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Дії поліцейського під час несення служби
на позачергових виборах народних депутатів України

Шановні колеги!
Під час виборів президента України 2019 ми з вами вперше забезпечили проведення виборчої кампанії на
належному в демократичній країні рівні безпеки та законності.
Ми переконливо довели, що в нас для цього є сили та можливості. Ми отримали високу оцінку від учасників
виборчої кампанії, міжнародної спільноти, а найголовніше – від українського суспільства!
Дякую кожному, хто доклав зусиль до забезпечення чесної та легітимної процедури виборів.
Наразі, під час проведення позачергових парламентських виборів, наша позиція залишається незмінною:
рівні права та безпека для кожного, ніяких преференцій жодному з кандидатів. Національна поліція
України завжди поза політикою та завжди на стороні Закону. Наша справа – публічна безпека громадян
та законність виборчого процесу.
Парламентські вибори мають свої особливості й відмінності від президентської виборчої кампанії. Набагато
ширше коло учасників та більш різноманітні агітаційні стратегії потребують підвищеної уваги правоохоронців.
Кожен поліцейський має бути професійним й рішучим у своїх відповідальних і правомірних рішеннях,
опиратися на співпрацю із Центральною виборчою комісією та громадськістю.
Дякую Громадянській мережі ОПОРА за цей посібник, який стане в нагоді у кожному випадку, що вимагає
реагування Національної поліції.
У нас вже є досвід, достатньо сил і – я впевнений – розуміння важливості забезпечення легітимної
виборчої процедури.
Тверда позиція та відповідальність кожного правоохоронця – запорука чесних і чистих парламентських
виборів в Україні!
Міністр внутрішніх справ України
Арсен Аваков

Шановні колеги!
Основною функцією поліції – є захист кожного громадянина, незалежно від його віросповідання чи
політичних поглядів.
Поліція аполітична. Наше завдання – це захист конституційних прав та свобод людей, фундаментальним з
яких є право на вільне і демократичне волевиявлення під час виборів з обрання органів державної влади.
Проведення чесних виборів – це не лише елемент зміцнення нашої держави в цілому і суспільства зокрема,
а й демонстрація вільної, демократичної та сильної країни.
Роль поліції під час голосування громадян і обрання державних інституцій складно переоцінити. Саме
поліцейські повинні і будуть реагувати на всі порушення виборчого законодавства.
Під час президентської виборчої кампанії Національна поліція забезпечила проведення чесних та
демократичних виборів. Ми подбали про безпеку наших громадян та право кожного – зробити свій
вибір. Це високий стандарт, якого ми досягли. І тепер маємо на такому ж рівні відпрацювати під час
парламентських виборів.
Маємо бути уважними, реагувати на порушення, чітко дотримуватися законодавства і докласти максимум
зусиль задля здійснення конституційного права громадян у вільний, чесний та демократичний спосіб обирати
керівництво держави.

Голова Національної поліції України
Сергій Князєв

Шановні співробітники Національної поліції!
Вибори і референдуми – це процес реалізації суверенного права українського народу брати безпосередню
участь в управлінні державою, обирати співгромадян, гідних обіймати високі державні пости.
Реалізація конституційного права обирати і бути обраним вимагає великих організаційних і матеріальних
зусиль усіх органів державної влади і місцевого самоврядування, причетних до цих процесів.
Сподіваємось, що працівники Національної поліції України гідно виконають свій обов’язок під час
організації і проведення позачергових виборів народних депутатів України 2019 року. Від вашого
досвіду, витримки, оперативності та професіоналізму великою мірою залежить наш спільний результат.

Голова Центральної виборчої комісії
Тетяна Сліпачук
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Працівники Національної поліції України будуть залучені до: 1) транспортування виборчих
бюлетенів від ОВК до ДВК; 2) забезпечення збереження виборчих бюлетенів у приміщенні ДВК
до дня голосування; 3) забезпечення публічного порядку під час проведення голосування на
виборчій дільниці; 4) охорони виборчої документації під час її транспортування членами ДВК
до ОВК після підрахунку голосів на виборчій дільниці.
Передача виборчих бюлетенів від ОВК до ДВК
Дільнична виборча комісія отримує виборчі бюлетені на засіданні ОВК не раніше як за три дні,
але не пізніш як за 24 години до дня виборів. Бюлетені одержують не менше 3 членів ДВК, які
уповноважені на це рішенням цієї ДВК.
Члени ДВК транспортують отримані від ОВК виборчі бюлетені до приміщення ДВК у супроводі
поліцейського, на якого покладається обов’язок охорони. Зверніть увагу, що ДВК не має права
транспортувати виборчі бюлетені до іншого приміщення. Бюлетені повинні зберігатися тільки у
сейфі (шафі) у приміщенні ДВК.
Після прибуття членів ДВК з ОВК приймання виборчих бюлетенів відбувається невідкладно на
засіданні виборчої комісії. Після приймання виборчих бюлетенів вони зберігаються у приміщенні
ДВК у закритому сейфі (металевій шафі). Ця металева шафа або сейф опечатується стрічкою
з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. До дня
голосування сейф або шафа постійно перебуває під охороною поліцейського.
9

