БЛОК-СХЕМИ
окремих виборчих процедур

для членів дільничних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України
на позачергових виборах народних депутатів України
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За загальною редакцією В. Ковтунця

У цьому матеріалі вжито такі скорочення:

ВД - виборча дільниця
Виборчий бюлетень - виборчий бюлетень для голосування з виборів народних депутатів
України
ВК - виборча комісія з виборів народних депутатів України
ДВК - дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України
ЗБВО - загальнодержавний багатомандатний виборчий округ
ОВК - окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
ОВО - одномандатний виборчий округ
ЦВК - Центральна виборча комісія
Посилання, вказані в тексті матеріалу, стосуються Закону України «Про вибори народних
депутатів України».

©	Проект «Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні», Координатор
проектів ОБСЄ в Україні, 2019
© 	Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 2019
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ТАК

Голова (заступник), секретар ВК
присутні на засіданні

ТАК
НІ

НІ

Протягом двох днів

Прийняття рішення з питання порядку денного (постанова)

Розгляд питання порядку денного:
- доповідь
- обговорення

Обговорення та затвердження порядку денного засідання ВК
(протокольне рішення ВК)

Голова ВК (головуючий на засіданні) відкриває засідання;
оголошує кількість присутніх членів ДВК, список запрошених
на засідання та інших осіб, які мають право бути присутніми
на засіданні ДВК без дозволу або запрошення комісії

Член ВК у разі незгоди з рішенням має право
у письмовій формі висловити окрему думку, яка
додається до протоколу засідання

Повідомлення ЗМІ

Надання членам ВК матеріалів до
питань порядку денного засідання:
- проекти постанов
- додатки (за наявності)
- інші документи (звернення, заяви,
роз’яснення, плани, списки, звіти,
довідки, доповідні – за наявності)

Голова ВК ознайомлюється з матеріалами
до питань порядку денного. Вчиняє
резолюцію “для розгляду
на засіданні комісії”

Погодження порядку денного із
головою ВК. Доведення до відома
членів ВК: дати, часу, місця проведення
засідання та його порядку денного

Кількість присутніх членів ВК
більша від половини складу ВК

Секретар ВК готує і подає Голові:
список осіб запрошених на засідання ВК,
список осіб, які мають право бути присутніми
на засіданні ВК відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону

Голова ВК (в разі його відсутності –
заступник голови, в разі відсутності
Голови та його заступника – секретар
ВК) скликає засідання ВК

Секретар ВК готує проект порядку
денного і подає його голові ВК –
не пізніше як за день до засідання ВК

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ

ПІДГОТОВКА ЗАСІДАННЯ

Перехід до
наступного
питання
порядку
денного

Обирається
головуючий
на засіданні
Обирається
секретар засідання

Перенести засідання
на інший час

Протокол засідання комісії надається для
ознайомлення членам комісії не пізніше
наступного засідання комісії, при цьому член
комісії має право його підписати

Протокол засідання ВК оформляє секретар
ВК (секретар засідання). Протокол засідання
підписує голова ВК (головуючий на засіданні)
та секретар ВК (секретар засідання)

Постанова, прийнята ВК, не пізніше ранку наступного
дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні
дня голосування, у день голосування та під час
підрахунку голосів, - не пізніш як через чотири години
після завершення засідання ВК, надсилається до ЦВК.
Копія постанови, прийнятої ВК, засвідчена головою
ВК чи його заступником і секретарем ВК та скріплена
печаткою ВК, видається суб’єкту виборчого процесу,
якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж
через чотири години після її прийняття, а прийнятої
напередодні дня голосування та в день голосування,
- невідкладно (ч.5 ст.35)

Постанова, прийнята ВК, не пізніше ранку
наступного дня після дня її прийняття, а прийнята
напередодні дня голосування, у день голосування
та під час підрахунку голосів, - не пізніш як через
чотири години після завершення засідання ВК,
вивішується для загального ознайомлення на
стенді офіційних матеріалів комісії (ч.5 ст.35)

У разі розгляду скарги копія рішення надається
суб’єкту звернення, суб’єкту оскраження, іншим
заінтересованим особам - наступного дня;
- у разі прийняття рішення напередодні, в день
голосування і наступного дня - невідкладно
(ч.10, ст. 113)

