення голосування безпосередньо на виборчих дільницях, то 
саме представники ДВК надають виборцям змогу ознайомлюватися 
з попередніми списками виборців, приймають від них та розглядають 
заяви і скарги, повідомляють виборців про дату, місце і час проведення 
голосування, у день виборів забезпечують голосування на дільницях і 
поза ними (на дому), здійснюють підрахунок голосів виборців тощо. З 
метою забезпечення дотримання законності всіх виборчих процедур 
офіційним спостерігачам варто знати як вони відбуваються, хто, коли, 
і в якій послідовності має вчиняти ту чи іншу дію у виборчому процесі.
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• Як відбувається процес прийому та  розгляду документів і 
звернень, що надходять до виборчої комісії?

1) Прийом документа. Документи та звернення, що надходять до 
виборчої комісії, мають право приймати голова комісії, заступник 
голови комісії, секретар або інші члени комісії, уповноважені на це її 
рішенням. Документи, звернення реєструються в день їх надходження 
в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії.

2) Реєстрація документа. Реєстраційний (вхідний) номер, що відпо-
відає порядковому номеру запису в журналі реєстрації документів, 
заяв і скарг, та дата надходження зазначаються членом ДВК у 
правій нижній частині першого аркуша документа, звернення або 
на іншому вільному від тексту місці цього аркуша (крім місця, 
визначеного для підшивки). Зареєстровані документи, звернення 
в день їх реєстрації подаються голові комісії (в разі відсутності 
голови комісії — заступнику голови), який дає відповідні дору-
чення членам комісії та залученим фахівцям щодо їх попереднього 
розгляду та підготовки відповіді.

3) Розгляд документа та ухвалення  рішення. За підсумками попере-
днього розгляду документа, звернення, член комісії у разі доціль-
ності розгляду питання на засіданні комісії готує проєкт постанови, 
про що інформує голову комісії (у разі його відсутності — заступника 
голови комісії). Якщо звернення не потребує ухвалення рішення 
виборчою комісією, суб’єкту звернення може надати відповідь 
головою комісії (заступником голови).

• За чим саме офіційний спостерігач від громадської організації 
може спостерігати у ДВК до дня голосування?

До дня голосування офіційний спостерігач від громадської органі-
зації має право відвідувати ДВК і з’ясовувати:

 • скільки членів комісії не склали присяги;
 • скільки осіб відмовилося від членства у вказаній виборчій комісії;
 • наскільки часто члени ДВК не відвідують її засідання та як 

часто це ставало причиною їхнього непроведення;
 • чи вчасно передано попередні та/або уточнені списки виборців 

органом відділу Державного реєстру виборців на звичайні виборчі 
дільниці, а також чи передані разом з ними запрошення на вибори;
 • чи отримали мешканці будинку запрошення на вибори;
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 • чи є графік роботи комісії та наскільки він доступний 
відвідувачам;
 • чи має ДВК стенд для розміщення офіційних матеріалів комісії 

(якщо так, то чи розміщуються вони на ньому);
 • чи забезпечені комісії всім необхідним (столи, стільці, аварійне 

освітлення, сейф, телефон, кабіни для голосування і скриньки для 
голосування);
 • чи під час отримання ДВК виборчих бюлетенів не було вияв-

лено їх недостачі;
 • чи повноважна комісія, наскільки часто в ній відбуваються 

заміни (серед представників якого суб’єкта подання найбільше 
замін);
 • чи надають члени ДВК виборцям змогу ознайомитися з попе-

реднім списком виборців;
 • чи надходили заяви/скарги або інші звернення, зокрема усні, 

до ДВК (якщо так, то з яких питань і які результати їх розгляду);
 • чи вносились зміни до уточненого списку виборців до дня 

голосування (якщо так, то скільки з них на підставі повідомлення 
органу ДРВ, а скільки — на підставі судових рішень);
 • чи надходили звернення від осіб щодо уточнення їх даних у 

списку виборців;
 • скільки виборців звернулися до ДВК із пропуском строків, 

необхідних для внесення змін до списків виборців;
 • чи приносили виборці рішення суду щодо включення їх до 

списку виборців (якщо так, то на яких підставах суд задовольняв 
їх позови);
 • чи зверталися до ДВК вимушено переміщені особи (якщо так, 

то з яким питаннями, яких результатів їм вдалося досягнути);
 • які довідки (ким і коли видані) подавали особи разом із 

заявами про голосування за місцем перебування, котрі просили 
забезпечити змогу голосувати «на дому» (навпроти яких у списку 
виборців відсутня відмітка НСП).
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РОЗДІЛ V. 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ

Найскладнішим періодом у роботі громадського спостерігача є 
спостереження за перебігом виборів у день голосування, оскільки 
безперервна робота спостерігача в день голосування вимагає від 
кожного такого активіста високопрофесійної підготовки та значної 
фізичної і психологічної витримки, адже цього дня на тисячах виборчих 
дільниць та комісій працюватимуть одночасно тисячі спостерігачів, 
зокрема від громадських організацій. До того ж, вони виконуватимуть 
свої обов’язки не лише протягом дня, а й у вечірній та нічний час.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ ДВК У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ                                                                        

У день голосування на звичайних та спеціальних виборчих 
дільницях працюватимуть короткострокові спостерігачі. До їхніх 
обов’язків належить проводити незалежне спостереження за роботою 
дільничних виборчих комісій у режимі засідання (з 07:15 до 08:00 та з 
20:00 і до завершення відповідного безперервного засідання), так і за 
процесом проведення голосування в період з 08:00 до 20:00.

• О котрій годині офіційний спостерігач від громадської організації 
повинен прибути в приміщення, де знаходиться ДВК, для здійснення 
спостереження?

Офіційний спостерігач від громадської організації повинен прибути 
в приміщення, де знаходиться ДВК, не пізніше 07:15. Це дасть змогу 
перевірити готовність виборчої дільниці до голосування, а також 
правильність проведення ДВК ранкового засідання. 

Перелік документів та інших речей, які повинен мати з собою 
офіційний спостерігач від громадської організації, який прийшов у 
приміщення ДВК для здійснення спостереження, наведений в одному 
з попередніх розділів цього посібника.

• Що насамперед має зробити офіційний спостерігач  
від громадської організації, прийшовши на ранкове засідання ДВК?

Насамперед, щоб бути присутнім на засіданні ДВК, офіційному 
спостерігачу потрібно підійти до секретаря виборчої комісії і пред-
ставитись, надавши йому для ознайомлення посвідчення офіційного 
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спостерігача від громадської організації та документ, що посвідчує 
його особу. Адже секретар виборчої комісії відповідає за реєстрацію 
осіб, які беруть участь у засіданні, і перед початком засідання подає 
голові комісії список цих осіб.

• Яку інформацію та у який спосіб офіційний спостерігач повинен 
зафіксувати відразу після того, як він прийшов на виборчу дільницю 
до початку голосування в день виборів?

Від моменту прибуття офіційного спостерігача від громадської 
організації до приміщення ДВК/виборчої дільниці він повинен розпо-
чати спостереження з фіксацією його результатів у контрольному 
листі спостереження. Бланк такого листа наведений у додатках цього 
посібника.

Зокрема, офіційний спостерігач, прийшовши вранці в день виборів 
на виборчу дільницю, повинен звернути увагу на наявність:
1) при вході у відповідне приміщення — вивіски виборчої дільниці 

(вихідні дані) та графіку роботи ДВК;
2) у приміщенні для голосування або перед ним плакатів, що 

роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за пору-
шення законодавства про вибори.

• На які порушення, допущені ДВК під час ранкового засідання,  
спостерігач має звертати особливу увагу?

Свою увагу офіційний спостерігач від громадської організації на 
ранковому засіданні має звертати на такі можливі порушення:
1) голова або інші члени ДВК намагаються розпочати ранкове засі-

дання комісії раніше 07:15;
2) до 07:15 виявлено, що всі виборчі скриньки вже опломбовані в 

присутності двох офіційних спостерігачів від партії/кандидата чи 
без них, або вони опломбовані і до таких скриньок чи в окремі з 
них вже вкинуті контрольні листи;

3) до 07:15 виявлено, що сейф вже відкрили, а всі виборчі бюлетені чи 
частину вийняли та роздали членам комісії або вони всі повністю 
чи частина їх зникли;

4) незважаючи на наявність кворуму, голова ДВК не розпочинає засі-
дання комісії;

5) перед відкриттям сейфу виявлено, що пошкоджена пломба, якою 
опечатують сейф;
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6) після відкриття сейфу і виймання з нього бюлетенів (якщо була 
пошкоджена пломба) комісія не порахувала наявну за фактом 
виймання кількість бюлетенів, які в ньому знаходилися;

7) голова ДВК не дав оглянути скриньку членам ДВК і присутнім на 
засіданні комісії;

8) процедура пломбування та вкидання контрольного листа до 
кожної скриньки, зокрема до малих переносних, порушується, 
відбувається непослідовно, а спостерігачам відмовляють поста-
вити на таких контрольних листах свої підписи тощо;

9) голова ДВК передає членам комісії не всі виборчі бюлетені. Частина 
бюлетенів лишається у сейфі чи передається будь-яким членом 
комісії стороннім особам або виноситься за межі приміщення для 
голосування чи в інше приміщення;

10) на бюлетенях, переданих членам комісії, не проставлено номери 
відповідної ДВК;

11) комісія у випадку виявлення пошкодження пломби на сейфі після 
перерахування кількості виявлених виборчих бюлетенів не склала 
акту, де зазначено кількість виявлених за фактом бюлетенів або 
склала акт, але в протоколі підрахунку голосів із відповідного виду 
виборів зазначила більшу кількістю бюлетенів, ніж виявлено в 
сейфі;

12) на виборчій дільниці або біля неї присутні сторонні особи.

• Чи може член ДВК на виборчих бюлетенях, які надає виборцю, 
робити якісь позначки?

На виборчих бюлетенях забороняється ставити будь-які позначки, 
крім: 

 • вписувати в позначених місцях на контрольних талонах 
виборчих бюлетенів членом ДВК, який їх видає, свого прізвища, 
підпису та проставлення номеру, за яким виборця внесено до 
списку виборців на дільниці;
 • проставлювати виборцем у визначеному місці на контроль-

ному талоні кожного виборчого бюлетеня свій підпис.

• Ким і де заповнюються виборчі бюлетені і як проходить 
голосування в кабіні?

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для 
таємного голосування. У виборчому бюлетені з виборів депутатів 
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Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, 
районної у місті, а також депутатів міської, селищної, сільської (тери-
торіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради вибо-
рець, визначивши організацію партії, за яку він голосує, у порожньому 
квадраті навпроти назви цієї організації політичної партії робить 
позначку “плюс” (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, а у 
квадраті із нанесеним трафаретом для написання номера кандидата 
може вписати порядковий номер кандидата у депутати, якого він 
підтримує.

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

Якщо запис (позначку) у квадраті із нанесеним трафаретом для 
написання номера кандидата в депутати, якого підтримує виборець, 
зроблено в графі партії, яку виборець не підтримав, вважається, що 
такий виборець підтримує весь регіональний список кандидатів у депу-
тати від організації партії без надання підтримки окремому кандидату.

У виборчому бюлетені з виборів депутатів міської, сільської, 
селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 
тисяч) виборець робить позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує 
його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата в депу-
тати, за якого він голосує.

Виборець може голосувати лише за одну організацію партії, одного 
кандидата в депутати, одного кандидата на посаду сільського, селищ-
ного, міського голови, старости села, селища.

• Хто може знаходитись у кабіні для таємного голосування разом із 
виборцем?

Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присут-
ність у кабіні для таємного голосування інших осіб, крім випадків, 
коли внаслідок фізичних вад виборець самостійно не може заповнити 
виборчий бюлетень.

• Як проголосувати особі, яка через фізичні вади не може 
самостійно заповнити та вкинути до скриньки виборчі бюлетені?

З відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії 
виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно запо-
внити виборчий бюлетень, має право скористатися допомогою іншої 
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особи (тобто іншого виборця), окрім члена виборчої комісії, кандидата, 
уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи канди-
дата, офіційного спостерігача.

• Чи забороняє законодавство офіційним спостерігачам від 
громадської організації допомагати виборцю в заповненні виборчого 
бюлетеня?

Так, офіційним спостерігачам від громадської організації, як і 
спостерігачам від кандидатів, місцевих організацій партій, заборонено 
заповнювати бюлетені замість виборця, навіть на його прохання, а 
також бути присутнім під час заповнення виборцем виборчих бюле-
тенів у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим способом 
порушувати таємницю голосування.

• Чи може виборець демонструвати іншим виборцям, журналістам 
тощо свій виборчий бюлетень із волевиявленням?

Демонстрація виборцем результатів волевиявлення у примі-
щенні для голосування, як і фотографування, відеофіксація будь-
яким способом результатів волевиявлення виборців у кабіні для 
таємного голосування є порушенням таємниці голосування, а тому 
забороняються.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ ТВК У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ                                                                         

Хоча здебільшого впродовж дня голосування до 20:00 ТВК і не 
працюватиме в режимі засідання, але спостерігачам важливо контр-
олювати ситуацію впродовж усього дня, що відбувається у відповідній 
комісії. Зокрема, щонайменше в кожній обласній, районній та міській 
у містах обласного значення варто, щоб громадська організація була 
представлена офіційним спостерігачем. 

• О котрій годині офіційний спостерігач від громадської організації  
повинен прибути в приміщення, де знаходиться ТВК, для здійснення  
спостереження?

Офіційний спостерігач від громадської організації повинен прибути 
в приміщення, де знаходиться ТВК, не пізніше 07:10. Це потрібно для 
того, аби мати змогу перевірити готовність виборчих комісій до дня 
голосування.
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• Що насамперед має зробити офіційний спостерігач від 
громадської організації, прийшовши вранці до ТВК?

Насамперед офіційному спостерігачу варто привітатися з присут-
німи в приміщенні ТВК членами відповідної комісії та іншими особами; 
згодом дізнатися де саме відбуватиметься засідання і проводити-
меться безперервне засідання ТВК з 20:00.

• Навіщо офіційному спостерігачу від громадської організації вести  
впродовж дня спостереження в приміщенні ТВК?

Присутність представника в ТВК дасть змогу отримувати опера-
тивну інформацію про проблемні ситуації на виборчих дільницях, 
зокрема на тих, де відсутні спостерігачі від громадської організації. 
Це дозволяє направляти своїх представників до місць виникнення 
конфліктних ситуацій чи випадків масового грубого порушення зако-
нодавства і оперативно фіксувати порушення.

• Яку інформацію та у який спосіб офіційний спостерігач має 
фіксувати в ТВК?

Офіційний спостерігач від громадської організації від моменту 
прибуття до приміщення ТВК має розпочати спостереження з фікса-
цією його результатів у контрольному листі спостереження. Бланки 
такого листа під час спостереження за роботою  ТВК і ДВК наведені у 
додатку цього посібника.

Зокрема, офіційний спостерігач від громадської організації повинен 
дізнаватися від членів комісії:
1) чи організовано в ТВК чергування її членів від 07:15 і впродовж 

усього дня до завершення голосування (чи є графік чергування, чи 
дотримуються його вимоги);

2) чи всі виборчі комісії розпочали своє ранкове засідання вчасно 
(якщо не всі, то хто саме зовсім не розпочав (не) розпочали вчасно);

3) змогу бути присутніми на засіданні ТВК надана всім спостерігачам, 
уповноваженим і довіреним особам виборчою комісією, чи ні;

4) чи не створено спостерігачам, уповноваженим і довіреним особам 
виборчою комісією чи іншими особами перешкоди, які не дають 
їм змоги бути присутніми в приміщенні, де знаходиться ТВК, упро-
довж усього дня голосування;
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5) в скількох виборчих комісіях і де саме виникли складнощі щодо 
початку ранкового засідання чи голосування на дільницях, і з чим 
це пов’язано;

6) чи мали місце в окрузі, на який поширюються повноваження відпо-
відної ТВК, випадки нападу на членів виборчих комісій чи безпосе-
редньо на ТВК;

7) чи мали місце випадки тиску на членів ТВК або ДВК зі сторони 
посадових осіб, працівників поліції, народних депутатів, суб’єктів 
виборчого процесу;

8) чи надходили до ТВК скарги та/або акти щодо виявлення пору-
шень виборчого законодавства в день голосування (якщо так, то 
від кого, коли саме, на які порушення і ким допущені скаржилися, 
які результати розгляду відповідних звернень);

9) скільки осіб одночасно протягом дня голосування чергувало в ТВК;
10) які саме обов’язки виконували члени ТВК, котрі в день голосування 

перебували в приміщенні виборчої комісії;
11) впродовж дня голосування представники ТВК відвідували/не 

відвідували виборчі дільниці;
12) яку саме інформацію і від кого отримували члени ТВК, у який спосіб 

вони її фіксували і кому саме передавали;
13) чи надходили до ТВК відомості про випадки виклику працівників 

пожежної охорони та/або поліції до відповідної виборчої дільниці;
14) представники від яких суб’єктів також перебували як представ-

ники кандидата в приміщенні та на засіданні ТВК.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ                                                                      

Мета цього параграфу — звернути увагу спостерігача на можливі 
порушення, які можуть відбуватися поза приміщенням для голосу-
вання в день голосування, їх характерні ознаки та способи реагування 
на них.

Загальні рекомендації.
1) під час спостереженні за зовнішнім середовищем поблизу дільниці 

спостерігачеві варто поводитися так, щоб не привертати до себе 
зайвої уваги. 

2) при фіксації подій слід намагатися не створювати напруги у 



72

взаєминах з іншими особами (кандидатами, спостерігачами та ін.). 
Найкраще, коли вдається фіксувати те, що відбувається, непомітно 
для інших.

3) всі дії спостерігача насамперед мають ґрунтуватися на нормах 
Виборчого кодексу України, а також інших законодавчих актів.

• Які порушення може помітити спостерігач під час спостереження  
за зовнішнім середовищем?

Орієнтовний перелік порушень наведений нижче. У таблиці окремо 
вказано орієнтовний порядок, як має діяти спостерігач у кожному 
конкретному випадку.

ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ, ЯКІ МОЖЕ ВИЯВИТИ  
СПОСТЕРІГАЧ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ  
ЗА ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ                

Можлива ситуація  
у виборчому процесі

Коментар та рекомендовані дії  
спостерігача КВУ

У день голосування, 
при підході до діль-
ниці, спостерігач 
виявив, що поруч на 
стенді, де розміщу-
ються оголошення 
сільради, опорах 
електропередач, 
зупинках громад-
ського транспорту, 
розміщена агітація за 
кандидата/партію, що 
бере участь у відпо-
відних виборах.

Передвиборні агітаційні матеріали знімаються 
від 00:00 останньої п’ятниці, що передує дню 
голосування, відповідними службами місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування
1) Зафіксувати факт порушення в контрольному 

листі спостерігача, а за можливістю — ще й за 
допомогою відеофіксації.

2) Звернути увагу членів ДВК на порушення.
3) Повідомити про порушення присутніх спосте-

рігачів і запропонувати їм взяти участь у скла-
денні акту про порушення.
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Можлива ситуація  
у виборчому процесі

Коментар та рекомендовані дії  
спостерігача КВУ

Під час голосування, 
в обідню пору, 
неподалік виборчої 
дільниці невідомі 
особи безкоштовно 
роздають виборцям 
пакети з продуктами, 
наливають алко-
голь або продають 
продуктів/товарів за 
заниженими цінами. 
Водночас, прово-
диться агітування 
голосувати або ж не 
голосувати за певного 
кандидата чи партію.

По-перше, будь-яка агітація в день виборів 
забороняється.
По-друге, є ознаки підкупу виборців.
1) Зафіксувати факт порушення в контрольному 

листі спостерігача, а за можливості — ще й за 
допомогою відеофіксації.

2) Повідомити координатора.
3) Звернути увагу членів ДВК на порушення.
4) Повідомити про порушення присутніх спосте-

рігачів і запропонувати їм взяти участь у скла-
денні акту про порушення.

У день голосування 
відбувається безо-
платне перевезення 
виборців на громад-
ському транспорті, 
на якому розміщений 
портрет кандидата, 
логотип чи символіка 
партії.

Рекомендується:
1) Зафіксувати факт порушення в контрольному 

листі спостерігача, а за можливістю — ще й за 
допомогою відео чи фотофіксації.

2) Повідомити координатора.
3) Повідомити про порушення присутніх спосте-

рігачів і запропонувати їм взяти участь у скла-
денні акту про порушення.
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Можлива ситуація  
у виборчому процесі

Коментар та рекомендовані дії  
спостерігача КВУ

Спостерігач помітив, 
що виборець, 
вийшовши з діль-
ниці, виніс із собою 
виборчий бюлетень.

Варіант 1. Ввічливо зупинити виборця, пояснити, що 
він вчиняє крадіжку виборчого бюлетеня і його дії 
містять ознаки злочину (ст. 158 ККУ). Попередити 
виборця, що передача виборчого бюлетеня іншому 
виборцю також є злочином (ст. 158 ККУ).
Разом з іншими спостерігачами переко-
нати виборця повернутися на дільницю та 
проголосувати.
У разі ігнорування вимог потрібно простежити, 
чи не відбудеться поза дільницею передача цим 
виборцем бюлетеня іншим особам
1) Зафіксувати факт порушення в контрольному 

листі спостерігача, а за можливістю — ще й за 
допомогою відеофіксації.

2) Повідомити координатора.
3) Повідомити про порушення органи МВС, 

присутніх спостерігачів і запропонувати їм взяти 
участь у складенні акту про порушення.

Варіант 2. Не зупиняти виборця, а відстежити куди 
він понесе бюлетень, попередивши свого коорди-
натора, що стежите. За змогою сфотографувати 
чи зафіксувати на відео факт передачі бюлетеня 
іншим особам. Звернути увагу, чи подібний випадок 
на дільниці є поодиноким, чи мають місце неодно-
разові факти винесення бюлетенів та передачі 
стороннім особам.

На дільниці за 
декілька хвилин до 
закриття зникло 
світло, а згодом 
під’їхала група неві-
домих осіб і намага-
ється проникнути на 
дільницю, водночас 
погрожуючи та 
вчиняючи спроби 
виламати двері.

ДВК не має виконувати такі незаконні вимоги та 
повинна використати резервне освітлення (лампу, 
ліхтар).
Слід негайно повідомити про порушення та викли-
кати поліцію.
1) Зафіксувати факт порушення в контроль-

ному листі спостерігача, а за можливістю — за 
допомогою відеофіксації, однак не ризикуючи 
власним здоров’ям.

2) Повідомити координатора.
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РОЗДІЛ VI. 
ОСОБЛИВОСТІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА 
ПІДРАХУНКОМ ГОЛОСІВ, ВСТАНОВЛЕННЯМ 
ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 
ВИБОРІВ

Підрахунок голосів виборців (встановлення підсумків повтор-
ного голосування) і встановлення результатів місцевих виборів є чи 
не найбільш вирішальним етапом виборів може використовуватися 
несумлінними суб’єктами виборчого процесу для своєї перемоги чи 
програшу опонента.

Тому офіційний спостерігач має бути пильним та уважним під 
час проведення вказаних процедур, адже на цьому етапі можуть 
також застосовуватися різні технології фальсифікації результатів 
голосування.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ ДВК ПІД ЧАС ПІДРАХУНКУ 
ГОЛОСІВ                                                                                                                  

• У який спосіб та в якій послідовності відбувається підсумкове 
засідання ДВК?

Умовно етап підрахунку можна поділити на такі складові:
1) встановлення кількості виборців на виборчій дільниці;
2) робота з невикористаними виборчими бюлетенями:

 • підрахунок;
 • погашення;
 • пакування;

3) встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені: 
 • підрахунок виборців за підписами виборців у списку виборців 

та у витягу зі списку виборців;
 • підрахунок контрольних талонів виборчих бюлетенів з підпи-

сами виборців та членів ДВК;
 • звірка даних;

4) робота зі списком виборців, витягом зі списку виборців, заявами 
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виборців про надання змоги проголосувати за межами примі-
щення для голосування;

5) пакування контрольних талонів;
6) звірка даних;
7) безпосередній підрахунок голосів у відповідному типу виборів:

 • огляд та відкриття виборчих скриньок;
 • виймання та відокремлення виборчих бюлетенів із кожних 

місцевих виборів і по кожному виборчому округу;
 • підрахунок загальної кількості виборчих бюлетенів окремо з 

кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу;
 • встановлення кількості виборців, які взяли участь у голосу-

ванні відповідно по кожному виборчому округу;
 • розкладання виборчих бюлетенів «по табличках»: 
 • підрахунок кількості голосів виборців;
 • звірка даних;
 • пакування виборчих бюлетенів із голосами виборців, поданих 

за кожну організацію партії, кандидата, закріпленого нею за відпо-
відним округом (якщо є);
 • підрахунок кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у 

депутати в одномандатному окрузі;
 • звірка даних;
 • пакування виборчих бюлетенів із голосами виборців;
 • підрахунок кількості голосів виборців;
 • звірка даних;
 • пакування виборчих бюлетенів із голосами виборців.

• Коли проводиться підрахунок голосів?

Підрахунок голосів здійснюється на підсумковому засіданні ДВК 
відразу після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці. 
Засідання проводиться без перерви і закінчується після складення 
та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій 
дільниці з усіх виборів у всіх округах. Підрахунок голосів здійснюють у 
тому самому приміщенні, де відбувалося голосування.
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• Хто має право бути присутнім на підсумковому засіданні ДВК?

На засіданні ДВК під час підрахунку голосів і встановленні підсумків 
голосування мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення 
відповідної комісії, крім її членів, лише:
1) члени виборчих комісій вищого рівня (ОВК, ЦВК);
2) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники, уповно-

важені особи партій, офіційні спостерігачі від партій, які висунули 
кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, від 
кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі (разом 
не більше двох осіб від відповідної місцевої організації партії або 
кандидата в депутати);

3) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх 
довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від 
одного кандидата);

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

5) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від 
одного засобу масової інформації).

• Скільки членів комісії має бути, аби розпочинати підсумкове 
засідання?

Засідання ДВК є повноважним (може розпочатися) за умови, коли 
на ньому присутніми є понад половини членів, які входять до складу 
цієї комісії.

Скільки членів ДВК достатньо для ухвалення рішень під час підра-
хунку голосів?

Рішення виборчої комісії ухвалюється відкритим голосуванням 
більшістю  голосів від складу комісії.

• Чи можна під час підрахунку голосів робити перерви для 
відпочинку?

Ні, підсумкове засідання проводиться без перерви і завершується 
після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці.
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• Які бюлетені вважаються недійсними? 

Недійсними вважаються виборчі бюлетені:
1) з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, 
селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 
тисяч і більше):
 • на яких відсутня печатка відповідної дільничної виборчої 

комісії;
 • до яких не внесено зміни відповідно до ч. 13 ст. 242 Кодексу або 

внесено зміни без рішення виборчої комісії Автономної Республіки 
Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сіль-
ської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 
10 тисяч і більше) виборчої комісії чи внесені зміни не відповідають 
рішенню виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, 
міської (міста з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої 
комісії;
 • якщо у виборчому бюлетені проставлено позначки навпроти 

назви декількох організацій партій;
 • якщо не проставлено жодної позначки біля повної назви орга-

нізації партії;
 • якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;
 • якщо з інших причин неможливо встановити зміст волевияв-

лення виборця щодо підтримки виборчого списку певної органі-
зації партії;

2) з виборів депутатів міської, сільської, селищної (територіальної 
громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради сільського, селищ-
ного, міського голови:
 • на яких відсутня печатка відповідної дільничної виборчої 

комісії;
 • до яких не внесено зміни, передбачені ч. 13 ст. 242 Кодексу, 

або внесено зміни без рішення районної, міської, районної у місті, 
сільської, селищної виборчої комісії чи внесено зміни, що не відпо-
відають такому рішенню;
 • на яких не поставлено жодної позначки;
 • якщо у виборчому бюлетені проставлено позначки навпроти 

прізвищ декількох кандидатів;
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 • якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;
 • з інших причин неможливо установити зміст волевиявлення 

виборця.

• Коли члени комісії голосують за визнання бюлетеня недійсним?

У разі виникнення сумнівів чи дійсний виборчий бюлетень, це 
питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голо-
сування. Водночас кожен член комісії має право особисто оглянути 
виборчий бюлетень. На мить огляду виборчого бюлетеня підрахунок 
інших виборчих бюлетенів припиняється.

• На що має звертати увагу спостерігач від громадської організації 
під час підсумкового засідання ДВК, на якому відбувається 
підрахунок голосів?

Офіційний спостерігач від громадської організації під час підсум-
кового засідання ДВК, на якому відбувається підрахунок голосів 
виборців, повинен звертати на таке:
1) чи розпочалося засідання ДВК вчасно (якщо ні, то варто з’ясувати 

причини);
2) чи не було порушено права жодних кандидатів, уповноважених та 

довірених осіб, офіційних спостерігачів бути присутніми на засі-
данні виборчої комісії;

3) чи надійшли скарги до ДВК (якщо так, то чи були вони розглянуті 
до початку проведення підрахунку голосів на виборчій дільниці, під 
час її проведення чи після);

4) чи складали спостерігачі або інші особи акти про порушення вибор-
чого законодавства (якщо так, то яких порушень вони стосувалися 
і чи є інші докази, які вказують на вчинення відповідних порушень);

5) чи загалом засідання ДВК проводиться з дотриманням визначеної 
законом процедури чи ні;

6) чи повноважна виборча комісія проводити своє засідання;
7) чи особа, яка рахує виборчі бюлетені, тримає в руках під час прове-

дення вказаного підрахунку кулькова ручка, маркер, олівець, інші 
предмети, пристосовані проставляти позначки на папері;

8) чи члени ДВК, які оглядають виборчі бюлетені, тримають у руках 
під час проведення вказаного огляду ручка, маркер, олівець чи інші 
пристосовані проставляти позначки на папері предмети;
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9) чи виборчі бюлетені, в яких відображається волевиявлення 
виборців щодо голосування за певного кандидата/партію, члени 
комісії кладуть саме до відповідного кандидата/партії;

10) чи не переставляють члени ДВК або інші особи місцями між собою 
під час підрахунку голосів виборців на дільниці таблички з іменами 
кандидатів/назвами партій або недійсні;

11) чи не заповнюються випадково протоколи підрахунку голосів, 
які ведуться на відповідному засіданні, олівцем, а не кульковою 
ручкою;

12) чи на момент засідання не підписані членами ДВК протоколи 
підрахунку голосів, що ведуться на відповідному засіданні;

13) чи кількість виявлених бюлетенів у переносних (малих) виборчих 
скриньках не перевищує кількості виборчих бюлетенів, які були 
видані членам комісії, котрі організовували процес голосування за 
межами приміщення для голосування;

14) чи виявляє комісія у виборчих скриньках незаповнені виборчі 
бюлетені або виборчі бюлетені, на яких міститься більше однієї 
позначки навпроти імен кандидатів/назв партій;

15) чи всі оголошені дані щодо результатів голосування на діль-
ницях вносяться до протоколів, які ведуться під час відповідного 
засідання;

16) чи не мають місце спроби виносу виборчих бюлетенів із виборчої 
дільниці до завершення підрахунку голосів, їх пошкодження;

17) чи відповідає кількість бюлетенів, зазначена в протоколі підра-
хунку голосів із відповідного виду місцевих виборів кількості бюле-
тенів, зазначених на пакеті, в який їх запаковала ДВК;

18) чи видали на прохання кандидатам, довіреним особам кандидатів, 
уповноваженим особам місцевих організацій партій, офіційним 
спостерігачам, які були присутні на засіданні дільничної виборчої 
комісії під час підрахунку голосів виборців без зволікань копії 
протоколу про підрахунок голосів виборців із відповідних місцевих 
виборів у відповідному виборчому округу;

19) чи мали місце випадки зникнення освітлення в ДВК під час прове-
дення її підсумкового засідання;

20) чи мали місце факти або спроби пошкодити виборчу документацію 
— контрольні талони, виборчі бюлетені, списки виборців тощо;
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21) чи присутні на засіданні ДВК щодо підрахунку голосів сторонні 
особи;

22) чи створюють інші особи труднощі для роботи ДВК;
23) чи намагалися сторонні особи втрутитися в роботу ДВК;
24) чи складає комісія акти у разі виявлення розбіжностей між запи-

сами в протоколах підрахунку голосів із відповідних видів місцевих 
виборів.

ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ ПІД ЧАС 
ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ                                 

Характеристика 
зовнішнього прояву 

порушення
Рекомендації щодо можливих дій спостерігача у 

разі виявлення порушення

Голова ДВК 
оголосив про 
початок підсумко-
вого засідання, хоча 
на ньому присутні 
менше половини 
членів від складу 
комісії.

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному 
листі спостерігача, а за можливістю — ще й за 
допомогою відеофіксації.

2) Зробити зауваження голові виборчої комісії, нага-
давши йому вимоги Виборчого кодексу.

3) Якщо голова ДВК, незважаючи на зауваження, 
розпочинає і проводить підсумкове засідання 
— повідомити про порушення присутніх спосте-
рігачів від кандидатів і запропонувати їм взяти 
участь у складенні акту про порушення.

Офіційному 
спостерігачу або 
представнику ЗМІ  
перешкоджають 
бути присутнім на 
підсумковому засі-
данні ДВК під час 
підрахунку голосів.

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному 
листі спостерігача, а за можливістю — ще й за допо-
могою відеофіксації чи звукозапису на диктофон.

2) Звернути увагу виборчої комісії на те, що на засі-
данні дільничної виборчої комісії, зокрема під час 
підрахунку голосів та встановленні результатів 
голосування, на виборчій дільниці в день виборів 
чи в день повторного голосування в приміщенні, 
де проводиться голосування, офіційні спостері-
гачі/представники ЗМІ мають право бути присут-
німи без дозволу чи запрошення.

3) Ввічливо наполягати на присутності.
У разі недопуску (неусунення порушення), незва-
жаючи на наполягання, потрібно:
 • скласти акт про порушення;
 • повідомити координатора від організації для здій-

снення подальшого оскарження незаконних дій.
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Характеристика 
зовнішнього прояву 

порушення
Рекомендації щодо можливих дій спостерігача у 

разі виявлення порушення

Заповнення прото-
колу про підрахунок 
голосів виборців 
олівцем, заповнення 
таких протоколів 
не на бланках 
встановлених ЦВК, 
внесення до прото-
колу виправлень 
без рішення ДВК з 
даного питання.

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному листі 
спостерігача, а за можливістю — ще й за допо-
могою відеофіксації чи звукозапису на диктофон.

2) Звернути увагу голови ДВК на те, що порушується 
процедура.