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ, 2019

Опечатаний сейф (металева шафа) із виборчими бюлетенями відкривається на підготовчому
засіданні ДВК в день голосування, яке розпочинається не раніше 7:15 (за 45 хвилин до
початку голосування).
Голосування
Процес голосування розпочинається о 8 годині й завершується о 20 годині дня голосування. Під
час проведення голосування поліцейські знаходяться поза межами приміщення для голосування.
Поліцейські можуть бути запрошені головою, заступником голови чи секретарем комісії до
приміщення для голосування із метою відновлення громадського порядку, припинення та
фіксації правопорушення на необхідний для таких дій період (ч. 2 cт. 85, ч. 6 ст. 34 Закону).
Поліцейські реагують на факти, які мають ознаки адміністративного або кримінального
правопорушення за повідомленням членів комісії, спостерігачів та виборців.
Після завершення процесу голосування о 20 годині дня голосування розпочинається
підсумкове засідання ДВК, на якому здійснюється підрахунок голосів на виборчій дільниці.
Це засідання триває до складання протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці і не
може відкладатися чи перериватися.
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Під час проведення цього засідання поліцейські перебувають поза межами приміщення для
голосування, але можуть бути запрошені для відновлення громадського порядку, припинення та
фіксації правопорушення на час, необхідний для цих дій.
Транспортування виборчих документів від ДВК до ОВК
ДВК транспортує виборчі бюлетені та протокол про підрахунок голосів виборців невідкладно
після завершення підсумкового засідання цієї комісії, поліцейські охороняють виборчу
документацію під час транспортування до ОВК.
Пошкодження пакетів з виборчою документацією є підставою для повторного перерахунку
голосів, а також може свідчити про ознаки злочину, передбаченого статтею 158 КК України
(фальсифікація виборчих документів).
Виборча документація під час такого транспортування не може доставлятися у інше місце, ніж
до приміщення ОВК.
Передача запакованих виборчих документів ДВК (бюлетені, протокол про підрахунок голосів)
відбувається виключно на засіданні ОВК. За результатами розгляду документів ОВК може
доручити ДВК розглянути питання про внесення змін до протоколу про підрахунок голосів
без перерахунку бюлетенів (виготовлення протоколу про підрахунок голосів на виборчій
дільниці з позначкою «Уточнений»).
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Такі зміни до протоколу повинні вноситися на засіданні ДВК, натомість виборчі бюлетені у цей час
зберігаються у приміщенні ОВК.
Внесення змін до протоколу ДВК про підрахунок голосів без проведення засідання ДВК є
злочином, передбаченим частиною 2 статті 158 КК України (фальсифікація виборчих документів).
Запакований в пакет протокол про підрахунок голосів з позначкою «Уточнений» транспортується
і передається ОВК під охороною у супроводі поліцейських за тими ж правилами, за якими
відбувається транспортування в ОВК виборчої документації.
Прийом документів ДВК на засіданні ОВК
Після прибуття до приміщення ОВК поліцейський залишається з членами комісії до прийняття
окружною комісією документації від ДВК.
Поліцейський зобов’язаний реагувати на спроби членів ДВК вносити зміни до протоколу про
підрахунок голосів або іншої документації у приміщенні ОВК або біля нього.
Приховування поліцейським факту внесення членами ДВК незаконних змін до протоколу без
проведення засідання комісії не допускається.
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Закон України «Про вибори народних депутатів України» встановлює вичерпний перелік суб’єктів виборчого
процесу, які мають право бути присутніми на підготовчому та підсумковому засіданнях ДВК в день голосування,
а також у приміщенні для голосування (див. схему). Зверніть увагу, що присутність інших осіб у приміщенні для
голосування заборонена.
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ДВК може ухвалити мотивоване рішення про позбавлення особи права присутності на засіданні лише у разі
неправомірного перешкоджання його проведенню. Комісія зобов’язана пояснити у своєму рішенні підстави для
його прийняття. Рішення ДВК із цього питання оформлюється у вигляді постанови.
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Поліцейський супроводжує транспортування в одному транспортному засобі з членами комісії. Особи, що мають
право cyпроводжувати транспортування, здійснюють його на власному транспортному засобі. Поліцейський
негайно повідомляє оперативного чергового у випадку відмови надати йому місце в транспортному засобі, в якому
здійснюється транспортування бюлетенів.
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Порушення та реакція поліцейського
Типові випадки порушення порядку транспортування виборчих бюлетенів, про які слід повідомити
оперативного чергового:
1) розірвані або надірвані пакети підприємства-виготовлювача;
2) в транспортному засобі присутні сторонні особи, крім водія, членів комісії та поліцейського
(член комісії, не уповноважений рішенням комісії, сільський голова: голова РДА, представники
штабів кандидатів);
3) машина робить зупинку по дорозі від ОВК до ДВК;
4) змінюється транспортний засіб.
Закон України «Про вибори народних депутатів» встановлює чіткі вимоги до процесу
отримання і транспортування виборчих бюлетенів від ОВК до ДВК (частина третя-дванадцята
статті 82 Закону).
