2. МОЖЛИВІСТЬ ТА ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВІРКИ ВКЛЮЧЕННЯ СЕБЕ
ТА ІНШИХ ВИБОРЦІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
І СПИСКІВ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ
2.1. Можливість включення себе та інших виборців до Державного
реєстру виборців
Кожен виборець має право звертатися в порядку, встановленому
Законом України "Про Державний реєстр виборців", до відповідного органу
ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо
неправомірного включення (невключення) до Державного реєстру виборців
(далі – Реєстр) себе чи інших осіб (пункт 5 частини першої статті 10 Закону
України "Про Державний реєстр виборців").
Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення
Реєстру щодо включення до Реєстру встановлено статтею 19 Закону України
"Про Державний реєстр виборців", згідно з якою 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.
Така особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою,
встановленою Центральною виборчою комісією, і пред’являє документ, що
посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт
громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо
особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до
заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно
зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує
відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для
подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до
органу ведення Реєстру.
Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права
голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого
включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за
місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою,
встановленою Центральною виборчою комісією. До заяви додається копія
пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство
виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення
громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).
Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає
заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Форми заяв осіб щодо включення до Реєстру встановлено постановою
Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2010 року № 415.

2.2. Процедури перевірки включення себе та інших виборців до
Державного реєстру виборців
Кожен виборець має право отримувати інформацію про своє
включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до
Реєстру (пункт 2 частини першої статті 10 Закону України "Про Державний
реєстр виборців").
Згідно зі статтею 21 Закону України "Про Державний реєстр 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.
Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може
особисто подати такий запит до закордонної дипломатичної установи
України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому
паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт,
службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо
особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична
установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в
Міністерстві закордонних справ України.
У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру
кожен виборець може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру,
зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з
письмовим запитом щодо надання інформації стосовно персональних даних,
передбачених частиною першою статті 6 Закону України "Про Державний
реєстр виборців", усіх осіб, які внесені до Реєстру за його власною виборчою
адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою – п’ятою
статті 8 вказаного Закону).
2.3. Можливість та процедури перевірки включення себе та інших
виборців до списку виборців на звичайній виборчій дільниці
Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на
звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців
встановлено статтею 40 Закону.
Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня
після отримання попереднього списку виборців надає його для загального
ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у
приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених
до нього відомостей.
Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або
безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення
попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення
зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або
відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно
пересуватися.
Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або
безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо зазначених обставин. У разі
якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична
виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити
прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують
зазначені в ній відомості.
Заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана
не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Заява, подана після
зазначеного строку, не розглядається.
Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути
подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного
судочинства України.
Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не
пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до
відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої
комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку –
до дільничної виборчої комісії.
2.4. Можливість та процедури перевірки включення себе та інших
виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
Відповідно до статті 43 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник
для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
Виборець має право звернутися із заявою про уточнення списку
виборців до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або
безпосередньо до суду, в тому числі про включення або виключення зі
списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності
відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії
спеціальної виборчої дільниці.
Заява про уточнення списку виборців може бути подана до відповідної
дільничної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня голосування. Заява,
подана до виборчої комісії після зазначених строків, залишається без
розгляду.
Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути
поданий до суду у порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного
судочинства України.
2.5. Можливість та процедури перевірки включення себе та інших
виборців до списку виборців на закордонній виборчій дільниці
Порядок уточнення списків виборців на закордонних виборчих
дільницях визначено статтею 44 Закону України "Про вибори народних
депутатів України".
Так, дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці
наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його
для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у
приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених
до нього відомостей.
Виборець особисто може подати заяву щодо неправильностей у
попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої
додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної
виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.
Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в
день голосування за її межами, не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця його
голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Реєстру за своєю
виборчою адресою або до органу ведення Реєстру в Міністерстві
закордонних справ України.