3) Якщо порушення триває далі, то варто повідомити 
про порушення присутніх спостерігачів від канди-
датів і запропонувати їм взяти участь у скла-
денні акту про порушення.

ДВК не дотриму-
ється порядку, 
встановленого для 
підрахунку голосів.

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному листі 
спостерігача, а за можливістю — ще й за допо-
могою відеофіксації чи звукозапису на диктофон.

2) Звернути увагу виборчої комісії на те, що порушу-
ється процедура.

3) Якщо порушення процедури триває далі, то варто 
повідомити про порушення присутніх спостері-
гачів від кандидатів і запропонувати їм взяти 
участь у складенні акту про порушення.

Голова ДВК 
розпочав відкри-
вати виборчі 
скриньки до того, 
як було запаковано 
невикористані 
виборчі бюлетені, 
список виборців, 
контрольні талони.

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному листі 
спостерігача, а за можливістю — ще й за допо-
могою відеофіксації чи звукозапису на диктофон.

2) Звернути увагу виборчої комісії на те, що порушу-
ється процедура.

3) Якщо порушення процедури триває далі, то варто 
повідомити про порушення присутніх спостері-
гачів від кандидатів і запропонувати їм взяти 
участь у складенні акту про порушення.
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Характеристика 
зовнішнього прояву 

порушення
Рекомендації щодо можливих дій спостерігача у 

разі виявлення порушення

Після відкриття всіх 
виборчих скриньок 
ДВК не підраховує 
загальну кількість 
виборчих бюлетенів 
у них, а відразу 
розкладає виборчі 
бюлетені з позна-
чками прізвищ та 
ініціалів кандидатів.

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному листі 
спостерігача, а за можливістю — ще й за допо-
могою відеофіксації чи звукозапису на диктофон.

2) Звернути увагу голови ДВК на порушення зі 
сторони комісії.

3) Якщо порушення процедури триває далі, то варто 
повідомити про порушення присутніх спостері-
гачів від кандидатів і запропонувати їм взяти 
участь у складенні акту про порушення.

Голова або секретар 
ДВК для приско-
рення підрахунку 
пропонує членам 
ДВК підписати 
незаповнені бланки 
протоколів про 
підрахунок голосів.

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному листі 
спостерігача, а за можливістю — ще й за допо-
могою відеофіксації чи звукозапису на диктофон.

2) Попередити членів ДВК про кримінальну відпо-
відальність за підписання незаповнених бланків 
протоколів (ч. 7 ст. 158 Кримінального кодексу 
України).

3) Якщо порушення процедури триває далі, то варто 
повідомити про порушення присутніх спостері-
гачів від кандидатів і запропонувати їм взяти 
участь у складенні акту про порушення.

При розкладанні 
виборчих бюлетенів 
ДВК не вирішує 
питання про 
визнання бюле-
тенів недійсними, а 
відкладає такі бюле-
тені, аби неправо-
мірно застосувати 
пізніше.

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному 
листі спостерігача, а за можливістю — ще й за 
допомогою відеофіксації.

2) Звернути увагу членів ДВК на те, що порушується 
процедура.

3) Якщо порушення процедури триває далі, то варто  
повідомити про порушення присутніх спостері-
гачів від кандидатів і запропонувати взяти участь 
у складенні акту про порушення.

Голова ДВК відмов-
ляється видати на 
прохання офіцій-
ному спостерігачу 
копію протоколу 
про підрахунок 
голосів виборців на 
виборчій дільниці

1) Зафіксувати факт порушення в контрольному 
листі спостерігача, а за можливістю — ще й за 
допомогою відеофіксації.

2) Звернути увагу членів ДВК на порушення.
3) Якщо порушення триває далі, то варто повідомити 

про порушення присутніх спостерігачів від канди-
датів і запропонувати їм взяти участь у складенні 
акту про порушення.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОБОТОЮ ТВК ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 
ГОЛОСУВАННЯ НА ДІЛЬНИЦЯХ                                                                    

На зазначеному етапі можуть траплятися як технічні, так і грубі 
порушення прав, наслідком вчинення яких може стати спотворення 
результатів волевиявлення виборців. Саме для того, щоб запобігти 
подібному, і надано офіційним спостерігачам змогу вести спостере-
ження за діяльністю ТВК під час проведення безперервного засідання.

• О котрій годині розпочинається безперервне засідання ТВК?

Засідання територіальної виборчої комісії починається від миті 
завершення голосування і триває безперервно до встановлення 
підсумків голосування.

• На що має звертати особливу увагу спостерігач від громадської 
організації під час проведення ТВК безперервного засідання після 
закінчення голосування на дільницях?

Під час відповідного засідання ТВК спостерігач має звертати увагу:
1) хто присутній на відповідному засіданні;
2) чи не створюються окремими членами комісії або всією ТВК, 

сторонніми особами кандидатам/партіям, їх представникам, 
спостерігачам або представникам ЗМІ перешкоди, які заважають 
їм бути присутніми на засіданні виборчої комісії та здійснювати 
спостереження;

3) чи надходили/надходять скарги або інші звернення до ТВК;
4) чи розглядаються скарги, які надходять до ТВК, щодо оскарження 

результатів голосування по конкретним дільницям перед тим, як 
приймати виборчу документацію від ДВК відповідних виборчих 
дільниць (якщо ні, то яка мотивація);

5) на що саме скаржаться особи, які подають скарги до ТВК;
6) чи складалися/складаються акти спостерігачами щодо порушення 

виборчого законодавства ТВК, її окремими членами або іншими 
особами;

7) чи складалися/складаються спостерігачами акти щодо таких пору-
шень ДВК або її членами виборчого законодавства, що дозволяє 
ТВК поставити під сумнів результати підрахунку голосів виборців 
на виборчій дільниці;
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8) хто брав участь у транспортуванні виборчої документації від ДВК 
до ТВК;

9) чи траплялися випадки втрати або знищення виборчої докумен-
тації під час транспортування до ТВК (якщо так, де і що знищено/
втрачено);

10) чи траплялися випадки, коли ДВК намагалися під час безперерв-
ного засідання здати до районної ТВК виборчу документацію, яку 
вони повинні були насправді завозити здавати до міської, селищної 
чи сільської ТВК;

11) чи на запечатаних у ДВК пакетах з виборчою документацією, 
привезених до ТВК, були/є ознаки їх розпечатування (якщо так, то 
чи проводила ТВК повторний підрахунок голосів);

12) чи була змога усунути неточності в протоколі ДВК щодо підрахунку 
голосів без проведення перерахунку в ситуації, якщо в протоколі 
виявили неточності (якщо ні, то чому);

13) чи не робила ТВК перерви в своєму безперервному засіданні;
14) чи направляються члени окремих ДВК назад до себе на дільниці 

для складення протоколу з поміткою «Уточнений»;
15) чи члени ДВК, яких направлено назад на дільниці для складення 

протоколу з поміткою «Уточнений», не оформляють відповідного 
протоколу безпосередньо в приміщенні ТВК або поруч з ним (поза 
межами приміщення, в якому розташована їх ДВК);

16) чи ухвалює ТВК рішення про повторний підрахунок голосів (якщо 
так, то на підставі яких доказів й обставин ухвалюються подібні 
рішення);

17) чи під час проведення повторного підрахунку голосів (у разі його 
проведення) були присутні члени ДВК, які передавали відповідну 
виборчу документацію;

18) чи змінилася кількість голосів, відданих за конкретну партію/канди-
дата, у яких проводилося голосування, за результатами складення 
протоколу з поміткою «Уточнений» або за результатами проведення 
повторного підрахунку голосів (якщо так, то щодо кого з кандидатів/
партій відповідна кількість зменшилася та збільшилася і чому);

19) чи мали місце випадки, коли виборчу документацію до ТВК приво-
зили члени не тієї виборчої комісії, яка згідно із Виборчим кодексом 
наділена повноваженнями передавати відповідні документи до 
ТВК;
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20) чи мали місце випадки, коли після направлення членів ДВК для 
складання протоколу з поміткою «Уточнений», виборча докумен-
тація не залишалася в ТВК, а забиралася членами ДВК із собою;

21) чи траплялися випадки, коли члени ДВК залишали в приміщенні 
ТВК виборчу документацію і зникали в невідомому напрямку;

22) чи траплялися випадки, коли пакети з виборчою документацією до 
ТВК члени ДВК привозили і передавали в ящиках і члени комісії 
не розкривали таких ящиків та не перевіряли цілісності і комплек-
тності пакунків;

23) чи траплялися під час безперервного засідання відкриті конфлікти 
та скандали за участю членів комісій та інших присутніх на засі-
данні осіб (якщо так, то з якого приводу вони виникали і між ким);

24) чи задовольнила ТВК скарги осіб, які зверталися до комісії;
25) чи ухвалювалися ТВК рішення щодо визнання голосування на 

конкретній виборчій дільниці недійсними (якщо так, то на якій діль-
ниці і що саме послугувало для цього підставою);

26) чи мали місце випадки, коли дані поданих до ТВК протоколів підра-
хунку голосів з виборчої дільниці не збігаються з даними, вклю-
ченими до копій таких протоколів, які надавалися в комісію пред-
ставниками інших партій/кандидатів.
Варто зазначити, що наведений перелік не є вичерпним. Він 

призначений, аби навіть спостерігач із мінімальним досвідом міг 
зрозуміти, на що звертати йому під час спостереження за роботою 
ТВК. Ознайомлення з цією інформацією дозволить забезпечити якісне 
спостереження та сприятиме проведенню чесних і прозорих місцевих 
виборів.
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РОЗДІЛ VII. 
ФІКСУВАННЯ ТА ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ 
ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Щоб скарга на порушення, яке було виявлене офіційним спостері-
гачем під час спостереження, була обґрунтованою та могла претен-
дувати на її задоволення, обов’язково треба подбати про докази, які 
свідчитимуть про наявність такого порушення. Саме тому спостерігач 
має вміти правильно фіксувати виявлене порушення.

• Що можна вважати порушенням виборчого законодавства?

Порушенням виборчого законодавства можна вважати рішення, 
дії або бездіяльність, які ухвалюються (вчиняються, допускаються) 
суб’єктами виборчого процесу та іншими особами, причетними до 
організації та проведення виборів, і які порушують норми Виборчого 
кодексу.

• Які є порушення виборчого законодавства залежно від наслідків  
їх вчинення?

Порушення виборчого законодавства можна розділити на три 
види:
1) Порушення, які прямо впливають на результати волевиявлення 

виборців;
2) Порушення, які хоч прямо і не впливають на результати волеви-

явлення виборців, однак за певних умов все ж можуть викривити 
результати виборів;

3) Порушення, які не впливають на результати волевиявлення 
виборців, проте створюють незручності в його здійсненні, спосте-
реженні за ним тощо.
Наприклад, прямо вплинути на результати голосування на 

виборчій дільниці можуть голосування однією особою понад одного 
разу за кандидата в депутати чи на посаду сільського, селищного, місь-
кого голови, голосування особами, не включеними до списку виборців 
на відповідній дільниці тощо.

Водночас, заповнення секретарем ДВК протоколу підрахунку 
голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, яке заборонено 
Виборчим кодексом, прямо не може вплинути на результати виборів. 
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Проте у разі, якщо секретар ДВК виявиться зацікавленим у внесенні 
до протоколу підрахунку голосів неправдивих відомостей (наприклад, 
захоче завищити кількість голосів, відданих за одного кандидата 
завдяки зменшенню кількості голосів, відданих за інших кандидатів) 
та мотивованим до подібних дій сторонніми особами, то таке пору-
шення може безпосередньо вплинути на результати виборів на діль-
ниці. У разі подібних порушень системно, вони можуть спричинити 
геть інші результати вибори, на відмінну від виборів, які відбуваються 
без порушень.

До порушень, які не впливають на результати волевиявлення 
виборців, проте створюють незручності в його реалізації, можна 
віднести, наприклад, відсутність кількості кабін для таємного голосу-
вання і кількості скриньок, у разі порушення встановлених норм забез-
печення таким обладнанням.

• Які є способи фіксації фактів порушення виборчого законодавства 
та в чому між ними різниця?

Усі способи фіксації фактів порушення виборчого законодавства 
умовно можна розділити на основні та додаткові. Різниця між ними 
полягає в тому, що самостійне використання основних способів 
фіксації або ж їх використання в поєднанні з додатковими дозволяє 
в майбутньому ефективно здійснити оскарження таких порушень. 
Водночас використання лише додаткових способів фіксації порушень 
може призвести до того, що ефективно оскаржити ці порушення не 
вдасться.

• Які способи фіксації порушень виборчого законодавства є 
основними, а які — додатковими?

Основним способом фіксації фактів порушення виборчого законо-
давства є складення акту про виявлення порушення.

Додатковими способами порушення є показання свідків пору-
шень, світлини, звукозаписи, відеозаписи, висновки експертів, пись-
мові документи тощо.

• Як повинен діяти офіційний спостерігач від громадської 
організації в разі виявлення під час спостереження порушення 
виборчого законодавства?

Якщо спостерігач від громадської організації під час здійснення 
спостереження виявив порушення виборчого законодавства, то він 
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має його зафіксувати насамперед в контрольному листі спостере-
ження спостерігача, який упродовж усього часу спостереження він 
заповнює (веде). За змогою, офіційний спостерігач має зафіксувати 
виявлені порушення за допомогою запису на диктофон, фотографу-
вання чи фільмування на відеокамеру.

Залежно від конкретної ситуації, офіційний спостерігач може:
 • попередити порушника про відповідальність, до якої його 

притягнуть в разі завершення вчинення порушення (наприклад, 
безпідставне голосування за іншу особу);
 • повідомити про факт порушення присутнім, а також акценту-

вати увагу голови й інших членів комісії.
Якщо порушення, незважаючи на вжиті заходи з його запобігання, 

певна особа чи ДВК все ж вчинила, то спостерігач має фіксувати його, 
беручи участь у складенні складанні відповідного акту про виявлення 
порушення.

• Як саме офіційний спостерігач від громадської організації 
бере участь під час складання акту про порушення виборчого 
законодавства?

Залежно від конкретної ситуації на виборчій дільниці, де спосте-
рігач виявив порушення виборчого законодавства, він може взяти 
участь у складенні акту про порушення виборчого законодавства 
двома способами:

 • самостійно розпочати складати такого акту;
 • долучитися до складення такого акту, яке здійснюють інші 

особи, котрі згідно зі законодавством мають на це право (поста-
вити підпис в акті, якщо був свідком порушення, і повідомити свої 
персональні дані).

• Що повинен робити офіційний спостерігач зі складеним у 
належний спосіб актом про виявлення порушення?

Залежно від конкретної ситуації, такий акт спостерігач може як 
самостійно, так і з допомогою координатора від громадської органі-
зації або юриста подати до відповідної виборчої комісії, або до суду. 
Такий акт має бути поданий разом із відповідним зверненням до 
комісії чи суду. Подібне звернення може бути як усне, так і письмове. 
Проте воно буде результативним, якщо оформити письмово.
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• Як саме оскаржити порушення, яке виявив та зафіксував 
офіційний спостерігач від громадської організації?

Щоб оскаржити до відповідної виборчої комісії порушення, яке 
виявив та зафіксував офіційний спостерігач від громадської орга-
нізації, потрібно написати і подати в комісію відповідну скаргу. Щоб 
оскаржити виявлене порушення до суду, — підготувати і подати до суду 
адміністративний позов.

• У які терміни можна оскаржити порушення до виборчої комісії?

Скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення 
зі скаргою протягом двох днів після ухвалення рішення, вчинення дії 
чи бездіяльності суб’єктом оскарження, за винятком випадків, зазна-
чених у ч. 2 і ч. 3 ст. 66 Виборчого кодексу України.

Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може 
подаватися у строк, встановлений ч. 1 цієї статті, але не пізніше 22:00 
дня, що передує дню голосування.

Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів 
виборчих комісій, що мали місце у день голосування, під час підра-
хунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків 
голосування та/або під час транспортування виборчих документів, 
подається до виборчої комісії не пізніше наступного дня, коли було 
ухвалено рішення, вчинення дії або бездіяльності, але не пізніше часу 
прийняття відповідною виборчою комісією виборчих документів такої 
виборчої комісії відповідно до Кодексу.

Обчислення строку оскарження починається з наступного дня 
після дня ухвалення рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які 
оскаржуються.

Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в 
який мала бути, але не була вчинена дія, передбачена законом.

Строк подання скарги подовженню або поновленню не підлягає, 
окрім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків 
не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду 
скарги без розгляду відповідно до ч. 1 ст. 68 Кодексу.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання 
скарги виборчою комісією.

Зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою після 
її подання до виборчої комісії, спричинені виявленням обставин, не 
відомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою 
скаргою.
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Суб’єкт звернення зі скаргою повинен довести, що обставини, які 
зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на мить 
звернення зі скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою має право в межах строку подання 
скарги до виборчої комісії змінити вимоги скарги (змінити предмет 
оскарження без зміни підстав, збільшити або зменшити розмір вимог) 
шляхом подання письмової заяви.

Уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою (поправки, допо-
внення, внесені з метою надання більшої точності вимогам скарги без 
їх суттєвих змін) здійснюється шляхом подання письмової заяви не 
пізніше як за дві години до початку засідання виборчої комісії, на якому 
така скарга розглядатиметься.

Заяви про зміну або уточнення вимог скарги, подані після закін-
чення зазначених строків, а також щодо яких скаржник не довів, що 
обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були 
відомі йому на мить звернення зі скаргою, відхиляються, про що 
зазначається у рішенні виборчої комісії.

• Які вимоги до змісту і форми скарги? 

Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі і повинна 
містити:
1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;
2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення 

зі скаргою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу 
(юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, 
адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, 
його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну 
або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу елек-
тронної пошти, якщо такі відомі суб’єкту звернення;

4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі 

скаргою обґрунтовує свої вимоги;
6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухва-

лення якого вимагається від суб’єкта розгляду скарги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
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8) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка уповноважена 
бути представником відповідного суб’єкта, із зазначенням дати 
підписання.

• Як оскаржуються порушення виборчого законодавства до суду?

Особливості оскарження порушень в судовому порядку регулю-
ються Кодексом адміністративного судочинства України. У реаль-
ності більшість офіційних спостерігачів не є професійними юристами. 
Тому в кожній конкретній ситуації, коли виникає потреба правильного 
звернення до суду, допомогу їм у цьому надає юрист громадської 
організації.
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ВИТЯГИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВА

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 

Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Надання Центральній виборчій 
комісії інформації щодо переліку 
місцевих рад із зазначенням 
адміністративно-територіальних 
одиниць, що входять до їх складу, 
в кожній області України 
(частина дев’ята статті 194 
Кодексу)

До 6 липня 
2020 року 
включно

Центральний орган 
виконавчої влади, що 
забезпечує формування 
та реалізує державну 
регіональну політику, 
державну політику у 
сфері розвитку місце-
вого самоврядування, 
територіальної органі-
зації влади та адміні-
стративно-територіаль-
ного устрою

Подання до Центральної 
виборчої комісії рішення про 
визначення адміністративних 
центрів територіальних громад 
та затвердження територій тери-
торіальних громад для прийняття 
Центральною виборчою комісією 
рішення про призначення перших 
місцевих виборів депутатів 
сільських, селищних, міських рад 
і сільських, селищних, міських 
голів відповідних територіальних 
громад
(пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону 
України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення 
виборчого законодавства»)

До 26 липня 
2020 року 
включно

Кабінет Міністрів України
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Внесення до Центральної 
виборчої комісії подання щодо 
кандидатур до складу обласних, 
районних, міських, районних у 
місті Києві виборчих комісій 
(частина четверта статті 203 
Кодексу)

З 27 липня 
до 5 серпня 
2020 року 
включно

Обласні, районні, міські, 
районні у місті Києві 
(у разі їх відсутності 
у структурі відповідної 
політичної партії — 
міська міста Києва) 
організації політичних 
партій, зазначених 
у частині другій  
статті 203 Кодексу, а 
в разі їх відсутності 
у структурі відповідної 
політичної партії — 
обласна організація цієї 
політичної партії згідно 
з існуючим  адміністра-
тивно-територіальним 
устроєм

Проведення жеребкування щодо 
включення кандидатур до складу 
обласних, районних, міських, 
районних у місті Києві виборчих 
комісій 
(абзац четвертий частини третьої 
статті 203 Кодексу)

Центральна виборча 
комісія

Повідомлення Центральній 
виборчій комісії про місцезна-
ходження (адреси) приміщень 
обласних, районних, міських, 
районних у місті Києві виборчих 
комісій  
(пункт 1 частини першої статті 
211 Кодексу)

Органи державної влади 
та органи місцевого 
самоврядування, їх поса-
дові та службові особи
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Утворення (формування складу) 
обласних, районних, міських, 
районних у місті Києві виборчих 
комісій 
(частина четверта статті 203 
Кодексу, пункти 3, 6 розділу 
ІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо вдосконалення виборчого 
законодавства»)

До 10 серпня 
2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія

Оприлюднення рішення про 
утворення (формування складу) 
обласних, районних, міських, 
районних у місті Києві виборчих 
комісій у визначений комісією 
спосіб 
(частина п’ятнадцята статті 203 
Кодексу)

  Центральна виборча 
комісія

Скликання першого засідання 
обласних, районних, міських, 
районних у місті Києві виборчих 
комісій  
(абзац третій частини першої, 
частина третя статті 36 Кодексу)

  Голова, в разі його 
відсутності — заступник 
голови, а в разі відсут-
ності голови та його 
заступника — секретар 
обласних, районних, 
міських, районних у місті 
Києві виборчих комісій 

Призначення перших виборів 
депутатів районних, сільських, 
селищних, міських рад, сільських, 
селищних, міських голів 
(абзаци перший, другий частини 
сьомої статті 194, частина п’ята 
статті 195 Кодексу)

До 15 серпня  
2020 року 
включно

 Центральна виборча 
комісія

Оприлюднення рішення про 
призначення перших виборів 
депутатів районних, сільських, 
селищних, міських рад, сільських, 
селищних, міських голів
(частина сьома статті 195 
Кодексу)

Центральна виборча 
комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Внесення до міських (у містах 
з районним поділом, крім міста 
Києва) виборчих комісій подання 
щодо кандидатур до складу 
районних у місті виборчих комісій 
(частина сьома статті 203 
Кодексу)

До 20 серпня 
2020 року 
включно

Міські (міст з районним 
поділом) організації полі-
тичних партій, зазначені 
в частині другій статті 
203 Кодексу (у разі їх 
відсутності у структурі 
відповідної політичної 
партії — обласна орга-
нізація цієї політичної 
партії згідно з існуючим  
адміністративно-терито-
ріальним устроєм)

Внесення до районної виборчої 
комісії подання щодо кандидатур 
до складу сільських, селищних 
виборчих комісій у відповідному 
районі 
(частина VI ст. 203 Кодексу)

До 20 серпня 
2020 року 
включно

Районні організації полі-
тичних партій, зазначені 
в частині другій статті 
203 Кодексу (у разі їх 
відсутності у структурі 
відповідної політичної 
партії — обласна орга-
нізація цієї політичної 
партії згідно з існуючим 
адміністративно-терито-
ріальним устроєм)

Проведення жеребкування щодо 
включення кандидатур до складу 
районних у місті виборчих комісій 
(абзац четвертий частини третьої 
статті 203 Кодексу)

Міська (міст із районним 
поділом, окрім міста 
Києва) виборча комісія

Повідомлення міських (міст з 
районним поділом, крім міста 
Києва) виборчих комісій про 
місцезнаходження (адреси) 
приміщень для районних у місті 
виборчих комісій  
(пункт 1 частини першої статті 
211 Кодексу)

Органи державної влади 
та органи місцевого 
самоврядування, їх поса-
дові та службові особи
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Утворення (формування складу) 
районних у місті виборчих комісій 
(частина сьома статті 203 
Кодексу, пункти 3, 6 розділу 
ІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо вдосконалення виборчого 
законодавства»)

До 25 серпня 
2020 року 
включно

Міська (міст із районним 
поділом, крім міста 
Києва) виборча комісія

Оприлюднення рішення про 
формування складу районних у 
місті виборчих комісій 
(частина п’ятнадцята статті 203 
Кодексу)

  Міська (міст з районним 
поділом, крім міста 
Києва) виборча комісія

Скликання першого засідання 
районних у місті виборчих комісій  
(абзац третій частини першої, 
частина третя статті 36 Кодексу)

  Голова, в разі його 
відсутності — заступник 
голови, а в разі відсут-
ності голови та його 
заступника — секретар 
районних у місті 
виборчих комісій

Проведення жеребкування щодо 
включення кандидатур до складу 
сільських, селищних виборчих 
комісій 
(абзац четвертий частини третьої 
статті 203 Кодексу)

Районна виборча комісія 

Повідомлення районних 
виборчих комісій про місцезнахо-
дження (адреси) приміщень для 
сільських, селищних виборчих 
комісій 
(пункт 1 частини першої статті 
211 Кодексу)

Органи державної влади 
та органи місцевого 
самоврядування, їх поса-
дові та службові особи
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Формування складу сільських, 
селищних виборчих комісій 
у відповідному районі 
(частина шоста статті 203 
Кодексу, пункт 3 розділу 
ІІ “Прикінцеві та перехідні 
положення” Закону України 
“Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо вдосконалення виборчого 
законодавства”)

До 25 серпня 
2020 року 
включно

Районна виборча комісія 

Оприлюднення рішення про 
формування складу сільських, 
селищних виборчих комісій у 
визначений комісією спосіб 
(частина п’ятнадцята статті 203 
Кодексу)

  Районна виборча комісія 

Скликання першого засідання 
сільських селищних виборчих 
комісій  
(абзац третій частини першої, 
частина третя статті 36 Кодексу) 

  Голова, в разі його 
відсутності — заступник 
голови, а в разі відсут-
ності голови та його 
заступника — секретар 
сільських, селищних 
виборчих комісій 

Складання відповідно до 
середніх норм видатків єдиного 
кошторису видатків для підго-
товки і проведення чергових 
та перших виборів депутатів 
місцевих рад, сільських, 
селищних, міських голів із 
включенням до нього власних 
видатків та видатків дільничних 
виборчих комісій 
(частина шоста статті 210 
Кодексу)

Обласні, районні, міські, 
районні у містах, сільські, 
селищні виборчі комісії
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Оприлюднення рішення про 
зміни у складі обласних, 
районних, міських, районних 
у містах, сільських, селищних 
виборчих комісій у визначений 
відповідною територіальною 
виборчою комісією спосіб  
(частина п’ятнадцята статті 203 
Кодексу)

Відповідна виборча 
комісія 

Встановлення Порядку внесення, 
повернення та перерахування 
грошової застави на місцевих 
виборах  
(частина сьома статті 225 
Кодексу)

До 25 серпня 
2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія спільно 
з Міністерством фінансів 
України

Подання до територіальної 
виборчої комісії відомостей про 
кількість виборців, які мають 
право голосу на відповідних 
місцевих виборах, станом на 
1 серпня 2020 року 
(частина дев’ята статті 199 
Кодексу)

До 30 серпня 
2020 року

Відповідний орган 
ведення Державного 
реєстру виборців

Офіційне оголошення про 
початок виборчого процесу 
чергових та перших виборів депу-
татів місцевих рад, сільських, 
селищних, міських голів шляхом 
прийняття відповідних рішень  
(абзац другий частини восьмої 
статті 195 Кодексу)

До 30 серпня 
2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія

Оприлюднення рішень про 
оголошення початку виборчого 
процесу чергових та перших 
виборів депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних, міських 
голів у визначений комісією 
спосіб  
(абзац перший частини восьмої 
статті 195 Кодексу)

  Центральна виборча 
комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Оприлюднення на офіційному 
вебсайті Центральної виборчої 
комісії інформації про кількість 
виборців, які мають право голосу 
на виборах депутатів міської, 
сільської, селищної ради та/або 
міського голови, а також про 
виборчу систему, за якою прово-
дяться відповідні місцеві вибори
(абзац другий частини п’ятої 
статті 192 Кодексу)

До 30 серпня 
2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія

Встановлення Порядку відкриття 
і закриття рахунків виборчого 
фонду 
(частина друга статті 213 
Кодексу)

До 4 вересня 
2020 року 
включно

Національний банк 
України за погодженням 
з Центральною 
виборчою комісією

Відведення місць та обладнання 
стендів, дошок оголошень у 
людних місцях для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації 
(частина третя статті 53 Кодексу)

До 5 вересня 
2020 року 
включно

Місцеві органи 
виконавчої влади, 
органи місцевого 
самоврядування

Встановлення розцінок вартості 
одиниці друкованої площі та 
одиниці ефірного часу для прове-
дення передвиборної агітації за 
рахунок коштів виборчих фондів 
(абзац перший частини третьої 
статті 54 Кодексу)

До 5 вересня 
2020 року 
включно

Засоби масової 
інформації

Подання до Центральної 
виборчої комісії копії рішення 
вищого керівного органу 
політичної партії про участь її 
місцевих організацій у місцевих 
виборах (абзаци перший, третій 
частини першої статті 217 
Кодексу)

До 6 вересня 
2020 року 
включно

Політичні партії (далі 
— партії)
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Розміщення на офіційному 
вебсайті місцевої організації 
партії, а у разі його відсутності 
— на офіційному вебсайті партії 
повідомлення про час і місце 
проведення зборів, конференції 
місцевої організації партії з 
метою висування кандидатів у 
депутати обласних, районних, 
міських, районних у містах, сіль-
ських, селищних рад, кандидатів 
на посаду сільських, селищних, 
міських голів, порядок акреди-
тації на таких зборах, конференції 
представників засобів масової 
інформації, визначений його 
організаторами 
(частина третя статті 218 
Кодексу)

  Відповідна місцева орга-
нізація партії 

Повідомлення відповідної 
територіальної виборчої комісії 
у письмовій формі про дату, 
час і місце проведення зборів, 
конференції з метою висування 
кандидатів у депутати обласних, 
районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад 
(далі — кандидати в депутати), 
кандидатів на посаду сільських, 
селищних, міських голів  
(частина друга статті 218 
Кодексу)

  Відповідна місцева орга-
нізація партії 

Оприлюднення на офіційному 
вебсайті Центральної виборчої 
комісії інформації, що стосується 
загального інформаційного 
забезпечення місцевих виборів  
(частина друга статті 48 Кодексу)

До 6 вересня 
2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Визначення орієнтовної серед-
ньої кількості виборців у багато-
мандатних виборчих округах, що 
утворюються для проведення 
виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад (тери-
торіальних громад з кількістю 
виборців до 10 тисяч), на підставі 
відомостей Державного реєстру 
виборців про кількість виборців, 
які мають право голосу на відпо-
відних місцевих виборах 
(абзац перший частини дев’ятої 
статті 199 Кодексу)

До 6 вересня  
2020 року 
включно

Відповідна територі-
альна виборча комісія

Утворення територіальних 
виборчих округів з виборів 
депутатів обласних, районних, 
районних у місті рад, а також 
депутатів міських, сільських, 
селищних рад (територіальних 
громад з кількістю виборців 10 
тисяч і більше)  
(частина третя статті 201 
Кодексу)

До 6 вересня 
2020 року 
включно

Відповідна територі-
альна виборча комісія 
— обласна, районна, 
районна в місті, міська, 
сільська, селищна 
(територіальних громад 
з кількістю виборців 10 
тисяч і більше) виборча 
комісія

Оприлюднення рішення про утво-
рення територіальних виборчих 
округів з виборів депутатів 
обласних, районних, районних 
у місті рад, а також депутатів 
міських, сільських, селищних рад 
(територіальних громад з кіль-
кістю виборців 10 тисяч і більше) 
у визначений комісією спосіб  
(частина сьома статті 201 Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія 
— обласна, районна, 
районна в місті, міська, 
сільська, селищна 
(територіальних громад 
з кількістю виборців 10 
тисяч і більше) виборча 
комісія

Утворення багатомандатних 
виборчих округів з виборів 
депутатів сільської, селищної, 
міської (територіальної громади 
з кількістю виборців до 10 тисяч) 
ради 
(частина четверта статті 199 
Кодексу)

До 6 вересня 
2020 року 
включно

Відповідна територі-
альна виборча комісія 
— сільська, селищна, 
міська (територіальної 
громади з кількістю 
виборців до 10 тисяч) 
виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Оприлюднення переліку утво-
рених багатомандатних виборчих 
округів з виборів депутатів 
сільської, селищної, міської (тери-
торіальної громади з кількістю 
виборців до 10 тисяч) ради у 
спосіб, визначений територі-
альною виборчою комісією  
(частина восьма статті 199 Кодексу) 

  Відповідна територі-
альна виборча комісія 
— сільська, селищна, 
міська (територіальної 
громади з кількістю 
виборців до 10 тисяч) 
виборча комісія

Розміщення реквізитів рахунку 
для внесення грошової застави 
на місцевих виборах на офіцій-
ному вебсайті територіальної 
виборчої комісії та/або на стенді 
офіційних матеріалів такої комісії 
та передача їх до Центральної 
виборчої комісії для розміщення 
на її офіційному вебсайті 
(частина третя статті 225 Кодексу)

До 7 вересня 
2020 року 
включно

Відповідна територі-
альна виборча комісія

Опублікування у друкованих 
засобах масової інформації 
розцінки вартості однієї хвилини 
(секунди) ефірного часу: телераді-
оорганізації, які ведуть мовлення 
на загальнонаціональних 
каналах — у газетах «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр», 
регіональні та місцеві телераді-
оорганізації — у відповідних регіо-
нальних та місцевих друкованих 
засобах масової інформації  
(абзац перший частини першої 
статті 55 Кодексу)

До 8 вересня 
2020 року 
включно

Телерадіоорганізації, які 
мають намір розміщу-
вати матеріали передви-
борної агітації

Опублікування розцінок вартості 
одиниці друкованої площі: загаль-
нодержавні друковані засоби 
масової інформації — у газетах 
«Голос України» та «Урядовий 
кур’єр», регіональні та місцеві 
друковані засоби масової інфор-
мації — у відповідних друкованих 
засобах масової інформації  
(абзац перший частини четвертої 
статті 56 Кодексу)

До 8 вересня 
2020 року 
включно

Друковані засоби 
масової інформації, які 
мають намір розміщу-
вати матеріали передви-
борної агітації
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Оприлюднення на офіційному 
вебсайті Центральної виборчої 
комісії переліку партій, якими 
прийнято рішення про участь їх 
місцевих організацій у місцевих 
виборах 
(абзац четвертий частини першої 
статті 217 Кодексу)

