Голосування на місцевих виборах. Відповіді на часті запитання.


Як проголосувати на місцевих виборах, якщо я проживаю не за реєстрацією?

Громадяни, які проживають не за зареєстрованим місцем проживання, реалізують своє право голосу
шляхом зміни своєї виборчої адреси. Для цього необхідно звернутись до відповідного органу ведення
Реєстру або подати заяву через особистий «Кабінет виборця» на сайті Державного реєстру виборців
(www.drv.gov.ua) з використанням цифрового підпису. Строки подачі таких заяв не пізніше ніж на
п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів.
Заява подається виборцем за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 18
травня 2020 року № 88, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до
якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця. Тобто, якщо
Ви проживаєте і хочете голосувати у Святошинському районі, то звертатися необхідно до відділу
ведення Державного реєстру виборців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,
що знаходиться за адресою: вул. Івана Крамського, 10, каб.19,20. (бланк заяви)
Під час подачі заяви обов’язково пред’являється паспорт громадянина України і подаються документи
та їх копії, що підтверджують необхідність зміни виборчої адреси.
Такими документами можуть бути:
договір найму (оренди) житла за адресою, яку виборець просить визначити його виборчою
адресою;
виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує
здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити
його виборчою адресою (наприклад, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо);
документ, що підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити
його виборчою адресою (наприклад, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, договір купівліпродажу, договір дарування, договір міни тощо);
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої
зареєстроване відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні" за адресою, яку виборець просить визначити його виборчою адресою
(наприклад, рішення органу соціального захисту населення про призначення щомісячної грошової
допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,
яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за нею тощо);
документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах з особою,
місце проживання якої зареєстроване згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні" за адресою, яку виборець просить визначити його виборчою адресою
(наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судове рішення про встановлення факту
родинних відносин між фізичними особами тощо);
інші документи, що підтверджують право користування житлом за адресою, яку виборець
просить визначити його виборчою адресою.



Як мені реалізувати право голосу, якщо в мене відсутнє зареєстроване місце проживання?

Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається:
за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або
соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб;
органом ведення Державного реєстру виборців за мотивованим зверненням виборця.
Орган ведення Реєстру може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця
проживання, за місцем його фактичного проживання.
Для визначення виборчої адреси:
особа, яка не має зареєстрованого місця проживання та набула права голосу або має право голосу, однак
виявила, що вона не включена до Державного реєстру виборців, може за власною ініціативою
звернутися до органу ведення Реєстру із заявою щодо свого включення до Реєстру;
виборець, який не має зареєстрованого місця проживання та запис стосовно якого міститься у Реєстрі,
але за даними Реєстру він вибув зі своєї виборчої адреси або виборчу адресу якого визначено органом
ведення Реєстру, для визначення його нової виборчої адреси може за власною ініціативою звернутися
до органу ведення Реєстру із заявою щодо зміни виборчої адреси.
Така заява подається особою до органу ведення Реєстру за місцем її фактичного проживання на
території України або через «Кабінет виборця» на сайті Держаного реєстру виборців (www.drv.gov.ua).
Такий виборець повинен пред’явити паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення
громадянина України. Крім того, до заяви виборця додаються документи та копії документів, які дають
змогу органу ведення Реєстру визначити такому виборцю виборчу адресу.
Такими документами можуть бути:
договір найму (оренди) житла за адресою, яку виборець просить визначити його виборчою
адресою;
виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, що засвідчує
здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити
його виборчою адресою (наприклад, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань тощо);
документ, що підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити
його виборчою адресою (наприклад, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину, договір купівліпродажу, договір дарування, договір міни тощо);
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої
зареєстроване відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні" за адресою, яку виборець просить визначити його виборчою адресою
(наприклад, рішення органу соціального захисту населення про призначення щомісячної грошової
допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,
яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за нею тощо);
документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах з особою,
місце проживання якої зареєстроване згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний

вибір місця проживання в Україні" за адресою, яку виборець просить визначити його виборчою адресою
(наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судове рішення про встановлення факту
родинних відносин між фізичними особами тощо);
інші документи, що підтверджують право користування житлом за адресою, яку виборець
просить визначити його виборчою адресою.


Як можна перевірити чи буду я в списках виборців?

Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю
виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина
України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства
України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке
звернення іншу особу.
Також кожен виборець може особисто перевірити інформацію про своє включення (невключення) до
Реєстру, звернувшись до програмного ресурсу "Особистий кабінет виборця" на веб-сайті Центральної
виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців". (www.drv.gov.ua)


Які послуги я можу отримати в електронному вигляді?

Кожен виборець може скористатися послугами на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі
"Державний реєстр виборців" (www.drv.gov.ua) через «КАБІНЕТ ВИБОРЦЯ», а саме:
Звернення щодо включення до Реєстру
Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена
до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого
проживання на території України щодо свого включення до Реєстру. Заява може бути надіслана в
електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України
"Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником
Реєстру порядку.
Стаття 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
Звернення про внесення змін до ідентифікаційних персональних даних
Кожен виборець у разі зміни його ідентифікаційних даних, може звернутися до органу ведення Реєстру
відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі.
Заява може бути надіслана в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису
відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у
встановленому розпорядником Реєстру порядку. До заяви додаються документи (копії документів), що
підтверджують відповідні зміни.
Стаття 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
Звернення щодо зміни виборчої адреси
Кожен виборець у разі зміни його виборчої адреси, може звернутися до органу ведення Реєстру
відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі.
Заява може бути надіслана в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису
відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у
встановленому розпорядником Реєстру порядку. До заяви додаються документи (копії документів), що

підтверджують відповідні зміни.
Стаття 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
Звернення про внесення змін до відомостей про постійну нездатність пересуватися самостійно
Кожен виборець у разі зміни його відомостей про постійну нездатність пересуватися самостійно, може
звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін
до його персональних даних у Реєстрі. Заява може бути надіслана в електронній формі за підписом,
прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі
послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. До заяви
додаються документи (копії документів), що підтверджують відповідні зміни.
Стаття 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
Звернення щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи
Виборець, який виявив невключення чи неправомірне включення до Реєстру іншої особи, недостовірні
відомості Реєстру стосовно іншої особи, може за власною ініціативою звернутися з письмовою заявою
до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення неправильностей у
Реєстрі. Заява може бути надіслана в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного
підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі
Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
Стаття 201 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
Запит щодо змісту персональних даних
Виборець може звернутися з запитом із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по
батькові, дати та місця народження, поштової адреси щодо змісту його персональних даних у Реєстрі.
Запит може бути надісланий в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису
відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у
встановленому розпорядником Реєстру порядку.
Стаття 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
Запит щодо виборців за власною виборчою адресою
Виборець може звернутися з запитом із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по
батькові, дати та місця народження, поштової адреси щодо прізвищ, власних імен, по батькові, дати
народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою. Запит може бути
надісланий в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до
Закону України "Про електронні довірчі послуги", з використанням мережі Інтернет у встановленому
розпорядником Реєстру порядку.
Стаття 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

ЗАЯВА
виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої
статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців"

Персональні дані виборця:
Прізвище
Власне ім’я (усі власні імена)
По батькові
Дата народження (число, місяць, рік)
у межах
сучасної
території
України

(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)
(власна назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)
(категорія (село, селище, місто) та власна назва населеного пункту)

Місце
народження
за
межами
сучасної
території
України

(сучасна назва країни)
(назва суб’єкта федерації (для федеративних держав)
(категорія та власна назва населеного пункту)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
(якщо така інформація внесена до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України)

Зареєстроване місце
проживання
відповідно
до Закону України
"Про свободу
пересування та
вільний вибір місця
проживання в
Україні"

(поштовий індекс)

(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)

(район, місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)

(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту)

(вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо)

(номер будинку)

(номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо)

(номер квартири (кімнати)

(інші відомості, які визначають виборчу адресу)

Нова виборча адреса виборця (адреса фактичного проживання):
(поштовий індекс)

(країна проживання)
(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)

(район, місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)
(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту)
(вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо)
(номер будинку)

(номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо)

(номер квартири (кімнати)

(інші відомості, які визначають виборчу адресу)

На обґрунтування заяви щодо зміни виборчої адреси додається копія документа (документів):
__________________________________________________________________________________.
Адреса електронної пошти виборця*: _______________________________________________.
________________________
(дата подання заяви)

____________________
(підпис)

*Заповнюється виборцем у разі надсилання заяви в електронній формі, а також виборцем, який подає до органу ведення Державного реєстру виборців
заяву в паперовій формі та хоче отримати повідомлення про результати її розгляду, створене в електронній формі.

