7. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
1. Голосування проводиться 21 липня 2019 року з 8 до 20 години без
перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування відбувається
за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.
2. Для отримання виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів
України (далі – виборчий бюлетень) для голосування в загальнодержавному
багатомандатному виборчому та (або) одномандатному виборчому окрузі
члену дільничної виборчої комісії надається один із зазначених нижче
документів, який підтверджує особу та громадянство України:
на звичайній та спеціальній виборчій дільниці:
1) паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або
картки);
2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно
прийнятих до громадянства України);
3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової
служби);
на закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій
дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним
Прапором України, та на полярній станції України:
1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
2) дипломатичний паспорт;
3) службовий паспорт;
4) паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або
картки) (на закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких
дозволений в’їзд громадян України за паспортом громадянина України);
на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі
виконання покарань або слідчому ізоляторі:
картку (довідку) установи виконання покарань або слідчого ізолятора,
що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік
народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку
установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або
слідчих ізоляторах).
3. За умови пред’явлення виборцем одного із зазначених документів,
наявності його у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та після
того, як ним буде поставлено підпис за отримання виборчих бюлетенів у
списку виборців та у визначеному місці на контрольних талонах виборчих
бюлетенів, член дільничної виборчої комісії видає виборцю по одному

виборчому
бюлетеню
для
голосування
в
загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі та одномандатному виборчому окрузі.
Виборцю, який відповідно до частини десятої статті 2 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" має право голосу лише у
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, видається
виборчий бюлетень для голосування тільки у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі.
4. Забороняється отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім
уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень),
заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим
особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом.
Виборчі бюлетені не передаються іншим особам.
5. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для
таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів
забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб.
Виборець, який унаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити
виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної
виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена
виборчої комісії, кандидата у депутати, його довіреної особи, уповноваженої
особи політичної партії, офіційного спостерігача.
Виборець у приміщенні для голосування може перебувати лише
протягом часу, необхідного для голосування.
У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі виборець робить позначку "плюс" ("+")
або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви
політичної партії, за кандидатів у депутати від якої він голосує. Виборець
може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії.
У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному виборчому
окрузі ставиться позначка "плюс" ("+") або інша, що засвідчує волевиявлення
виборця, у квадраті проти прізвища кандидата в депутати, за якого він
голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата в депутати.
Якщо на виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку або не
поставлено жодної позначки, то такий виборчий бюлетень вважається
недійсним.
6. Заповнені виборчі бюлетені виборець особисто опускає до виборчої
скриньки.
Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити
виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або
іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй
присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата в депутати,

його довіреної особи, уповноваженої особи політичної партії, офіційного
спостерігача.
7. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився
помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена
дільничної виборчої комісії, який видав цей бюлетень, з проханням видати
інший виборчий бюлетень.
Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на невірно
заповнений і лише один раз.
Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не
допускається.
8. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії
оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці
о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування,
мають право проголосувати. Один із членів комісії о 20 годині підходить до
входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не
проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері.