До 9 вересня 
2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія

Визначення на підставі відо-
мостей Державного реєстру 
виборців станом на день початку 
виборчого процесу розміру 
грошової застави для кожного 
єдиного сільського, селищного, 
районного в місті, міського, 
районного, обласного виборчого 
округу 
(абзац п’ятий частини другої 
статті 225 Кодексу)

До 10 
вересня 

2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія

Оприлюднення на офіційному 
вебсайті Центральної виборчої 
комісії розміру грошової застави 
для кожного єдиного сільського, 
селищного, районного в місті, 
міського, районного, обласного 
виборчого округу та інформу-
вання про розмір грошової 
застави відповідних територі-
альних виборчих комісій  
(абзац п’ятий частини другої 
статті 225 Кодексу)

  Центральна виборча 
комісія

Подання до органу ведення 
Реєстру виборцем заяви, перед-
баченої частинами третьою, 
четвертою статті 8 Закону 
України “Про Державний реєстр 
виборців”
(частина друга статті 19, 
частина третя статті 20 Закону 
України «Про Державний реєстр 
виборців»)

До 10 
вересня 

2020 року 
включно

Виборці
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Звернення до Центральної 
виборчої комісії з клопотанням 
про дозвіл мати офіційних 
спостерігачів на місцевих 
виборах  
(абзац перший частини першої 
статті 60 Кодексу)

До 14 
вересня 

2020 року 
включно

Громадська організація, 
до статутної діяльності 
якої належать питання 
виборчого процесу 
та спостереження за 
ним, зареєстрована в 
установленому законом 
порядку

Прийняття рішення про надання 
дозволу громадській організації 
мати офіційних спостерігачів 
на місцевих виборах або про 
відмову в наданні такого дозволу  
(абзац перший частини другої 
статті 60 Кодексу)

  Центральна виборча 
комісія

Видача представнику громад-
ської організації копії рішення про 
надання дозволу мати офіційних 
спостерігачів або про відмову в 
наданні такого дозволу 
(абзац другий частини другої 
статті 60 Кодексу)

  Центральна виборча 
комісія

Оприлюднення на офіційному 
вебсайті Центральної виборчої 
комісії переліку громадських 
організацій, яким надано дозвіл 
мати офіційних спостерігачів на 
місцевих виборах  
(частина третя статті 60 Кодексу)

  Центральна виборча 
комісія

Розміщення на офіційному 
вебсайті Центральної виборчої 
комісії роз’яснення щодо забо-
рони надання грошових коштів 
чи безоплатно або на пільгових 
умовах товарів, послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерей, 
інших матеріальних цінностей 
(непрямого підкупу)  
(частина сьома статті 57 
Кодексу)

До 15 
вересня 

2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія



106

Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Висування кандидатів у депутати, 
кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови  
(стаття 11, частини перша — 
третя статті 216 Кодексу)

З 15 до 24 
вересня 

2020 року 
включно

Місцеві організації 
партії, зареєстровані в 
установленому законом 
порядку, з урахуванням 
обмежень частини 
третьої статті 216 
Кодексу, громадяни 
України шляхом 
самовисування 

Подання до відповідних тери-
торіальних виборчих комісій 
відомостей щодо зареєстрованих 
партій та їх місцевих організацій 
із зазначенням керівників таких 
партій та місцевих організацій 
(частина п’ята статті 218 
Кодексу)

До 19 
вересня 

2020 року 
включно

Центральний орган 
виконавчої влади, що 
реалізує державну полі-
тику у сфері реєстрації 
(легалізації) об’єднань 
громадян

Інформування відповідних 
територіальних виборчих комісій 
у разі зміни керівників партій та 
місцевих організацій партій  
(частина п’ята статті 218 
Кодексу)

Центральний орган 
виконавчої влади, що 
реалізує державну полі-
тику у сфері реєстрації 
(легалізації) об’єднань 
громадян

Затвердження форми та кольору 
виборчого бюлетеня для кожних 
місцевих виборів  
(частина перша статті 240 
Кодексу)

До 24 
вересня 

2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія 

Затвердження форми протоколу 
дільничної виборчої комісії про 
підрахунок голосів виборців на 
виборчій дільниці
(абзац другий частини першої 
статті 251 Кодексу)

До 24 
вересня 

2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання до відповідної територі-
альної виборчої комісії доку-
ментів для реєстрації кандидатів 
у депутати, кандидатів на посаду 
сільського, селищного, міського 
голови  
(частина друга статті 227, 
частина друга 
статті 228, частина друга статті 
229 Кодексу)

До 24 
вересня 

2020 року 
включно

Представник місцевої 
організації партії, уповно-
важений на підставі 
довіреності від місцевої 
організації партії; 
кандидат у депутати, 
висунутий шляхом 
самовисування; 
кандидат на посаду сіль-
ського, селищного, місь-
кого голови, висунутий 
шляхом самовисування

Подання до обласної, районної, 
районної у місті, міської, сіль-
ської, селищної (територіальної 
громади з кількістю виборців 10 
тисяч і більше) виборчої комісії 
заяви про реєстрацію представ-
ника місцевої організації партії з 
правом дорадчого голосу (далі 
— представник) у відповідній 
виборчій комісії, а також копії 
рішення керівного органу цієї 
місцевої організації партії про 
затвердження відповідної канди-
датури представника з доданими 
до них документами 
(частина третя статті 236 
Кодексу)

Місцева організація 
партії, яка висунула 
кандидатів у депутати в 
єдиному багатомандат-
ному виборчому окрузі

Реєстрація представника 
місцевої організації партії та 
видача посвідчень
(частина четверта статті 236 
Кодексу)

Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання до відповідної терито-
ріальної виборчої комісії заяви 
про відкликання заяви про згоду 
балотуватися кандидатом у 
депутати, кандидатом на посаду 
сільського, селищного, міського 
голови від відповідної місцевої 
організації партії
(частина четверта  статті 227, 
частина четверта статті 228, 
частина п’ята статті 229 Кодексу)

  Особа, включена до 
відповідного виборчого 
списку кандидатів у 
депутати від місцевої 
організації партії; особа, 
включена до переліку 
кандидатів у депутати 
від місцевої організації 
партії;
особа, висунута 
кандидатом  на посаду 
сільського, селищного, 
міського голови від 
відповідної місцевої 
організації партії

Прийняття рішення про 
реєстрацію кандидата (канди-
датів) або про відмову в 
реєстрації 
(частина шоста статті 227, 
частина шоста статті 228, 
частина сьома статті 229 
Кодексу) 

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Видача копії рішення про 
реєстрацію кандидатів та відпо-
відних посвідчень кандидатів 
 (частина восьма статті 227, 
частина восьма статті 228, 
частина дев’ята статті 229 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Розміщення рішення про 
реєстрацію кандидатів на офіцій-
ному вебсайті (за наявності), 
вебсайтах відповідних місцевих 
рад (за наявності) або в інший 
визначений цими комісіями 
спосіб та/або на стенді офіційних 
матеріалів комісії 
(частина восьма статті 227, 
частина восьма статті 228, 
частина дев’ята статті 229 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Видача (направлення) копії 
рішення про відмову в реєстрації 
кандидата (кандидатів) в 
депутати, кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського 
голови представнику місцевої 
організації партії (у разі вису-
вання місцевою організацією 
партії) та кандидату в депутати, 
кандидату на посаду сільського, 
селищного, міського голови 
(у разі самовисування)  
(частина четверта статті 230 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Затвердження форми, порядку 
виготовлення, зберігання та 
передачі виборчим комісіям 
штампа “Вибув”
(абзац шостий частини першої 
статті 235,  
абзац п’ятий частини тринад-
цятої статті 242 Кодексу)

До 28 
вересня 

2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Внесення до відповідної терито-
ріальної виборчої комісії подання 
щодо кандидатур до складу 
дільничних виборчих комісій  
(частина четверта статті 204 
Кодексу)

До 30 
вересня 

2020 року 
включно

Місцева організація 
політичної партії, про 
утворення депутатської 
фракції якої оголошено 
на першій черговій сесії 
Верховної Ради України 
поточного скликання;  
місцева організація 
політичної партії, яка 
уклала угоду про 
політичну співпрацю на 
відповідних місцевих 
виборах з депутатською 
групою, про утворення 
якої оголошено на сесії 
Верховної Ради України 
не пізніше 1 січня року, 
в якому відбуваються 
вибори; 
місцева організація 
партії, від якої зареєстро-
вано кандидатів у депу-
тати обласної, районної, 
районної у місті ради, 
а також сільської, 
селищної, міської ради 
(територіальної громади 
з кількістю виборців 
10 тисяч і більше);
кандидат у депутати 
в багатомандатному 
виборчому окрузі 
з виборів депутатів сіль-
ської, селищної, міської 
(територіальної громади 
з кількістю виборців до 
10 тисяч) рад, кандидат 
на посаду сільського, 
селищного, міського 
голови
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Оприлюднення відомостей 
про реєстрацію кандидатів у 
депутати в багатомандатних 
виборчих округах з виборів 
депутатів сільських, селищних, 
міських рад (територіальних 
громад з кількістю виборців до 
10 тисяч), кандидатів на посаду 
сільських, селищних, міських 
голів у визначений відповідною 
комісією спосіб  
(частина сьома статті 228, 
частина восьма  
статті 229 Кодексу) 

До 2 жовтня 
2020 року 
включно

Відповідна територі-
альна виборча комісія

Подання до органу ведення 
Державного реєстру виборців 
відомостей, передбачених 
статтею 22 Закону України “Про 
Державний реєстр виборців”
(частина друга статті 27 Закону 
України “Про Державний реєстр 
виборців”)

2 жовтня 
2020 року

Керівники органів, 
закладів, установ, зазна-
чених у статті 22 Закону 
України “Про Державний 
реєстр виборців”, 
командири військових 
частин (формувань), 
сільські, селищні, міські 
голови або інші посадові 
особи, які згідно із 
законом здійснюють їх 
повноваження

Початок передвиборної агітації 
(частина перша статті 52 
Кодексу)

  Місцева організація 
партії, кандидати в 
депутати, кандидати 
на посаду сільського, 
селищного, міського 
голови

Повідомлення відповідній тери-
торіальній виборчій комісії про 
відкриття рахунка виборчого 
фонду та його реквізити 
(частина шоста статті 213 
Кодексу)

  Банк, в якому відкрито 
рахунок виборчого 
фонду
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання до обласної, районної, 
районної у місті, міської, сіль-
ської, селищної (територіальної 
громади з кількістю виборців 10 
тисяч і більше) виборчої комісії 
заяви про реєстрацію уповно-
важених осіб місцевої організації 
партії та копії рішення керівного 
органу цієї місцевої організації 
партії про затвердження списку 
уповноважених осіб цієї орга-
нізації партії з доданими до них 
документами  
(пункт 4 частини другої статті 
206, частина шоста статті 236 
Кодексу)

  Місцева організація 
партії, яка висунула 
кандидатів у депутати 
в єдиному багатоман-
датному виборчому 
окрузі

Реєстрація уповноважених осіб 
місцевої організації партії та 
видача посвідчень  
(частина сьома статті 236 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Звернення до відповідної тери-
торіальної виборчої комісії із 
заявою про складення повно-
важень відповідно представника, 
уповноваженої особи організації 
партії 
(частина дев’ята статті 236 
Кодексу)

  Представник, уповно-
важена особа місцевої 
організації партії

Звернення до відповідної тери-
торіальної виборчої комісії із 
заявою та іншими документами 
про відкликання представника чи 
уповноваженої особи організації 
партії та про затвердження іншої 
кандидатури замість відкликаної 
(частина десята статті 236 
Кодексу)

  Керівний орган місцевої 
організації партії, який 
прийняв рішення про 
затвердження пред-
ставника, уповноваженої 
особи місцевої органі-
зації партії
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Прийняття рішення про скасу-
вання реєстрації представника 
чи уповноваженої особи місцевої 
організації партії, кандидати в 
депутати від якої зареєстровані 
в єдиному багатомандатному 
виборчому окрузі, та в разі 
подання відповідних документів 
— про реєстрацію іншої особи 
представником, уповноваженою 
особою місцевої організації партії 
(частина одинадцята статті 236 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Видача представнику місцевої 
організації партії копії рішення 
про скасування реєстрації 
представника, уповноваженої 
особи цієї місцевої організації 
партії та (у разі прийняття такого 
рішення) про реєстрацію іншої 
особи відповідно представником, 
уповноваженою особою  
(частина одинадцята статті 236 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Внесення до відповідної терито-
ріальної виборчої комісії подання 
щодо реєстрації довірених осіб 
кандидата в депутати, кандидата 
на посаду сільського, селищного, 
міського голови
(частина шоста статті 238 
Кодексу)

  Кандидат у депутати, 
кандидат на посаду 
сільського, селищного, 
міського голови

Реєстрація довірених осіб канди-
дата в депутати, кандидата на 
посаду сільського, селищного, 
міського голови та видача їм 
посвідчень 
(абзац п’ятий частини шостої 
статті 238 Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Звернення до територіальної 
виборчої комісії із заявою про 
припинення повноважень своїх 
довірених осіб 
(абзац перший частини десятої 
статті 238 Кодексу)

  Кандидат у депутати, 
кандидат на посаду 
сільського, селищного, 
міського голови

Звернення до територіальної 
виборчої комісії із заявою про 
складення повноважень дові-
реної особи
(абзац перший частини десятої 
статті 238 Кодексу)

  Довірена особа 
кандидата в депутати, 
кандидата на посаду 
сільського, селищного, 
міського голови

Прийняття рішення про скасу-
вання реєстрації довіреної особи 
кандидата в депутати, кандидата 
на посаду сільського, селищ-
ного, міського голови та в разі 
подання відповідних документів 
— про реєстрацію іншої особи 
довіреною особою. Надсилання 
(видача) копії рішення кандидату 
та довіреній особі, щодо якої 
прийнято рішення 
(абзац другий частини десятої 
статті 238 Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Звернення до територіальної 
виборчої комісії із заявою про 
відмову від балотування, засвід-
ченою в порядку, встановленому 
Законом України «Про нотаріат» 
або поданою особисто
(пункт 1 частини першої статті 
231 Кодексу)

До 5 жовтня 
2020 року 
включно

Кандидат у депутати, 
кандидат на посаду 
сільського, селищного, 
міського голови 
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Звернення до територіальної 
виборчої комісії щодо скасування 
реєстрації кандидата в депутати, 
кандидата на посаду сільського, 
селищного, міського голови 
відповідно до рішення організації 
партії, прийнятого у порядку, 
передбаченому її статутом  
(пункт 2 частини першої статті 
231 Кодексу)

До 5 жовтня 
2020 року 
включно

Місцева організація 
партії, яка висунула 
відповідного кандидата

Повідомлення відповідного 
кандидата, представника 
місцевої організації партії, яка 
висунула відповідного кандидата, 
про час розгляду питання про 
скасування реєстрації кандидата 
з підстав, передбачених пунк-
тами 3–8 частини першої статті 
231 Кодексу
(абзац  третій частини другої 
статті 231 Кодексу)

Відповідна територі-
альна виборча комісія

Прийняття рішення про скасу-
вання реєстрації кандидата в 
депутати, кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського 
голови на підставі відповідного 
звернення кандидата чи місцевої 
організації партії 
(абзац десятий частини першої 
статті 231 Кодексу)

До 6 жовтня 
2020 року 
включно

Відповідна територі-
альна виборча комісія

Прийняття рішення про скасу-
вання реєстрації кандидата в 
депутати, кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського 
голови з підстав, передбачених 
у пунктах 3–8 абзацу першого 
частини першої статті 231 
Кодексу
(абзаци перший, другий частини 
другої статті 231 Кодексу)

До 6 жовтня 
2020 року 
включно

Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Надання  представнику місцевої 
організації партії або відповід-
ному кандидату копії рішення про 
скасування реєстрації канди-
дата (кандидатів) у депутати, 
кандидата на посаду сільського, 
селищного, міського голови  
(частина третя статті 231 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Оприлюднення рішення про 
скасування реєстрації канди-
дата (кандидатів) у депутати, 
кандидата на посаду сільського, 
селищного, міського голови, про 
вибуття кандидата з балотування 
на офіційному вебсайті (за наяв-
ності) територіальної виборчої 
комісії, вебсайтах відповідних 
місцевих рад (за наявності) або 
в інший визначений комісією 
спосіб та/або на стенді офіційних 
матеріалів комісії 
(абзац перший частини п’ятої 
статті 231 Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Визначення жеребкуванням 
порядку розміщення у виборчому 
бюлетені з виборів депутатів 
обласної, районної, районної 
в місті ради, а також міської, 
сільської, селищної ради (тери-
торіальної громади з кількістю 
виборців 10 тисяч і більше) назв 
організацій партій, кандидати в 
депутати від яких зареєстровані 
відповідною територіальною 
виборчою комісією  
(абзац перший частини першої 
статті 241 Кодексу)

Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Затвердження тексту виборчого 
бюлетеня з виборів депутатів 
обласної, районної, міської, 
районної у місті, сільської, 
селищної ради та сільського, 
селищного, міського голови 
для голосування у відповід-
ному виборчому окрузі (далі — 
виборчий бюлетень) та встанов-
лення його ступеня захисту
(частина друга статті 240 
Кодексу)

До 7 жовтня 
2020 року 
включно

Відповідна територі-
альна виборча комісія

Утворення контрольної комісії, 
що здійснює контроль за виго-
товленням виборчих бюлетенів 
на підприємствах-виготовлю-
вачах, дотриманням вимог щодо 
знищення друкарських форм, 
технічних відходів, поліграфіч-
ного браку, помилково виготов-
лених виборчих бюлетенів  
(абзац другий частини третьої 
статті 242 Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Проведення жеребкування 
щодо визначення кандидатур, 
які підлягають включенню до 
складу відповідних дільничних 
виборчих комісій
(абзац дванадцятий частини 
першої статті 204 Кодексу)

До 8 жовтня 
2020 року 
включно

Відповідна міська чи 
районна в місті, сільська, 
селищна виборча комісія 

Повідомлення міської чи 
районної у місті, сільської, 
селищної виборчої комісії про 
місцезнаходження (адреси) 
приміщень для дільничних 
виборчих комісій  
(пункт 1 частини першої статті 
211 Кодексу)

  Органи державної влади, 
органи місцевого само-
врядування, їх посадові 
та службові особи

Утворення дільничних виборчих 
комісій  
(абзац перший частини першої 
статті 204 Кодексу) 

До 9 жовтня 
2020 року 
включно

Відповідна міська чи 
районна в місті, сільська, 
селищна виборча комісія 
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Оприлюднення рішення про 
утворення дільничних виборчих 
комісій з відомостями про їх 
склад у спосіб, визначений тери-
торіальною виборчою комісією
(частина сьома статті 204 
Кодексу)

  Територіальна виборча 
комісія, яка утворила 
дільничну виборчу 
комісію

Скликання першого засідання 
дільничної виборчої комісії 
(абзац третій частини першої, 
частина третя статті 36 Кодексу) 
 

  Голова, а в разі його 
відсутності — заступник 
голови, а в разі відсут-
ності голови та його 
заступника — секретар 
дільничної виборчої 
комісії

Оприлюднення рішення про 
зміни у складі дільничної 
виборчої комісії у визначений 
відповідною територіальною 
виборчою комісією спосіб 
(частина сьома статті 204 
Кодексу)

  Територіальна виборча 
комісія, що утворила 
дільничну виборчу  
комісію — відповідна 
міська чи районна в 
місті, сільська, селищна 
виборча комісія

Подання територіальній виборчій 
комісії відомостей про кіль-
кість виборців, включених до 
попередніх списків виборців на 
виборчих дільницях  
(абзац другий частини восьмої 
статті 240 Кодексу)

Орган ведення 
Державного реєстру 
виборців

Передача дільничній виборчій 
комісії звичайної виборчої 
дільниці попереднього списку 
виборців на паперовому носії та 
виготовлених іменних запрошень  
(частина перша статті 41 
Кодексу)

До 
13 жовтня 
2020 року 
включно

Орган ведення 
Державного реєстру 
виборців

Надання попереднього списку 
виборців для загального озна-
йомлення у приміщенні діль-
ничної виборчої комісії звичайної 
виборчої дільниці  
(частина перша статті 42 
Кодексу) 

  Дільнична виборча 
комісія звичайної 
виборчої дільниці
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання до Центральної 
виборчої комісії пропозицій щодо 
акредитації офіційних спосте-
рігачів від іноземних держав, 
міжнародних організацій 
(частина перша статті 59 
Кодексу)

До 
14 жовтня 
2020 року 
включно

Іноземні держави, 
міжнародні організації 
безпосередньо або 
через Міністерство 
закордонних справ 
України

Забезпечення виготовлення на 
підставі договору, укладеного з 
поліграфічним підприємством, 
виборчих бюлетенів з виборів 
депутатів обласної, міської (міст з 
районним поділом) ради та відпо-
відного міського голови  
(пункт 1 частини першої статті 
242 Кодексу)

До 
14 жовтня 
2020 року 
включно

Обласна, міська (міста 
з районним поділом) 
виборчі комісії 

Подання до органу ведення 
Державного реєстру виборців 
відомостей, передбачених 
статтею 22 Закону України “Про 
Державний реєстр виборців” 
(частина перша статті 28 Закону 
України “Про Державний реєстр 
виборців”)

14 жовтня 
2020 року

Керівники органів, 
закладів, установ, зазна-
чених у статті 22 Закону 
України «Про Державний 
реєстр виборців», 
командири військових 
частин (формувань), 
сільські, селищні, міські 
голови або інші посадові 
особи, які згідно із 
законом здійснюють їх 
повноваження

Отримання в упаковці підприєм-
ства-виготовлювача виготов-
лених виборчих бюлетенів з 
виборів депутатів обласної, 
міської (міст з районним 
поділом) ради та відповідного 
міського голови  
(пункт 1 частини першої статті 
242 Кодексу)

До 
15 жовтня 
2020 року 
включно

Обласна, міська (міста 
з районним поділом) 
виборчі комісії
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Надсилання або доставка в 
інший спосіб кожному виборцю 
іменного запрошення  
(частина друга статті 42, пункт 
4 частини другої статті 207, 
частина перша статті 247 
Кодексу)

До 
15 жовтня 
2020 року 
включно

Дільнична виборча 
комісія звичайної 
виборчої дільниці

Подання дільничній виборчій 
комісії спеціальної виборчої діль-
ниці відомостей щодо громадян 
України, які згідно зі статтею 7 
Кодексу мають право голосу на 
відповідних місцевих виборах та 
на день проведення цих виборів 
перебуватимуть у відповідному 
стаціонарному закладі охорони 
здоров’я  
(частини третя – п’ята статті 45 
Кодексу)

До 
15 жовтня 
2020 року 
включно

Керівник стаціонар-
ного закладу охорони 
здоров’я

Подання розпоряднику коштів 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду місцевої 
організації партії проміжного 
фінансового звіту за період з 
дня відкриття накопичувального 
рахунку виборчого фонду до 
десятого дня до дня голосування  
(абзац перший частини четвертої 
статті 214 Кодексу)

До 
16 жовтня 
2020 року 
включно

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 
місцевої організації 
партії

Складання списку виборців на 
спеціальній виборчій дільниці, 
утвореній у стаціонарному 
закладі охорони здоров’я  
(частина шоста статті 30, частина 
друга статті 45 Кодексу)

До 
17 жовтня 
2020 року 
включно

Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці

Передача відповідному органу 
ведення Державного реєстру 
виборців відомостей про вклю-
чених до списку виборців на 
спеціальній виборчій дільниці 
виборців 
(абзац перший частини шостої 
статті 45 Кодексу)

  Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Забезпечення виготовлення на 
підставі договору, укладеного з 
поліграфічним підприємством, 
виборчих бюлетенів з виборів 
депутатів районної, міської (міст 
без районного поділу), районної 
в місті (у містах, в яких утворені 
районні у місті ради) ради та 
відповідного міського голови  
(пункт 2 частини першої статті 
242 Кодексу)

До 
17 жовтня 
2020 року 
включно

Районна, міська (міст 
без районного поділу), 
районна в місті (у містах, 
в яких утворені районні 
у місті ради) виборча 
комісія

Отримання в упаковці підприєм-
ства-виготовлювача виготов-
лених виборчих бюлетенів з 
виборів депутатів районної, 
міської (міст без районного 
поділу), районної в місті (у містах, 
в яких утворені районні у місті 
ради) ради та відповідного місь-
кого голови  
(пункт 2 частини першої статті 
242 Кодексу)

До 
18 жовтня 
2020 року 
включно

Районна, міська (міст 
без районного поділу), 
районна в місті (у містах, 
в яких утворені районні 
у місті ради) виборча 
комісія 

Передача в упаковці підприєм-
ства-виготовлювача відповідним 
сільським, селищним, міським 
виборчим комісіям виборчих 
бюлетенів з виборів депутатів 
обласної ради  
(пункт 1 частини четвертої статті 
242 Кодексу)

До 
18 жовтня 
2020 року 
включно

Обласна виборча комісія

Подання до відповідної територі-
альної виборчої комісії проміж-
ного фінансового звіту за період 
з дня відкриття накопичуваль-
ного рахунку виборчого фонду 
місцевої організації партії до 
десятого дня до дня голосування  
(абзац другий частини четвертої 
статті 214 Кодексу)

До 
19 жовтня 
2020 року 
включно

Розпорядник коштів 
накопичувального 
рахунку виборчого 
фонду місцевої органі-
зації партії 
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання до відповідної тери-
торіальної виборчої комісії 
проміжного фінансового звіту за 
період з дня відкриття поточ-
ного рахунку виборчого фонду 
кандидата в депутати, кандидата 
на посаду сільського, селищного, 
міського голови до десятого дня 
до дня голосування  
(абзац перший частини шостої 
статті 214 Кодексу)

До 
19 жовтня 
2020 року 
включно

Розпорядник поточного 
рахунку виборчого 
фонду кандидата в 
депутати, кандидата 
на посаду сільського, 
селищного, міського 
голови

Письмове повідомлення органів, 
уповноважених забезпечувати 
притягнення осіб, які вчинили 
порушення вимог законодавства, 
до передбаченої законом відпо-
відальності, про виявлення в ході 
аналізу проміжних фінансових 
звітів ознак порушення вимог 
законодавства
(частина восьма статті 214 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Оприлюднення відомостей 
проміжних фінансових звітів на 
офіційному вебсайті відповідної 
територіальної виборчої комісії 
(за наявності), вебсайті відпо-
відної місцевої ради (за наяв-
ності) або в інший визначений 
нею спосіб
(частина десята статті 214 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Оприлюднення відповідними 
місцевими організаціями партії 
проміжних фінансових звітів на 
своїх офіційних вебсайтах (за 
наявності) або в інший спосіб у 
мережі “Інтернет”
(частина десята статті 214 
Кодексу)

  Місцеві організації партії, 
які висунули виборчі 
списки та утворили 
власні виборчі фонди
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Прийняття рішення про акреди-
тацію офіційних спостерігачів 
від іноземних держав, міжна-
родних організацій та видача їм 
посвідчень 
(частини третя, четверта статті 59 
Кодексу)

До 
19 жовтня 
2020 року 
включно

Центральна виборча 
комісія

Внесення до відповідної терито-
ріальної виборчої комісії подання 
про реєстрацію офіційного 
спостерігача від місцевої органі-
зації партії, кандидата в депутати 
в багатомандатному виборчому 
окрузі, кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського 
голови 
(частина четверта статті 239 
Кодексу)

До 
19 жовтня 
2020 року 
включно

Кандидат, уповноважена 
особа місцевої органі-
зації партії у відповід-
ному багатомандатному 
окрузі, представник 
місцевої організації 
партії у відповідній 
територіальній виборчій 
комісії

Внесення до територіальної 
виборчої комісії подання про 
реєстрацію офіційного спосте-
рігача від громадської органі-
зації, якій надано дозвіл мати 
офіційних спостерігачів на відпо-
відних виборах
(частина п’ята статті 60 Кодексу)

До 
19 жовтня 
2020 року 
включно

Керівник (уповнова-
жений на підставі дові-
реності представник) 
громадської організації, 
якій надано дозвіл мати 
офіційних спостерігачів 
на відповідних виборах

Прийняття рішення про 
реєстрацію офіційного спостері-
гача у відповідному виборчому 
окрузі від організації партії, яка 
висунула виборчий список, 
кандидата в депутати в багато-
мандатному виборчому окрузі, 
кандидата на посаду сільського, 
селищного, міського голови, від 
громадської організації та видача 
відповідних посвідчень 
(частина шоста статті 60, частина 
п’ята статті 239 Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Звернення до територіальної 
виборчої комісії із письмовою 
заявою про припинення повнова-
жень офіційного спостерігача від 
організації партії, яка висунула 
виборчі списки, кандидата в 
депутати в багатомандатному 
виборчому окрузі, кандидата на 
посаду сільського, селищного, 
міського голови, громадської 
організації і подання документів 
для реєстрації офіційним спосте-
рігачем іншої особи  
(частина дванадцята статті 
60, частина десята статті 239 
Кодексу)

  Кандидат, уповноважена 
особа місцевої органі-
зації політичної партії у 
відповідному багато-
мандатному виборчому 
окрузі, представник 
місцевої організації 
політичної партії у 
відповідній територі-
альній виборчій комісії, 
керівник (уповнова-
жений на підставі дові-
реності представник) 
громадської організації

Звернення офіційного спосте-
рігача до відповідної територі-
альної виборчої комісії із пись-
мовою заявою про складення 
своїх повноважень  
(частина тринадцята статті 60, 
частина одинадцята  
статті 239 Кодексу)

  Офіційний спостерігач 
від організації партії, яка 
висунула виборчі списки, 
кандидата в депутати 
в багатомандатному 
виборчому окрузі, 
кандидата на посаду 
сільського, селищного, 
міського голови, громад-
ської організації

Прийняття рішення про скасу-
вання реєстрації офіційного 
спостерігача від місцевої органі-
зації партії, яка висунула виборчі 
списки, кандидата в депутати в 
багатомандатному виборчому 
окрузі, кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського 
голови, від громадської органі-
зації та видача або направлення 
копії рішення відповідно уповно-
важеній особі організації партії у 
відповідному виборчому окрузі, 
кандидату, керівнику відповідної 
громадської організації 
(частина тринадцята статті 60, 
частина одинадцята  
статті 239 Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання до дільничної виборчої 
комісії звичайної виборчої 
дільниці або безпосередньо до 
органу ведення Державного 
реєстру виборців заяви про 
уточнення попереднього списку 
виборців, у тому числі про 
включення або виключення зі 
списку себе особисто або інших 
осіб, а також щодо наявності або 
відсутності відміток про постійну 
нездатність виборця пересува-
тися самостійно  
(абзац другий частини третьої, 
частина п’ята статті 42 Кодексу)

До 
19 жовтня 
2020 року 
включно

Виборець

Розгляд заяви про уточнення 
попереднього списку виборців  
(частина п’ята статті 42 Кодексу)

  Дільнична виборча 
комісія звичайної 
виборчої дільниці

Направлення до відповідного 
органу ведення Державного 
реєстру виборців рішення 
дільничної виборчої комісії щодо 
передачі заяви виборця про 
уточнення попереднього списку 
виборців разом з доданими до 
неї документами (копіями доку-
ментів)  
(частина шоста статті 42 
Кодексу)

  Дільнична виборча 
комісія звичайної 
виборчої дільниці

Видача рішення дільничної 
виборчої комісії про передачу 
до органу ведення Державного 
реєстру виборців заяви про 
уточнення попереднього списку 
виборців особі, яка подала таку 
заяву, а також надсилання особі, 
якої це рішення стосується (якщо 
така особа не є особою, яка пода-
вала заяву)  
(частина шоста статті 42 
Кодексу)

  Дільнична виборча 
комісія звичайної 
виборчої дільниці
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання рішення суду про 
внесення змін до списку 
виборців до відповідного органу 
ведення Державного реєстру 
виборців або до відповідної 
дільничної виборчої комісії для 
негайного направлення до такого 
органу  
(частина дев’ята статті 42 
Кодексу) 

До 
19 жовтня 
2020 року 
включно

Виборець

Забезпечення виготовлення на 
підставі договору, укладеного з 
поліграфічним підприємством, 
виборчих бюлетенів для голосу-
вання відповідно з виборів депу-
татів сільської, селищної ради та 
сільського, селищного голови 
(пункт 3 частини першої статті 
242 Кодексу) 

До 
19 жовтня 
2020 року 
включно

Сільська, селищна 
виборча комісія

Передача в упаковці підприєм-
ства-виготовлювача відповідним 
сільським, селищним, міським 
виборчим комісіям виборчих 
бюлетенів з виборів депутатів 
районної ради  
(пункт 2 частини четвертої статті 
242 Кодексу)

До 
20 жовтня 
2020 року 
включно

Районна виборча комісія 

Передача в упаковці підприєм-
ства-виготовлювача відповідним 
районним у місті виборчим 
комісіям виборчих бюлетенів 
з виборів депутатів обласної, 
районної, міської ради у терито-
ріальних або багатомандатних 
виборчих округах, міського 
голови  
(пункт 3 частини четвертої статті 
242 Кодексу)

До 
20 жовтня 
2020 року 
включно

Міська (міст з районним  
поділом) виборча комісія 
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Отримання в упаковці підпри-
ємства-виготовлювача виборчих 
бюлетенів з виборів депутатів 
сільської, селищної ради та сіль-
ського, селищного голови 
(пункт 3 частини першої статті 
242 Кодексу)

До 
20 жовтня 
2020 року 
включно

Сільська, селищна 
виборча комісія

Подання рішення суду про 
внесення змін до списку 
виборців до відповідної діль-
ничної виборчої комісії пізніше як 
за п’ять днів до дня голосування 
(частина дев’ята статті 42 
Кодексу) 

З 20 жовтня 
2020 року 

Виборець

Передача дільничним виборчим 
комісіям виборчих бюлетенів 
з виборів міського голови, 
депутатів міської ради, депутатів 
районної в місті ради (у містах, 
де утворені районні в місті ради), 
депутатів районної, обласної 
ради у відповідному виборчому 
окрузі (крім міста Києва), бланків 
протоколів про підрахунок 
голосів виборців на виборчій 
дільниці, інформаційних буклетів 
та інформаційних плакатів 
місцевих організацій партій — 
суб’єктів виборчого процесу  
(пункт 1 частини п’ятої статті 242, 
пункт 10 частини другої статті 
206, частина шоста  
статті 233, частина шоста статті 
234 Кодексу)

