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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ 

Виборець може голосувати лише в муніципалітеті свого постійного проживання в тій виборчій дільниці, в якій він 

внесений до списку виборців. 

Після прибуття на виборчу дільницю виборець зобов’язаний посвідчити свою особу дільничій виборчій комісії, 

пред’явивши посвідчення особи або документ про проживання іноземця. 

Дільнича виборча комісія обводить порядковий номер виборця в списку виборців по виборах до органів регіонального 

самоврядування (самоврядного краю) і видає виборцю порожній конверт синього кольору з відбитком печатки 

муніципалітету (села або міста) і два бюлетені з синіми смужками. - один виборчий бюлетень для виборів до ради 

регіонального самоврядування (самоврядного краю)  та один бюлетень для виборів голови регіонального самоврядування 

(самоврядного краю). Потім дільнича виборча комісія обводить порядковий номер виборця в списку виборців на виборах до 

органів місцевого самоврядування і видає виборцю порожній білий конверт з відбитком печатки муніципалітету (села або 

міста) і два білі бюлетені - один бюлетень по виборах до сільської (міської) ради та один бюлетень по виборах сільського 

(міського) голови (старости або мера). 

Отримання виборчих бюлетенів та конвертів засвідчується виборцем окремо в кожному списку виборців 

власноручним підписом. 

Перед голосуванням кожен виборець має пройти у спеціальну зону, призначену для редагування бюлетенів. Дільнича 

виборча комісія не допустить до голосування виборця, який не зайшов до спеціального місця, призначеного для редагування 

бюлетенів. 

У бюлетені для виборів до ради регіонального самоврядування (самоврядного краю) виборець може обвести не 

більше стільки порядкових номерів кандидатів, скільки депутатів буде обрано у відповідному виборчому окрузі 
(кількість депутатів, які будуть обрані у виборчий округ зазначається у виборчому бюлетені). 

У бюлетені для голосування на виборах голови регіонального  самоврядування (самоврядного краю) виборець може 

обвести порядковий номер лише одного кандидата. 

У спеціальному місці, призначеному для редагування бюлетенів, виборець кладе бюлетень з виборів до ради 

регіонального самоврядування (самоврядного краю) та бюлетень з виборів голови регіонального самоврядування 

(самоврядного краю)  у синій конверт. 

У бюлетені для виборів депутатів сільської (міської) ради виборець може обвести не більше, ніж кількість 

кандидатів, скільки депутатів має бути обрано у відповідному виборчому окрузі (кількість депутатів, що обираються у 

виборчому окрузі вказано в бюлетені). 

У бюлетені для голосування на виборах сільського (міського) голови  (старости села або мера міста) виборець може 

обвести порядковий номер лише одного кандидата. 

У спеціальному місці, призначеному для редагування бюлетенів, виборець кладе бюлетень з виборів до сільської 

(міської) ради та бюлетень з виборів сільського (міського) голови  (старости села або мера міста) в білий конверт. 

Якщо виборець поклав бюлетень не в той конверт, такий бюлетень є  н е д і й с н и м. 

За бажанням виборця дільнична виборча комісія за неправильно оформлені бюлетені видає йому інший бюлетень. 

Неправильно відредаговані бюлетені виборець опускає до скриньки для зберігання невикористаних або неправильно 

відредагованих бюлетенів. 

Виборець, який у зв’язку з інвалідністю або тому, що не може самостійно редагувати виборчий бюлетень, повідомляє про 

це дільничній виборчій комісії перед голосуванням і має право взяти із собою до місця, призначеного для редагування 

бюлетеня, іншу уповноважену особу, щоб відповідно до його вказівок та законодавства відредагувала бюлетень і поклала 

його в конверт. Перед входом до спеціальної зони для редагування бюлетенів член дільничої виборчої комісії проводить 

інструктаж обох осіб щодо способу голосування та фактичного складу кримінального правопорушення перешкоджання 

підготовці та проведенню виборів та фактичного складу кримінального правопорушення. виборча корупція. Члени 

окружної виборчої комісії не мають права вносити зміни до виборчих бюлетенів для виборців. 

Після виходу зі спеціальної зони для редагування бюлетенів виборець опускає синій конверт до синьої скриньки для 

голосування на виборах до органів самоврядування регіону та білий конверт до білої скриньки для голосування на виборах 

до органів місцевого самоврядування. 

Якщо виборець опустив конверт не в ту скриньку, такий голос вважається  н е д і й с н и м. 

Виборець, який через інвалідність не може самостійно вкинути конверт до виборчої скриньки, може вимагати, щоб у його 

присутності вкинула конверт до виборчої скриньки інша особа, але не член дільничної виборчої комісії. 

Виборець, який не може з'явитися на виборчу дільницю з поважних причин, особливо за станом здоров'я, має право 

вимагати від муніципалітету, а в день виборів - дільничої виборчої комісії, проголосувати в переносну виборчу скриньку, і 

тільки в територіальному окрузі виборчої дільниці за місцем постійного проживання. 

Виборець зобов'язаний покласти невикористані або неправильно відредаговані бюлетені в запечатану скриньку 

для зберігання невикористаних або неправильно відредагованих бюлетенів, інакше він вчиняє правопорушення, за 

яке буде оштрафований на 33 євро. 