Секретар ВК готує до підписання постанови ВК.
Підписують голова (головуючий на засіданні)
та секретар ВК (секретар засідання)

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

(статті 33-36 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з
референдумів, затверджений постановою ЦВК № 350 від 15.09.2010 р.) (зі змінами)

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ЙОГО ОБЛАШТУВАННЯ

Вид
виборчої
дільниці
Мала
виборча
дільниця
Середня
виборча
дільниця
Велика
виборча
дільниця

Кількість
виборців

Кількість
Кількість веКількість
Площа
кабін
ликих (стамалих
приміщення
(кімнат) для ціонарних) (переносних)
для
таємного
виборчих
виборчих
голосування
голосування скриньок
скриньок

до 500

не менше
50 кв. м.

не менше 2

не менше 2

не менше 2

від 500 до
1500

не менше
75 кв. м.

не менше 4

не менше 4

не менше 2

понад 1500

не менше
90 кв. м.

не менше 6

не менше 6

не менше 2

Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих
бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору
членів ДВК та осіб, які відповідно до Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування
(ст. 83 Закону, постанова ЦВК від 26.01.12 р. № 18) (зі змінами).

Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході
до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування (ст. 83 Закону, постанова
ЦВК від 26.01.12 р. № 18) (зі змінами).
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Скласти акт / акти.
Встановити кількість виборчих бюлетені, отриманих ДВК

Перерахувати виборчі бюлетені окремо по:
ЗБВО
ОВО

Перевірити виборчі бюлетені щодо відповідності:
• номера виборчого округу
• номера ВД
• печатки ДВК

Відкрити сейф і вийняти виборчі бюлетені

Повідомити органи Національної поліції і ОВК

НІ

Стрічку
не пошкоджено.
Підписи відповідні.

Оглянути стрічку,
якою було опечатано сейф (металеву шафу),
де зберігаються виборчі бюлетені

Відкриття засідання
(не раніше 07.15)

ТАК

Повідомити ОВК про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців на ВД, на момент
початку голосування;
2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування
за місцем перебування.

Голова ДВК передає аркуші списку виборців визначеним членам ДВК

Голова ДВК передає виборчі бюлетені визначеним членам ДВК.
Складається відомість видачі виборчих бюлетенів

Секретар ДВК вносить до протоколів про підрахунок голосів виборців
на ВД по ЗБВО та ОВО кількість виборчих бюлетенів, отриманих ДВК

Голова ДВК відкриває сейф і оголошує кількість виборчих бюлетенів,
отриманих ДВК, по ЗБВО та ОВО

Вкидання контрольних листів до виборчих скриньок. Встановлення
виборчих скриньок на визначені місця

Пломбування (опечатування) виборчих скриньок

Огляд виборчих скриньок

Закриття
засідання

Примітка
1. Місця установки виборчих скриньок визначаються рішенням ДВК про облаштування
приміщення для голосування.
2. Переносні виборчі скриньки до виходу членів ДВК для проведення голосування
за місцем перебування розміщуються у приміщенні для голосування отворами для
виборчих бюлетенів униз у полі зору членів ДВК та інших осіб, присутніх у приміщенні
для голосування.

(ч.14 ст.82. ст. 84 Закону України “Про вибори народних депутатів України”)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ ДВК У ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ

ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ - Ч.1
(статті 87-92 Закону України “Про вибори народних депутатів України, постанова ЦВК від 7 травня 2014 року № 502)
(зі змінами)
Загальний порядок підрахунку голосів на ВД:
1. Проводиться на засіданні ДВК, в тому ж приміщенні, де відбувалось голосування
2. Засідання безперервне - до завершення складання та підписання протоколів про підрахунок голосів
виборців на ВД
3. Підрахунок голосів виборців на ВД здійснюється відкрито і прозоро.
4. Необхідно дотримуватись послідовності дій, викладеної у статтях 87-91 Закону.

РОБОТА ЗІ СПИСКОМ ВИБОРЦІВ
ВІДКРИТТЯ
ЗАСІДАННЯ
(кворум -1/2/від
складу) +1
РОЗГЛЯД
ЗВЕРНЕНЬ
(заяв та скарг),
поданих під час
голосування
(ч.2 ст.32; ч. 4 ст.
87; ст.111-113).
Див. схему
розгляду скарг.