Не раніше 
22 жовтня 
2020 року

Міська (міста без район-
ного поділу), районна в 
місті виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Передача дільничним виборчим 
комісіям виборчих бюлетенів з 
виборів сільського, селищного 
голови та депутатів сільської, 
селищної, районної ради, депу-
татів обласної ради у відповід-
ному виборчому окрузі, бланків 
протоколів про підрахунок 
голосів виборців на виборчій 
дільниці, інформаційних буклетів 
та інформаційних плакатів 
місцевих організацій партій — 
суб’єктів виборчого процесу 
(пункт 2 частини п’ятої статті 242, 
пункт 10 частини другої статті 
206, частина шоста  
статті 233, частина шоста 
статті 234 Кодексу)

Не раніше 
22 жовтня 
2020 року

Сільська, селищна 
виборча комісія 

Приймання виборчих бюлетенів 
дільничною виборчою комісією 
на її засіданні
(частина десята статті 242 
Кодексу)

Відповідна дільнична 
виборча комісія

Прийняття рішення про внесення 
змін до виборчого бюлетеня 
з відповідних виборів у разі 
скасування реєстрації кандидата 
в депутати в багатомандатному 
виборчому окрузі, кандидата на 
посаду сільського, селищного, 
міського голови або вибуття 
такого кандидата з балотування, 
скасування реєстрації усіх канди-
датів у депутати від місцевої 
організації партії у єдиному бага-
томандатному виборчому окрузі
(частина тринадцята статті 242 
Кодексу)

Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Письмове повідомлення відпо-
відної територіальної виборчої 
комісії, що прийняла рішення 
про внесення змін до виборчого 
бюлетеня, про проставлення на 
відповідному виборчому бюле-
тені штампа «Вибув»
(абзац шостий частини тринад-
цятої статті 242 Кодексу)

Відповідні дільничні 
виборчі комісії

Прийняття рішення про внесення 
змін до інформаційних плакатів 
та інформаційних  буклетів 
місцевих організацій партій — 
суб’єктів виборчого процесу 
на відповідних виборах  у разі 
прийняття територіальною 
виборчою комісією рішення про 
скасування реєстрації кандидата 
в депутати відповідної обласної, 
районної, районної у місті ради, 
а також міської, сільської, 
селищної ради (територіальної 
громади з кількістю виборців 10 
тисяч і більше) або вибуття його 
з балотування та негайна пере-
дача рішення всім дільничним 
виборчим комісіям з відповідних 
виборів одночасно зі штампом 
«Вибув»
(абзаци перший, сьомий частини 
першої статті 235 Кодексу)   

Відповідна територі-
альна виборча комісія 

Подання до дільничної виборчої 
комісії спеціальної виборчої діль-
ниці заяви про уточнення списку 
виборців  
(частини десята, одинадцята 
статті 45 Кодексу)

До 
22 жовтня 
2020 року 
включно

Виборець
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Прийняття за результатами 
розгляду заяви виборця щодо 
уточнення списку виборців на 
спеціальній виборчій дільниці 
рішення про внесення зміни до 
списку виборців або мотивова-
ного рішення про відмову в задо-
воленні заяви. 
(частина одинадцята статті 45 
Кодексу)

  Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці 

Видача виборцю копії рішення 
про внесення зміни до списку 
виборців або про відмову в задо-
воленні заяви 
(частина одинадцята статті 45 
Кодексу)

Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці

Передача відповідному органу 
ведення Державного реєстру 
виборців відомостей про 
виборців, включених до списку 
виборців на спеціальній виборчій 
дільниці або виключених зі 
списку 
(частина тринадцята статті 45 
Кодексу)

  Дільнична виборча 
комісія спеціальної 
виборчої дільниці

Передача уточненого списку 
виборців на паперовому носії 
дільничній виборчій комісії 
звичайної виборчої дільниці  
(частини четверта, п’ята статті 43 
Кодексу)

До 
22 жовтня 
2020 року 
включно

Орган ведення 
Державного реєстру 
виборців

Повідомлення відповідної 
дільничної виборчої комісії про 
включення виборця до списку 
виборців на іншій виборчій 
дільниці 
(частина п’ята статті 44 Кодексу)

Орган ведення 
Державного реєстру 
виборців
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Оприлюднення зведеної інфор-
мації про кількість виборчих 
бюлетенів, виготовлених для 
кожного 
територіального виборчого 
округу, на офіційному вебсайті 
відповідної територіальної 
виборчої комісії (за наявності), 
вебсайтах відповідних місцевих 
рад  
(за наявності) або в інший визна-
чений цими комісіями спосіб та/
або на стенді офіційних матері-
алів комісії
(абзац четвертий частини другої 
статті 242 Кодексу)

До 
23 жовтня 
2020 року 
включно

Територіальна виборча 
комісія, яка встановлює 
результати виборів 
відповідно обласної, 
районної, районної у 
місті, а також міської, 
сільської, селищної ради 
(територіальної громади 
з кількістю виборців 10 
тисяч і більше) 

Заборона оприлюднення чи 
поширення в інший спосіб 
результатів опитування 
громадської думки, пов’язаної 
з виборами, у тому числі щодо 
кандидатів, організацій партій 
— суб’єктів виборчого процесу 
(частина третя статті 50 Кодексу)

23, 24 
жовтня 

включно 

Підприємства, заклади, 
установи та органі-
зації, що проводять 
опитування громад-
ської думки, пов’язаної 
з виборами;
інформаційні агентства, 
засоби масової інфор-
мації в разі поширення 
результатів опитування 
громадської думки, 
пов’язаного з виборами

Завершення передвиборної 
агітації  
(частина перша статті 52 
Кодексу)

О 24 годині 
23 жовтня 
2020 року

Місцева організація 
партії, яка висунула 
кандидатів на відпо-
відних місцевих виборах, 
кандидати в депутати, 
кандидати на посаду 
сільського, селищного, 
міського голови

Зняття передвиборних агіта-
ційних матеріалів 
(частина чотирнадцята статті 57 
Кодексу)

З 24 години 
23 жовтня 
2020 року

Відповідні служби 
місцевих органів 
виконавчої влади, 
органів місцевого 
самоврядування
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання до дільничної виборчої 
комісії поштою або через інших 
осіб власноручно написаної 
заяви виборця з проханням 
забезпечити йому голосування 
за місцем перебування  
(пункт 2 частини третьої, частина 
п’ята статті 249 Кодексу)

До 20 години 
23 жовтня 
2020 року

Виборець, який тимча-
сово не здатний пере-
суватися самостійно 

Повідомлення дільничної 
виборчої комісії (письмово або 
особисто) про бажання виборця 
голосувати у приміщенні для 
голосування
(пункт 1 частини третьої статті 
249 Кодексу)

До 12 години 
24 жовтня 
2020 року

Виборець, стосовно 
якого у списку виборців 
зазначено відмітку 
про постійну нездат-
ність самостійно 
пересуватися

Передача відповідному органу 
ведення Державного реєстру 
виборців повідомлення про 
включення виборця до уточ-
неного списку виборців або 
виключення з нього на підставі 
рішення суду  
(частина четверта статті 44 
Кодексу)

  Дільнична виборча 
комісія звичайної 
виборчої дільниці

Виготовлення витягу із списку 
виборців для організації голосу-
вання виборців, не здатних пере-
суватися самостійно, за місцем їх 
перебування  
(абзац перший частини другої, 
частина третя статті 249 Кодексу)

24 жовтня 
2020 року

Дільнична виборча 
комісія

Надання витягу із списку 
виборців для організації голосу-
вання виборців, не здатних пере-
суватися самостійно, за місцем 
їх перебування для загального 
ознайомлення у приміщенні діль-
ничної виборчої комісії 
(абзац другий частини другої 
статті 249 Кодексу)

  Дільнична виборча 
комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Розподіл обов’язків членів 
дільничної виборчої комісії на 
день голосування (крім голови та 
секретаря комісії) 
(частина друга статті 247 
Кодексу)

24 жовтня 
2020 року

Дільнична виборча 
комісія

Внесення змін до уточненого 
списку виборців на підставі 
рішення суду, повідомлень 
органу ведення Державного 
реєстру виборців щодо усунення 
кратного включення виборця 
до списку виборців на виборчій 
дільниці
(частина перша статті 44 
Кодексу)

До 18 години
24 жовтня 
2020 року

Голова або заступник 
голови та секретар діль-
ничної виборчої комісії 
звичайної виборчої 
дільниці

Закриття списку виборців на 
спеціальній виборчій дільниці 
шляхом закреслення незапо-
внених граф списку виборців 
для внесення прізвищ виборців 
таким чином, щоб унеможливити 
внесення до списку додаткових 
виборців
(частина шістнадцята статті 45 
Кодексу)

24 жовтня 
2020 року 

Голова або заступник 
голови і секретар діль-
ничної виборчої комісії 
спеціальної виборчої 
дільниці

Прийняття рішення у разі необ-
хідності про збільшення складу 
дільничної виборчої комісії до 
його максимальної кількості, 
встановленої частиною третьою 
статті 204 Кодексу
(абзац другий частини восьмої 
статті 204 Кодексу)

До 24 
жовтня

 2020 року 
включно

Територіальна виборча 
комісія, яка утворила 
дільничну виборчу 
комісію
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Заборона оприлюднення 
результатів опитування виборців 
щодо їх волевиявлення під час 
голосування
(частина четверта статті 50 
Кодексу)

З 00 годин 
до 

20 години 
25 жовтня 
2020 року

Підприємства, заклади, 
установи та організації, 
що проводять опиту-
вання громадської 
думки, пов’язаної з 
виборами;
інформаційні агентства, 
засоби масової інфор-
мації в разі поширення 
результатів опитування 
громадської думки, 
пов’язаного з виборами

Проведення підготовчого засі-
дання дільничної виборчої комісії  
(частина третя статті 247 
Кодексу)

Не раніше  
7 год 15 хв 
25 жовтня 
2020 року

Дільнична виборча 
комісія

Передача відповідній територі-
альній виборчій комісії відо-
мостей про кількість виборців, 
які отримали виборчі бюлетені 
на виборчій дільниці, у порядку, 
встановленому Центральною 
виборчою комісією  
(частина п’ятнадцята статті 248 
Кодексу)

25 жовтня 
2020 року

Дільнична виборча 
комісія

Виправлення неточностей та 
технічних описок в уточненому 
списку виборців 
(частина восьма статті 44, 
частина вісімнадцята статті 45  
Кодексу)

25 жовтня 
2020 року

Голова або заступник 
голови чи секретар діль-
ничної виборчої комісії

Початок підсумкового засідання 
дільничної виборчої комісії  
(частина перша статті 250 
Кодексу)

Після 
20 години 
25 жовтня 
2020 року

Дільнична виборча 
комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Розгляд звернень, що надійшли 
до дільничної виборчої комісії в 
день виборів, заяв і скарг, щодо 
порушень, що мали місце під 
час проведення голосування на 
виборчій дільниці  
(частина одинадцята статті 36, 
частина четверта статті 250 
Кодексу)

Після 
20 години 
25 жовтня 
2020 року

Дільнична виборча 
комісія

Початок безперервного засі-
дання територіальної виборчої 
комісії, яке продовжується 
безперервно до встановлення 
підсумків голосування та 
результатів відповідних місцевих 
виборів у відповідному вибор-
чому окрузі  
(частина перша статті 254 
Кодексу)

О 20 годині 
25 жовтня 
2020 року

Територіальна виборча 
комісія 

Транспортування протоколів 
про підрахунок голосів виборців 
на виборчій дільниці разом з 
виборчою документацією до 
відповідних територіальних 
виборчих комісій у порядку, 
визначеному статтею 253 
Кодексу 
(абзац чотирнадцятий частини 
другої статті 250, частина десята 
статті 251 Кодексу)

  Дільничні виборчі комісії 

Припинення витрачання коштів 
з поточних рахунків виборчих 
фондів 
(абзац другий частини восьмої 
статті 213 Кодексу)

О 18 годині 
28 жовтня 
2020 року

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду

Перерахування коштів, не вико-
ристаних місцевою організацією 
партії, на накопичувальний 
рахунок відповідного виборчого 
фонду  
(абзац перший частини десятої 
статті 215 Кодексу)

До 
28 жовтня 
2020 року 
включно

Банк, у якому відкрито 
поточний рахунок вибор-
чого фонду організації 
партії
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Подання розпоряднику коштів 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду місцевої органі-
зації партії остаточного фінансо-
вого звіту  
(абзац перший частини п’ятої 
статті 214 Кодексу)

До 
30 жовтня 
2020 року 
включно

Розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду органі-
зації партії

Подання до відповідної територі-
альної виборчої комісії остаточ-
ного фінансового звіту 
(абзац другий частини п’ятої, 
абзац другий частини шостої 
статті 214 Кодексу)

До 1 листо-
пада 

2020 року 
включно

Розпорядник коштів 
накопичувального 
рахунку виборчого 
фонду місцевої органі-
зації політичної партії; 
розпорядник коштів 
поточного рахунку 
виборчого фонду 
кандидата у депутати, 
кандидата на посаду 
сільського, селищного, 
міського голови 

Письмове повідомлення органів, 
уповноважених забезпечувати 
притягнення осіб, які вчинили 
порушення вимог законодавства, 
до передбаченої законом відпо-
відальності, про виявлення в ході 
аналізу остаточних фінансових 
звітів ознак порушення вимог 
законодавства
(частина восьма статті 214 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Оприлюднення відомостей 
остаточних фінансових звітів 
на офіційному вебсайті тери-
торіальної виборчої комісії (за 
наявності), вебсайті відповідної 
місцевої ради (за наявності)  або 
в інший визначений відповідною 
комісією спосіб  
(частина десята статті 214 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Оприлюднення відповідними 
місцевими організаціями партії 
остаточних фінансових звітів на 
своїх офіційних вебсайтах (за 
наявності) або в інший спосіб у 
мережі “Інтернет”
(частина десята статті 214 
Кодексу)

  Місцеві організації партії, 
які висунули виборчі 
списки та утворили 
власні виборчі фонди

Встановлення підсумків голо-
сування з виборів депутатів 
обласної ради в межах терито-
ріального виборчого округу на 
підставі протоколів відповідних 
сільських, селищних, міських 
виборчих комісій про підсумки 
голосування в межах частини 
відповідного округу 
(пункт 1 частини першої, частина 
друга статті 255 Кодексу)

До 3 листо-
пада 

2020 року 
включно

Обласна виборча комісія 

Встановлення підсумків голосу-
вання з виборів депутатів міської 
ради (міста з кількістю виборців 
10 тисяч і більше) в межах тери-
торіального виборчого округу 
на підставі протоколів районних 
у місті виборчих комісій про 
підсумки голосування в межах 
частини відповідного округу 
(пункт 2 частини першої, частина 
друга статті 255 Кодексу)

До 3 листо-
пада 

2020 року 
включно

Міська (міста з кількістю 
виборців 10 тисяч і 
більше) виборча комісія 

Встановлення підсумків голо-
сування з виборів депутатів 
обласної ради, районної ради 
в територіальному виборчому 
окрузі 
(пункт 3 частини першої, частина 
друга статті 255 Кодексу)

До 3 листо-
пада 

2020 року 
включно

Сільська, селищна, 
міська виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Встановлення підсумків голо-
сування з виборів депутатів 
міської ради в територіальному 
виборчому окрузі чи його частині 
(у міській територіальній громаді 
з кількістю виборців 10 тисяч і 
більше) або в багатомандатних 
виборчих округах (у міській тери-
торіальній громаді з кількістю 
виборців до 10 тисяч), з виборів 
міського голови 
(пункт 4 частини першої, частина 
друга статті 255 Кодексу)

До 3 листо-
пада 

2020 року 
включно

Районна в місті виборча 
комісія

Встановлення результатів 
виборів депутатів обласної, 
районної, районної у місті ради, 
а також міської, сільської, 
селищної ради (територіальної 
громади з кількістю виборців 10 
тисяч і більше) у єдиному багато-
мандатному виборчому окрузі на 
підставі протоколів про підсумки 
голосування в межах територі-
альних виборчих округів з відпо-
відних місцевих виборів
(абзац перший частини першої 
статті 256 Кодексу)

До 6 листо-
пада 

2020 року 
включно

Обласна, районна, 
районна в місті, міська, 
сільська, селищна 
виборча комісія

Встановлення результатів голо-
сування з виборів депутатів 
сільської, селищної, міської 
ради (територіальної громади з 
кількістю виборців до 10 тисяч) 
у багатомандатних виборчих 
округах та з виборів сільського, 
селищного, міського голови 
у єдиному одномандатному 
виборчому окрузі на підставі 
протоколів дільничних виборчих 
комісій про підрахунок голосів 
виборців на виборчих дільницях 
з відповідних виборів
(пункт 1 частини першої, частина 
друга статті 268 Кодексу)

До 6 листо-
пада 

2020 року 
включно

Сільська, селищна, 
міська (міста без район-
ного поділу) виборча 
комісія 
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Встановлення результатів голо-
сування з виборів депутатів 
районної у місті ради на підставі 
протоколів дільничних виборчих 
комісій про підрахунок голосів 
виборців на виборчих дільницях 
(пункт 2 частини першої, частина 
друга статті 268 Кодексу)

До 6 листо-
пада 

2020 року 
включно

Районна в місті виборча 
комісія (у містах, де 
утворені районні у місті 
ради) 

Встановлення результатів голо-
сування з виборів депутатів 
міської ради, з виборів міського 
голови на підставі протоколів 
районних у місті виборчих комісій 
про підсумки голосування 
(пункт 4 частини першої, частина 
друга статті 268 Кодексу)

До 6 листо-
пада 

2020 року 
включно

Міська виборча комісія 
у місті з районним 
поділом 

Офіційне оприлюднення шляхом 
опублікування у відповідних 
місцевих друкованих засобах 
масової інформації результатів 
виборів депутатів обласної, 
міської, районної в місті, 
районної, селищної, сільської 
ради, сільських, селищних, 
міських голів, а також розмі-
щення їх на офіційному вебсайті 
комісії чи відповідної ради (за 
наявності) (частина перша статті 
282 Кодексу)

  Територіальна виборча 
комісія з відповідних 
місцевих виборів

Надсилання Центральній 
виборчій комісії повідомлення 
про підсумки голосування у 
відповідному виборчому окрузі  
(абзац другий частини вісімнад-
цятої статті 254 Кодексу) 

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Припинення повноважень 
дільничної виборчої комісії та 
припинення її діяльності  
(абзац чотирнадцятий частини 
другої статті 207 Кодексу)
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Прийняття рішення про пере-
рахування невикористаних 
коштів виборчого фонду місцевої 
організації партії на поточний 
банківський рахунок місцевої 
організації партії 
(абзац другий частини десятої 
статті 215 Кодексу)

  Керівний орган органі-
зації партії

Перерахування невикористаних 
місцевою організацією партії 
коштів виборчого фонду на 
поточний банківський рахунок 
місцевої організації партії  
(абзац другий частини десятої 
статті 215 Кодексу)

  Розпорядник накопичу-
вального рахунку вибор-
чого фонду місцевої 
організації партії

Перерахування невикористаних 
коштів виборчого фонду канди-
дата на поточний банківський 
рахунок відповідного кандидата  
(абзац третій частини десятої 
статті 215 Кодексу)

  Розпорядник поточного 
рахунку виборчого 
фонду кандидата

Повернення невикористаних 
територіальною виборчою комі-
сією на підготовку і проведення 
виборів бюджетних коштів  
(частина восьма статті 210 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Повернення грошової застави, 
внесеної місцевою організацією 
партії, яка висунула канди-
датів у депутати, або місцевою 
організацією відповідної партії 
вищого рівня, або кандидатом, 
який балотувався шляхом само-
висування, якщо за підсумками 
виборів місцева організація 
партії отримала право на участь у 
розподілі депутатських мандатів 
або кандидата визнано обраним
(частина п’ята статті 225 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Перерахування грошової застави 
внесеної місцевою організацією 
партії, яка висунула кандидатів 
у депутати, або місцевою органі-
зацією відповідної партії вищого 
рівня, або кандидатом, який 
балотувався шляхом самовису-
вання (крім тих, які за підсум-
ками виборів організації партії 
отримали право на участь в 
розподілі депутатських мандатів 
або кандидатів визнано обра-
ними) відповідно до сільського, 
селищного, районного у місті, 
міського, районного, обласного 
бюджету
(частина шоста статті 225 Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Перерахування у безспірному 
порядку не використаних 
місцевою організацією партії 
коштів виборчого фонду до 
відповідного місцевого бюджету 
(у разі неприйняття в установ-
лений строк керівним органом 
організації партії рішення про 
перерахунок розпорядником 
накопичувального рахунку 
виборчого фонду таких коштів на 
поточний банківський рахунок 
відповідної організації партії) 
(абзац другий частини десятої 
статті 215 Кодексу)

  Банк, у якому відкрито 
рахунок виборчого 
фонду місцевої органі-
зації партії

Перерахування у безспірному 
порядку невикористаних коштів 
виборчого фонду кандидата до 
відповідного місцевого бюджету 
(у разі неперерахування таких 
коштів розпорядником поточ-
ного рахунку виборчого фонду 
на поточний банківський рахунок 
відповідного кандидата)  
(абзац третій частини десятої 
статті 215 Кодексу)

  Банк, у якому відкрито 
поточний рахунок вибор-
чого фонду кандидата
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Складання та подання до відпо-
відної місцевої ради фінансо-
вого звіту про надходження та 
використання коштів відпо-
відного місцевого бюджету, 
отриманих як цільова субвенція з 
Державного бюджету України  
(частина дев’ята статті 210 
Кодексу)

  Відповідна територі-
альна виборча комісія

Завершення виборчого процесу  
(частина третя статті 196 
Кодексу)

  Суб’єкти виборчого 
процесу

Закриття рахунку виборчого 
фонду місцевої організації партії, 
кандидата  
(частина дев’ята статті 213 
Кодексу)

  Банк, у якому відкрито 
рахунок 
виборчого фонду

Передача виборчої та іншої доку-
ментації до відповідної місцевої 
державної архівної установи 
(частина перша статті 73 
Кодексу)

  Територіальна виборча 
комісія

Подання до територіальної 
виборчої комісії з відповідних 
місцевих виборів заяви про 
реєстрацію депутатом обласної, 
районної, міської, районної в 
місті, сільської, селищної ради, 
сільським, селищним міським 
головою та документів, визна-
чених частиною першою статті 
283 Кодексу 
(частина перша статті 283 
Кодексу)

Особа, обрана депутатом 
обласної, районної, 
міської, районної в місті, 
сільської, селищної ради, 
сільським, селищним, 
міським головою

Прийняття рішення про 
реєстрацію депутата обласної, 
районної, міської, районної в 
місті, сільської, селищної ради, 
сільського, селищного, міського 
голови
(частина третя статті 283 
Кодексу)

Територіальна виборча 
комісія з відповідних 
місцевих виборів
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Зміст заходу, визначений 
Виборчим Кодексом 

Календарна 
дата

Суб’єкт виконання 
заходу

Надсилання до Центральної 
виборчої комісії копій рішень, 
прийнятих відповідно до частин 
третьої та четвертої статті 283 
Кодексу
(частина сьома статті 283 
Кодексу)

Відповідна територі-
альна виборча комісія

Відшкодування кредиторської 
заборгованості територіальних 
виборчих комісій після скла-
дення фінансового звіту за умови 
незавершеного фінансування 
місцевих виборів у межах коштів 
відповідного місцевого бюджету, 
отриманих як цільова субвенція з 
Державного бюджету України
(частина одинадцята статті 210 
Кодексу)

До 31 грудня  
2020 року

Кабінет Міністрів України
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ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ 
ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ВИБОРІВ

Постанова
Кабінету міністрів України

від 14 вересня 2020 р. № 846

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення протиепідемічних 
заходів під час організації та проведення виборів на період дії карантину 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Під час проведення заходів передвиборної агітації, зокрема 
шляхом встановлення агітаційних наметів, роздачі друкованих агіта-
ційних матеріалів, особи, які безпосередньо залучені до таких заходів, 
повинні використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема 
респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлені самостійно, дотримуватися санітарно-гігієнічних та проти-
епідемічних вимог.

3. Центральна виборча комісія, окружна, територіальна та діль-
нична виборчі комісії (далі — виборча комісія) забезпечують органі-
зацію підготовки та проведення відповідних виборів із дотриманням 
санітарних норм та правил, протиепідемічних заходів, затверджених 
цим Порядком.

4. Перед початком роботи голова окружної, територіальної, діль-
ничної виборчої комісії, в разі його відсутності — заступник голови 
виборчої комісії, а в разі відсутності голови та його заступника — 
секретар комісії визначає відповідальну особу, яка проводить опиту-
вання щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та 
температурний скринінг:

усім особам, які заходять до приміщень для голосування та примі-
щень виборчих комісій, перед входом до таких приміщень;

усім особам, які беруть участь в організації голосування виборців 
за місцем перебування;

залученим до виконання обов’язків під час виборчого процесу 
поліцейським, працівникам органів, закладів, установ, на території яких 
розташовані приміщення для голосування та приміщення виборчих 
комісій.
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У разі виявлення у особи підвищення температури тіла понад 37,2 
°С та/або симптомів респіраторних захворювань такій особі реко-
мендовано утриматися від відвідування приміщення виборчої комісії, 
приміщення для голосування, участі в організації голосування виборців 
за місцем перебування та звернутися за медичною допомогою.

5. Під час проведення підготовки до виборів за можливості обмеж-
уються масові заходи у закритих приміщеннях.

Обмеження, пов’язані з відвідуванням закладів освіти, на території 
яких розташовуються приміщення виборчих комісій та приміщення 
для голосування, не поширюються на суб’єктів та інших осіб, які забез-
печують виборчий процес.

6. На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для 
голосування:

обладнуються місця із спиртовмісними дезинфікуючими (антисеп-
тичними) засобами для рук (стійки, станції, настінні диспенсери тощо);

розміщуються інформаційні матеріали щодо протиепідемічних 
заходів, що впроваджуються.

7. Біля входу та у приміщенні для голосування наноситься розмітка, 
що вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менше 1 
метра та оптимальний маршрут руху для здійснення голосування.

За можливості забезпечується окремий вхід та вихід з приміщення 
для голосування, а потоки виборців, що входять до приміщення для 
голосування та залишають його, повинні бути розділені.

Для виключення масових скупчень людей на виборчих діль-
ницях у день голосування у приміщеннях, де проводиться голосу-
вання, територіальній, окружній, дільничній виборчим комісіям разом 
з обласними, Київською міською держадміністраціями та органами 
місцевого самоврядування рекомендується забезпечити проведення 
організаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на доведення до 
відома виборців та осіб, які забезпечують виборчий процес, інформації 
про протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів 
на період дії карантину.

8. У приміщенні виборчої комісії, приміщені для голосування та біля 
виходу з них обладнуються місця (контейнери/урни) для централізова-
ного збору та утилізації використаних засобів індивідуального захисту 
та забезпечується візуальне позначення таких місць.

9. У приміщенні для голосування рекомендується одночасне пере-
бування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для 
видачі бюлетенів.
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10. Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчою комісією, 
повинні бути виготовлені з матеріалів, що піддаються дезінфекції. 
Використання тканини на столах не дозволяється.

11. Виборцям під час проведення голосування необхідно:
дотримуватися протиепідемічних заходів, установлених цим 

Порядком;
обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами перед 

входом до приміщення для голосування та після виходу з нього;
перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготов-

леній самостійно, таким чином, щоб були прикриті рот та ніс. Члени 
виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимча-
сово зняти маску для підтвердження особи;

мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування;
утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з 

дітьми;
після виходу з приміщення для голосування залишити одноразові 

рукавички, інші одноразові засоби індивідуального захисту в контей-
нерах/урнах для централізованого збору та утилізації використаних 
засобів індивідуального захисту;

за можливості для здійснення голосування використовувати 
особисту ручку.

Для випадків, коли у виборця, який прийшов на виборчу дільницю, 
виявлено підвищення температури тіла понад 37,2 °С та/або симптоми 
респіраторних захворювань, у приміщенні для голосування на кожній 
з виборчих дільниць необхідно облаштувати відокремлені кабіну та 
виборчу скриньку для голосування.

12. Виборцям, які підлягають самоізоляції відповідно до  пункту 
20 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 
“Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепі-
демічних заходів на території із значним поширенням гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 72, ст. 2288), реко-
мендується здійснювати голосування за місцем перебування. Виборці, 
які виявили бажання проголосувати за місцем перебування, не пізніше 
20 години останньої п’ятниці перед днем виборів повинні подати заяву 
з доданою довідкою медичної установи про стан їх здоров’я для 
прийняття відповідною дільничною виборчою комісією на її засіданні 
рішення щодо їх включення до витягу із списків виборців для голосу-
вання за місцем їх перебування.
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13. Члени виборчої комісії та особи, що забезпечують виборчий 
процес у приміщенні виборчої комісії, приміщенні для голосування та 
перед входом до цих приміщень, розміщуються з дотриманням вимог 
фізичного дистанціювання (відстань між посадковими місцями не 
менше 1 метра) або із застосуванням фізичних бар’єрів (наприклад, 
прозорі екрани).

14. У день виборів у приміщенні для голосування визначеним 
виборчою комісією членом комісії або балансоутримувачем примі-
щення здійснюється регулярне, не рідше ніж один раз на 2 години, 
протирання контактних поверхонь (дверні ручки, поручні, сидіння 
тощо) дезінфікуючими засобами без переривання виборчого процесу.

Обробка окремих частин виборчих скриньок допускається без 
безпосереднього нанесення/розпилювання дезінфікуючої речовини 
на поверхню скриньки. Не допускається потрапляння такої речовини 
та засобів усередину виборчої скриньки.

Проведення вологого прибирання приміщення виборчої комісії, 
приміщення для голосування, санітарних кімнат (за наявності) з вико-
ристанням мийних та дезінфікуючих засобів здійснюється не рідше 
ніж один раз на 4 години під час роботи виборчої комісії чи в день 
голосування.

За сприятливих погодних умов вікна на виборчій дільниці повинні 
бути відчинені, а вхідні та вихідні двері зафіксовано у постійному 
відкритому стані. В іншому разі у приміщенні для голосування необ-
хідно забезпечити регулярне провітрювання.

15. Члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, 
працівники органів, закладів, установ, на території яких розташовані 
приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій, інші 
особи, які забезпечують виборчий процес та перебувають у примі-
щенні виборчої комісії, приміщенні для голосування, зобов’язані бути 
одягненими у захисну маску (респіратор без клапану видиху) та/або 
захисний щиток.

У разі виявлення випадку гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в одного із членів виборчої 
комісії всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати викону-
вати свої функції за відсутності симптомів респіраторних захворю-
вань. У разі наявності контакту з хворим без застосування засобів 
індивідуального захисту такі члени виборчої комісії направляються на 
самоізоляцію в порядку, встановленому законодавством.
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Під час організації голосування виборців за місцем перебування 
члени виборчої комісії та особи, які забезпечують виборчий процес, 
зобов’язані перебувати в приміщеннях у рукавичках, захисній масці 
(респіраторі без клапану видиху) та/або захисному щитку.

Виборцю необхідно самостійно, не передаючи документ у руки 
членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу 
та громадянство України. При цьому виборець самостійно (за можли-
вості) перегортає сторінку документа для повного ознайомлення з 
його даними членами виборчої комісії.

Після кожного відвідування місця перебування виборця (крім голо-
сування на спеціальних виборчих дільницях) членами виборчої комісії 
та особами, які забезпечують виборчий процес, використані захисні 
маски та рукавички підлягають утилізації, а захисні щитки та канце-
лярське приладдя, що видається виборцю, — дезінфекційній обробці.

16. На спеціальних виборчих дільницях можуть встановлюва-
тися додаткові протиепідемічні заходи відповідно до встановленого 
режиму перебування закладу чи установи, на території яких розташо-
вана виборча дільниця.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціо-
нарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, 
слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, 
поліцейським, іншим особам, які забезпечують виборчий процес та 
перебувають у приміщенні виборчої комісії, приміщенні для голо-
сування, рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів 
пройти тестування на наявність гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом полімеразної 
ланцюгової реакції та брати участь у роботі виборчої комісії за умови 
отримання негативного результату.

17. Під час транспортування виборчої документації в автомобілі 
рекомендується забезпечувати постійне провітрювання.

Після транспортування виборчої документації необхідно провести 
дезінфекцію салону відповідного транспортного засобу.

18. Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів, 
виборчих бюлетенів та іншої передбаченої виборчої документації у 
приміщенні виборчої комісії, приміщенні для голосування балансоу-
тримувачем такого приміщення проводиться дезінфекція.”.
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ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ВИТЯГ)

Розділ XI. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО 
СТОСУЮТЬСЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 63.  Загальні засади оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності, що стосуються виборчого процесу

1. Рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, 
можуть бути оскаржені до суду або до виборчої комісії.

2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються вибор-
чого процесу, до суду, а також розгляд та вирішення справ судом здій-
снюються в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судо-
чинства України.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються вибор-
чого процесу, до відповідної виборчої комісії, а також розгляд скарг 
та прийняття рішення виборчою комісією здійснюються в порядку, 
визначеному цим Кодексом.

4. Суд, до якого подана позовна заява, невідкладно повідомляє 
відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня (щодо списків 
виборців — також орган ведення Державного реєстру виборців) про 
надходження позову, відкриття провадження чи відмову у відкритті 
провадження у справі, а також про ухвалене судом рішення.

5. Якщо за адміністративним позовом судом відкрито провадження 
і тим самим суб’єктом з того ж питання і з тих же підстав подано скаргу 
до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення 
суду про відкриття провадження припиняє розгляд скарги.

6. Суди, виборчі комісії, органи Державного реєстру виборців, 
правоохоронні органи організовують свою роботу під час виборчого 
процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, 
щоб забезпечити прийом та розгляд скарг (позовних заяв) і звернень 
виборчих комісій у строки та спосіб, встановлені цим Кодексом.

7. Питання розгляду скарг виборчими комісіями, не врегульовані 
цим Кодексом, визначаються Центральною виборчою комісією.

Стаття 64. Оскарження в судовому порядку
1. Суб’єкт виборчого процесу може оскаржити рішення, дії чи безді-

яльність, що стосуються виборчого процесу, до суду в порядку, вста-
новленому Кодексом адміністративного судочинства України.

