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Постановою Центральної виборчої комісії № 893 від 13 вересня 2012 року встановлено П
орядок тимчасової зміни місця голосування (ТЗМГ)
и виборця без зміни його виборчої адреси.

Для тимчасової зміни місця голосування виборцям необхідно звернутись з відповідною
заявою до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за
місцем, де буде перебувати (проживати) виборець у день виборів. При собі потрібно
мати паспорт та документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця
голосування
(копії паспорта та документів додаються до заяви).

Для переселенців із зони АТО буде діяти спрощена система: виборцю необхідно
мати паспорт ( надати копію до відділу ВДРВ) та заповнити відповідну заяву. За умови
наявності інформації про виборця у базі даних “Державний реєстр виборців” за місцем
реєстрації, такому виборцю буде тимчасово змінене місце голосування. Виборець
отримає посвідчення ТЗМГ і матиме можливість отримати бюлетень для голосування на
тій дільниці, яку він вказав у заяві.

Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку виборців
тільки на одній виборчій дільниці.

До уваги виборців Маловисківського району!

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Маловисківської районної
державної адміністрації повідомляє – на 21 липня 2019 року призначено вибори
народних депутатів України.

З метою підготовки актуальних та достовірних списків виборців просимо Вас уточнити
свої персональні дані
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, звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців.

Особливо це стосується виборців:

ü які досягли 18-річного віку та будуть голосувати вперше;

ü колишніх військовослужбовців строкової служби;

ü громадян, що повернулися з місць позбавлення волі;

ü громадян, які прибули із-за кордону і знялись з обліку МЗС або на останніх виборах
голосували за кордоном;

ü громадян, які під час останніх виборів виявили неточності у списках виборців щодо
своїх персональних даних або взагалі були відсутні в них та не звернулись до відділу
ведення Державного реєстру виборців особисто.

Уточнити та внести зміни до своїх персональних даних виборці Маловисківського району
можуть за адресою: м. Мала Виска, вул. Центральна, 76, каб.10.

При собі необхідно обов’язково мати паспорт громадянина України, а у разі зміни
прізвища, - ще й документ,що підтверджує ці зміни.

ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
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ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР З 8.00 ДО 17.15

П’ЯТНИЦЯ З 8.00 ДО 16.00

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА З 12.00 ДО 13.00

Телефон відділу 5-17-04, 5-22-34

Перевірити своє включення до Державного реєстру виборців також можна за
допомогою он-лайн сервісу “кабінет виборця” на інтернет – сторінці Державного реєстру
виборців - www.drv.gov.ua

- Зразок заяви щодо включення до Державного реєстру виборців особи, яка
проживає на території України

- Зразок заяви щодо зміни виборчої адреси виборця, який проживає на території
України

-

Зразок заяви щодо зміни ідентифікаційних персональних даних виборця

-

Зразок заяви про тимчасову зміну місця голосування

-

Кожен виборець має право
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____________________________________________________________________________
_______________________
Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси
Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями виборець не
може проголосувати на виборах Президента України 31 березня 2019 року за
зареєстрованим місцем проживання, він може тимчасово (на період їх проведення)
змінити місце голосування.

Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси .

Законом України "Про Державний реєстр виборців" (стаття 7) передбачено, що
звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинне бути мотивованим.
Зокрема, це може бути службове відрядження, фактичне проживання не за
зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному
пункті або державі, перебування в санаторії, тощо.

Кожен виборець може особисто перевірити інформацію про своє включення
(невключення) до Державного реєстру виборців звернувшись до програмного ресурсу
"Особистий кабінет виборця"
.

До органу ведення Державного реєстру виборців виборцю необхідно подати заяву про
тимчасову зміну місця голосування
із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати.
Переглянути перелік виборчих дільниць
.

При поданні заяви громадянин пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України, - паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або у вигляді
картки) або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула
громадянства України). Для громадян України - військовослужбовців документом, який
пред'являється органу ведення Реєстру, також може бути посвідчення
військовослужбовця або військовий квиток.
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Звертаємо увагу що заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до
органу ведення Державного реєстру виборців особисто. Надсилання вказаної заяви
поштою (електронною поштою) законодавством не передбачено.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність
тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до
заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру
для перевірки вірності цих копій.

До таких документів можна віднести довідку з місця роботи, довідку з місця навчання,
документ, який підтверджує право власності або оренди на житло, яке знаходиться за
місцем, де виборець хоче проголосувати, проїзні документи, путівка в санаторій, довідка
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. (Перелік таких документів не є
вичерпним).

Виборці, виборча адреса (зареєстроване місце проживання) яких знаходиться на
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до
заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

У випадку звернення до органу ведення Реєстру виборця, в якого немає
зареєстрованого місця проживання, йому пропонується визначити свою виборчу адресу
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.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який
перебуватиме в день виборів Президента України на території України, приймається
органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи
місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить
визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві
закордонних справ України.

Якщо виборець, який проживає в Україні, та перебуватиме в день виборів за її межами,
може звернутися з заявою про тимчасову зміну місця голосування до органу ведення
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Реєстру за своєю виборчою адресою або до органу ведення Реєстру в Міністерстві
закордонних справ України.

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням
тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України на іншу
закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом
ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заяву про тимчасову зміну місця голосування необхідно подати не пізніше ніж за п’ять
днів
до дня голосування
на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, тобто
до 25 березня 2019 року включно
.

Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси забезпечує включення
виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці одноразово виключно на
день голосування – 31 березня 2019 року.

У разі призначення повторного голосування, виборцям, які перебуватимуть не за своєю
виборчою адресою та бажатимуть проголосувати, потрібно повторно не пізніше ніж за
п’ять днів до дня повторного голосування
звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо
тимчасової зміни місця голосування.

Роз’яснювальна інформація з найбільш актуальних питань, що
стосується тимчасової зміни місця голосування

Куди звертатися із заявою про тимчасову зміну місця голосування?
Якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами України і на день голосування
такий виборець перебуватиме на її території, заява подається до:
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органу ведення Державного реєстру виборців за вказаним у заяві місцем перебування
чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку виборець просить визначити місцем його
голосування,
або органу ведення Державного реєстру виборців в Міністерстві закордонних справ
України.
Якщо виборець проживає чи перебуває в Україні і має намір голосувати в іншій державі,
заява подається до:
органу ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою заявника
або органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ
України.
Якщо виборець проживає чи перебуває за межами Україні і має намір голосувати в іншій
іноземній державі, заява подається до органу ведення Державного реєстру виборців у
Міністерстві закордонних справ України.

Чим може бути мотивовано заяву про тимчасову зміну місця
голосування?
Законом України "Про Державний реєстр виборців" (стаття 7) передбачає, що
звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинна бути мотивованим.
Зокрема, це може бути службове відрядження, фактичне проживання не за
зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному
пункті або державі, перебування в санаторії.
Жителі Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, тимчасово окупованих
територій районів, міст, селищ і сіл, їх частин у Донецькій та Луганській областях можуть
вмотивувати заяву про тимчасову зміну місця голосування неможливістю реалізації свого
права голосу на виборчій дільниці за зареєстрованим місцем проживання у зв’язку з
тимчасовою окупацією території України внаслідок збройної агресії Російської
Федерації проти України.
Указане в заяві мотивування повинно підтверджуватися документами (копіями
документів), які додаються до неї. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх
оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Увага! Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях районів, міст,
селищ і сіл, їх частин у Донецькій та Луганській областях, межі та перелік яких
визначено Президентом України у порядку, передбаченому Законом України "Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", можуть не
додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх
голосування.

Які документи є достатніми для мотивування заяви про тимчасову
зміну місця голосування?
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До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність
тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.
Такими документами, наприклад, можуть бути: документ про відрядження, довідка з
місця навчання, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право
власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій, довідка про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, тощо.

Чи можливо подати заяву про тимчасову зміну місця голосування
шляхом надсилання її поштою?
Ні. Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення
Державного реєстру виборців особисто.
При поданні заяви про тимчасову зміну місця голосування громадянин пред’являє
документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт
громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа
нещодавно набула громадянства України).

У разі призначення повторного голосування чи потрібно знову
змінювати місце голосування?
Так, необхідно. Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси
забезпечує включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці
одноразово – на день голосування (на конкретну дату).
Тобто у разі призначення повторного голосування виборцям, які перебуватимуть не за
своєю виборчою адресою та бажатимуть проголосувати, потрібно повторно звернутися
до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо тимчасової зміни
місця голосування вже на дату проведення повторного голосування.

Чи може орган ведення Державного реєстру виборців тимчасово
змінити місце голосування виборцю, який не має зареєстрованого місця
проживання?
Процедура тимчасової зміни місця голосування передбачає зміну виборчої дільниці для
голосування, до якої виборець відноситься на підставі відомостей про його виборчу, на
іншу виборчу дільницю, на яку він просить тимчасово змінити йому місце голосування.
Для проведення таких змін у виборця повинна бути визначена виборча адреса, яка
зазначатиметься у списку виборців.
У випадку звернення до органу ведення Державного реєстру виборців виборця, в якого
немає зареєстрованого місця проживання, йому пропонується визначити свою виборчу
адресу 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, або звернувшись до органу ведення Державного
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реєстру виборців за місцем свого проживання.

Чи може орган ведення Державного реєстру виборців тимчасово
змінювати місця голосування виборцям на місцевих виборах?
Не може. Частиною третьою статті 30 Закону України "Про місцеві вибори" встановлено,
що положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр
виборців" (щодо тимчасової зміни місця голосування) на місцевих виборах не
застосовується.

Чи можливо тимчасово змінити місце голосування на дільницю, яка не
входить до меж одномандатного виборчого округу, до якого виборець
відноситься за своєю виборчою адресою?
Орган ведення Реєстру може тимчасово, на період проведення чергових і позачергових
виборів народних депутатів України, змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу
дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий
виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу.
Увага! Громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни
виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до
якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців
про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у
загальнодержавному багатомандатному окрузі та отримує лише бюлетень для
голосування у вказаному окрузі.

Яким чином тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої
адреси впливає на реалізацію права голосу під час проведення виборів
народних депутатів України?
У разі тимчасової зміни місця голосування в межах відповідного одномандатного
виборчого округу, виборець має право голосу як у загальнодержавному
багатомандатному так і у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
У випадку якщо виборцю тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої
адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого він
віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу
адресу, такий виборець має право голосу на виборах депутатів лише у
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та отримує лише бюлетень
для голосування у вказаному окрузі.
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