1

Член ДВК, який працював зі списком виборців, підраховує і
вносить на кожен аркуш списку виборців:
- кількість виборців у списку виборців на момент закінчення
голосування
- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування (окремо по ЗБВО і ОВО)
- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем
перебування (окремо по ЗБВО і ОВО)

2 Член ДВК підписує кожен аркуш списку виборців
Член ДВК підсумовує відомості по всіх отриманих ним аркушах

3 списку виборців і повідомляє голові ДВК

Голова і секретар ДВК підсумовують відомості, оголошують і

4 вносять на останню сторінку списку виборців

Список виборців закривається. Голова і секретар ДВК підпи-

5 сують список виборців. Ставиться печатка ДВК.
Скарга, заява

Встановлюється кількість виборців на ВД, оголошується

6 і заноситься до відповідних протоколів
7

Протокол
про підрахунок голосів
виборців на
виборчій
дільниці

Встановлюється кількість виборців на ВД, включених до витягу
зі списку виборців для голосування за місцем перебування,
оголошується і заноситься до відповідних протоколів
Встановлюється кількість виборців на ВД, які отримали ви-

Рішення

8 борчі бюлетені в приміщенні для голосування, оголошується
і заноситься до відповідних протоколів

Встановлюється кількість виборців на ВД, які отримали виборчі

9 бюлетені за місцем перебування, оголошується і заноситься
до відповідних протоколів

Запакування списку виборців, витягу зі списку, заяв виборців,

10 довідок медичних установ, копій рішень ДВК

1. У разі, якщо контрольна перевірка виявляє розбіжності отриманих результатів, ДВК зобов’язана
скласти акт, у якому вказується на причини невідповідності. Причина такої невідповідності встановлюється рішенням комісії.
2. У разі, коли на засіданні присутні більше половини, але менше 2/3 складу ДВК, рішення приймаються, якшо за них проголосували не менше 2/3 від присутніх.
6

5.
6.
7.

В кожний момент часу підрахунок виборчих бюлетенів і контрольних талонів виконує один член ДВК.
При роботі з виборчими бюлетенями в руках членів ДВК (крім голови, заступника та секретаря) не
повинно бути олівців, ручок тощо.
Запечатані пакети не можна розкривати.

РОБОТА З НЕВИКОРИСТАНИМИ ВИБОРЧИМИ БЮЛЕТЕНЯМИ ТА КОНТРОЛЬНИМИ ТАЛОНАМИ
Кожен член ДВК, який отримав виборчі бюлетені, почергово і публічно

11 підраховує кількість невикористаних виборчих бюлетенів
12

Контрольна перевірка для кожного члена ДВК, який отримав виборчі бюлетені: чи дорівнює сума кількості виданих виборцям виборчих бюлетенів
за списком виборців та кількості невикористаних виборчих бюлетенів
кількості отриманих ним виборчих бюлетенів
Підрахунок, оголошення та внесення до відповідного протоколу кількості

13 невикористаних виборчих бюлетенів

14 Погашення та запакування невикористаних виборчих бюлетенів
Кожен член ДВК, який видавав виборчі бюлетені, почергово і публічно

15 підраховує кількість контрольних талонів

16 Підсумовування загальної кількості контрольних талонів по всій ВД

Протокол
про підрахунок голосів
виборців на
виборчій
дільниці

Контрольна перевірка: чи дорівнює кількість виборців, які отримали виборчі

17 бюлетені у приміщенні для голосування і за місцем перебування, кількості
контрольних талонів

Встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Оголо-

18 шення та внесення до відповідного протоколу
19 Запакування контрольних талонів

Контрольна перевірка: чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, які

20 отримала ДВК, сумі кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, та
кількості невикористаних виборчих бюлетенів
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ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ - Ч.2
(статті 87-92 Закону України «Про вибори народних депутатів України», постанова ЦВК від 7 травня 2014 року № 502)
(зі змінами)
Загальний порядок підрахунку голосів виборців на ВД:
1. Проводиться на засіданні ДВК, в тому ж приміщенні, де відбувалось голосування
2. Засідання безперервне - до завершення складання та підписання протоколів про підрахунок голосів
виборців на ВД.
3. Підрахунок голосів виборців на ВД здійснюється відкрито і прозоро.
4. Необхідно дотримуватись послідовності дій, викладеної у статтях 87-91 Закону.
ВІДКРИТТЯ ВИБОРЧИХ СКРИНЬОК
Перевірити цілісність пломб (печаток) на виборчих скриньках, цілісність виборчих скриньок.
В разі порушення цілісності бюлетені виймати по одному
Відкрити малу виборчу скриньку і виборчі
бюлетені висипати на стіл