2. Виключно до суду шляхом подання позовної заяви  
оскаржуються:
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1) рішення, дії, бездіяльність Центральної виборчої комісії, дії або 
бездіяльність члена Центральної виборчої комісії;

1-1) рішення чи дії окружної виборчої комісії, рішення чи дії терито-
ріальної виборчої комісії, крім встановлених цим Кодексом випадків;

1-2) дії чи бездіяльність члена окружної виборчої комісії, територі-
альної виборчої комісії;

2) дії чи бездіяльність кандидата;
3) рішення чи дії партії (організації партії), громадського об’єднання, 

їх посадових осіб чи повноважних представників, що стосуються 
виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, 
статуту (положення) належать до їхньої внутрішньої діяльності або 
виключної компетенції;

4) дії чи бездіяльність довіреної особи кандидата, уповноваженої 
особи партії (організації партії);

5) дії чи бездіяльність офіційного спостерігача від кандидата, партії 
(організації партії) — суб’єкта відповідного виборчого процесу, громад-
ської організації;

6) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та 
службових осіб;

7) рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, інфор-
маційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих 
працівників.

3. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, їх членів, визна-
чених статтею 65 цього Кодексу, також можуть оскаржуватися до суду 
шляхом подання позовної заяви.

4. Суд, до якого подана позовна заява, невідкладно повідомляє 
відповідну виборчу комісію, комісію вищого рівня, Центральну виборчу 
комісію, а щодо списків виборців — також орган ведення Державного 
реєстру виборців про надходження такої заяви, відкриття прова-
дження чи відмову у відкритті провадження у справі, а також про ухва-
лене судом рішення.

5. Якщо судом відкрито провадження за адміністративним позовом 
із того самого питання та з тих самих підстав, що подано скаргу до 
виборчої комісії, виборча комісія не пізніше наступного дня після отри-
мання повідомлення суду про відкриття провадження повертає таку 
скаргу суб’єкту звернення без розгляду листом за підписом особи, 
вказаної у  частині другій  статті 68 цього Кодексу, із зазначенням 
підстав її повернення.
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6. У разі скасування судом рішення виборчої комісії, у тому числі з 
питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, вста-
новлення підсумків голосування та результатів виборів, рішення з 
цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, 
або відповідна виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. 
При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних підстав, 
виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює 
скасоване рішення.

Стаття 65.  Предмет та суб’єкт оскарження до виборчої комісії. 
Суб’єкт розгляду скарг

1. Суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосу-
ється виборчого процесу, може бути:

1) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах. Від 
імені кандидата суб’єктом звернення зі скаргою може бути також дові-
рена особа кандидата, представник кандидата у Центральній виборчій 
комісії, територіальній виборчій комісії;

2) партія (організація партії) — суб’єкт відповідного виборчого 
процесу в особі її керівника, уповноваженого представника, уповно-
важеної особи партії (організації партії) чи іншої особи, уповноваженої 
рішенням центрального керівного органу партії (керівного органу орга-
нізації партії);

3) офіційний спостерігач від кандидата, партії (організації партії) — 
суб’єкта відповідного виборчого процесу, громадської організації;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси 
якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи 
бездіяльністю суб’єкта оскарження.

2. Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії 
рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, 
дії чи бездіяльність порушують особисто його виборчі права або 
охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у 
тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостере-
ження, на присутність на засіданні виборчої комісії у визначених цим 
Кодексом випадках, під час проведення голосування відповідно до 
цього Кодексу, незабезпечення встановлених цим Кодексом умов для 
голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, 
тимчасовим розладом здоров’я, віком).

Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах та від 
його імені довірена особа можуть оскаржити до відповідної виборчої 
комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі 
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рішення, дії чи бездіяльність стосуються відповідного регіону, округу, 
де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах.

3. До Центральної виборчої комісії може бути подана скарга на:
1) бездіяльність окружної виборчої комісії;
2) бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює 

результати відповідних місцевих виборів.
4. До територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати 

відповідних місцевих виборів, може бути подана скарга на:
1) рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка 

встановлює підсумки голосування з відповідних місцевих виборів;
2) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка 

забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів 
(у разі якщо підсумки голосування з відповідних місцевих виборів не 
встановлюються).

До територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки голо-
сування з відповідних місцевих виборів, може бути подана скарга на 
рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка забез-
печує організацію і проведення відповідних місцевих виборів.

До територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну діль-
ничну виборчу комісію, може бути подана скарга на дії чи бездіяль-
ність члена такої дільничної виборчої комісії.

5. До окружної виборчої комісії, може бути подана скарга на 
рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії виборчої діль-
ниці, яка входить до відповідного територіального виборчого округу, дії 
чи бездіяльність члена такої дільничної виборчої комісії.

Стаття 66. Строки подання скарги до виборчої комісії
1. Скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення 

зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії 
чи бездіяльності суб’єктом оскарження, за винятком випадків, зазна-
чених у частинах другій і третій цієї статті.

2. Скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, 
може бути подана у строк, встановлений частиною першою цієї статті, 
але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.

3. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів 
виборчих комісій, що мали місце у день голосування, під час підра-
хунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків 
голосування та/або під час транспортування виборчих документів, 
може бути подана до виборчої комісії не пізніше наступного дня після 
дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, але не пізніше 
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часу прийняття відповідною виборчою комісією виборчих документів 
такої виборчої комісії відповідно до цього Кодексу.

4. Обчислення строку оскарження починається з наступного 
дня після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які 
оскаржуються.

5. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, 
в який мала бути, але не була вчинена дія, передбачена законом.

6. Строк подання скарги продовженню або поновленню не 
підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її 
недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом 
розгляду скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 68 
цього Кодексу.

7. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання 
скарги виборчою комісією.

8. Зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою після 
її подання до виборчої комісії, викликані виявленням обставин, не 
відомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою 
скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою повинен довести, що обставини, 
які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на 
момент звернення зі скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою має право в межах строку подання 
скарги до виборчої комісії змінити вимоги скарги (змінити предмет 
оскарження без зміни підстав, збільшити або зменшити розмір вимог) 
шляхом подання письмової заяви.

Уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою (поправки, допо-
внення, внесені з метою надання більшої точності вимогам скарги без 
зміни їх по суті) здійснюється шляхом подання письмової заяви не 
пізніше як за дві години до початку засідання виборчої комісії, на якому 
така скарга розглядатиметься.

Заяви про зміну або уточнення вимог скарги, подані після закін-
чення зазначених строків, а також стосовно яких скаржник не довів, 
що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були 
відомі йому на момент звернення зі скаргою, відхиляються, про що 
зазначається у рішенні виборчої комісії.

Стаття 67. Вимоги до змісту і форми скарги
1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі і повинна 

містити:
1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;
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2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення 
зі скаргою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу 
(юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу 
електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, 
його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або 
поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної 
пошти, якщо такі відомі суб’єкту звернення;

4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення 

зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;
6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухва-

лення якого вимагається від суб’єкта розгляду скарги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка уповноважена 

представляти відповідного суб’єкта, із зазначенням дати підписання.
2. У скарзі можуть бути зазначені заінтересовані особи, яких суб’єкт 

звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги.
3. У скарзі зазначається статус суб’єкта звернення зі скаргою у 

виборчому процесі.
4. Якщо скарга від імені кандидата подається представником 

кандидата у Центральній виборчій комісії, територіальній виборчій 
комісії, довіреною особою кандидата, то у скарзі зазначаються також 
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання чи офіційна контактна 
адреса (юридична або поштова адреса), а також номер засобу зв’язку, 
адреса електронної пошти, якщо такі є, кандидата, в інтересах якого 
вона подається. При цьому в разі подання скарги представником 
кандидата у Центральній виборчій комісії, територіальній виборчій 
комісії, довіреною особою кандидата до виборчої комісії особисто 
відповідна особа пред’являє посвідчення, видане виборчою комісією 
в порядку, встановленому цим Кодексом. В інших випадках до скарги 
додається засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного 
посвідчення.

5. Скарга, що подається від імені партії (організації партії) — суб’єкта 
виборчого процесу, підписується її керівником із засвідченням підпису 
печаткою партії (організації партії або відповідної організації партії 
вищого рівня) або іншою уповноваженою на те особою. При цьому в 
разі подання скарги уповноваженим представником, уповноваженою 
особою партії (організації партії) чи іншою особою, уповноваженою 
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рішенням центрального керівного органу партії (керівного органу 
організації партії) особисто відповідна особа пред’являє посвідчення, 
видане виборчою комісією в порядку, встановленому цим Кодексом, 
чи інший документ, що підтверджує повноваження такої особи. В інших 
випадках до скарги додається засвідчена відповідно до законодав-
ства копія відповідного посвідчення чи документа.

Керівник партії (місцевої організації партії) діє як представник 
відповідної партії (місцевої організації партії) без додаткового 
уповноваження.

6. Якщо скарга подається офіційним спостерігачем особисто, він 
пред’являє посвідчення, видане виборчою комісією в порядку, встанов-
леному цим Кодексом. В інших випадках до скарги додається засвід-
чена відповідно до законодавства копія відповідного посвідчення.

7. До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії 
усіх документів, що приєднуються до скарги, у кількості, що дорівнює 
кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених 
у скарзі. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у 
встановленому порядку копії.

8. Суб’єкт звернення може у скарзі заявляти вимоги про:
1) визнання рішення суб’єкта оскарження таким, що не відповідає 

вимогам законодавства (є протиправними), порушує виборчі права 
громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу та 
його скасування;

2) визнання дій суб’єкта оскарження такими, що не відповідають 
вимогам законодавства (є протиправними), порушують виборчі права 
громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу та 
зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;

3) визнання бездіяльності суб’єкта оскарження такою, що не відпо-
відає вимогам законодавства (є протиправною), порушує виборчі 
права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу 
та зобов’язання вчинити певні дії;

4) поновлення в інший спосіб, що не суперечить Кодексу, пору-
шених виборчих прав громадян, прав та законних інтересів суб’єкта 
виборчого процесу.

9. У разі надходження скарги (сканованої копії скарги) засобами 
електронної пошти (в електронній формі), крім тієї, яка засвідчена квалі-
фікованим електронним підписом, вона опрацьовується виборчою 
комісією в установленому цим Кодексом порядку після надходження 
цієї скарги у письмовій формі на паперових носіях. Днем подання такої 
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скарги вважається день отримання скарги виборчою комісією у пись-
мовій формі на паперових носіях.

10. Центральна виборча комісія може впроваджувати електронні 
сервіси для подання скарг до виборчих комісій.

Стаття 68. Повернення скарги без розгляду
1. Скарга, оформлена без дотримання вимог  статті 67  цього 

Кодексу, повертається суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду не 
пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, 
подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступ-
ного дня, — невідкладно.

2. Право повернути скаргу без розгляду мають:
1) щодо скарг, поданих до Центральної виборчої комісії, — Голова, 

заступник Голови Центральної виборчої комісії або інший член 
Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Центральної 
виборчої комісії;

2) щодо скарг, поданих до іншої виборчої комісії, — голова або 
заступник голови цієї виборчої комісії.

3. Повернення скарги здійснюється листом за підписом особи, 
зазначеної у частині другій цієї статті, в якому зазначається вичерпний 
перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується 
на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відпо-
відно до вимог статті 67 цього Кодексу, у передбачені цим Кодексом 
строки.

4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками 
або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення 
про залишення її без розгляду по суті.

Стаття 69. Строки розгляду скарг
1. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 67 цього Кодексу, 

розглядається відповідною виборчою комісією на її засіданні не пізніш 
як на третій день з дня отримання скарги, за винятком випадків, перед-
бачених частинами другою–четвертою цієї статті.

2. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, 
розглядається виборчою комісією у строк, передбачений  частиною 
першою  цієї статті, але не пізніше 24 години дня, що передує дню 
голосування.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під 
час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та/або під час 
транспортування виборчих документів, розглядається відповідною 
виборчою комісією у дводенний строк з дня її отримання.
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4. Скарга, що стосується відповідних виборів, однак надійшла 
до виборчої комісії поза межами виборчого процесу таких виборів, 
розглядається виборчою комісією протягом тридцяти днів з дня отри-
мання скарги.

Стаття 70. Процедура розгляду скарги виборчою комісією
1. Скарга, оформлена з додержанням вимог цього Кодексу, розгля-

дається відповідною виборчою комісією на її засіданні.
2. На засідання виборчої комісії з розгляду скарги обов’язково 

запрошується суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заін-
тересовані особи, зазначені у скарзі.

3. Про місце, день і час проведення засідання комісії, на якому 
передбачається розгляд скарги, виборча комісія повідомляє осіб, 
вказаних у  частині другій  цієї статті, рекомендованою телеграмою, 
факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти, по теле-
фону (телефонограмою, SMS-повідомленням). Докази повідомлення 
зазначених осіб додаються до протоколу засідання виборчої комісії, 
на якому відбувався розгляд скарги.

4. Неприбуття на засідання виборчої комісії осіб, які були належним 
чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

5. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту 
оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі немож-
ливості — не пізніше початку розгляду скарги. Суб’єкт оскарження 
має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до 
розгляду виборчою комісією.

Стаття 71. Докази
1. Доказами, на підставі яких виборча комісія під час розгляду 

скарги встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунто-
вують вимоги і заперечення суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта 
оскарження чи заінтересованих осіб, та інших обставин, що мають 
значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (у тому числі електронні), які 
містять відомості про обставини, що мають значення для правильного 
розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб’єктів виборчого процесу, посадових і 
службових осіб органів виконавчої влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, 
отримані на вимогу суб’єкта розгляду скарги, у тому числі і членів 
виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;
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3) речові докази;
4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії 

— суб’єкта розгляду скарги, суб’єкта звернення зі скаргою або суб’єкта 
оскарження;

5) аудіо-, відеоматеріали.
2. Докази виборчій комісії надають суб’єкт звернення зі скаргою, 

суб’єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча комісія — суб’єкт 
розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) додаткові 
докази за власною ініціативою або на прохання суб’єкта звернення зі 
скаргою, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб.

3. Якщо суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження чи заін-
тересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на 
які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних 
доказів.

4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають 
значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають 
значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазнача-
ється у рішенні виборчої комісії — суб’єкта розгляду скарги.

5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені 
певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами 
доказування.

6. Письмові докази надаються в оригіналі або в засвідченій у 
встановленому порядку копії. Якщо надано копію письмового доказу, 
виборча комісія має право вимагати надання оригіналу або само-
стійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду скарги 
виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал 
документа, а в справі скарги залишається засвідчена комісією його 
копія.

7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного 
доказу, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, 
керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої 
сили, за винятком обставин, фактів, встановлених судовим рішенням, 
що набрало законної сили.

Стаття 72.  Рішення виборчої комісії за результатом розгляду 
скарги

1. Рішення суб’єкта розгляду скарги повинно бути законним і 
обґрунтованим.

2. Перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу 
для встановлення:
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1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, 
визначеним цим Кодексом;

2) чи віднесено цим Кодексом розгляд скарги до повноважень 
виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги);

3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскар-
ження, встановлені цим Кодексом.

3. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без 
розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення 
зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з пору-
шенням строків оскарження, встановлених цим Кодексом.

4. Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про зали-
шення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи взяти до 
розгляду факти, викладені у скарзі.

5. У разі якщо скаргу подано належним суб’єктом звернення зі 
скаргою до належного суб’єкта розгляду такої скарги в установлені 
цим Кодексом строки, виборча комісія переходить до розгляду скарги 
по суті.

6. Під час розгляду по суті скарги щодо рішення суб’єкта оскар-
ження 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 процедури;

4) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги наданими 
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;
7) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси 

суб’єкта звернення зі скаргою в інший спосіб;
8) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають 

із факту скасування рішення, вчинити.
7. 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) здійснювалася (вчинялася) 
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суб’єктом оскарження на законних підставах;
3) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги наданими 

доказами;
4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;
5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі 

скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;
6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси 

суб’єкта звернення зі скаргою в інший спосіб;
7) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають 

із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, 
вчинити.

8. При розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити 
скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

9. Виборча комісія, встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність 
не відповідають законодавству про вибори, задовольняє скаргу. 
При задоволенні скарги виборча комісія може задовольнити усі або 
частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.

10. У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти 
рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його поло-
жень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам зако-
нодавства (є протиправними), порушують виборчі права громадян, 
права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати оскаржене рішення;
3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені зако-

нодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів;
4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення 

певних дій;
5) поновити в інший спосіб порушені виборчі права громадян, 

права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;
6) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законо-

давством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, 
які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій 
або бездіяльності протиправними.

11. Виборча комісія вищого рівня за результатом розгляду скарги, 
на підставі рішення суду або з власної ініціативи може скасувати 
рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті 
питання.

12. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним 
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проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохорон-
ними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням 
виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних 
заходів для припинення порушення законодавства у триденний строк 
з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення 
отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування (повторного 
голосування), у день голосування чи в наступний за ним день — невід-
кладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи пові-
домляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

13. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встано-
вить, що:

1) оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта оскарження 
вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених 
законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні 
інтереси інших суб’єктів виборчого процесу;

2) суб’єктом звернення зі скаргою не надано підтвердження пору-
шення суб’єктом оскарження законодавства про вибори, а наявних у 
матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту 
виборчою комісією;

3) виборцем не доведено порушення особисто його виборчих прав 
або охоронюваних законом інтересів щодо участі у виборчому процесі 
рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;

4) на момент розгляду скарги виборчою комісією, членом виборчої 
комісії — суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано 
рішення, що є предметом оскарження, або іншим способом понов-
лено права суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог цього 
Кодексу (відсутність предмета оскарження).

14. Копія рішення виборчої комісії за результатом розгляду скарги 
видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту 
оскарження, заінтересованим особам, іншому суб’єкту, про якого 
йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а 
в разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний 
день — невідкладно.
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КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВИТЯГ)

Глава 15-А 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА 

ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ 
ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 212-7. 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 відомостей 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 
особою, 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 право брати участь у 
референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референ-
думу, 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 урахуванням 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.
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Стаття 212-8. 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 установле-
ному 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 мотиво-
ваного 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 референ-
думі, або порушення строків видачі копії такого рішення —

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-9. Порушення порядку ведення передвиборної 
агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з вико-
ристанням засобів масової інформації та порядку участі в інформа-
ційному забезпеченні виборів

Порушення передбаченого законом порядку ведення передви-
борної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму 
з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів 
масової інформації або надання переваги в інформаційних телера-
діопередачах чи друкованих засобах масової інформації, в продукції 
інформаційного агентства будь-якому кандидату, політичній партії 
(блоку), їх передвиборним програмам власниками, посадовими чи 
службовими особами, творчими працівниками засобів масової інфор-
мації, інформаційних агентств —

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 передвиборної агітаційної 
теле-, радіопрограми відповідного кандидата, політичної партії (блоку), 
давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата, цієї політичної 
партії (блоку) власниками, посадовими чи службовими особами, 
творчими працівниками засобів масової інформації, інформаційних 
агентств —

тягне за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.
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Супроводження офіційних повідомлень у період виборчого процесу 
коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео-, аудіозапи-
сами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування як кандидатів у 
депутати та на посади сільських, селищних, міських голів —

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-10. Порушення обмежень щодо ведення передви-
борної агітації, агітації референдуму

Проведення передвиборної агітації, агітації з референдуму 
особою, участь якої в агітації заборонена законом, проведення агітації 
поза строками, встановленими законом, чи в місцях, що заборо-
нені законом, проведення агітації у формах та засобами, що супере-
чать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених 
законом обмежень щодо ведення агітації, крім випадків, передбачених 
частиною другою цієї статті,  статтями 212-9,  212-13  та  212-14  цього 
Кодексу, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на поса-
дових осіб — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Надання виборцям, учасникам референдуму грошових коштів чи 
безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім матеріалів агітації, 
визначених законом), пільг, переваг, подарункових сертифікатів, 
послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних та нематеріальних активів за умови, що їх вартість не пере-
вищує 0,06 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що супро-
воджується передвиборною агітацією або агітацією з референдуму, 
згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула 
кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення 
кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на 
відповідних виборах, —

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-11. 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 недостовірною, на його 
вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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оприлюднити відповідь щодо такої інформації —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до 

ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 212-12. Порушення права на користування приміщен-

нями 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 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-13. Виготовлення або розповсюдження друкованих 
матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про 
установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відпо-
відальних за випуск

Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого 
процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, 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 громадян і на поса-
дових осіб — від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час 
виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, 
які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, 
інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інфор-
мація 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 212-14. 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 розміщення їх у 
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заборонених законом місцях громадянином —
тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до десяти неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого законом порядку розміщення агіта-

ційних 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 212-15. Порушення порядку надання або отримання 
внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку 
надання або отримання державного фінансування статутної 
діяльності політичної партії, порушення порядку надання або 
отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення 
передвиборної агітації або агітації референдуму

Порушення встановленого законом порядку надання або отри-
мання внеску на підтримку політичної партії, порушення встанов-
леного порядку надання або отримання державного фінансування 
статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встанов-
леного законом порядку надання або отримання фінансової (матері-
альної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації 
референдуму -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 
осіб - від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, 
фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної 
агітації або агітації референдуму, наданої або отриманої з порушенням 
закону.

Стаття 212-16. Замовлення або виготовлення виборчих бюле-
тенів понад встановлену кількість

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встанов-
лену рішенням відповідної виборчої комісії кількість —

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-17. Ненадання копії виборчого протоколу
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 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.
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Стаття 212-18. 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 міні-
мумів доходів громадян.

Стаття 212-19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від 
виконання виробничих чи службових обов’язків або його безпід-
ставне звільнення з роботи

Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання вироб-
ничих 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 доходів громадян.

Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його 
на нижчу посаду з підстав, пов’язаних із виконанням його обов’язків у 
виборчій комісії, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістде-
сяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-20. Порушення порядку опублікування документів, 
пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

Порушення встановленого законом порядку опублікування доку-
ментів та іншої інформації, пов’язаних з підготовкою і проведенням 
виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом масової інфор-
мації, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти 
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-21. Порушення порядку подання фінансового звіту 
про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії 
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Порушення встановленого порядку або строків подання фінансо-
вого звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, 
звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з пору-
шенням встановлених вимог, —

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Стаття 212-22. Публічне розголошення виборцем, учас-
ником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для 
голосування

Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму 
результатів свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня в 
приміщенні для голосування —

тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-23. Пошкодження, приховування, знищення свого 
виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або 
винесення його за межі приміщення для голосування

Пошкодження, приховування, знищення виборцем, учасником 
референдуму свого виборчого бюлетеня або бюлетеня для голосу-
вання на референдумі, або винесення його за межі приміщення для 
голосування —

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-24. Перешкоджання здійсненню виборчого права або 
права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого 
процесу, процесу референдуму

Перешкоджання здійсненню виборцем, учасником референдуму 
свого виборчого права або права брати участь у референдумі, пере-
шкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, процесу 
референдуму, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, 
члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена 
комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними 
своїх повноважень чи здійсненні своїх прав —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 
— від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.
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КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ВИТЯГ)

Розділ V 
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ 
ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

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

1. Перешкоджання вільному здійсненню виборцем, учасником 
референдуму свого виборчого права або права брати участь у рефе-
рендумі, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого 
процесу, процесу референдуму, ініціативної групи референдуму, комісії 
з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи рефе-
рендуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при 
виконанні ними своїх повноважень чи здійсненні своїх прав, поєднані 
з обманом або примушуванням, —

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбав-
ленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, поєднане із застосуванням насильства, 
знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насиль-
ства або знищення чи пошкодження майна, —

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 
вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої 
комісії чи членом комісії референдуму, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

4. Незаконне втручання службової особи у діяльність виборчої 
комісії, комісії з референдуму або члена виборчої комісії, комісії з рефе-
рендуму з використанням службового становища з метою впливу на 
їхні дії чи рішення —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років 
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

5. Ухилення члена виборчої комісії чи члена комісії з референдуму 
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від виконання своїх обов’язків у роботі комісії без поважних причин, що 
призвело до неможливості роботи виборчої комісії, комісії з референ-
думу в день голосування, проведення підрахунку голосів на виборчій 
дільниці чи дільниці з референдуму, встановлення підсумків голосу-
вання у відповідному виборчому окрузі чи окрузі з референдуму, вста-
новлення результатів виборів або референдуму, —

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбав-
ленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Стаття 158. Надання неправдивих відомостей до органу ведення 
Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання 
в роботу Державного реєстру виборців

1. Умисне подання до органу ведення Державного реєстру виборців 
неправдивих відомостей про виборців, умисне внесення неправдивих 
відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоно-
вані дії з інформацією, що міститься в базі даних Державного реєстру 
виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу бази даних 
Державного реєстру виборців —

караються позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років 
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно 
чи за попередньою змовою групою осіб, членом виборчої комісії чи 
комісії з референдуму, службовою особою з використанням службо-
вого становища, уповноваженим представником кандидата на пост 
Президента України, представником партії, представником суб’єкта 
процесу всеукраїнського референдуму у Центральній виборчій комісії, 
уповноваженою особою політичної партії, представником організації 
партії у виборчій комісії, уповноваженими особами суб’єкта процесу 
всеукраїнського референдуму, членом ініціативної групи референ-
думу, кандидатом, довіреною особою кандидата або у разі якщо такі 
дії призвели до неможливості встановлення результатів голосування 
на виборчій дільниці чи дільниці з референдуму, підсумків голосу-
вання у відповідному виборчому окрузі чи окрузі з референдуму, чи 
до визнання голосування на виборчій дільниці або дільниці з референ-
думу недійсним, —

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років 
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.
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Стаття 158-1.  Незаконне використання виборчого бюлетеня, 
бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, 
учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошко-
дження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня 
для голосування на референдумі

1. Надання або отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для 
голосування на референдумі особою, яка не має права його надавати 
чи отримувати, або надання виборцю, учаснику референдуму запо-
вненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на рефе-
рендумі, або голосування виборцем, учасником референдуму більше 
одного разу, незаконне опускання виборчого бюлетеня чи бюлетеня 
для голосування на референдумі до виборчої скриньки —

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох 
років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на строк до двох років.

2. Викрадення, пошкодження, приховування або знищення вибор-
чого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі —

караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на 
строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на строк до двох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, канди-
датом, членом виборчої комісії чи членом комісії з референдуму, дові-
реною особою кандидата, уповноваженою особою політичної партії, 
представником організації партії у виборчій комісії, уповноваженою 
особою суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, членом ініці-
ативної групи референдуму, офіційним спостерігачем, або якщо такі дії 
призвели до неможливості проведення підрахунку голосів на виборчій 
дільниці чи дільниці з референдуму чи до визнання голосування на 
виборчій дільниці або дільниці референдуму недійсним, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

Примітка. Суб’єктом кримінального правопорушення, визначеного 
частиною другою цієї статті, не є виборці, учасники референдуму, які 
вчинили дії, передбачені цією частиною, щодо свого виборчого бюле-
теня або бюлетеня для голосування на референдумі.
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Стаття 158-2. Незаконне знищення або пошкодження виборчої 
документації або документації референдуму

1. Незаконне знищення або пошкодження виборчої документації 
або документації референдуму в архівних установах або в Центральній 
виборчій комісії після проведення виборів або референдуму —

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 
позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або 
членом виборчої комісії чи членом комісії з референдуму, чи іншою 
службовою особою з використанням 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 п’ять років.

Примітка. У цій статті та статті 1583 цього Кодексу під виборчою 
документацією слід розуміти списки виборців, виборчі бюлетені, усі 
постанови, протоколи, акти виборчих комісій, заяви та подання членів 
виборчої комісії, суб’єктів виборчого процесу, інші документи, що 
приймаються (складаються) виборчими комісіями та/або подаються 
до виборчих комісій під час виборчого процесу та підлягають збері-
ганню після проведення виборів у державних архівних установах або 
в Центральній виборчій комісії України.

У цій статті та статті 1583 цього Кодексу під документацією рефе-
рендуму слід розуміти списки учасників референдуму, бюлетені для 
голосування на референдумі, контрольні талони бюлетенів для голо-
сування на референдумі, усі постанови, протоколи, акти, заяви та 
подання членів комісій з референдуму, інші документи, що прийма-
ються (складаються) комісіями з референдуму або подаються до 
комісій з референдуму під час проведення референдуму, та підлягають 
зберіганню після проведення референдуму в архівних установах або в 
Центральній виборчій комісії.

Стаття 158-3. Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошко-
дження або знищення виборчої документації, документації рефе-
рендуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення 
печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, 
списку виборців чи учасників референдуму

1. Підписання головою, заступником голови, секретарем, іншим 
членом виборчої комісії, комісії референдуму протоколу про підрахунок 
голосів виборців на виборчій дільниці або дільниці з референдуму, 
протоколу про підсумки голосування в межах відповідного виборчого 
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округу, округу з референдуму чи про результати виборів або референ-
думу до остаточного заповнення протоколу, а також підписання такого 
протоколу не на засіданні виборчої комісії або комісії з референдуму —

карається позбавленням волі на строк від двох до шести років з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

2. Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, 
документації референдуму, використання або зберігання незаконно 
виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації рефе-
рендуму, а так само включення до виборчої документації чи докумен-
тації референдуму завідомо недостовірних відомостей —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

3. Викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки 
виборчої комісії, комісії з референдуму, виборчої скриньки з бюлете-
нями, списку виборців чи учасників референдуму або протоколу про 
підрахунок голосів виборців чи учасників референдуму, про підсумки 
голосування в межах відповідного виборчого округу на виборах чи 
референдумі, про результати виборів або референдуму —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї 
статті, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, 
або службовою особою з використанням службового становища, 
або якщо такі дії призвели до неможливості проведення підрахунку 
голосів на виборчій дільниці чи дільниці з референдуму, встановлення 
підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі чи окрузі з 
референдуму, встановлення результатів виборів або референдуму чи 
до визнання голосування на виборчій дільниці або дільниці референ-
думу недійсним, —

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років 
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

5. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, 
передбачений частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно 
до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про 
вчинення злочину та сприяла його розкриттю.
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Стаття 159. Порушення таємниці голосування
1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення 

виборів або референдуму, що виразилося в розголошенні змісту воле-
виявлення виборця або учасника референдуму, —

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох 
років, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або членом 
комісії з референдуму, кандидатом, уповноваженою особою політичної 
партії, представником організації партії у виборчій комісії, уповнова-
женою особою суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, дові-
реною особою кандидата, членом ініціативної групи референдуму, 
офіційним спостерігачем чи службовою особою з використанням 
свого службового становища, —

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбав-
ленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
п’ять років.

Стаття 159-1.  Порушення порядку фінансування політичної 
партії, передвиборної агітації чи агітації референдуму

1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичної 
партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового харак-
теру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів 
виборчого фонду політичної партії, місцевої організації політичної 
партії, кандидата —

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох 
років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
п’ять років.

2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, 
яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те 
права, умисне здійснення внеску на користь політичної партії фізичною 
особою або від імені юридичної особи у великому розмірі, умисне 
надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення перед-
виборної агітації чи агітації референдуму фізичною особою або від 
імені юридичної особи у великому розмірі чи особою, яка не має на те 
права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права, а так само 
умисне отримання внеску на користь політичної партії від особи, яка не 
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має права здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, умисне 
отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у 
здійсненні передвиборної агітації чи агітації референдуму, умисне отри-
мання такої фінансової (матеріальної) підтримки від особи, яка не має 
права надавати таку фінансову (матеріальну) підтримку, —

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох 
років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
п’ять років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 
вчинені повторно, —

караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 
двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 
строк п’ять років.

4. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попе-
редньою змовою групою осіб, організованою групою або поєднані 
з вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) підтримки у здій-
сненні передвиборної агітації чи агітації референдуму, —

караються обмеженням волі на строк п’ять років або позбав-
ленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми 
грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, переваг, немате-
ріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошо-
вого характеру, що перевищує встановлений законом максимальний 
розмір внеску на підтримку політичної партії чи максимальний розмір 
фінансової (матеріальної) підтримки на здійснення передвиборної 
агітації або агітації з референдуму.

Стаття 160.  Підкуп виборця, учасника референдуму, члена 
виборчої комісії або комісії з референдуму

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учас-
ником референдуму, членом виборчої комісії або комісії з референ-
думу, офіційним спостерігачем для себе чи третьої особи неправо-
мірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з 
безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав, прав на участь 
у референдумі, —
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караються штрафом від трьохсот до чотирьохсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк 
до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику рефе-
рендуму, кандидату, члену виборчої комісії або комісії з референдуму 
неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, 
пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, 
права на участь у референдумі, —

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбав-
ленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
п’ять років.

3. Надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам 
неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією 
або агітацією з референдуму, згадуванням імені кандидата, назви 
політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або 
використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, 
яка висунула кандидата на відповідних виборах, —

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або 
позбавленням волі від двох до шести років, з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 
п’ять років.

4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, вчинені 
повторно або за попередньою змовою групою осіб або членом 
виборчої комісії або комісії референдуму, членом ініціативної групи 
референдуму, кандидатом або його довіреною особою, іншою особою 
на прохання кандидата або за дорученням кандидата або політичної 
партії, яка його висунула, уповноваженою особою політичної партії, 
представником організації політичної партії у виборчій комісії, уповно-
важеною особою суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, а 
також офіційним спостерігачем, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк п’ять років.

5. Особа, крім організатора та підбурювача кримінального право-
порушення, звільняється від відповідальності за кримінальне право-
порушення, передбачене цією статтею, якщо вона добровільно до 
притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про 
вчинення злочину та сприяла його розкриттю.
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Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти 
продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно 
від їх вартості, а також грошові кошти, товари (крім матеріалів агітації, 
визначених законом), послуги, роботи, пільги, переваги, подарункові 
сертифікати, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші матеріальні 
та нематеріальні активи, вартість яких перевищує 0,06 неоподаткову-
ваного мінімуму доходів громадян, які на безоплатних або на інших 
пільгових умовах пропонуються, обіцяються, надаються кандидатам, 
виборцям, учасникам референдуму або членам виборчої комісії, комісії 
з референдуму чи одержуються зазначеними особами.
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ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ТА ВЕДЕННЯ 
ДІЛОВОДСТВА ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ  
З ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, НАРОДНИХ 
ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ, МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Постанова 
Центральної виборчої комісії 

від 10 серпня 2020 року № 173

Цей Порядок спрямований на забезпечення однакового застосу-
вання положень Виборчого кодексу України (далі — Кодекс) з питань 
організації роботи виборчих комісій з виборів Президента України, 
народних депутатів України, місцевих виборів (крім Центральної 
виборчої комісії) (далі — виборчі комісії) і на підставі статей 36, 37 
Кодексу встановлює єдиний порядок роботи виборчих комісій, у 
тому числі з документами, заявами (клопотаннями), скаргами, пропо-
зиціями (зауваженнями), запитами (далі — документи, звернення), 
з моменту їх створення або одержання до завершення виконання 
або відправлення чи передачі на зберігання до відповідної архівної 
установи. 

