
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИБОРЦЯ 
 

Виборець зобов’язаний при вході до приміщення для голосування пред’явити 

дільничній виборчій комісії посвідчення особи (паспорт). Якщо виборцеві за його 

заявою був виданий відкріпний талон, то він разом з паспортом повинен пред’явити 

цей відкріпний талон, який залишається у дільничній виборчій комісії. 

Потім окружна виборча комісія обводить порядковий номер виборця у списку 

виборців та видає виборцю бюлетень для голосування та чистий конверт із 

відбитком офіційної печатки муніципалітету. Отримання бюлетеня та конверта 

підтверджується виборцем у списку власноручним підписом. 
Кожен виборець повинен перед голосуванням зайти у кабінку для голосування, 

що призначена для внесення позначок у виборчі бюлетені. Дільнична виборча 

комісія не дає можливості проголосувати виборцеві, який не увійде до кабінки для 

голосування. 

У спеціальній зоні, призначеній для заповнення бюлетенів, виборець обводить 

на бюлетені відповідь "так" або відповідь "ні". Потім виборець кладе бюлетень у 

конверт, який вкидає у скриньку для голосування. Якщо виборчий бюлетень не 

заповнений у встановленому порядку (обведенням лише однієї з відповідей), він є 

недійсним. 

Замість зіпсутих виборчих бюлетенів на запит виборця дільнична виборча 

комісія видає йому інші. Неправильно відмічені виборчі бюлетені виборець вкладає 

у скриньку для вкладання невикористаних або неправильно використаних 

бюлетенів для голосування. 

Виборець, який не може використати виборчий бюлетень сам через інвалідність 

або через те, що не може читати або писати та повідомить перед голосуванням 

про це окружну виборчу комісію, має право взяти із собою до простору, 

призначеного для використання виборчих бюлетенів, іншу правоздатну особу, щоб 

згідно його інструкцій та закону використала виборчий бюлетень та поклала його до 

конверту; такою особою не може бути член окружної виборчої комісії. Обидві 

особи перед входом до особистого простору, визначеного для використання 

виборчих бюлетенів, член окружної виборчої комісії проінструктує про спосіб 

голосування та про фактичну основу кримінального правопорушення 

перешкоджання підготовки та перебігу виборів. 

За виборця, який не може через інвалідність сам покласти конверт до виборчої 

скриньки, може його на вимогу виборця покласти інша особа, але не член окружної 

виборчої комісії. 

Виборець, який не може прийти на виборчу дільницю з поважних, головним 

чином проблем зі здоров’ям, має право подати заяву на область та у день виборів на 

окружну виборчу комісію про голосування до переносної виборчої скриньки, та 

лише на території округу дільниці, для якої окружна виборча комісія була обрана. 

Неправильно заповнений виборчий бюлетень виборець повинен відкласти 

у скриньку для невикористаних або неправильно заповнених виборчих 

бюлетенів, інакше це буде вважатися правопорушенням, за яке він буде 

оштрафований на 33 євро. У разі голосування поза дільницею виборець 

повинен знищити невірно заповнений бюлетень перед членами окружної 

виборчої комісії. 