Відкрити велику виборчу скриньку і
виборчі бюлетені висипати на стіл

Знайти ДВА контрольні листи

Знайти контрольний лист

НІ
Скласти акт

ТАК

Є
два належні
контрольні
листи

НІ
Скласти акт

Всі виборчі бюлетені з виборчої скриньки
(по ЗБВО і ОВО) не підлягають врахуванню

Розкласти окремо:

Є
належний
контрольний
лист

ТАК

Всі виборчі бюлетені з виборчої скриньки
(по ЗБВО і ОВО) не підлягають врахуванню

Розкласти окремо:

• предмети (в т. ч. і контрольні листи)
• виборчі бюлетені у ЗБВО
• виборчі бюлетені в ОВО

• предмети (в т. ч. і контрольні листи)
• виборчі бюлетені у ЗБВО
• виборчі бюлетені в ОВО

Підрахувати загальну кількість виборчих бюлетенів в ЗБВО
та ОВО. Оголосити і внести до відповідних протоколів

Відокремити виборчі бюлетені з неналежними
ознаками:
• неналежний номер ОВО або ВД
• відсутність печатки або неналежна печатка.
Такі бюлетені не підлягають врахуванню!

НІ

перевищує

кількість
виборчих
бюлетенів не перевищує
кількості, вказаної в
контрольному листі

ТАК

не перевищує

Підрахувати загальну кількість виборчих бюлетенів
у виборчій скриньці в ЗБВО та ОВО.
Оголосити кількість і внести до відповідних
протоколів

Відокремити виборчі бюлетені з неналежними
ознаками:
• неналежний номер ОВО або ВД
• відсутність печатки або неналежна печатка
Такі виборчі бюлетені не підлягають врахуванню!

НІ

кількість
виборчих
бюлетенів не перевищує
кількості, вказаної в
контрольному листі

Скласти акт
про невідповідність

ТАК

Всі виборчі бюлетені з виборчої
скриньки не підлягають врахуванню
Підрахунок кількості бюлетенів в ЗБВО та ОВО.
Оголошення та внесення до відповідних протоколів

Перейти до наступної виборчої скриньки

Перейти до наступної виборчої скриньки
Після відкриття всіх виборчих скриньок:

Запакувати предмети
Підрахувати виборчі бюлетені, які не підлягають врахуванню: окремо в ЗБВО і ОВО.
Внести відомості до відповідних протоколів
Запакувати виборчі бюлетені, які не
підлягають врахуванню в ЗБВО і ОВО

Протокол
про
підрахунок
голосів
виборців
на
виборчій
дільниці

Зауваження.
1. У разі, коли контрольна перевірка не дає правильної рівності, необхідно скласти акт, в якому вказати причину цієї невідповідності. Така причина встановлюється рішенням комісії, що приймається шляхом голосування.
2. При визначенні виборчого бюлетеня як недійсного на голосування можна ставити лише питання: «Хто за те, щоб визнати
виборчий бюлетень недійсним?»
3. ДВК може визнати голосування на ВД недійсним лише за наявності підстав, передбачених ч.1. ст.92. Тоді підрахунок голосів
виборців за кожного кандидата не ведеться, а протокол про підрахунок заповнюють за скороченою формою.
8

5.
6.
7.

В кожний момент часу підрахунок виборчих бюлетенів і контрольних талонів виконує один член ДВК.
При роботі з виборчими бюлетенями в руках членів ДВК (крім голови, заступника та секретаря) не
повинно бути олівців, ручок тощо.
Запечатані пакети не можна розкривати.
ПІДРАХУНОК ВИБОРЧИХ БЮЛЕТЕНІВ
Підрахунок кількості виборців, які взяли участь у голосуванні (загальна

1 кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках). Оголошення
та внесення до відповідного протоколу (окремо по ЗБВО і ОВО)

