
Про процес голосування 14.09.2020 

Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови 

пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для 

голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис. 

35. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного 

голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для 

таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. 

Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для 

голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою 

іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів. 

У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за 

якого він голосує, проставляє позначку (“+” або іншу), що засвідчує його волевиявлення. 

Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати жодної з 

кандидатур. 

Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняється 

висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця оприлюднити своє 

волевиявлення. 

36. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому 

мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, представники уповноваженого 

органу управління, кандидати і спостерігачі. 

37. Скриньки для голосування після перевірки цілісності пломб та печаток 

відкриваються членами виборчої комісії почергово. Під час відкриття скриньки її вміст 

викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії. 

38. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається відразу після закінчення 

голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, 

без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати 

голосування. 

39. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування 

бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для голосування. Бюлетені для 

голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох 

боків прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом “Недійсні”. 

Під час розкладання бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує 

кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, 

та оголошує прізвище кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо 

змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен 

член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня 

робота з іншими бюлетенями припиняється. 

40. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо: 

у бюлетені проставлено більш як одну позначку; 

не проставлена жодна позначка; 

зміст волевиявлення виборця неможливо встановити з інших причин. 

 