1. Загальні положення
1.1. Виборчі комісії в Україні утворюються і діють як незалежні 

органи адміністрування виборчих процесів, що відповідно до своїх 
повноважень забезпечують здійснення визначених Конституцією 
України та Кодексом основних принципів виборчого права, засад 
виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, підго-
товку та проведення виборів.

Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповно-
важеними організовувати підготовку та проведення виборів і забез-
печувати реалізацію виборчих прав громадян України, додержання та 
однакове застосування виборчого законодавства.

1.2. До виборчих комісій належать:
 – Центральна виборча комісія*;
 – окружні виборчі комісії;
 – територіальні виборчі комісії;
 – дільничні виборчі комісії.

1.3. Окружні виборчі комісії.
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1.3.1.  Окружні виборчі комісії в межах повноважень, визначених 
Кодексом, забезпечують організацію підготовки та проведення загаль-
нодержавних виборів у межах відповідних територіальних виборчих 
округів загальнодержавних виборів і є тимчасовими органами, що 
утворюються на час підготовки та проведення відповідних виборів.

1.3.2. Окружні виборчі комісії є комісіями вищого рівня щодо всіх 
дільничних виборчих комісій у межах відповідних територіальних 
виборчих округів загальнодержавних виборів.

1.3.3. Окружні виборчі комісії є юридичними особами, крім випадку, 
передбаченого абзацом другим цього підпункту (абзац другий частини 
шостої статті 33 Кодексу). Окружні виборчі комісії набувають статусу 
юридичної особи з дня державної реєстрації юридичної особи. 

Окружні виборчі комісії утворюються без реєстрації їх юридичними 
особами в разі утворення територіальних представництв Центральної 
виборчої комісії та покладення на них функцій фінансового та матері-
ально-технічного забезпечення окружних виборчих комісій.

1.3.4. Повноваження окружної виборчої комісії з виборів 
Президента України починаються з моменту складення присяги не 
менш як двома третинами її складу, визначеного при її утворенні, на її 
першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на другий день після 
дня прийняття рішення про її утворення і скликається її головою.

1.3.5. Повноваження окружної виборчої комісії з виборів народних 
депутатів України починаються з моменту складення присяги не менш 
як двома третинами її мінімального складу, визначеного частиною 
першою статті 140 Кодексу, на її першому засіданні, яке проводиться не 
пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її утворення.

1.3.6. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються 
через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення (офіційного 
оприлюднення) Центральною виборчою комісією результатів виборів 
Президента України або виборів народних депутатів України у порядку, 
встановленому Кодексом.

1.3.7. Припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної 
особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань», з урахуванням особливостей, передбачених 
статтею 35 Кодексу.

1.4. Територіальні виборчі комісії.
1.4.1. До територіальних виборчих комісій належать: 
 – виборча комісія Автономної Республіки Крим;
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 – обласні виборчі комісії;
 – районні виборчі комісії;
 – міські виборчі комісії;
 – районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом);
 – селищні, сільські виборчі комісії.

1.4.2. Територіальні виборчі комісії в межах повноважень, визна-
чених Кодексом, забезпечують організацію підготовки та проведення 
місцевих виборів і є постійно діючими органами.

1.4.3. Територіальні виборчі комісії є комісіями вищого рівня щодо 
всіх дільничних виборчих комісій з відповідних місцевих виборів.

1.4.4. Члени територіальної виборчої комісії здійснюють свої повно-
важення до сформування у порядку, передбаченому Кодексом, нового 
складу відповідної територіальної виборчої комісії. 

1.4.5. Територіальні виборчі комісії є юридичними особами. 
1.4.6. Територіальні виборчі комісії можуть ліквідовуватися у разі 

відповідної зміни адміністративно-територіального устрою.
1.5. Дільничні виборчі комісії.
1.5.1. Дільничні виборчі комісії в межах повноважень, визначених 

Кодексом, забезпечують організацію підготовки та проведення загаль-
нодержавних і місцевих виборів у межах відповідних виборчих діль-
ниць і є тимчасовими органами, що утворюються на час підготовки та 
проведення відповідних виборів.

1.5.2. Дільничні виборчі комісії не є юридичними особами.
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності діль-

ничної виборчої комісії під час відповідного виборчого процесу здій-
снює відповідна окружна виборча комісія (територіальне представни-
цтво Центральної виборчої комісії (у разі утворення) або територіальна 
виборча комісія у порядку, встановленому Кодексом.

1.5.3. Повноваження дільничної виборчої комісії з виборів 
Президента України починаються з моменту складення присяги біль-
шістю від її складу, визначеного під час її утворення, на засіданні комісії, 
яке проводиться не пізніш як на другий день після дня прийняття 
рішення про її утворення і скликається її головою.

1.5.4. Повноваження дільничної виборчої комісії з виборів народних 
депутатів України починаються з моменту складення присяги не менш 
як двома третинами її мінімального складу, визначеного частинами 
другою та третьою статті 141 Кодексу, на засіданні комісії, що прово-
диться не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про її 
утворення.
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1.5.5. Повноваження дільничної виборчої комісії з місцевих виборів 
починаються з моменту складення присяги на засіданні цієї комісії 
більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного під час 
її утворення.

1.5.6. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються 
через п’ять днів після дня офіційного оголошення (офіційного опри-
люднення) результатів відповідних виборів. Дільнична виборча комісія 
припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.

1.6.  Для організаційного, правового, інформаційного, технічного 
забезпечення здійснення повноважень, передбачених Кодексом, 
виборчі комісії, можуть на час виборчого процесу залучати на підставі 
цивільно-правових договорів відповідних спеціалістів, експертів, 
технічних працівників у порядку, встановленому Центральною 
виборчою комісією.

1.7. Виборчі комісії діють на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, встановлені Конституцією України, Кодексом та законами 
України.

1.8. 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 учас-

никам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції 
з питань, що належать до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність 
виборчих комісій нижчого рівня;

4)  безперешкодно відвідувати всі приміщення виборчої комісії, 
ознайомлюватися з усіма 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.

1.9. Член виборчої комісії зобов’язаний: 
1) додержуватися Конституції України, Кодексу та 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.
1.10. Член виборчої комісії має інші права та обов’язки відповідно 

до Кодексу та законів України.
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1.11. Члену виборчої комісії забороняється агітувати за чи проти 
кандидатів на відповідних виборах, а також публічно оцінювати діяль-
ність кандидатів, політичних партій (далі — партії), місцевих організацій 
партій (далі — організації партій) — суб’єктів виборчого процесу.

1.12. На час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої 
комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання Кодексу чи 
рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії 
і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час вико-
нання ними державних або громадських обов’язків у робочий час. 

Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових 
обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здій-
снення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення 
голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії 
про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залу-
чення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених Кодексом. 
Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, 
часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого 
заходу.

1.13. На членів виборчих комісій не поширюється дія законодав-
ства з питань запобігання корупції.

1.14. Діяльність виборчих комісій здійснюється публічно і відкрито. 
З метою забезпечення публічного та відкритого характеру вибор-

чого процесу виборчі комісії, що організовують підготовку та прове-
дення відповідних виборів:

1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та 
режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права 
виборців (у тому числі про право оскарження протиправних рішень, 
дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місце-
вого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, 
їх керівників, інших посадових та службових осіб, які порушують або 
обмежують виборчі права);

2) забезпечують можливість для ознайомлення виборців, інших 
суб’єктів відповідного виборчого процесу зі списками виборців, 
передвиборними програмами партій (організацій партій), кандидатів, 
виборчими списками партій (організацій партій), відомостями про 
кандидатів;

3) роз’яснюють виборцям порядок голосування, у тому числі 
порядок заповнення виборчих бюлетенів;
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4) оприлюднюють підсумки голосування та результати відпо-
відних виборів;

5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених 
Кодексом.

1.15.  Для висвітлення діяльності виборчої комісії у її приміщенні 
в місці, вільно доступному для відвідувачів, обладнується стенд 
офіційних матеріалів комісії, на якому розміщуються рішення виборчої 
комісії та інші документи відповідно до вимог Кодексу.

Окружні виборчі комісії надають усі свої рішення до Центральної 
виборчої комісії в електронній формі не пізніше дня, наступного 
після дня їх прийняття для подальшого оприлюднення на офіційному 
вебсайті Центральної виборчої комісії.

Територіальні виборчі комісії оприлюднюють власні рішення 
на своїх офіційних вебсайтах (за наявності), вебсайтах відповідних 
місцевих рад (за наявності) або в інший спосіб, визначений Кодексом. 

Окружні та територіальні виборчі комісії надають усі свої рішення 
для оприлюднення на офіційних вебсайтах відповідних регіональних 
або територіальних представництв Центральної виборчої комісії (у разі 
їх утворення) не пізніше дня, наступного після дня їх прийняття.

1.16. Окружні та територіальні виборчі комісії в порядку, встановле-
ному Кодексом, передають для оприлюднення на офіційному вебсайті 
Центральної виборчої комісії відомості про кандидатів, зареєстро-
ваних для участі у відповідних виборах. Така інформація може бути 
оприлюднена та надана в порядку, визначеному Законом України “Про 
доступ до публічної інформації”.

Територіальні виборчі комісії оприлюднюють інформацію щодо 
зареєстрованих кандидатів у порядку, передбаченому Кодексом, на 
своїх вебсайтах (за наявності) або на вебсайтах відповідних рад чи в 
інший спосіб, визначений цими комісіями, а також у випадках, перед-
бачених Кодексом, передають відомості про кандидатів для оприлюд-
нення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії в обсягах 
та порядку, встановлених Центральною виборчою комісією. 

Інформація щодо зареєстрованих кандидатів може оприлюдню-
ватися на офіційних вебсайтах відповідних регіональних або тери-
торіальних представництв Центральної виборчої комісії (у разі їх 
утворення).

1.17. Кожна виборча комісія здійснює документування своєї 
діяльності, що полягає в підготовці відповідно до встановленого 
порядку документів на паперових та електронних носіях, що фіксують 
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прийняття рішень та здійснення іншої діяльності комісії в межах повно-
важень, передбачених Кодексом та законами України. 

1.18. Документування діяльності виборчої комісії здійснюється 
державною мовою.

1.19. Організацію ведення діловодства виборчої комісії забезпечує 
секретар виборчої комісії. 

1.20. Відповідальність за організацію роботи та ведення діловод-
ства виборчої комісії, а також за дотримання цього Порядку поклада-
ється на голову відповідної виборчої комісії. 

1.21. У разі припинення повноважень складу виборчої комісії, у 
тому числі дострокового, виборча комісія, повноваження якої припи-
нено, зобов’язана передати виборчу та іншу документацію, матеріальні 
цінності, зокрема печатки та штампи «Вибув», виборчій комісії, сфор-
мованій (затвердженій) у новому складі.

Відповідальним за передачу є голова відповідної виборчої комісії, 
в разі його відсутності — заступник голови, а в разі відсутності голови 
та його заступника — секретар комісії, повноваження якої припинено.

1.22. Вимоги цього Порядку обов’язкові для всіх членів виборчої 
комісії та осіб, які залучаються до її роботи. 

1.23. Ніхто не має права втручатися в діяльність виборчої комісії, 
зокрема у вирішення питань, що належать до її повноважень, крім 
випадків, передбачених законом.

1.24.  Кожна виборча комісія має власну печатку затвердженого 
Центральною виборчою комісією зразка.

2. Засідання виборчої комісії. Основні положення
2.1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.
Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної 

виборчої комісії.
2.2. Виборчі комісії організовують свою роботу відповідно до вимог 

Кодексу та цього Порядку у формі відкритих засідань.
2.3. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присут-

ності на ньому більше половини її складу.
2.4. Засідання виборчої комісії, як правило, плануються з огляду 

на потребу, згідно з установленими виборчим законодавством кален-
дарними строками заходів щодо підготовки та проведення виборів, 
здійснення окремих виборчих процедур, реалізації інших повноважень 
виборчої комісії відповідно до законів.

2.5. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання. 
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3. Скликання засідання виборчої комісії
3.1. Засідання виборчої комісії скликається головою виборчої 

комісії, у разі його відсутності — заступником голови, а в разі відсут-
ності голови та його заступника — секретарем виборчої комісії. 

3.2. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої 
комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скли-
кати засідання виборчої комісії не пізніше наступного дня після отри-
мання такої вимоги. 

3.3. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скли-
кане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3.4.  Засідання виборчої комісії скликається з обов’язковим пові-
домленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та 
його порядок денний.

Повідомлення про засідання може здійснюватися телефоном, 
електронною поштою чи з використанням інших засобів телекомуні-
каційного зв’язку. Особа вважається повідомленою, зокрема, у разі 
надсилання відповідної інформації на її контактний номер телефону, 
зазначений у поданні до складу відповідної виборчої комісії.

Відомості щодо повідомлення членів виборчої комісії про засі-
дання (час і спосіб повідомлення) фіксуються в окремому журналі або 
додаються до протоколу засідання.

4. Підготовка до проведення засідання виборчої комісії
4.1.  Перед проведенням засідання виборчої комісії (далі — засі-

дання) формується проєкт порядку денного цього засідання.
4.2. Проєкт порядку денного засідання готує секретар виборчої 

комісії згідно із встановленими законом строками розгляду питань 
щодо організації підготовки та проведення виборів, інших питань, що 
належать до повноважень виборчої комісії, за дорученням голови 
виборчої комісії, а також з урахуванням пропозицій членів виборчої 
комісії та погоджує його з головою виборчої комісії. 

4.3. Проєкт порядку денного засідання 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 пізніш як за день до дня проведення засі-
дання, але не пізніш як до початку засідання.

4.4. На засідання обов’язково запрошуються, як правило, не пізніш 
як за день до дня проведення засідання, заявники, суб’єкти звернення 
зі скаргою, суб’єкти оскарження, заінтересовані особи, зазначені 
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у скаргах, інші особи, якщо питання, включене до проєкту порядку 
денного, стосується їх прав або законних інтересів щодо участі у вибор-
чому процесі.

4.5.  Інформація про дату, час проведення, порядок денний засі-
дання розміщується на стенді офіційних матеріалів виборчої комісії, як 
правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання.

Територіальні виборчі комісії можуть розміщувати таку інфор-
мацію також на своїх офіційних вебсайтах (за наявності) або вебсайтах 
відповідних місцевих рад (за наявності).

4.6. Матеріали до питань порядку денного засідання складаються з 
проєкту постанови, додатків до неї, якщо такі зазначено в тексті поста-
нови (список, перелік, звернення, графік, звіт тощо), а в разі потреби 
— доповідної записки члена комісії, який готує питання на розгляд 
виборчої комісії, інших документів.

4.7. Проєкт постанови виборчої комісії за дорученням голови 
комісії готує член комісії, який долучає до проєкту всі необхідні доку-
менти, а також перелік осіб, які повинні бути запрошені на засідання 
виборчої комісії, та передає проєкт постанови (відповідні матеріали) 
голові комісії.

4.8.  Після ознайомлення з підготовленими матеріалами голова 
комісії проставляє на проєкті постанови відповідну резолюцію («для 
розгляду на засіданні комісії») та передає їх секретарю, який забез-
печує комплектність матеріалів до питань порядку денного засідання 
для членів комісії.

4.9. У разі неможливості з поважних причин подати матеріали до 
засідання в установлений строк секретар комісії завчасно повідомляє 
про це голову комісії. 

4.10. Членам виборчої комісії проєкти постанов та необхідні мате-
ріали до порядку денного засідання надаються, як правило, не пізніш 
як за день до дня проведення засідання, але не пізніш як до початку 
засідання.

4.11. Список усіх запрошених на засідання готує секретар комісії. У 
списку зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, посада запрошених, 
офіційні назви органів (організацій, установ, партій, їх місцевих орга-
нізацій тощо) або осіб, яких вони представляють, статус у виборчому 
процесі, а також у зв’язку з розглядом якого питання порядку денного 
засідання вони запрошені.

4.12.  Секретар комісії відповідає за реєстрацію осіб, які беруть 
участь у засіданні на запрошення виборчої комісії та без дозволу чи 
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запрошення, і перед початком засідання подає голові комісії список 
таких осіб.

5. Перше засідання виборчої комісії
5.1. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на 

другий день після дня її утворення (формування складу) в порядку, 
передбаченому розділом 3 цього Порядку, головою виборчої комісії, 
визначеним рішенням про утворення (формування складу) цієї 
виборчої комісії, або в разі невиконання головою цієї функції — заступ-
ником голови комісії, а в разі невиконання цієї функції головою та 
заступником голови комісії — секретарем виборчої комісії.

5.2. Член виборчої комісії на першому її засіданні, в якому він бере 
участь, в обов’язковому порядку ознайомлюється зі своїми правами 
та обов’язками, передбаченими частинами третьою – шостою статті 
38 Кодексу, після чого складає таку присягу члена комісії:

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

Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. 
Цей документ є невід’ємною частиною документації відповідної 
виборчої комісії. Члену виборчої комісії після складення ним присяги 
видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за 
формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

5.3. Відмова особи скласти присягу означає її відмову бути членом 
виборчої комісії.

5.4. Перше засідання виборчої комісії веде голова комісії або його 
заступник. 

У разі їх відсутності на засіданні виборчої комісії або невиконання 
ними цієї функції виборча комісія визначає зі свого складу головую-
чого на засіданні.

5.5. На першому засіданні виборчої комісії за пропозицією голови 
комісії (заступника голови комісії або головуючого на засіданні) (далі 
— головуючий на засіданні), як правило, розглядаються такі першочер-
гові питання:

 – розподіл обов’язків між головою, заступником голови, 
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секретарем та іншими членами виборчої комісії, про що 
виборчою комісією ухвалюється відповідне рішення;

 – забезпечення виборчої комісії необхідним приміщенням, 
транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, 
інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями 
відповідно до нормативних вимог, установлених Кодексом та 
Центральною виборчою комісією;

 – режим роботи виборчої комісії та графік чергувань членів 
комісії у приміщенні виборчої комісії; 

 – залучення виборчою комісією відповідних спеціалістів, 
експертів, технічних працівників для організаційного, право-
вого, інформаційного, технічного забезпечення здійснення 
повноважень комісії, передбачених Кодексом.

За необхідності на першому засіданні виборчої комісії можуть бути 
розглянуті також інші питання.

6. Особи, які мають право бути присутніми на засіданні виборчої 
комісії, у приміщенні, де проводиться голосування

6.1.  На засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час підра-
хунку голосів виборців та встановлення результатів голосування, на 
виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у 
приміщенні, де проводиться голосування,  без дозволу чи запрошення 
відповідної виборчої комісії мають право бути присутніми з додер-
жанням вимог Кодексу та цього Порядку:

1)  члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату 
Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного 
реєстру виборців, посадові особи відповідного територіального та регі-
онального представництв Центральної виборчої комісії;

2) члени виборчих комісій вищого рівня;
3) кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи, уповнова-

жені особи партій (організацій партій) — суб’єктів відповідного вибор-
чого процесу, офіційні спостерігачі від кандидатів, партій (організацій 
партій) (не більше однієї особи від одного кандидата, однієї партії (орга-
нізації партії);

4) офіційні спостерігачі від громадських організацій, які отримали 
дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (не більше 
двох осіб від однієї громадської організації);

5) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних 
організацій;
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6) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб 
від одного засобу масової інформації).

6.2.  У разі одночасного проведення кількох видів виборів на 
засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі під час підра-
хунку голосів виборців та встановлення результатів голосування, на 
виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голо-
сування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення 
відповідної комісії кандидати, партії (організації партій) — суб’єкти 
виборчих процесів відповідних виборів, що проводяться одночасно, 
їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій),  
офіційні спостерігачі.

6.3. На засіданні виборчої комісії під час розгляду заяви чи скарги 
мають право бути присутніми заявник, суб’єкт звернення зі скаргою, 
суб’єкт оскарження, заінтересовані особи, зазначені у скарзі, або пред-
ставник заявника, суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження, 
заінтересованої особи, зазначеної у скарзі.

6.4. На засіданнях виборчих комісій також мають право бути 
присутніми особи, які супроводжують осіб, зазначених у пунктах 
6.1–6.3 цього Порядку, які внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку 
з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) потребують 
такого супроводження.

6.5. Інші особи, крім зазначених у пунктах 6.1–6.4 цього Порядку, 
можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу 
або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на її 
засіданні.

6.6. У приміщеннях виборчої комісії, у яких установлено елементи 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, мають право 
перебувати особи, визначені рішенням Центральної виборчої комісії 
або відповідної комісії, які забезпечують кіберзахист, кібербезпеку 
системи та каналів зв’язку, задіяних для забезпечення її функціону-
вання, та є співробітниками органів, перелік яких визначено відпо-
відним рішенням Центральної виборчої комісії. 

6.7.  Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону 
правопорядку в день голосування та під час підрахунку голосів 
виборців лише поза межами приміщення для голосування. 

У разі виникнення фактів порушення правопорядку голова, 
заступник голови чи секретар комісії може викликати працівників 
правоохоронних органів лише для вчинення дій з відновлення право-
порядку і лише на період, необхідний для таких дій.
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6.8.   Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про 
позбавлення права присутності на своєму засіданні кандидата на 
відповідних виборах, його довіреної особи, уповноваженого представ-
ника партії (організації партії), офіційного спостерігача, представника 
засобів масової інформації або особи, зазначеної у пункті 6.5 цього 
Порядку, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. 
Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від 
складу виборчої комісії.

7. Ведення засідання комісії
7.1.  Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його 

заступник. 
У разі їх відсутності на засіданні виборчої комісії або невиконання 

ними цієї функції виборча комісія визначає зі свого складу головую-
чого на засіданні.

7.2.  Голова комісії (заступник голови комісії або головуючий на 
засіданні) (далі — головуючий на засіданні) на початку засідання або 
початку розгляду питання оголошує кількість присутніх членів комісії, 
список запрошених та інших осіб, які мають право бути присутніми на 
засіданні виборчої комісії без дозволу або запрошення комісії, пред-
ставників засобів масової інформації. 

Щодо можливості присутності на засіданні комісії осіб з її дозволу 
або запрошених на її засідання комісією приймається протокольне 
рішення.

7.3. У разі відсутності секретаря комісії чи невиконання ним своїх 
повноважень на засіданні виборча комісія обирає зі свого складу 
секретаря засідання, який виконує обов’язки секретаря комісії на відпо-
відному засіданні та під час оформлення документів цього засідання. 

7.4.  На початку засідання виборчою комісією за пропозицією 
головуючого на засіданні обговорюється та затверджується порядок 
денний засідання, про що приймається протокольне рішення. 

7.5. У разі необхідності внесення змін до порядку денного під час 
засідання (вилучення питання, доповнення новим питанням) голову-
ючий на засіданні вносить відповідну пропозицію (самостійно або за 
ініціативою члена комісії). 

Кожна пропозиція про внесення змін до порядку денного засідання 
обговорюється та затверджується протокольним рішенням комісії. 

7.6. Головуючий на засіданні:
 – веде засідання виборчої комісії;
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 – організовує обговорення питань порядку денного;
 – надає слово для виступу спочатку членам комісії, а потім 

запрошеним та іншим особам відповідно до законодавства в 
порядку черговості заявок;

 – виносить на голосування пропозиції членів комісії в порядку їх 
надходження;

 – організовує голосування для ухвалення виборчою комісією 
рішення та здійснює підрахунок голосів, оголошує результати 
цього голосування;

 – забезпечує рівні можливості членам комісії для участі в обго-
воренні питань;

 – забезпечує дотримання цього Порядку членами комісії, запро-
шеними та іншими особами;

 – здійснює інші повноваження, передбачені Кодексом та цим 
Порядком.

7.7. Головуючий на засіданні має право виносити на голосування 
в першочерговому порядку свої пропозиції щодо питань порядку 
денного та подальшого ходу засідання комісії, ставити виступаючим 
питання.

7.8. Головуючий на засіданні під час виступів членів комісії не має 
права коментувати їх виступи. У разі виступу члена комісії не по суті 
питання порядку денного, що обговорюється, головуючий має право 
перервати його із зауваженням щодо необхідності дотримання пред-
мета обговорення.

7.9. Під час ухвалення рішення головуючий на засіданні виборчої 
комісії голосує останнім.

7.10. Головуючий на засіданні забезпечує дотримання встановле-
ного порядку розгляду питань, їх повне і всебічне вивчення.

7.11. На засіданні ніхто не має права на виступ без дозволу голову-
ючого. Головуючий на засіданні обов’язково надає слово члену комісії, 
який наполягає на цьому.

8. Розгляд питань на засіданні виборчої комісії 
8.1.  Питання для розгляду на засіданні готують члени комісії із 

залученням у разі необхідності відповідних спеціалістів, експертів.
8.2.  Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за 

рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов’язана розгля-
нути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не 
пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття 
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зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування (дня повторного 
голосування), а в день голосування (день повторного голосування), 
крім дільничної виборчої комісії, — невідкладно. 

8.3 Дільнична виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму 
засіданні звернення, що надійшли до неї в день виборів чи в день 
повторного голосування, невідкладно після закінчення голосування.

8.4.  Розгляд питання на засіданні виборчої комісії, як правило, 
включає такі етапи:

 – доповідь члена комісії, співдоповіді (у разі потреби);
 – запитання членів комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді 

на них;
 – виступи членів комісії та інших осіб, з питання, що розглядається;
 – внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;
 – оголошення головуючим на засіданні про припинення обгово-

рення питання;
 – заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);
 – голосування.

8.5. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів 
— до 5 хвилин, довідок — до 3 хвилин, заключного слова — до 3 хвилин, 
якщо інше не встановлено виборчою комісією.

Головуючий на засіданні на прохання виступаючого може за 
згодою більшості присутніх на засіданні членів комісії продовжити 
йому час для виступу.

8.6.  Учасники засідання виборчої комісії та присутні на засіданні 
особи не мають права використовувати свої виступи для політичних 
заяв, декларацій тощо. 

За порушення цієї вимоги головуючий на засіданні має право 
позбавляти слова таких осіб. 

8.7.  Особи, запрошені на засідання, як правило, беруть у ньому 
участь лише під час розгляду питань, з яких вони запрошені. За 
рішенням виборчої комісії такі особи можуть бути присутніми і під час 
розгляду інших питань. 

8.8.  Кожен член комісії, який бере участь у засіданні, має право 
подати до проєкту рішення пропозиції та зауваження.

У разі надходження пропозицій проєкт рішення голосується за 
основу.

Пропозиції та зауваження до проєкту рішення вносяться в усній чи 
письмовій формі.

Член виборчої комісії може на будь-якому етапі обговорення 



193

проєкту рішення зняти свою пропозицію чи зауваження.
Голосування щодо кожної пропозиції проводиться окремо із зане-

сенням результатів до протоколу засідання. 
Після проведення голосування за пропозиціями проєкт рішення 

голосується загалом з урахуванням пропозицій, які набрали необхідну 
кількість голосів.

8.9. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден 
з рішенням, ухваленим виборчою комісією, має право протягом двох 
днів після засідання, на якому було ухвалено рішення, у письмовій 
формі висловити окрему думку, що додається до протоколу відповід-
ного засідання виборчої комісії.

9. Рішення виборчої комісії
9.1. За результатами розгляду та обговорення питання на засіданні 

виборча комісія ухвалює рішення.
9.2.  Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосу-

ванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передба-
чених Кодексом.

На засіданні окружної, територіальної або дільничної виборчої 
комісії у день голосування, зокрема, під час підрахунку голосів 
виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування 
в межах виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин 
членів комісії від складу комісії рішення комісії приймається не менше 
ніж двома третинами голосів від числа членів комісії, присутніх на засі-
данні комісії.

9.3.   Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його 
прийняття.

9.4. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
обов’язковим для  виконання.

9.5. Протоколи виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 
на виборчих дільницях, про встановлення підсумків голосування 
та про результати відповідних виборів складаються без прийняття 
рішень відповідними виборчими комісіями.

9.6. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання порядку 
денного письмово оформляється у формі постанови (додаток 1) згідно 
з вимогами пункту 9.7 та розділу 10 цього Порядку.

9.7. Постанова виборчої комісії повинна містити: 
 – найменування комісії;
 – найменування постанови;
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 – час, дату та місце її прийняття;
 – порядковий номер;
 – мотивувальну частину;
 – нормативно-правове обґрунтування;
 – резолютивну частину.

Найменування постанови виборчої комісії повинно бути лако-
нічним та відображати її основний зміст. Якщо в постанові йдеться про 
кілька питань, найменування може бути узагальненим.

Мотивувальна частина постанови повинна містити посилання на 
обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні, встановлені 
факти та підстави для ухвалення рішення.

Нормативно-правовим обґрунтуванням постанови є посилання 
на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову 
виборчої комісії вищого рівня або судові рішення, якими керувалася 
комісія під час прийняття постанови.

Резолютивна частина постанови повинна містити відповідне 
рішення виборчої комісії, викладене у формі висновку, із зазначенням 
завдань і заходів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з 
питання, що розглядається. 

Резолютивна частина постанови може містити вказівки на необ-
хідність доведення змісту постанови до суб’єктів, на яких поширю-
ється її дія, виконавців, осіб, на яких покладається контроль за вико-
нанням документа, а також строки його виконання та додатки.

Резолютивна частина постанови складається з пронумерованих 
пунктів та підпунктів.

9.8. З питань поточної діяльності виборча комісія може приймати 
протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої 
комісії та не оформлюється окремим документом.

9.9.  У разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні 
виборчої комісії ознак вчинення кримінального чи адміністративного 
правопорушення комісія приймає рішення про звернення до право-
охоронних органів та передає їм відповідні матеріали. 

9.10. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству 
України або прийнято з перевищенням її повноважень, може бути 
скасовано виборчою комісією вищого рівня або судом. 

У такому разі виборча комісія вищого рівня має право прийняти 
рішення по суті питання.
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9.11. У разі бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має 
право прийняти рішення по суті питання, що належить до компетенції 
комісії нижчого рівня. 

У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого 
рівня невідкладно.

9.12. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове 
припинення своїх повноважень.

10. Оформлення рішень, прийнятих на засіданні виборчої комісії  
10.1.  Постанова, прийнята на засіданні виборчої комісії, підлягає 

відповідному оформленню для підписання, видачі (надсилання) і 
оприлюднення.

Оформлення постанови здійснюється секретарем комісії (секре-
тарем засідання).

10.2.  У разі ухвалення на засіданні виборчої комісії пропозицій 
щодо внесення змін до тексту постанови секретар комісії (секретар 
засідання) вносить відповідні зміни під час доопрацювання постанови.

10.3.  Прийнята на засіданні виборчої комісії постанова після її 
оформлення підписується головуючим на засіданні та секретарем 
комісії (секретарем засідання) із зазначенням фактичної посади, 
ініціалу імені і прізвища особи, яка підписала документ. 

Додатки до постанови підписує секретар комісії (секретар 
засідання). 

10.4.  Прийняті виборчою комісією постанови повинні мати 
наскрізну послідовну нумерацію в межах одного календарного року.

10.5.  Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується для 
загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії не 
пізніше 11 години наступного дня після її прийняття, а прийнята напе-
редодні дня голосування (дня повторного голосування), у день голо-
сування (день повторного голосування) та під час підрахунку голосів 
виборців, встановлення підсумків голосування  — не пізніш як через 
чотири години після завершення засідання виборчої комісії.

У такі самі строки постанова, прийнята окружною виборчою комі-
сією, надсилається через автоматизовану інформаційно-аналітичну 
систему до Центральної виборчої комісії.

10.6.  Копія постанови, прийнятої виборчою комісією, засвідчена 
головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої 
комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту 
виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше 
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ніж через чотири години після її прийняття, а копія постанови, прийнятої 
напередодні дня голосування (дня повторного голосування) та в день 
голосування (день повторного голосування), — невідкладно.

10.7. Протокольне рішення, прийняте на засіданні виборчої комісії, 
фіксується у протоколі засідання та не оформлюється окремим 
документом. 

За необхідності може бути виготовлений витяг із протоколу засі-
дання виборчої комісії (додаток 3), що відображає прийняте прото-
кольне рішення.

11. Складання виборчою комісією актів та протоколів
11.1.  Виборча комісія у процесі своєї діяльності складає акти та 

протоколи. 
Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлену і 

визнану комісією.  Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, 
виконаних комісією.

11.2. Акти і протоколи виборчої комісії складаються за затвердже-
ними Центральною виборчою комісією формами у випадках і в кіль-
кості примірників, передбачених Кодексом.

11.3. Акти і протоколи виборчої комісії підписуються всіма присут-
німи на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються 
печаткою виборчої комісії. 

Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати 
присутні на засіданні кандидати, їх довірені особи, уповноважені пред-
ставники партій (організацій партій), кандидатів, уповноважені особи 
партій (організацій партій), офіційні спостерігачі.

11.4. Копія акта чи протоколу надається суб’єкту виборчого процесу 
відповідних виборів на його вимогу.

12.  Протокол засідання виборчої комісії
12.1. Протокол засідання виборчої комісії, в якому фіксується хід 

і результати обговорення питань та прийняття рішень на засіданні 
комісії (додаток 2), веде секретар комісії (секретар засідання).

На час проведення підсумкового засідання дільничної виборчої 
комісії ведення протоколу засідання, на якому здійснюється підра-
хунок голосів виборців, протокольним рішенням комісії доручається 
заступнику голови або іншому члену дільничної виборчої комісії. 
Секретар комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу 
про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
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12.2.  Протокол засідання виборчої комісії повинен містити такі 
реквізити та відомості: 

 – назву документа (протокол); 
 – назву виду діяльності виборчої комісії (засідання); 
 – назву виборчої комісії; 
 – час, дату і місце проведення засідання (якщо засідання тривало 

кілька днів, дата проведення засідання матиме вигляд інтер-
валу із зазначенням першого та останнього днів засідання); 

 – загальну кількість членів виборчої комісії; 
 – кількість та список присутніх на засіданні членів виборчої 

комісії; 
 – список осіб, які беруть участь у засіданні на запрошення 

виборчої комісії, та осіб, які мають право бути присутніми на 
засіданні без дозволу чи запрошення комісії (якщо кількість 
присутніх перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна кіль-
кість із посиланням на список, що додається до протоколу); 

 – порядок денний з формулюванням питань у називному 
відмінку. 

Текст протоколу засідання виборчої комісії з розгляду кожного 
питання складається з трьох частин, що починаються словами: 
«Слухали», «Виступили», «Вирішили» («Постановили»). 