Розкладання виборчих бюлетенів: за кожну політичну партію та недійсні

2 в ЗБВО, за кожного кандидата та недійсні в ОВО

Підрахунок, оголошення та внесення до відповідних

3 протоколів кількості недійсних виборчих бюлетенів

4 Запакування недійсних виборчих бюлетенів окремо в ЗБВО і ОВО
Підрахунок бюлетенів, поданих за кожну політичну

5 партію в ЗБВО, кожного кандидата в ОВО

Контрольна перевірка: чи дорівнює кількість виборців, які взяли

6 участь у голосуванні, сумі недійсних виборчих бюлетенів та виборчих

Протокол про
підрахунок
голосів
виборців
на виборчій
дільниці

бюлетенів з голосами, поданими за кожну політичну партію в ЗБВО
Контрольна перевірка: чи дорівнює кількість виборців, які взяли

7 участь у голосуванні, сумі недійсних виборчих бюлетенів та виборчих
бюлетенів з голосами, поданими за кожного кандидата в ОВО

Оголошення та внесення до відповідного протоколу кількості

8 голосів виборців за кожну політичну партію в ЗБВО

Оголошення та внесення до відповідного протоколу

9 кількості голосів виборців за кожного кандидата в ОВО
10 Запакування виборчих бюлетенів
11

Складання протоколів про підрахунок голосів виборців на
ВД у кількості, що на 4 більша ніж кількість членів ДВК
Виготовлення і видача копій відповідних протоколів. Складання

12 акта про виготовлення відповідних копій протоколів
13

Примірники
протоколу
Копії
протоколу

Запакування протоколу про підрахунок голосів виборців
на ВД (разом із окремими думками членів ДВК, актом про
видачу копій протоколу, скаргами, актами тощо)

ЗАКРИТТЯ ЗАСІДАННЯ

9

10

Скарга підлягає розгляду
на початку підсумкового
засідання до початку підрахунку голосів виборців

ТАК

Оформлення
скарги відповідає вимогам статті 110

НІ

Член ДВК реєструє і надає голові
(іншому членові ВК за розподілом обов’язків)

Скарга подана під
час голосування

???

Скаргу подано повторно
з недоліками

Повернути скаргу
з роз’ясненнями

Скарга, вичерпний
перелік недоліків

Суб’єкти звернення зі скаргою:
• офіційні спостерігачі (крім міжнародних)
• кандидати
• партії – суб’єкти виборчого процесу
• довірені особи кандидатів
• виборці – щодо порушень їхніх особистих
виборчих прав або інтересів

ПРИЙНЯТТЯ СКАРГИ

НІ

НІ

Рішення по суті скарги:
• задовольнити скаргу повністю або частково (у разі встановлення порушень Закону)
• відмовити в задоволенні скарги (якщо
Закон не порушено)

ТАК

Чи подано
скаргу щодо порушення під час голосування?

ТАК

Чи
віднесено
розгляд цієї скарги до повноважень ДВК
(належний суб’єкт
розгляду скарги)?

ТАК

Чи подано скаргу
належним суб’єктом
звернення?

НІ

Невідкладно після засідання
комісії вивісити постанову
на стенді офіційних
матеріалів комісії

Зауваження.
1. Скарга повертається без розгляду, якщо є повідомлення суду про відкриття провадження за позовною
заявою з того ж питання і тих же підстав.
2. Порядок розгляду заяв Законом не встановлений.
3. Акти офіційних спостерігачів додаються до скарг чи
заяв і можуть бути доказами при розгляді звернення.
Акти не є зверненнями і окремо не розглядаються.

Надати копію
рішення суб’єкту звернення
на його вимогу
невідкладно

Рішення за результатами
розгляду скарги (постанова)

ДВК приймає рішення
про залишення скарги
без розгляду по суті

РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО СКАРГИ НА ПІДСУМКОВОМУ ЗАСІДАННІ ДВК

(статті 35, 87, 108, 110-113 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, Постанова ЦВК № 133 від 31.07.2012 р. “ Про Порядок розгляду скарг виборчими
комісіями з виборів народних депутатів України” із змінами, внесеними постановами ЦВК від 11 квітня 2014 року № 257, від 15 травня 2014 року № 588) (зі змінами)

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ ДІЛЬНИЧНИМИ ВИБОРЧИМИ КОМІСІЯМИ НА ПІДСУМКОВОМУ ЗАСІДАННІ

КОНТРОЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ
Доповнення до блок-схем підрахунку голосів.

