
 

Місцеві вибори 2015: що потрібно знати виборцю!   

 

Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на 

звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку 

виборців. 
 

Відповідно до п.1 ст. 50 Закону України "Про місцеві вибори" загальне 

інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців про: 

виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту; можливість та 

процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного 

реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях; підстави та 

процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування; 

процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня; право на 

оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього 

права; відповідальність за порушення законодавства про вибори та ін. 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня 

після дня отримання попереднього списку виборців надає його для 

загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. 

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або 

доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, отримане 

від органу ведення Державного реєстру виборців, яким повідомляє про 

включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої 

дільниці, назви всіх місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, 

адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а 

також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку 

виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, 

одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за 

місцем перебування. Такі іменні запрошення надсилаються (доставляються) 

виборцям не пізніш як за 10 днів до дня голосування. 

Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у 

приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених 

до нього відомостей. 

Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або 

безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою 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 відмітки про постійну нездатність виборця самостійно 

пересуватися. 

Кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним 

позовом із цих питань у порядку, встановленому Кодексом 

адміністративного судочинства України. Виборець особисто подає заяву до 

дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення 

Державного реєстру виборців щодо обставин, передбачених частиною 
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третьою цієї статті. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може 

особисто подати заяву, відповідна виборча комісія за зверненням такого 

виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший 

спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують 

зазначені в ній відомості. 

Заява, зазначена у частині третій цієї статті, може бути подана не пізніш 

як за п’ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією 

протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається 

без розгляду. 

За результатом розгляду заяви виборча комісія приймає рішення про 

передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. 

Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими 

до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного 

органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня 

після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також 

надсилається особі, якої дане рішення стосується (якщо така особа не є 

особою, яка подала заяву). 

Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв 

виборців у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр 

виборців". 

Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути 

подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову 

звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із 

запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про 

внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня 

голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного 

реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для 

негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку - до 

дільничної виборчої комісії. 

Відповідний орган ведення Державного реєстру виборців вносить 

відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у 

порядку, визначеному Законом України "Про Державний реєстр виборців". 

 

 

Дніпровське районне управління  

юстиції у м. Києві  
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