12.3. У протоколі засідання виборчої комісії повинні бути відобра-
жені зміст та номер постанови, протоколу чи акта, які були відповідно 
прийняті або складені на засіданні виборчої комісії. 

12.4.  Протокол засідання виборчої комісії оформляє секретар 
комісії (секретар засідання).

12.5. До протоколу засідання виборчої комісії долучаються оригі-
нали постанов, прийнятих на цьому засіданні, додатки до них, якщо такі 
були, інші документи щодо розглянутих на засіданні питань, а також, за 
наявності, викладені в письмовій формі окремі думки членів виборчої 
комісії щодо ухвалених комісією рішень. 

Окремі думки членів комісії є невід’ємною частиною протоколу 
засідання виборчої комісії.

12.6.  Протокол засідання виборчої комісії підписує головуючий 
на засіданні та секретар комісії (секретар засідання). У такому разі 
обов’язково зазначаються фактична посада, ініціал імені і прізвище 
особи, яка підписала документ.

12.7.  Протокол засідання виборчої комісії надається для озна-
йомлення членам комісії на їх вимогу не пізніше наступного засідання 
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комісії, при цьому член комісії має право його підписати. 
12.8. Протокол засідання виборчої комісії надається для ознайом-

лення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступ-
ного засідання комісії.

13. Реєстрація і розгляд документів та звернень,  
що надходять до виборчої комісії

13.1.  Під час реєстрації та розгляду документів і звернень, що 
надходять до виборчої комісії, комісія керується Кодексом, іншими 
актами законодавства України, постановами Центральної виборчої 
комісії та цим Порядком.

13.2.  Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, 
мають право приймати голова комісії, заступник голови комісії, 
секретар комісії або інші члени комісії, уповноважені на це її рішенням.

13.3.  Документи та звернення до виборчої комісії надсилаються 
поштою чи подаються до комісії особисто або через уповноважену 
особу, якщо її повноваження підтверджені відповідно до законодав-
ства України.

Документи, передбачені Кодексом, можуть подаватися до виборчої 
комісії у формі електронного документа з урахуванням особливостей, 
передбачених Кодексом. У такому разі документи повинні відповідати 
вимогам Законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Відповідальність 
за достовірність копій документів, що подаються до виборчих комісій 
у електронній формі, несе особа, яка засвідчує документ своїм кваліфі-
кованим електронним підписом.

У міжвиборчий період голова територіальної виборчої комісії або 
інший член цієї виборчої комісії, визначений її рішенням, щотижня 
перевіряє надходження документів та звернень до виборчої комісії.

13.4. Документи, звернення реєструються в день їх надходження 
в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії 
(додаток 5).

13.5. Заяви виборців про бажання голосувати за місцем пере-
бування реєструються дільничною виборчою комісією в окремому 
журналі, форму якого встановлено постановою Центральної виборчої 
комісії від 8 липня 2020 року № 134. 

13.6. Особа, яка подає документи, звернення до виборчої комісії, 
пише опис, в якому вказує своє прізвище, ім’я, по батькові, короткий 
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опис поданих документів із зазначенням кількості аркушів, дати та 
часу їх подання. Опис зберігається разом із поданими документами. 

13.7. Документи, що надходять до виборчої комісії факсимільним 
зв’язком або електронною поштою, також реєструються.

13.8. Не реєструються у виборчій комісії анонімні, вітальні листи, 
запрошення, що надходять на адресу комісії.

13.9.  Реєстраційний (вхідний) номер, що відповідає порядковому 
номеру запису в журналі реєстрації документів, заяв і скарг, та дата 
надходження зазначаються у правій нижній частині першого аркуша 
документа, звернення або на іншому вільному від тексту місці цього 
аркуша (крім місця, визначеного для підшивки).

13.10. У разі повторного надходження документа, звернення після 
присвоєння чергового реєстраційного номера у правій верхній частині 
їх першого аркуша робиться напис “повторно”.

13.11. Якщо під час розпечатування конверта з документом, звер-
ненням виявлено відсутність чи пошкодження документа, звернення 
або їх окремих частин, невідповідність номера документа, звернення 
номеру, зазначеному на конверті, особа, яка приймає документ, звер-
нення складає акт у двох примірниках, один з яких надсилається 
відправнику, другий долучається до документа, звернення, що зали-
шаються у виборчій комісії.

Конверти, в яких надійшли документи, додаються до звернення.
13.12.  Зареєстровані документи, звернення в день їх реєстрації 

подаються голові комісії (в разі відсутності голови комісії – заступнику 
голови), який дає відповідні доручення членам комісії та залученим 
спеціалістам, експертам щодо їх попереднього розгляду та підготовки 
відповіді. 

13.13. За підсумками попереднього розгляду документа, звер-
нення член комісії у разі необхідності розгляду питання на засіданні 
комісії готує проєкт постанови відповідно до пункту 4.7 цього Порядку, 
про що інформує голову комісії (у разі його відсутності — заступника 
голови комісії).

Якщо звернення не потребує прийняття рішення виборчою комі-
сією, суб’єкту звернення може бути надана відповідь за підписом 
голови комісії (заступника голови).

13.14.  Строки та порядок розгляду документів, звернень, що 
надійшли до виборчої комісії під час виборчого процесу, встанов-
лено Кодексом, іншими законами України та відповідними актами 
Центральної виборчої комісії.
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Документи, звернення, які надійшли до територіальної виборчої 
комісії поза межами виборчого процесу, розглядаються у строки, вста-
новлені законодавством України для розгляду відповідних документів, 
звернень. Якщо законодавством відповідні строки не встановлені, 
документи, звернення мають бути розглянутими не більше ніж упро-
довж 30 днів з дня надходження.

13.15.  Розглянуті документи, звернення, що надійшли до комісії, 
передаються секретарю комісії для подальшого формування справи 
відповідно до затвердженої головою комісії номенклатури справ.

13.16. Особистий прийом громадян проводиться головою комісії, 
заступником голови комісії, секретарем комісії та іншими членами 
комісії згідно з графіком прийому громадян, установленим виборчою 
комісією.

13.17.  Реєстрація осіб, які звернулися до виборчої комісії для 
особистого прийому, ведеться в журналі обліку особистого прийому 
громадян у виборчій комісії (додаток 4).

13.18.  Якщо порушене питання вирішити безпосередньо під час 
особистого прийому неможливо, воно розглядається в порядку, перед-
баченому для розгляду письмових звернень. 

13.19. Контроль за виконанням документів, звернень, який перед-
бачає безпосередню перевірку і коригування процесу виконання, 
облік та аналіз результатів виконання документів, що перебувають 
на контролі, дотримання встановлених строків виконання здійснює 
секретар комісії. 

13.20. Про виконання документів, звернень робиться відмітка 
у відповідній графі журналу обліку особистого прийому громадян у 
виборчій комісії  (додаток 4) та журналу реєстрації документів, заяв і 
скарг у виборчій комісії (додаток 5). 

Про виконання документа секретар комісії інформує голову комісії. 

 14. Підготовка, оформлення і відправлення вихідних документів
14.1. Текст вихідного документа викладається державною мовою, 

зрозуміло, стисло, аргументовано, що забезпечує чітке та однозначне 
сприйняття інформації, що в них міститься.

  Відповідь на документ (лист), звернення повинна містити поси-
лання на номер (за наявності) і дату документа (листа), звернення, на 
які дається відповідь.

На лицьовому  боці останнього аркуша документа (листа), звер-
нення у його лівому нижньому куті вказуються прізвище та ініціали 
імені та по батькові виконавця, номер його телефону.
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14.2.  Кожний вихідний документ підписує голова комісії, а в разі 
його відсутності – заступник голови комісії із зазначенням його пріз-
вища та ініціала імені.

Не допускається підписання документа з прийменником “за” або 
проставленням косої риски перед найменуванням посади в комісії.

14.3.  Дата складення, підписання, прийняття чи затвердження 
документа зазначається цифрами, як правило, під час оформлення 
листів, довідок, звернень тощо (07.08.2020) або цифрами та словами 
під час оформлення постанов, протоколів виборчої комісії та фінан-
сових документів (7 серпня 2020 року). 

14.4. Назва установи, організації, партії, місцевої організації партії 
у вихідних документах виборчої комісії зазначається у називному 
відмінку, наприклад:

Київська міська рада
У документі, що надсилається конкретній посадовій особі, найме-

нування установи зазначається в родовому відмінку, а посада, пріз-
вище  — у давальному відмінку, далі — ініціали імені та по батькові, 
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 — четвертого адресатів не 
пишеться. У разі надсилання документа більше ніж чотирьом адре-
сатам складається список на розсилку із зазначенням на кожному 
документі тільки одного адресата.

Адреса зазначається у правій верхній частині документа.
14.5.  Реквізит «Адресат» разовому кореспонденту має містити 

повну адресу, написання якої повинно відповідати Правилам надання 
послуг поштового зв’язку, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270,  наприклад:

Редакція газети «Український шлях» 
вул. Левицького, 67, м. Львів, 79066

У разі надсилання документа громадянину спочатку зазначаються 
прізвище та ініціали імені та по батькові одержувача, а потім його 
поштова адреса, наприклад:
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СЕРГІЄНКУ В.П.  
майдан Незалежності, 1, кв. 3, 
м. Хмельницький, 80077

14.6.  Внесення до підписаного документа будь-яких виправлень 
або доповнень без застережень не допускається. У разі внесення 
виправлення чи доповнення до тексту документа повинні робитися 
відповідні застереження особою, яка підписала цей документ.

14.7. Вихідні документи відправляє секретар комісії у день їх підпи-
сання або не пізніше наступного календарного дня, якщо інше не вста-
новлено законодавством України. 

Кореспонденція особистого характеру, не пов’язана з виконанням 
службових обов’язків у виборчій комісії, відправленню не підлягає.

14.8.  Вихідні документи виготовляються в кількості примірників 
відповідно до числа адресатів. Копія вихідного документа обов’язково 
залишається у виборчій комісії та зберігається для включення її до 
відповідної справи, оформленої згідно із затвердженою номенкла-
турою справ.

14.9. Документ надсилається або передається адресату після його 
реєстрації в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій 
комісії (додаток 5).

У лівій верхній частині першого аркуша документа зазначаються 
реєстраційний (вихідний) номер, що відповідає порядковому номеру 
запису в журналі реєстрації, та дата відправлення.

14.10. Під час відправлення вихідних документів перевіряються:
 – 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;
 – наявність усіх додатків до документа, зазначених у тексті;
 – відповідність кількості примірників вихідного документа кіль-

кості адресатів.
14.11.  Документи, що надсилаються одночасно одному й тому 

самому адресату, вкладаються разом із засвідченим печаткою 
виборчої комісії окремим описом вкладеного в один конверт (пакет, 
бандероль) із зазначенням реєстраційних вихідних номерів усіх вкла-
дених документів. Копія окремого опису вкладеного залишається в 
комісії.
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14.12.  Якщо документ надсилається кільком адресатам, то виго-
товляється і відправляється відповідна кількість його копій.

14.13. У журналі реєстрації документів, заяв і скарг виборчої комісії  
(додаток 5) зазначаються номер вихідного документа, дата відправ-
лення, назва або короткий зміст документа.

14.14.  Залежно від характеру і терміновості відправлення доку-
менти надсилаються адресату поштою, спецзв’язком.

Для забезпечення термінового інформування документи можуть 
надсилатися адресату факсимільним зв’язком та електронною 
поштою з подальшим надсиланням їх оригіналів. 

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 (в разі його відсутності — заступника голови 
комісії або секретаря комісії) допускається видача документів відпо-
відним уповноваженим особам адресата під розписку.

15. Печатка та штампи виборчої комісії
15.1.  Окружні, територіальні та дільничні виборчі комісії мають 

власні печатки, зразки яких затверджено Центральною виборчою 
комісією.

Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання 
печаток окружних, територіальних і дільничних виборчих комісій 
затверджується Центральною виборчою комісією.

15.2.  У передбачених Кодексом випадках для внесення змін до 
виборчого бюлетеня дільничними виборчими комісіями використову-
ється штамп “Вибув”.

15.3. Виборчі комісії можуть мати інші штампи (для реєстрації 
кореспонденції, засвідчення правильності копії документа тощо), які 
використовують у своїй роботі.

16. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення  
діяльності виборчої комісії

16.1. Фінансове забезпечення діяльності окружних та дільничних 
виборчих комісій з виборів Президента України та з виборів народних 
депутатів України здійснюється відповідно до Кодексу за рахунок 
коштів Державного бюджету України, виділених на  підготовку і прове-
дення виборів Президента України та народних депутатів України.
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Фінансування виборчих комісій із виборів Президента України та 
з виборів народних депутатів України здійснюється в порядку, вста-
новленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
фінансової політики.

16.2. Фінансове забезпечення діяльності територіальних та діль-
ничних виборчих комісій під час підготовки і проведення чергових та 
перших місцевих виборів, позачергових, додаткових виборів депутатів, 
сільських, селищних, міських голів здійснюється за рахунок коштів 
відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція 
з Державного бюджету України, а під час усіх інших видів місцевих 
виборів — за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

У період поза виборчим процесом забезпечення діяльності терито-
ріальної виборчої комісії щодо виконання нею повноважень здійсню-
ється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

Фінансування виборчих комісій із місцевих виборів здійснюється в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

16.3. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної 
Республіки Крим та органи місцевого самоврядування або інші органи 
(посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повнова-
ження, їх посадові та службові особи зобов’язані сприяти виборчим 
комісіям у реалізації їх повноважень, зокрема: 

надавати необхідні приміщення для організації роботи виборчих 
комісій та проведення голосування відповідно до вимог Кодексу та 
актів Центральної виборчої комісії;

забезпечувати охорону приміщень виборчих комісій, виборчих 
бюлетенів та іншої виборчої документації;

надавати згідно з установленими Центральною виборчою комі-
сією нормами та переліком транспортні засоби, засоби зв’язку, облад-
нання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припи-
нення повноважень виборчих комісій. 

16.4. Органи Національної поліції України зобов’язані не пізніш як 
за вісім днів до дня виборів забезпечити цілодобову охорону примі-
щень виборчих комісій (територіальних виборчих комісій — за їх звер-
неннями), а також у разі необхідності, за зверненням Центральної 
виборчої комісії, — органів ведення Державного реєстру виборців.

16.5. На будівлі, в якій розміщується виборча комісія, встановлю-
ється вивіска, виготовлена за зразком, затвердженим Центральною 
виборчою комісією. 
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ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ ВИБОРЧИМИ 
КОМІСІЯМИ З ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ, МІСЦЕВИХ 
ВИБОРІВ

Постанова 
Центральної виборчої комісії 

від 21 серпня 2020 року № 192
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок відповідно до частини сьомої статті 63 Виборчого 

кодексу України (далі — Кодекс) регулює питання розгляду виборчими 
комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, 
місцевих виборів скарг на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються 
виборчого процесу.

1.2. Під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність, що 
стосуються виборчого процесу, та прийняття за наслідками такого 
розгляду відповідних рішень виборчі комісії керуються положеннями 
Конституції України, Кодексу, Закону України ”Про Центральну виборчу 
комісію”, інших законів України, цим Порядком та іншими актами 
Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання законів 
України.

1.3. Під скаргою слід розуміти звернення, в якому міститься інфор-
мація щодо порушення законодавства України про вибори та вимога 
забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів 
суб’єктів виборчого процесу, поновити порушені виборчі права.

2. Суб’єкти звернення зі скаргою до виборчої комісії
2.1. Відповідно до частини першої статті 65 Кодексу суб’єктом звер-

нення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, 
може бути:

– до виборчої комісії з виборів Президента України:
1) кандидат на пост Президента України, зареєстрований для 

участі у виборах Президента України.
Від імені кандидата на пост Президента України з урахуванням поло-

жень частин  першої,  дев’ятої  статті 110, частин  першої,  другої  статті 
111 Кодексу суб’єктом звернення зі скаргою може бути:

уповноважений представник кандидата на пост Президента 
України в Центральній виборчій комісії — до Центральної виборчої 
комісії;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
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довірена особа кандидата на пост Президента України в єдиному 
загальнодержавному виборчому окрузі — до будь-якої окружної 
виборчої комісії;

довірена особа кандидата на пост Президента України у територі-
альному виборчому окрузі — до окружної виборчої комісії відповідного 
територіального виборчого округу;

2) політична партія (далі — партія) — суб’єкт виборчого процесу 
виборів Президента України в особі її керівника чи іншої особи, уповно-
важеної рішенням центрального керівного органу партії.

3) офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України, 
партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, громад-
ської організації.

При цьому офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента 
України, партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, чи 
громадської організації, зареєстрований у відповідному територіаль-
ному виборчому окрузі, може звернутися зі скаргою лише до окружної 
виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу; 
офіційний спостерігач від кандидата на пост Президента України, 
партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, чи громад-
ської організації, зареєстрований у закордонному виборчому окрузі, — 
до Центральної виборчої комісії як окружної виборчої комісії в закор-
донному виборчому окрузі; офіційний спостерігач від громадської 
організації в загальнодержавному виборчому окрузі — до Центральної 
виборчої комісії та будь-якої окружної виборчої комісії;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси 
якого щодо участі у виборчому процесі виборів Президента України 
порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;

— до виборчої комісії з виборів народних депутатів України:
1) кандидат у народні депутати України, зареєстрований для участі 

у виборах народних депутатів України.
Від імені кандидата в народні депутати України, включеного до 

регіонального виборчого списку партії, з урахуванням положень 
частин  третьої–п’ятої  статті 166 Кодексу суб’єктом звернення зі 
скаргою може бути довірена особа такого кандидата у виборчому 
регіоні — до окружних виборчих комісій на території відповідного 
виборчого регіону;

2) партія — суб’єкт виборчого процесу виборів народних депу-
татів України в особі її керівника, представника партії в Центральній 
виборчій комісії, уповноваженої особи партії в загальнодержавному, 
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територіальному виборчому окрузі чи іншої особи, уповноваженої 
рішенням центрального керівного органу партії.

При цьому з урахуванням положень частин першої, п’ятої, тринад-
цятої, чотирнадцятої статті 165 Кодексу скарга за підписом представ-
ника партії в Центральній виборчій комісії може бути подана лише до 
Центральної виборчої комісії; за підписом уповноваженої особи партії 
в загальнодержавному виборчому окрузі — до будь-якої окружної 
виборчої комісії; за підписом уповноваженої особи партії в територі-
альному виборчому окрузі — до окружної виборчої комісії відповідного 
територіального виборчого округу;

3) офіційний спостерігач від партії, кандидати в народні депутати 
України від якої зареєстровані в загальнодержавному виборчому 
окрузі, громадської організації.

При цьому офіційний спостерігач від партії, кандидати в народні 
депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному вибор-
чому окрузі, громадської організації, зареєстрований у відповідному 
територіальному виборчому окрузі, може звернутися зі скаргою лише 
до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого 
округу; офіційний спостерігач від партії, кандидати в народні депутати 
України від якої зареєстровані в загальнодержавному виборчому 
окрузі, громадської організації, зареєстрований у закордонному вибор-
чому окрузі, — до Центральної виборчої комісії як окружної виборчої 
комісії в закордонному виборчому окрузі; офіційний спостерігач від 
громадської організації в загальнодержавному виборчому окрузі — до 
Центральної виборчої комісії та будь-якої окружної виборчої комісії;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого 
щодо участі у виборчому процесі виборів народних депутатів України 
порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;

– до виборчої комісії з місцевих виборів:
1) кандидат у депутати Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської 
ради, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, 
зареєстрований для участі у відповідних місцевих виборах.

Від імені відповідного кандидата суб’єктом звернення зі скаргою 
може бути довірена особа такого кандидата;

2) місцева організація партії — суб’єкт виборчого процесу місцевих 
виборів в особі її керівника, представника місцевої організації партії 
у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, 
районній у місті, а також міській, сільській, селищній (територіальної 
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громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчій комісії, 
уповноваженої особи місцевої організації партії в єдиному багатоман-
датному, територіальному виборчому окрузі чи іншої особи, уповнова-
женої рішенням керівного органу місцевої організації партії.

При цьому з урахуванням положень частин першої, п’ятої, тринад-
цятої,  чотирнадцятої  статті 236 Кодексу скарга за підписом пред-
ставника місцевої організації партії у виборчій комісії Автономної 
Республіки Крим, обласній, районній, районній у місті, а також міській, 
сільській, селищній (територіальної громади з кількістю виборців  
10 тисяч і більше) виборчій комісії може бути подана відповідно лише 
до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, 
районної в місті, а також міської, сільської, селищної (територіальної 
громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) виборчої комісії; 
уповноваженої особи місцевої організації партії в єдиному багато-
мандатному, територіальному виборчому окрузі — до територіальної 
виборчої комісії на території відповідного виборчого округу з відпо-
відних місцевих виборів;

3) офіційний спостерігач від кандидата в депутати сільської, 
селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 
10 тисяч) в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського голови, місцевої організації партії, яка 
висунула виборчі списки кандидатів у депутати на місцевих виборах, 
громадської організації — до територіальної виборчої комісії на тери-
торії відповідного виборчого округу з відповідних місцевих виборів;

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси 
якого щодо участі у виборчому процесі місцевих виборів порушено 
рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.

2.2. Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії 
рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, 
дії чи бездіяльність порушують особисто його виборчі права або 
охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у 
тому числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спосте-
реження, на присутність на засіданні виборчої комісії у визна-
чених Кодексом випадках, під час проведення голосування відповідно 
до Кодексу, незабезпечення встановлених Кодексом умов для голо-
сування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, 
тимчасовим розладом здоров’я, віком).

2.3. Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах 
(далі — кандидат), та від його імені довірена особа можуть оскаржити 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
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до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 
оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність стосуються відпо-
відного регіону, округу, де цей кандидат зареєстрований для участі у 
виборах.

3. Суб’єкти розгляду скарг. Предмет та суб’єкт оскарження до 
виборчої комісії

3.1. Суб’єкти звернення зі скаргою, зазначені в  пункті 2.1  цього 
Порядку, можуть з урахуванням вимог  Кодексу  та цього Порядку 
оскаржити:

1) до Центральної виборчої комісії:
– бездіяльність окружної виборчої комісії;
– бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює 

результати відповідних місцевих виборів;
– рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії закор-

донної виборчої дільниці;
– дії чи бездіяльність члена дільничної виборчої комісії закордонної 

виборчої дільниці;
2) до окружної виборчої комісії:
– рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії виборчої 

дільниці, яка входить до відповідного територіального виборчого 
округу;

– дії чи бездіяльність члена дільничної виборчої комісії виборчої 
дільниці, яка входить до відповідного територіального виборчого 
округу;

3) до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати 
відповідних місцевих виборів:

– рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії 
нижчого рівня, яка встановлює підсумки голосування з відповідних 
місцевих виборів;

– рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, яка 
забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих виборів 
(у разі якщо підсумки голосування з відповідних місцевих виборів не 
встановлюються);

4) до територіальної виборчої комісії, яка встановлює підсумки 
голосування з відповідних місцевих виборів (у разі якщо результати 
таких місцевих виборів встановлює територіальна виборча комісія 
вищого рівня), — рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої 
комісії, яка забезпечує організацію і проведення відповідних місцевих 
виборів;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
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5) до територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну діль-
ничну виборчу комісію, — дії чи бездіяльність члена такої дільничної 
виборчої комісії.

3.2. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, їх членів, зазна-
чені у пункті 3.1 цього Порядку, також можуть оскаржуватися до суду 
шляхом подання позовної заяви.

3.3. Якщо судом відкрито провадження за адміністративним 
позовом із того самого питання та з тих самих підстав, що подано скаргу 
до виборчої комісії, виборча комісія не пізніше наступного дня після 
отримання повідомлення суду про відкриття провадження повертає 
таку скаргу суб’єкту звернення без розгляду листом за підписом особи, 
вказаної у пункті 6.12 цього Порядку (частині другій статті 68 Кодексу), 
із зазначенням підстав її повернення.

3.4. Виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адмі-
ністративного судочинства України, шляхом подання позовної заяви 
оскаржуються:

1) рішення, дії, бездіяльність Центральної виборчої комісії;
2) дії чи бездіяльність члена Центральної виборчої комісії;
3) рішення чи дії окружної виборчої комісії;
4) дії чи бездіяльність члена окружної виборчої комісії;
5) рішення чи дії територіальної виборчої комісії, крім установ-

лених Кодексом (підпункт 3 пункту 3.1 цього Порядку) випадків;
6) дії чи бездіяльність члена територіальної виборчої комісії;
7) дії чи бездіяльність кандидата;
8) рішення чи дії партії (місцевої організації партії), громадського 

об’єднання, їх посадових осіб чи повноважних представників, що 
стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно 
до закону, статуту (положення) належать до їхньої внутрішньої діяль-
ності або виключної компетенції;

9) дії чи бездіяльність довіреної особи кандидата, уповноваженої 
особи партії (місцевої організації партії);

10) дії чи бездіяльність офіційного спостерігача від кандидата, 
партії (місцевої організації партії) — суб’єкта відповідного виборчого 
процесу, громадської організації;

11) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самовряду-
вання, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових та 
службових осіб;

12) рішення, дії чи бездіяльність засобів масової інформації, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20


211

інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, 
творчих працівників.

4. Строки подання скарги до виборчої комісії
4.1. Загальний строк оскарження встановлено  частиною 

першою  статті 66 Кодексу, згідно з якою скарга до виборчої комісії 
може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох 
днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом 
оскарження.

4.2. Кодексом установлено такі спеціальні строки оскарження:
1) відповідно до частини другої статті 66 Кодексу скарга щодо пору-

шення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана протягом 
двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, але 
не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування;

2) згідно з  частиною третьою  статті 66 Кодексу скарга щодо 
рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів виборчих комісій, 
що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів виборців 
на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування та/або 
під час транспортування виборчих документів, може бути подана 
до виборчої комісії не пізніше наступного дня після дня прийняття 
рішення, вчинення дії або бездіяльності, але не пізніше часу прийняття 
відповідною виборчою комісією виборчих документів такої виборчої 
комісії відповідно до Кодексу.

4.3. Під час розгляду виборчою комісією питання щодо дотри-
мання суб’єктом звернення зі скаргою строків оскарження виборча 
комісія повинна також враховувати такі положення Кодексу:

1) першим днем обчисленого у днях строку, який відповідно до 
Кодексу має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, 
наступний після дня настання вказаної події; останнім днем обчис-
леного у днях строку, який відповідно до Кодексу має закінчитися у 
зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події 
(частини третя, четверта статті 4);

2) обчислення строку оскарження починається з наступного дня 
після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які оскар-
жуються (частина четверта статті 66);

3) днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, 
в який мала бути, але не була вчинена дія, передбачена законом 
(частина п’ята статті 66);

4) строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, 
крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків 
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не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду 
скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 68 Кодексу 
(частина шоста статті 66);

5) зміна або уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою після 
її подання до виборчої комісії, викликані виявленням обставин, не 
відомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою 
скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою повинен довести, що обставини, 
які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на 
момент звернення зі скаргою.

Суб’єкт звернення зі скаргою має право в межах строку подання 
скарги до виборчої комісії змінити вимоги скарги (змінити предмет 
оскарження без зміни підстав, збільшити або зменшити розмір вимог) 
шляхом подання письмової заяви.

Уточнення вимог суб’єкта звернення зі скаргою (поправки, допо-
внення, внесені з метою надання більшої точності вимогам скарги без 
зміни їх по суті) здійснюється шляхом подання письмової заяви не 
пізніш як за дві години до початку засідання виборчої комісії, на якому 
така скарга розглядатиметься.

Заяви про зміну або уточнення вимог скарги, подані після закін-
чення вказаних строків, а також стосовно яких скаржник не довів, 
що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були 
відомі йому на момент звернення зі скаргою, відхиляються, про що 
зазначається у рішенні виборчої комісії (частина восьма статті 66);

6) днем подання скарги вважається день фактичного отримання 
скарги виборчою комісією (частина сьома статті 66).

5. Приймання та реєстрація скарг
Скарги, що подаються до окружних і територіальних виборчих 

комісій, приймаються та реєструються відповідно до Кодексу і Порядку 
організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів 
Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, 
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 
2020 року № 173.

6. Вимоги до змісту і форми скарги. Наслідки подання неналежно 
оформленої скарги

6.1. Невідкладно після надходження скарги виборча комісія пере-
віряє дотримання суб’єктом звернення зі скаргою вимог Кодексу та 
цього Порядку щодо форми та змісту скарги (стаття 67 Кодексу).

6.2. Згідно з частиною першою статті 67 Кодексу скарга до виборчої 
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комісії подається у письмовій формі (на паперових носіях або в елек-
тронній формі, засвідченій кваліфікованим електронним підписом). 
Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;
2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення 

зі скаргою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу 
(юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу 
електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, 
його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або 
поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної 
пошти, якщо такі відомі суб’єкту звернення;

4) суть порушеного питання;
5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення 

зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;
6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухва-

лення якого вимагається від суб’єкта розгляду скарги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, яка уповноважена 

представляти відповідного суб’єкта, із зазначенням дати підписання.
6.3. У скарзі можуть бути зазначені заінтересовані особи, яких 

суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду 
скарги.

6.4. Суб’єкт звернення може у скарзі заявляти вимоги про:
1) визнання рішення суб’єкта оскарження таким, що не відповідає 

вимогам законодавства (є протиправним), порушує виборчі права 
громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу та 
його скасування;

2) визнання дій суб’єкта оскарження такими, що не відповідають 
вимогам законодавства (є протиправними), порушують виборчі права 
громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу та 
зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;

3) визнання бездіяльності суб’єкта оскарження такою, що не відпо-
відає вимогам законодавства (є протиправною), порушує виборчі 
права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу 
та зобов’язання вчинити певні дії;

4) поновлення в інший спосіб, що не суперечить  Кодексу, пору-
шених виборчих прав громадян, прав та законних інтересів суб’єкта 
виборчого процесу.
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6.5. У скарзі зазначається статус суб’єкта звернення зі скаргою у 
виборчому процесі.

6.6. Якщо скарга від імені кандидата подається представником 
кандидата в Центральній виборчій комісії, територіальній виборчій 
комісії, довіреною особою кандидата, то у скарзі зазначаються також 
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання чи офіційна контактна 
адреса (юридична або поштова адреса), а також номер засобу зв’язку, 
адреса електронної пошти, якщо такі є, кандидата, в інтересах якого 
вона подається. При цьому в разі подання скарги представником 
кандидата в Центральній виборчій комісії, територіальній виборчій 
комісії, довіреною особою кандидата до виборчої комісії особисто 
відповідна особа пред’являє посвідчення, видане виборчою комі-
сією в порядку, встановленому Кодексом. В інших випадках до скарги 
додається засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного 
посвідчення.

6.7. Скарга, що подається від імені партії (місцевої організації 
партії) — суб’єкта виборчого процесу, підписується її керівником із 
засвідченням підпису печаткою партії (місцевої організації партії або 
відповідної організації партії вищого рівня) або іншою уповноваженою 
на те особою. При цьому в разі подання скарги уповноваженим пред-
ставником, уповноваженою особою партії (місцевої організації партії) 
чи іншою особою, уповноваженою рішенням центрального керівного 
органу партії (керівного органу місцевої організації партії), особисто 
відповідна особа пред’являє посвідчення, видане виборчою комісією 
в порядку, встановленому Кодексом, чи інший документ, що підтвер-
джує повноваження такої особи. В інших випадках до скарги дода-
ється оригінал або засвідчена відповідно до законодавства копія 
відповідного посвідчення чи документа.

При цьому керівник партії (місцевої організації партії) діє як пред-
ставник відповідної партії (місцевої організації партії) без додаткового 
уповноваження.

6.8. Якщо скарга подається офіційним спостерігачем особисто, він 
пред’являє посвідчення, видане виборчою комісією в порядку, вста-
новленому Кодексом. В інших випадках до скарги додається засвід-
чена відповідно до законодавства копія відповідного посвідчення.

6.9. Згідно з частиною сьомою статті 67 Кодексу до скарги дода-
ються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що 
приєднуються до скарги, у кількості, що дорівнює кількості суб’єктів 
оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. Письмові 
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докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому 
порядку копії.

У разі подання засобами електронної пошти (в електронній формі) 
скарги, засвідченої кваліфікованим електронним підписом, доку-
менти, що мають бути додані до неї відповідно до статті 67 Кодексу, 
подаються у формі електронного документа з дотриманням вимог, 
передбачених частиною десятою статті 18 Кодексу.

6.10. Скарга, оформлена без дотримання передбачених  статтею 
67 Кодексу та цим Порядком вимог, повертається суб’єкту звернення 
зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня 
надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в 
день голосування чи наступного дня, — невідкладно.

6.11. Повернення скарги без розгляду здійснюється листом за 
підписом особи, зазначеної у  пункті 6.12  цього Порядку (частина 
друга статті 68 Кодексу), в якому зазначається вичерпний перелік недо-
ліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість 
повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 
67 Кодексу та цього Порядку, у передбачені Кодексом строки.

6.12. Право повернути скаргу без розгляду мають:
1) щодо скарг, поданих до Центральної виборчої комісії, — Голова 

Комісії, заступник Голови Комісії або інший член Комісії за дорученням 
Голови Центральної виборчої комісії;

2) щодо скарг, поданих до окружної чи територіальної виборчої 
комісії, — голова або заступник голови цієї виборчої комісії.

6.13. При повторному поданні скарги з невиправленими недо-
ліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає 
рішення (постанову) про залишення її без розгляду по суті (частина 
четверта статті 68 Кодексу).

7. Опрацювання виборчою комісією скарги, що надійшла засо-
бами електронної пошти (в електронній формі)

У разі надходження скарги (сканованої копії скарги) засобами елек-
тронної пошти (в електронній формі), крім тієї, яка засвідчена квалі-
фікованим електронним підписом, вона опрацьовується виборчою 
комісією в установленому Кодексом порядку після надходження цієї 
скарги у письмовій формі на паперових носіях або засвідченої квалі-
фікованим електронним підписом. Днем подання такої скарги вважа-
ється день отримання скарги виборчою комісією у письмовій формі 
на паперових носіях або засвідченої кваліфікованим електронним 
підписом.
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8. Процедура та строки розгляду скарг виборчою комісією
8.1. Скарга, оформлена з додержанням вимог  Кодексу  та цього 

Порядку, розглядається відповідною виборчою комісією на її засіданні.
8.2. Порядок скликання і проведення засідань виборчих комісій 

установлено  Кодексом,  Законом України  «Про Центральну виборчу 
комісію» та актами Центральної виборчої комісії.