Перша контрольна перевірка
(виконується окремо для ЗБВО та ОВО)

НІ

Друга контрольна перевірка
(виконується окремо для ЗБВО та ОВО)

Кількість
виборчих бюлетенів
для голосування, виданих
ТАК
визначеним членом комісії
виборцям (за кількістю підписів
виборців на відповідних аркушах списку
виборців)
+
Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися
невикористаними у члена комісії
=
Кількість виборчих бюлетенів,
отриманих цим членом комісії
відповідно до відомості
видачі виборчих
бюлетенів

Скласти акт

Кількість
виборців, які
отримали
виборчі
НІ
ТАК
бюлетені у приміщенні
для голосування, за підписами
виборців у списку виборців
+
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені за місцем перебування, за підписами
у витягу із списку виборців та відмітками
«голосував за місцем перебування» у
списку виборців
=
Загальна кількість
контрольних талонів
виданих виборчих
бюлетенів
Скласти акт

ДВК приймає рішення щодо
встановлення кількості виборців,
які отримали виборчі бюлетені

Передати голові ДВК
невикористані виборчі бюлетені

оголошення і внесення до протоколу кількості виборців, які отримали
виборчі бюлетені

Третя контрольна перевірка
(виконується окремо для ЗБВО та ОВО)

НІ

Кількість невикористаних
виборчих бюлетенів
+
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені
=
Кількість виборчих бюлетенів,
отриманих ДВК
Скласти акт

Четверта контрольна перевірка
(виконується окремо для ЗБВО та ОВО)

ТАК

НІ

Кількість недійсних
ТАК
виборчих бюлетенів
+
Кількість виборчих бюлетенів з голосами
виборців, поданих за кожну політичну партію
(кандидата)
=
Кількість виборців, які взяли
участь у голосуванні
Скласти акт

Перейти до відкриття
виборчих скриньок

Запакувати
виборчі бюлетенів
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НІ

Прийняти рішення про
проведення повторного
підрахунку голосів виборців
на ВД

Наявні всі пакети.
Ознак розпечатування немає

ТАК

ВАРІАНТИ РІШЕНЬ ОВК

Зобов’язати ДВК виправити виявлені
недоліки шляхом складання протоколу
(протоколів) з поміткою “Уточнений”;
Поданий протокол та інші виборчі
документи зберігаються в ОВК

НІ

НІ

Протокол належно
оформлениий

ТАК

Прийняти виборчі документи.
Врахувати відомості протоколу про
підрахунок голосів виборців при
встановленні підсумків голосування
в межах ОВО (протокольне рішення)

В рішенні зазначається про виявлені
виправлення, помилки та неточності.
Рішення додається до протоколу ДВК.

ТАК

Голова ОВК оголошує відомості протоколу

Виправлення
помилок та неточностей не
потребує повторного підрахунку голосів
виборців і внесення змін до встановлених
результатів голосування
виборців на ВД

Голова ОВК розкриває пакет із
протоколом про
підрахунок голосів
виборців на ВД

Голова ДВК подає голові ОВК пакети з виборчими документами на засіданні ОВК.
Оголошується перелік отриманих виборчих документів

(стаття 94 Закону України «Про вибори народних депутатів України»)

ТАК

ТАК

ТАК

НІ

Виявлені порушення
не ставлять під сумнів
результати підрахунку голосів
виборців на ВД

НІ

Порушень Закону не
виявлено

Розгляд скарг, заяв
Розгляд скарг, заяв
Розгляд скарг, заяв

Скарги, заяви про
порушення відсутні

НІ

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І РОЗГЛЯДУ ВИБОРЧИХ ДОКУМЕНТІВ ОКРУЖНОЮ ВИБОРЧОЮ КОМІСІЄЮ

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
за порушення виборчого законодавства
(відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення)
Зміст
правопорушення

Стаття
КУпАП

Порушення порядку ведення Реєстру
2127
виборців, подання відомостей про виборців
чи складання та подання списків виборців та
використання таких списків
Порушення права громадянина на ознайомлення 2128
з Реєстром виборців, списком виборців
Порушення порядку ведення передвиборної 2129
агітації з використанням засобів масової
інформації, участі в інформаційному
забезпеченні виборів

