Я МАЮ ПРАВО
ГОЛОСУ!

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Інформація про вибори
Президента України:

http://www.cvk.gov.ua/vp_2019/

МАЄШ
ПИТАННЯ?

ПАМ’ЯТКА
ВИБОРЦЯ

pravo.minjust.gov.ua

Державний реєстр виборців:

https://www.drv.gov.ua

Загальнонаціональний
правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО!» навчає громадян користуватися
своїми правами та захищати їх у разі
порушення

www.cvk.gov.ua
Офіційний веб-сайт
Центральної виборчої комісії

Зразок заяви про тимчасову
зміну місця голосування:

http://bit.do/zrazok

Адреси та графік роботи органів
ведення Державного реєстру
виборців:

ПОТРІБНА ПРАВОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ?

21 КВІТНЯ 2019 РОКУ – ПОВТОРНЕ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ
ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

http://bit.do/contactRV
Єдиний контакт-центр системи безоплатної
правової допомоги цілодобово та безкоштовно
у межах України

Центральна виборча комісія

ПЕРЕВІР СЕБЕ У СПИСКУ
ВИБОРЦІВ

ОНЛАЙН

В особистому кабінеті
виборця на веб-сайті
Державного реєстру
виборців:

ПРОГОЛОСУЙ

ПРОКОНТРОЛЮЙ

21 квітня 2019 року з 08:00 до 20:00

Якщо бачиш порушення –
звертайся до:

1

DRV.GOV.UA
З 13 квітня 2019 року на
виборчій дільниці

ЯКЩО ГОЛОСУВАТИМЕШ НЕ ЗА
МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ

2

ОТРИМАЙ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
постав свій підпис за його отримання:
• у списку виборців
• у визначеному місці на контрольному
талоні виборчого бюлетеня

3

ЗАПОВНИ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
• особисто в кабіні (кімнаті) для
таємного голосування
• Зроби позначку «плюс» («+») або
іншу, що засвідчує волевиявлення, у
квадраті напроти прізвища кандидата
на пост Президента України, за якого
голосуєш

4

ОПУСТИ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ У
ВИБОРЧУ СКРИНЬКУ
у спосіб, який забезпечує таємницю
голосування

1. До 15 квітня 2019 року включно
звернися із заявою про тимчасову
зміну місця голосування до органу
ведення Державного реєстру виборців
2. До заяви додай:
• Паспорт громадянина України у
вигляді паспортної книжечки або
картки (до картки додається Витяг з
Єдиного державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця
проживання) або тимчасове
посвідчення громадянина України
• Документи, які підтверджують
необхідність тимчасової зміни місця
голосування

ВІЗЬМИ ОДИН ІЗ ДОКУМЕНТІВ
• паспорт громадянина України у
вигляді паспортної книжечки або
картки
або
• військовий квиток (виключно для
військовослужбовців строкової
служби)
або
• тимчасове посвідчення громадянина
України

Голови відповідної виборчої комісії

Офіційних спостерігачів

Поліції

