Я МАЮ ПРАВО
ГОЛОСУ!

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Інформація про вибори
Президента України:

http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/

МАЄШ
ПИТАННЯ?

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ
ВДОМА

pravo.minjust.gov.ua

Державний реєстр виборців:

https://www.drv.gov.ua

Загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО!» навчає громадян користуватися
своїми правами та захищати їх у разі
порушення

www.cvk.gov.ua
Офіційний веб-сайт
Центральної виборчої комісії

Зразок заяви про тимчасову
зміну місця голосування:

http://bit.do/zrazok

Адреси та графік роботи органів
ведення Реєстру виборців:

ПОТРІБНА ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ?

http://bit.do/contactRV

31 БЕРЕЗНЯ – ВИБОРИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Єдиний контакт-центр системи безоплатної
правової допомоги цілодобово та безкоштовно
у межах України

Центральна виборча комісія

ХТО МОЖЕ ГОЛОСУВАТИ
ВДОМА?

ЯКЩО У СПИСКУ
ВИБОРЦІВ ВІДСУТНЯ
ПОМІТКА «НСП»
1

Про це у списку виборців
повинна бути помітка
навпроти вашого
прізвища:
«НСП» – не здатний
самостійно пересуватися.

Звернися до дільничної виборчої
комісії із власноруч написаною
заявою з проханням забезпечити
голосування за місцем
перебування.
Заяву можна подати особисто,
поштою або через інших осіб.

2

У заяві вкажи бажану адресу
голосування.

3

До заяви додай медичну довідку
про стан здоров'я.

Як дізнатися, що в списку виборців є
відмітка «НСП»?

4

Дільнична виборча комісія своїм
рішенням може надати
можливість проголосувати за
місцем перебування.

Кожен, хто не здатний
самостійно пересуватися,
має право проголосувати
не на виборчій дільниці, а
за місцем перебування.

Ви або ваші родичі можуть звернутися
до дільничної виборчої комісії за
місцем голосування та ознайомитися зі
списком виборців.
У запрошенні на вибори має бути
вказано:
«У зв'язку з наявністю у списку виборців
стосовно Вас відмітки про постійну
нездатність пересуватися самостійно
повідомляємо, що Вам буде надана
можливість проголосувати за місцем
перебування».

ВАЖЛИВО!
Члени дільничної виборчої комісії
зобов'язані перевірити факт
тимчасової нездатності виборця
самостійно пересуватися.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ
ГОЛОСУВАННЯ ВДОМА?
У день голосування додому до
виборця прибувають члени
дільничного виборчкому з
бюлетенями та опечатаною або
опломбованою виборчою скринькою.
Для забезпечення прозорості
голосування виборці, які
голосуватимуть за місцем
перебування, мають допустити у
відповідне приміщення членів
виборчої комісії, офіційних
спостерігачів, кандидатів чи їх
довірених осіб, інших осіб, як мають
право бути присутніми під час
голосування на дільниці.

!

· Голосувати (ставити
відмітку в бюлетені)
необхідно таким чином, щоб
забезпечити таємницю
голосування
· Бюлетень після голосування
слід опустити у виборчу
скриньку

Якщо виборця включили до списку
осіб, які голосуватимуть вдома, він
не зможе проголосувати на виборчій
дільниці.