Санкція
за порушення,
штраф, НМДГ1
від 20 до 50

від 10 до 30
від 10 до 100

Порушення обмежень щодо ведення
передвиборної агітації
Ненадання можливості оприлюднити
відповідь щодо інформації, поширеної
стосовно суб’єкта виборчого процесу

21210

від 30 до 80

21211

від 100 до 150

Порушення права на користування
приміщенням під час виборчої кампанії

21212

від 80 до 100

Виготовлення або розповсюдження
друкованих матеріалів передвиборної агітації, 21213
які не містять відомостей про установу, що
здійснила друк, їх тираж, інформацію про
осіб, відповідальних за випуск
Порушення порядку розміщення агітаційних 21214
матеріалів чи політичної реклами або
розміщення їх у заборонених законом місцях
Порушення порядку фінансової (матеріальної) 21215
підтримки для здійснення виборчої кампанії

від 3 до 70

від 5 до 200
від 70 до 130

Замовлення або виготовлення виборчих
бюлетенів понад встановлену кількість

21216

від 25 до 50

Ненадання копії виборчого протоколу

21217

від 20 до 100

Невиконання рішення виборчої комісії

21218

від 15 до 50

Відмова у звільненні члена виборчої комісії
від виконання виробничих чи службових
обов’язків або безпідставне звільнення з
роботи
Порушення порядку опублікування
документів, пов’язаних з підготовкою і
проведенням виборів

21219

від 20 до 100

21220

від 10 до 20

Порушення порядку надання фінансового
звіту про надходження та використання
коштів виборчого фонду
1

21221

від 300 до 400

Хто складає протокол
про адміністративне правопорушення
Уповноважені особи органів внутрішніх
справ (Національної поліції), Голова,
заступник голови, секретар, інші члени ВК.
Уповноважені особи органів внутрішніх
справ (Національної поліції)
Уповноважені особи Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення
та її представники в регіонах (із
використанням електронних (аудіовізуальних)
засобів масової інформації).
Уповноважені посадові особи
Держкомітету телебачення і радіомовлення
(з використанням друкованих засобів
масової інформації чи інформагентств).
Голова, заступник голови, секретар, інші
члени ВК.
Уповноважені особи органів внутрішніх
справ (Національної поліції)
Уповноважені особи Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення та її
представники в регіонах (щодо електронних
(аудіовізуальних засобів масової інформації).
Уповноважені посадові особи
Держкомітету телебачення і
радіомовлення (щодо друкованих засобів
масової інформації та інформагентств).
Голова, заступник голови, секретар, інші
члени ВК.
Уповноважені особи органів внутрішніх справ
(Національної поліції), Голова, заступник
голови, секретар, інші члени ВК.
Уповноважені особи органів внутрішніх
справ (Національної поліції), Голова,
заступник голови, секретар, інші члени ВК.
Уповноважені особи органів внутрішніх
справ (Національної поліції), Голова,
заступник голови, секретар, інші члени ВК.
Уповноважені особи Національного
агентства з питань запобігання корупції
Голова, заступник голови, секретар, інші
члени ВК
Голова, заступник голови, секретар, інші
члени ВК. Кандидати, уповноважені особи,
офіційні спостерігачі.
Голова, заступник голови, секретар, інші
члени ВК. Кандидати, уповноважені особи,
офіційні спостерігачі.
Голова, заступник голови, секретар, інші
члени ВК. Кандидати, уповноважені особи,
офіційні спостерігачі.
Уповноважені особи органів внутрішніх
справ (Національної поліції)
Голова, заступник голови, секретар, інші
члени ВК
Уповноважені особи органів внутрішніх
справ (Національної поліції)
Голова, заступник голови, секретар, інші
члени ВК. Кандидати, уповноважені особи,
офіційні спостерігачі.
Уповноважені особи Національного
агентства з питань запобігання корупції

Неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень).
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
за порушення виборчого законодавства
(відповідно до Кримінального кодексу України)
Зміст
правопорушення