8.3. На засідання виборчої комісії з розгляду скарги обов’язково 
запрошується суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заін-
тересовані особи, зазначені у скарзі.

8.4. Про місце, день і час проведення засідання комісії, на якому 
передбачається розгляд скарги, виборча комісія повідомляє суб’єкта 
звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб, 
зазначених у скарзі, одним з таких способів:

– рекомендованою телеграмою;
– факсимільним повідомленням;
– засобами електронної пошти;
– по телефону (телефонограмою, SMS-повідомленням).
Докази повідомлення зазначених осіб додаються до протоколу 

засідання виборчої комісії, на якому відбувався розгляд скарги.
8.5. Неприбуття на засідання виборчої комісії осіб, які були 

належним чином повідомлені про нього, та/чи їх представників не 
перешкоджає розгляду скарги.

8.6. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту 
оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а в разі немож-
ливості — не пізніше початку розгляду скарги. Суб’єкт оскарження 
має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до 
розгляду виборчою комісією.

8.7. Загальний строк розгляду скарг установлено  частиною 
першою статті 69 Кодексу, згідно з якою скарга розглядається відпо-
відною виборчою комісією на її засіданні не пізніш як на третій день з 
дня отримання скарги.

8.8. Частинами другою–четвертою статті 69 Кодексу встановлено 
спеціальні строки розгляду скарг:

1) скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, 
розглядається виборчою комісією не пізніш як на третій день з дня 
отримання скарги, але не пізніше 24 години дня, що передує дню 
голосування;

2) скарга щодо порушення, яке мало місце в день голосування, під 
час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та/або під час 
транспортування виборчих документів, розглядається відповідною 
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виборчою комісією у дводенний строк з дня отримання скарги.
При цьому скарга щодо порушення, яке мало місце в день голо-

сування, під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, 
встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі 
(частині виборчого округу) та/або під час транспортування виборчих 
документів, що надійшла на момент прийняття документів дільничної 
(окружної, територіальної) виборчої комісії, повинна бути розглянута до 
ухвалення відповідною виборчою комісією рішення щодо прийняття 
таких виборчих документів;

3) скарга, що стосується відповідних виборів, однак надійшла 
до виборчої комісії поза межами виборчого процесу таких виборів, 
розглядається виборчою комісією протягом 30 днів з дня отримання 
скарги.

9. Докази
9.1. Згідно з  частиною першою  статті 71 Кодексу доказами, на 

підставі яких виборча комісія під час розгляду скарги встановлює 
наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і запере-
чення суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження чи заінтер-
есованих осіб, та інших обставин, що мають значення для правильного 
розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (у тому числі електронні), які 
містять відомості про обставини, що мають значення для правильного 
розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб’єктів виборчого процесу, посадових і 
службових осіб органів виконавчої влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, 
отримані на вимогу суб’єкта розгляду скарги, у тому числі і членів 
виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;

3) речові докази;
4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії 

— суб’єкта розгляду скарги, суб’єкта звернення зі скаргою або суб’єкта 
оскарження;

5) аудіо-, відеоматеріали.
9.2. Відповідно до  частини шостої  статті 71 Кодексу письмові 

докази надаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому 
порядку копії.

Якщо надано копію письмового доказу, виборча комісія має право 
вимагати надання оригіналу або самостійно витребовує оригінал 
письмового доказу.
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Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника доку-
мента повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається 
засвідчена комісією його копія.

9.3. Докази виборчій комісії надають суб’єкт звернення зі скаргою, 
суб’єкт оскарження, заінтересовані особи.

Виборча комісія — суб’єкт розгляду скарги може звернутися із 
запитом (витребувати) щодо додаткових доказів за власною ініціа-
тивою або на прохання суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскар-
ження, заінтересованих осіб.

Якщо суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження чи заінтер-
есована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які 
він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних 
доказів.

9.4. Згідно з частиною четвертою статті 71 Кодексу виборча комісія 
бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду 
скарги, тобто лише ті докази, які свідчать про наявність чи відсут-
ність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення суб’єкта 
звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, 
або конкретизують, уточнюють ці обставини тощо. Про відхилення 
доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають 
доказової сили, зазначається в рішенні виборчої комісії — суб’єкта 
розгляду скарги.

9.5. Виборча комісія повинна враховувати положення  частини 
п’ятої статті 71 Кодексу, згідно з якими обставини (факти), для дове-
дення яких законом установлено певні засоби доказування, не можуть 
доводитися іншими засобами доказування.

9.6. Відповідно до частини сьомої статті 71 Кодексу виборча комісія 
оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність 
і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі 
докази не мають наперед установленої сили, за винятком обставин, 
фактів, установлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

10. Рішення виборчої комісії за результатами розгляду скарг
10.1. Рішення виборчої комісії повинно бути законним і 

обґрунтованим.
10.2. За результатами розгляду скарги виборча комісія на засіданні 

ухвалює рішення у формі постанови.
10.3. Перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу 

для встановлення:
1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, 

визначеним Кодексом;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
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2) чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої 
комісії (належний суб’єкт розгляду скарги);

3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскар-
ження, встановлені Кодексом.

10.4. Під час вирішення питання, чи подано скаргу належним 
суб’єктом звернення зі скаргою, виборча комісія повинна враховувати, 
зокрема, таке:

1) виборець є належним суб’єктом звернення зі скаргою лише 
в разі порушення оскаржуваним рішенням, дією або бездіяльністю 
особисто його виборчих прав або охоронюваних законом інтересів 
щодо участі у виборчому процесі;

2) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах 
(довірена особа кандидата, яка подає скаргу від імені кандидата), є 
належним суб’єктом звернення зі скаргою лише в разі оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються відповідного регіону, 
округу, де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах;

3) якщо скаргу до виборчої комісії від суб’єкта звернення зі скаргою 
подано особою, якій Кодексом не надано право представляти інтереси 
такого суб’єкта, або під час подання скарги не пред’явлено, а до скарги 
не додано оригіналу або належним чином засвідченої копії документа, 
що посвідчує право представляти інтереси суб’єкта звернення зі 
скаргою, така скарга повертається суб’єкту звернення зі скаргою без 
розгляду відповідно до пунктів 6.11, 6.12 цього Порядку. Якщо вказані 
обставини виявлено під час розгляду скарги на засіданні виборчої 
комісії, вважається, що така скарга подана неналежним суб’єктом 
звернення зі скаргою.

10.5. Під час вирішення питання, чи належить розгляд поданої 
скарги до повноважень виборчої комісії, необхідно враховувати не 
лише зазначені у скарзі предмет і суб’єкт оскарження, а й проаналізу-
вати сформульовані суб’єктом звернення зі скаргою вимоги та суть 
рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії.

10.6. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без 
розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення 
зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з пору-
шенням строків оскарження, встановлених Кодексом.

10.7. Центральна виборча комісія, приймаючи рішення про зали-
шення скарги без розгляду по суті, може з власної ініціативи взяти до 
розгляду факти, викладені у скарзі.

10.8. У разі якщо скаргу подано належним суб’єктом звернення 
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зі скаргою до належного суб’єкта розгляду такої скарги та в установ-
лені Кодексом строки, виборча комісія переходить до розгляду скарги 
по суті.

10.9. Під час розгляду по суті скарги щодо рішення суб’єкта оскар-
ження 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 процедури;

4) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги наданими 
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;
7) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси 

суб’єкта звернення зі скаргою в інший спосіб;
8) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають 

із факту скасування рішення, вчинити.
10.10. 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) здійснювалася (вчинялася) 

суб’єктом оскарження на законних підставах;
3) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги наданими 

доказами;
4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;
5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі 

скаргою, чи відмовити в їх задоволенні;
6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси 

суб’єкта звернення зі скаргою в інший спосіб;
7) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають 

із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, 
вчинити.

10.11. Розглянувши скаргу по суті, виборча комісія може прийняти 
одне з таких рішень:

– про задоволення скарги повністю або частково;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
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– про відмову в задоволенні скарги.
10.12. Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, виборча комісія 

повинна дати правову оцінку кожній з них.
10.13. Рішення про задоволення скарги виборча комісія приймає в 

разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження 
не відповідають законодавству про вибори.

У разі задоволення скарги виборча комісія може задовольнити всі 
або частину вимог суб’єкта звернення зі скаргою.

У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, 
яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, 
дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодав-
ства (є протиправними), порушують виборчі права громадян, права та 
законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати оскаржене рішення;
3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені зако-

нодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів;
4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних 

дій;
5) поновити в інший спосіб порушені виборчі права громадян, права 

та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;
6) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законо-

давством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, 
які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій 
або бездіяльності протиправними.

10.14. Виборча комісія вищого рівня за результатом розгляду скарги, 
на підставі рішення суду або з власної ініціативи може:

– скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти 
рішення по суті питання;

– зобов’язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути 
порушене питання.

10.15. У разі скасування судом рішення відповідної виборчої комісії, 
у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці 
недійсним, встановлення підсумків голосування та результатів виборів, 
рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було 
скасовано, або відповідна виборча комісія вищого рівня на підставі 
рішення суду. При цьому, якщо рішення не було скасовано з формальних 
підстав, виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює 
скасоване рішення.
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10.16. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо вста-
новить, що:

1) оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта оскарження 
вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених 
законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси 
інших суб’єктів виборчого процесу;

2) суб’єктом звернення зі скаргою не надано підтвердження пору-
шення суб’єктом оскарження законодавства про вибори, а наявних у 
матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту 
виборчою комісією;

3) виборцем не доведено порушення особисто його виборчих прав 
або охоронюваних законом інтересів щодо участі у виборчому процесі 
рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження;

4) на момент розгляду скарги виборчою комісією, членом виборчої 
комісії — суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення, 
що є предметом оскарження, або іншим способом поновлено права 
суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог Кодексу (відсутність 
предмета оскарження).

10.17. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним 
проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними 
органами, вона згідно з частиною дванадцятою статті 72 Кодексу звер-
тається до відповідних правоохоронних органів для перевірки цих 
обставин та вжиття відповідних заходів для припинення порушення 
законодавства. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні 
органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

10.18. Під час оформлення окружною чи територіальною виборчою 
комісією постанови за результатом розгляду скарги враховуються 
зміст і вимоги до оформлення постанови виборчої комісії, визна-
чені частиною третьою статті 37 Кодексу та Порядком організації роботи 
та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, 
народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим поста-
новою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173.

10.19.  Частиною чотирнадцятою  статті 72 Кодексу передбачено, 
що копія рішення (постанови) виборчої комісії за результатом розгляду 
скарги видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, 
суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, іншому суб’єкту, про 
якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття 
рішення, а в разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на 
наступний день — невідкладно.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
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10.20. Постанова Центральної виборчої комісії про розгляд скарги 
невідкладно оприлюднюється на її офіційному вебсайті.

Постанова про розгляд скарги, прийнята окружною чи територі-
альною виборчою комісією, не пізніше 11 години наступного дня після її 
прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, в день голосування 
та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, — не 
пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої 
комісії вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних 
матеріалів комісії, облаштованому в приміщенні комісії у місці, вільно 
доступному для відвідувачів.

Постанова про розгляд скарги, прийнята окружною виборчою комі-
сією, не пізніше 11 години наступного дня після її прийняття, а прийнята 
напередодні дня голосування, в день голосування та під час підрахунку 
голосів, встановлення підсумків голосування, — не пізніш як через 
чотири години після завершення засідання виборчої комісії надсила-
ється через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему до 
Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному 
вебсайті невідкладно після надходження.

Територіальні виборчі комісії оприлюднюють рішення про розгляд 
скарг на своїх офіційних вебсайтах (за наявності), вебсайтах відповідних 
місцевих рад (за наявності) або в інший спосіб, визначений Кодексом.

Окружні та територіальні виборчі комісії надають усі свої рішення 
для оприлюднення на офіційних вебсайтах відповідних регіональних 
або територіальних представництв Центральної виборчої комісії (у 
разі їх утворення) не пізніше дня, наступного після дня їх прийняття. 
Зазначені рішення окружних та територіальних виборчих комісій опри-
люднюються на офіційних вебсайтах відповідних регіональних або 
територіальних представництв Центральної виборчої комісії.

10.21. Постанова виборчої комісії, прийнята в межах її повноважень, 
є обов’язковою для виконання.

10.22. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, 
зокрема у вирішення питань, віднесених до їх повноважень, крім 
випадків, передбачених законом.

11. Заключні положення
Відповідно до  частини першої  статті 24 Кодексу виборчі комісії 

організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі 
у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити 
прийом і розгляд скарг у строки та спосіб, установлені Кодексом.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
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ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ
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ФОРМА ПОСТАНОВИ ТВК, ДВК

_________________________________________________
(назва виборів)

_____________________________________
(дата проведення виборів)

________________________________________
(повна назва виборчої комісії із зазначенням регіону)

П О С Т А Н О В А  
_______________________________

(місце прийняття – назва населеного пункту)

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

__________________________________________________________________
(найменування (відображає основний зміст  постанови) 

___________________________________________________________________________
(мотивувальна частина (посилання на обставини, що зумовили розгляд питання на 

засіданні виборчої комісії, встановлені факти та підстави для ухвалення рішення)

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

виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія під час прийняття 
постанови)

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

_________________________________________________________________
(резолютивна частина (рішення виборчої комісії, викладене у формі висновку із зазна-
ченням завдань і заходів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з питання, 

що розглядається, вказівки на необхідність доведення змісту постанови до суб’єктів, на 
яких поширюється її дія, виконавців, осіб, на яких покладається контроль 

за виконанням документа, строки його виконання, додатки)

______________________________     ________________     ________________________
       (головуючий на засіданні)                                    (підпис)                                   (ініціал імені, прізвище)

______________________________     ________________     ________________________
 (секретар комісії (секретар засідання)                     (підпис)                                   (ініціал імені, прізвище)
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ФОРМА ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ТВК, ДВК
_______________________________________________

(назва виборів)
_________________________________

(дата проведення виборів)

ПРОТОКОЛ   
засідання ________________________________________________

 (повна назва виборчої комісії із зазначенням регіону)

_____год _____хв
«___» ___________ 20__ року  _________________________________________
         (час, дата проведення)                       (місце проведення – назва населеного пункту)

                                                  

Усього членів комісії: _________ осіб.

Присутні на засіданні члени комісії: _________________________________.
                                                                 (прізвище, ініціали імені та по батькові)

Запрошені на засідання: ___________________________________________.
             (посада, прізвище, ініціали імені  
             та по-батькові або за списком, що додається)

Присутні на засіданні: _____________________________________________.
              (посада, прізвище, ініціали імені  
             та по-батькові або за списком, що додається)

(За потреби на початку засідання розглядаються питання про визначення головуючого 
на засіданні, секретаря засідання, надання дозволу особам бути присутніми на засі-
данні виборчої комісії, з яких приймаються протокольні рішення) 

Обговорення та затвердження порядку денного засідання комісії. 

Слухали: ____________________________________________________,
           (посада, прізвище, ініціали імені та по батькові головуючого на засіданні)
Який(а) запропонував(ла) включити до порядку денного засідання 
комісії такі питання: 
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1. _________________________________________________________________________
(перелік питань, включених до проєкту порядку денного)

2.__________________________________________________________________________

Виступили: _______________________________________________________________
 (прізвище, ініціали імені та по батькові осіб, які виступили,  

короткий зміст кожного виступу)

Вирішили:________________________________________________________________
  (зміст протокольного рішення)

За це рішення проголосували:

За __________________________________
                                      (цифрами і прописом)
Проти _______________________________
                                      (цифрами і прописом)
Утрималися __________________________
                                      (цифрами і прописом)

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
1.__________________________________________________________________________

(перелік питань порядку денного)
2.__________________________________________________________________________

1. Слухали:_______________________________________________________________
 (зміст питання)

___________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали імені та по батькові доповідача)

___________________________________________________________________________
(короткий зміст виступу)

Виступили: ______________________________________________________________
            (прізвище, ініціали імені та по батькові осіб, які виступили, короткий зміст 

кожного виступу)

Вирішили (постановили):______________________________________
           (зміст рішення (постанови, протокольного рішення)
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За це рішення проголосували:

За __________________________________
                                 (цифрами і прописом)
Проти _______________________________
                                  (цифрами і прописом)
Утрималися __________________________
                                   (цифрами і прописом)
Постанова № _____ додається.

2. Слухали:_______________________________________________________________
 (зміст питання)

___________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали імені та по батькові доповідача)

___________________________________________________________________________
(короткий зміст виступу)

Виступили: _______________________________________________________________
     (прізвище, ініціали імені та по батькові осіб, які виступили,  

короткий зміст кожного виступу)

Вирішили (постановили):_________________________________________________
                                            (зміст рішення (постанови, протокольного рішення)

За це рішення проголосували:

За __________________________________
                                      (цифрами і прописом)
Проти _______________________________
                                       (цифрами і прописом)
Утрималися __________________________
                                       (цифрами і прописом)

Постанова № _____ додається.

______________________________     ________________     ________________________
       (головуючий на засіданні)                                    (підпис)                                   (ініціал імені, прізвище)

______________________________     ________________     ________________________
 (секретар комісії (секретар засідання)                     (підпис)                                   (ініціал імені, прізвище)
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ЗРАЗОК АКТУ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

Ми, що нижче підписалися, «__» жовтня 2020 року о __ годині __ хвилин 
склали цей акт на виборчій дільниці №____ виборчого округу №___, що 
знаходиться за адресою: 

___________________________________________________________________________
(де мало місце порушення) 

про наступне: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(опис виявленого порушення, його прояву у формі: рішення, дії, бездіяльність, з фікса-

цією конкретних прізвищ фізичних осіб, їх місця проживання і назви суб’єктів, яких вони 
представляють)

____________________________________________________________________________
(опис характерних обставин події із констатацією доказів, які підтверджують  

наявність порушення)

Вказані дії (рішення, бездіяльність) є порушенням вимог п. __ ч. __ ст. __ 
Виборчого кодексу України. 

Акт складено у ______ примірниках, що мають однакову юридичну силу. 
Акт складено в моїй присутності і наведені в ньому обставини 
підтверджую: 

1.______________________________________________________    __________________
                         (прізвище, ім’я та по батькові виборця)                                      (підпис) 
___________________________________________________________________________

  (адреса проживання виборця) 
2.______________________________________________________    _________________
                         (прізвище, ім’я та по батькові виборця)                                      (підпис) 
____________________________________________________________________________

 (адреса проживання виборця) 

Офіційний спостерігач від громадської організації «Комітет виборців 
України»
____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові спостерігача)
____________________________________________________________________________ 

(адреса проживання та контактний телефон спостерігача)
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ЗРАЗОК СКАРГИ НА ПОРУШЕННЯ ПРАВ 
ОФІЦІЙНОГО СПОСТЕРІГАЧА ВІД ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Рівненської міської виборчої комісії
33000, м. Рівне, вул. Шевченка, 45
Офіційного спостерігача від Всеукраїнської
громадської організації «Комітет виборців
України»
Примак Мирослави Валеріївни,
33028, м. Рівне, вул. Короленка, буд. 6, оф. 4
моб. тел. 0670000000
на ДВК №550180 виборчого округу №244,
33000, м. Рівне, вул. Тиха, 452

Скарга 
щодо порушень Виборчого кодексу України

Відповідно до пп. 3,4 ч. 9 ст. 60 Виборчого кодексу України  спосте-
рігач від громадської організації має право:

3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спосте-
рігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому 
числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку 
голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків 
голосування, не заважаючи при цьому членам виборчої комісії 
фізично;
4) здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис без порушення 
при цьому таємниці голосування виборців;
Відповідно до чинного законодавства при проведенні голосування 

на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають 
виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої 
комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, що 
посвідчують особу, наявності виборця у списку виборців на відповідній 
виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних 
місцевих виборах (враховуючи відмітку в графі «Примітка» щодо 
постійної нездатності пересуватися самостійно або запису «Голосує 
за місцем перебування») надає виборцю список виборців для підпису…
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Водночас, член ДВК №550180, Іваненко Іван Іванович, під час 
видачі виборчих бюлетенів виборцям, перевіряв наявність виборців 
у списку виборців не на підставі паспорта громадянина України, а на 
підставі запрошення на вибори, що надавалися такими виборцями.

Помітивши вказану невідповідність дій члена ДВК вимогам зако-
нодавства про вибори, я сфотографувала кілька разів процес видачі 
бюлетеня виборцю вказаним членом комісії.

Однак такі мої дії голова ДВК№550180 розцінив як втручання в 
роботу членів комісії, та спробував забрати в мене фотоапарат, ствер-
джуючи, що я не журналіст, а отже не маю право фотографувати 
процес голосування, та заборонив мені бути присутньою в приміщенні 
для голосування ДВК№550180.

Вважаю, має місце порушення.
Порушення вказаної вимоги виборчого законодавства підтвер-

джується складеним Актом №01 від 25.10.2020 року та поясненнями 
свідків Іванова І. І. та Петрова П. П. 

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 60 Виборчого кодексу України спосте-
рігач має право звертатися у порядку, встановленому Кодексом, 
до виборчих комісій в межах відповідного територіального округу із 
заявою чи скаргою щодо усунення порушень цього Кодексу в разі їх 
виявлення;

На підставі викладеного, —

ПРОШУ: 
1. Розглянути скаргу про порушення та прийняти рішення про 

визнання дій голови ДВК №550180 такими, що порушують мої, як 
офіційного спостерігача, права.

2. Врахувати скаргу під час встановлення результатів голосу-
вання на виборчій дільниці.

Додатки:
1) Акт про виявлення порушення Виборчого кодексу України.
2) Письмові пояснення свідків Іванова І. І. та Петрова П. П.
3) Копія скарги.

_____________             ______________________ 
       Дата                          (підпис)                                                      М. В. Примак
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КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ  
ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРОВЕДЕННЯМ 
ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯМ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ

Початок спостереження (час і дата):  
___ : ___ год.   

Місце спостереження (населений пункт), 
номер ДВК ____________________________

Інформація про офіційного спостерігача від громадської організації

Прізвище, ім’я та по батькові:
_________________________
_________________________
_________________________

Адреса зареєстрованого або фактичного
місця проживання, номер телефону:
обл. _________________________
р-н. _________________________
м. (смт.с.) ____________________
вул. _________________________
_______ буд _______

Інформація про виборчу дільницю/ДВК, на якій проводиться спостереження:

№ виборчого округу __________________
№ дільниці __________________________

Адреса виборчої дільниці:
__________________________

Інформація, яку потрібно фіксувати в контрольному листі  
в процесі спостереження:

Етап 1. Інформаційне, матеріально-технічне та організаційне 
забезпечення виборчої дільниці
1. Чи є вивіска з назвою комісії, її номером та 
номером округу при вході в приміщення виборчої 
дільниці/виборчої комісії? 
2. Чи є при вході в приміщення для голосування 
або безпосередньо в ньому: 
а) інформаційні плакати, які роз’яснюють 
порядок голосування та відповідальність за 
порушення законодавства про вибори депутатів;
б) графік роботи (в т.ч. прийому документів) ДВК?
3. Якою є виборча дільниця за розміром (мала, 
середня, велика)?
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4. Чи відповідає приміщення виборчої дільниці 
встановленим для таких дільниць вимогам?
5. Скільки на дільниці є стаціонарних (великих), 
переносних (малих) виборчих скриньок?
6. Чи відповідає кількість наявних виборчих 
скриньок встановленим для таких дільниць 
вимогам?
7. Скільки на дільниці є кабін для таємного 
голосування?
8. Чи відповідає кількість наявних кабін для 
таємного голосування встановленим для таких 
дільниць вимогам?
9. Чи знаходяться в полі зору членів ДВК, 
спостерігачів та ін. вхід «до» і вихід «з» кабін для 
голосування?
10. Чи мають можливість виборці при підході до 
виборчих скриньок проходити через кабіни для 
таємного голосування?
Етап 2. Підготовче засіданні ДВК
11. О котрій годині розпочалось підготовче засі-
дання ДВК?
(Увага! Таке засідання не може розпочинатися 
раніше за 07:15 год.)
12. В якому кількісному складі утворено ДВК?

13. Чи були присутніми на момент початку підго-
товчого засідання ДВК більше половини членів 
від її кількісного складу?
14. Чи всіх бажаючих спостерігачів/представ-
ників ЗМІ було допущено до присутності на засі-
данні ДВК?
15. Скільки виборців включено до списку 
виборців для голосування?
16. Скільки виборчих бюлетенів кожного виду 
отримала ДВК від ТВК?
17. Чи виявлено під час огляду стрічки, якою 
опечатаний сейф з бюлетенями, її пошкодження 
або невідповідність на ній підписів чи печатки?
18. Чи всі бюлетені було вийнято із сейфу та 
передані членам ДВК?



234

19. Чи були і які саме порушення допущені під 
час виймання бюлетенів із сейфу та передачі їх 
членам ДВК?
20. Чи були і які саме порушення допущені під 
час огляду і опечатування виборчих скриньок?
21. Виборчі скриньки опечатані спеціальними 
пластиковими чи паперовими пломбами?
22. Чи представляють голова, заступник голови 
і секретар ДВК різні партії, кандидатів — суб’єктів 
подання?
23. Які є інші зауваження/виявлені порушення?

Етап 3. Хід голосування
24. Чи всіх бажаючих спостерігачів/представ-
ників ЗМІ або інших осіб, які мають на це право, 
було допущено до приміщення для голосування 
під час його перебігу?
25. Скільки було випадків, коли члени ДВК вида-
вали виборцям бюлетені:
а) без наявності документа, що підтверджує 
особу та громадянство України;
б) в більшій кількості, ніж передбачено законом 
про вибори;
в) без проставленого підпису на контрольному 
талоні;
г) не відокремивши від бюлетеня контрольний 
талон;
ґ) попередньо поставивши на них відмітку, яка 
дозволяла ідентифікувати особу виборця?
26. Скільки було випадків несамостійного запо-
внення виборчого бюлетеня (присутність у 
виборчій кабіні, крім виборця, сторонньої особи), 
крім випадків, коли бюлетень заповнює особа з 
фізичними вадами?
27. Скільки було випадків заповнення вибор-
чого бюлетеня за межами виборчої кабіни?
28. Скільки було випадків передачі виборцем 
свого бюлетеня іншим особам?
29. Скільки зафіксовано випадків застосування 
методів примусу або заохочення (підкуп, погрози 
тощо) з метою передачі бюлетеня виборцем 
іншим особам?
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30. Скільки зафіксовано випадків отримання 
виборцем виборчого бюлетеня від інших осіб, 
крім як від уповноважених членів ДВК, котрі 
видають бюлетені (хто ще видавав бюлетені, 
крім членів ДВК)?
31. Чи були випадки включення громадянина до 
списку виборців на дільниці в день голосування?
32. Чи проводила ДВК у період голосування своє 
засідання?
33. Чи були випадки відмови членом ДВК у 
видачі виборцю бюлетеня в обмін на непра-
вильно заповнений?
34. Чи були випадки перебування виборця в 
приміщенні для голосування значно більше часу, 
ніж це потрібно для голосування (якщо так, як цю 
проблему вирішували члени ДВК)?
35. Чи були випадки пошкодження виборчих 
скриньок під час голосування?
36. Чи дотримано членами ДВК процедуру орга-
нізації голосування за місцем перебування?
37. Чи виконано вимогу про те, що три члени 
ДВК, які організовують голосування за місцем 
перебування, представляють різних суб’єктів 
подання – партії, кандидатів?
38. Чи мали місце випадки позбавлення права 
вести спостереження під час голосування 
окремих спостерігачів? Якщо «так», то скільки 
було таких випадків?
39. Чи всі особи, які голосують за місцем перебу-
вання, були включені до витягу зі списку виборців 
на підставі відмітки у списку виборців, а також 
рішення комісії на підставі заяв з доданням до них 
довідок медичних установ про стан здоров’я (для 
виборців, які тимчасово нездатні пересуватися)?
40. Чи мали місце випадки проведення агітації в 
день голосування?
41. Чи не заповнює секретар або інший член 
комісії чисті бланки протоколів підрахунку 
голосів протягом дня?
42. Які є інші зауваження/виявлені порушення?
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Етап 4. Підрахунок голосів
43. Чи всіх бажаючих спостерігачів/представ-
ників ЗМІ або інших осіб, які мають на це право, 
було допущено до присутності на підсумковому 
засіданні, під час підрахунку голосів?
44. Чи надходили скарги до ДВК (якщо надхо-
дили – від кого і яких питань стосувались, які 
результати їх розгляду)?
45. Чи дотримана послідовність проведення 
підсумкового засідання ДВК, підрахунку голосів? 
46. Підрахунок голосів на дільниці проводився 
одночасно кількома особами чи однією?
47. Чи особа, яка під час підрахунку голосів 
демонструвала виборчі бюлетені, тримала крім 
них в руках ще якісь предмети (олівці, ручки 
тощо)?
48. Чи усім кандидатам, довіреним особам, 
спостерігачам, іншим особам, які згідно закону 
мають на це право, було видано копії протоколів 
про підрахунок голосів на виборчій дільниці?
49. Чи виборчі бюлетені, в яких не було відмітки 
за жодного кандидата або партію, при підрахунку 
зараховувались за конкретного кандидата / 
партію?
50. Чи перевищувала кількість виборчих бюле-
тенів, виявлених у переносних скриньках, кіль-
кість виданих членам комісії бюлетенів при орга-
нізації голосування по місцю перебування? Якщо 
так, то на скільки відсотків?
51. Чи після відправки до ТВК членів комісії 
з протоколами підрахунку голосів на дільниці 
залишилась печатка ДВК?
52. Чи кількість протоколів підрахунку голосів 
на виборчій дільниці, які залишилися, дорівнює 
різниці між загальною кількістю отриманих 
протоколів комісією та кількістю таких, які були 
направлені в ТВК?
53. Чи траплялися протягом дня курйозні або 
форс-мажорні випадки на виборчій дільниці?
54. Які є інші зауваження/виявлені порушення?
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КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРОВЕДЕННЯМ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО ЗАСІДАННЯ ТВК, 
ВСТАНОВЛЕННЯМ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ, 
ВСТАНОВЛЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ

Початок спостереження (час і дата):  

___ : ___ год.   Місце спостереження (населений пункт), 
номер ДВК ____________________________

Інформація про офіційного спостерігача від громадської організації

Прізвище, ім’я та по батькові: Адреса зареєстрованого або фактичного
місця проживання, номер телефону:

_________________________ обл. _________________________

_________________________ р-н. _________________________

_________________________ м. (смт.с.) ____________________

вул. _________________________

_______, буд _______

Інформація про ТВК, на якій проводиться спостереження:

Назва виборчої комісії Адреса виборчої дільниці:

__________________________ __________________________

Інформація, яку потрібно фіксувати в контрольному листі в процесі 
спостереження:
Етап 1. Інформаційне, матеріально-технічне та організаційне забезпе-
чення виборчої дільниці
1. Чи є вивіска з назвою комісії при вході в 
приміщення виборчої комісії?
Етап 2. Прийняття протоколів про підрахунок голосів/про підсумки 
голосування
2. Чи всіх бажаючих спостерігачів/представ-
ників ЗМІ або інших осіб, які мають на це право, 
було допущено до присутності на безперервне 
засідання ТВК?
3. Чи надходили скарги до ТВК (якщо надхо-
дили – від кого і яких питань стосувались, які 
результати їх розгляду)?
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4. Чи дотримана послідовність проведення 
безперервного засідання ТВК по встановленню 
підсумків голосування/встановленню резуль-
татів виборів? 
5. Чи траплялись випадки наявності у прото-
колах ДВК про підрахунок голосів/протоколах 
ТВК про встановлення підсумків голосування 
виправлень, помилок, неточностей?
6. Якщо п.4 «так», чи вимагала відповідна ТВК 
зробити таку ДВК/ТВК протокол з позначкою 
«Уточнений»? 
7. Якщо п.5 «так», чи приймала ТВК рішення 
про відмову у прийнятті виборчих документів 
від ДВК, про зобов’язання ДВК виправити вияв-
лені недоліки?
8. Якщо п.5 «так», чи забирала відповідна 
ДВК/ТВК свою виборчу документацію для скла-
дення протоколу з позначкою «УТОЧНЕНИЙ»?
9. Чи траплялись випадки складення ДВК/
ТВК протоколу з позначкою «УТОЧНЕНИЙ» 
безпосередньо в приміщенні «приймаючої» ТВК 
або поруч із ним (не на виборчій дільниці)?
10. Чи подавались до ТВК, яка встановлює 
підсумки голосування, Акти про порушення 
вимог Виборчого кодексу України під час голо-
сування, підрахунку голосів? Якщо так, то хто 
подав такі акти? Чого стосуються такі акти? Чи 
подавались вони як самостійні документи чи як 
додатки до письмових скарг? 
11. Якщо п.9 «так», то яке рішення було 
прийнято ТВК?
12. Чи приймала ТВК, яка встановлює підсумки 
голосування, рішення про проведення повтор-
ного підрахунку голосів виборців?
13. Якщо так, по якій ДВК та з яких підстав?

14. Якщо п.11 «так», то прийняття такого 
рішення ТВК було до чи після прийняття 
виборчих документів від відповідної ДВК?
15. Якщо п.11 «так», де зберігалась виборча 
документація до проведення ТВК повторного 
перерахунку голосів?
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16. Якщо п. 11 «так», коли здійснювався 
повторний підрахунок голосів в приміщенні 
ТВК? 
17. Якщо п. 11 «так», хто здійснював повторний 
підрахунок голосів в приміщенні ТВК? Хто був 
присутній під час цього повторного підрахунку?
18. Чи складався на безперервному засіданні 
ТВК протокол про повторний підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці? По якій ДВК?
19. Якщо п.16 «так», що було підставою для 
прийняття такого протоколу?
20. Чи приймала ТВК рішення про визнання 
голосування недійсним на ДВК? Якщо так, по 
якій ДВК і з яких підстав?
21. Коли ТВК склала протокол про підсумки 
голосування по відповідних округах?
22. Чи складала ТВК протокол про підсумки 
голосування з відміткою «УТОЧНЕНИЙ»?
23. Хто з членів ТВК транспортував протокол 
про підсумки голосування до ТВК? Чи є серед 
цих членів ТВК секретар ТВК?
24. Чи траплялися випадки знищення або 
зникнення виборчої документації під час її тран-
спортування до ТВК?
25. Чи були факти порушення ТВК порядку 
встановлення результатів виборів депутатів?
26. Які є інші зауваження/виявлені порушення?
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