Стаття
ККУ

Перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії чи
діяльності кандидата, довіреної особи, офіційного спостерігача, ухилення
члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин
Втручання службової особи з використанням службового становища у
здійснення виборчою комісією повноважень, установлених законом
Умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного
реєстру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в базі
даних Державного реєстру виборців
Підробка або незаконне виготовлення, використання або зберігання
незаконно виготовлених чи підроблених виборчих документів (виборчого
бюлетеня, протоколу про підрахунок голосів виборців та ін.)
Викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, виборчого протоколу
або скриньки з бюлетенями або незаконне знищення чи псування
скриньки з бюлетенями
Підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій
дільниці, протоколу про підсумки голосування чи результати виборів
до його заповнення, або складення чи підписання такого протоколу не
на засіданні виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів
виборців чи встановлення підсумків голосування чи результатів виборів,
або включення до такого протоколу завідомо недостовірних відомостей
Надання або отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має
права його надавати чи отримувати, або викрадення чи приховування
виборчого бюлетеня, або надання виборцю заповненого виборчого
бюлетеня, або голосування виборцем більше ніж один раз
Незаконне знищення виборчої документації

1582

Порушення таємниці голосування

159

Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної
агітації
Прийняття виборцем пропозиції або одержання неправомірної вигоди
за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою
реалізацією виборчого права або права голосу (відмова від участі в
голосуванні, голосування на виборчій дільниці більше одного разу,
голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого
голосування, передання виборчого бюлетеня іншій особі)
Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за
вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою
реалізацією ним свого виборчого права (відмова від участі в голосуванні,
голосування на виборчій дільниці більше одного разу, голосування за
окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування,
передача виборчого бюлетеня іншій особі)
Здійснення передвиборної агітації шляхом надання підприємствам,
установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно
товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення найменування,
символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує
розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг
Дії, що містять заклики до насильницької зміни чи повалення
конституційного ладу або до захоплення державної влади.
Публічні заклики до вчинення дій з метою зміни меж території або
державного кордону України

1591

Санкція,
Підслідність
штраф, НМДГ
(відповідно
до ст. 216
Обмеження або
КПК України)
позбавлення волі, років

157

до 7 років

Слідчі органів
Національної поліції

157

від 5 до 10 років

158

від 2 до 4 років
або до 10 років

Слідчі органів
Національної поліції
Слідчі органів
Національної поліції

158

від 3 до 7 років
або до 10 років

Слідчі органів
Національної поліції

158

від 5 до 7 років
або до 10 років

Слідчі органів
Національної поліції

158

від 5 до 7 років
або до 10 років

Слідчі органів
Національної поліції

1581

Від 100 до 300 НМДГ Слідчі органів
до 3 років
Національної поліції
або
від 5 до 7 років
від 2 до 5 років
Слідчі органів
Національної поліції
від 100 до 500 НМДГ, Слідчі органів
до 3 років
Національної поліції
від 100 до 500 НМДГ, Слідчі органів
до 3 років
Національної поліції
від 100 до 300 НМДГ, Слідчі органів
До 2 років
Національної поліції

160

160

До 3 років
або
від 5 до 7 років

Слідчі органів
Національної поліції

160

Від 2 до 4 років
або
від 5 до 7 років

Слідчі органів
Національної поліції

109

до 5 років

110

від 3 до 10
або довічне

Слідчі органів Служби
безпеки України
Слідчі органів Служби
безпеки України

Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного
конфлікту

436

до 3 років

Слідчі органів Служби
безпеки України

Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та
пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів
Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи
релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та
гідності.
Невиконання судового рішення

4361

до 5 років
або
від 5 до 10 років
Від 200 до 1000
НМДГ,
до 8 років
від 500 до 1000
НМДГ, до 8 років

Слідчі органів
Національної поліції

14

161
382

Слідчі органів
Національної поліції
Слідчі органів
Національної поліції

Видання здійснено в рамках проекту «Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в
Україні», що виконується Координатором проектів ОБСЄ в Україні на запит Центральної виборчої
комісії за підтримки Місії Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ і Постійної місії Словацької Республіки
при ОБСЄ.
До видання також увійшли матеріали, підготовлені експертами Міжнародної фундації виборчих систем
(IFES) за підтримки Канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку і Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID).
Зміст публікації є винятково відповідальністю авторів і не обов’язково відображає точку зору
Координатора проектів ОБСЄ в Україні та донорів.

Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ»
Підписано до друку 24.06.2019
Наклад 100 000.
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