ОВК, з четверга по п’ятницю перед днем голосування, передає бюлетені в упаковці підприємствавиготовлювача трьом членам ДВК на своєму засіданні. Члени комісії повинні мати при собі
посвідчення члена комісії та рішення комісії, відповідно до якого вони уповноважуються на
транспортування бюлетенів.
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Членам ДВК передається витяг з протоколу, засвідчений печаткою ОВК, в якому зазначено
номер дільниці та кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для
голосування, прізвища та підписи членів ДВК, які прийняли виборчі бюлетені.
Працівники Національної поліції України забезпечують охорону виборчих бюлетенів під час
їх транспортування від ОВК до ДВК.
Транспортування здійснюється до приміщення ДВК, де невідкладно після доставки бюлетенів
розпочинається засідання по прийманню бюлетенів.
Під час проведення засідання поліцейський перебуває поза межами приміщення, в якому
проводиться засідання.
Члени ДВК приймають бюлетені на засіданні цієї комісії безпосередньо після доставки з
ОВК, розпаковуючи, перераховуючи ці бюлетені та проставляючи на них печатку ДВК.
ДВК складає акт про розходження та визначає кількість отриманих виборчих бюлетенів,
підраховану на cвоєму засіданні.
Після здійснення цих процедур виборчі бюлетені зберігаються у опечатаному сейфі
(металевій шафі) до дня голосування. До відкриття цього сейфу на підготовчому засіданні
ДВК у день голосування бюлетені знаходяться під охороною поліцейських.
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Типові приклади втручання посадових та службових осіб органів влади в процедуру
приймання та зберігання бюлетенів:
1) на засіданні з приймання бюлетенів присутні, крім членів ДВК, представники органів
влади чи установи, в якій розташована виборча дільниця, які не мають посвідчень суб’єкта
виборчого процесу на цих виборах;
2) член ДВК під час засідання здійснює інформування по телефону та консультується щодо
питань проведення засідання із сторонніми особами (наприклад, з представниками органів
місцевого самоврядування чи місцевих державних адміністрацій).
У випадку, якщо член ДВК отримує та/або виконує вказівки від посадових чи службових осіб,
його дії містять ознаки злочину, передбаченого частиною 4 статті 157 КК (втручання службової
особи з використанням службового становища у здійснення виборчою комісією чи комісією
з референдуму їх повноважень, установлених законом, вчинене шляхом незаконної вимоги
чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи комісії з референдуму).
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Форми ухилення члена ДВК від роботи:
- відсутність на засіданнях та під час проведення голосування;
- відсутність під час чергування, визначеного рішенням ДВК;
- відмова скласти присягу, яка впливає на набуття повноважень виборчою комісією (починаються
з моменту присяги не менш як 2/3 її мінімального складу (для малої дільниці — 7; середньої — 8;
великої — 10).
У випадку, якщо засідання ДВК не може розпочатися, голова та/або присутні члени комісії
з’ясовують причини неявки членів комісії та телефоном повідомляють про це ОВК. ОВК
невідкладно повідомляє суб’єктів подання про необхідність заміни членів ДВК або припиняє
повноваження членів ДВК, щоб забезпечити повноважність засідання (більшість від складу комісії).
Відсутність зв’язку з членом ДВК та ненадання обґрунтованих причин відсутності на чергуванні
або на засіданні в день голосування можуть містити ознаки злочину, передбаченого частиною 1
статті 157 КК (ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин).
Засідання ДВК є повноважним у разі присутності більше половини членів комісії від складу цієї
комісії. До прикладу, якщо до складу ДВК включено 18 осіб, то для повноважності її засідання
необхідна присутність 10 членів комісії.
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На виборах народних депутатів виборцю видаються два виборчі бюлетені для голосування:
один бюлетень для голосування у багатомандатному окрузі (за список політичних партій) та один
бюлетень для голосування за кандидата у одномандатному окрузі (за мажоритарного кандидата).
УВАГА! Виборці, яким змінено тимчасово місце голосування без зміни виборчої адреси, мають право
на отримання лише бюлетеня по багатомандатному виборчому округу (за партійними списками).
Звертаємо увагу, що виборці, які змінили місце голосування у межах свого постійного виборчого
округу, отримують два бюлетені. Особи, яким змінено місце голосування, заносяться органами ведення
реєстру в списки виборців з окремою поміткою, зазвичай в кінці списку. Члени комісії забезпечують
видачу бюлетенів удвох: один працює зі списком виборців і після пред’явлення документа, який
підтверджує особу виборця, шукає виборця в списку, інший - у позначеному місці на контрольному
талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за
яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, та відриває контрольний талон.
Виборець розписується за отримання бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на
контрольному талоні бюлетеня. Після цього член ДВК видає виборцю бюлетень. Контрольний
талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При
цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.
Таким чином, факт незаконної видачі бюлетеня фіксується відмітками у списку виборців та
в контрольному талоні відповідного бюлетеня, збереження яких необхідно забезпечити до
прибуття СОГ.
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Якщо виборця примушують до розголошення змісту волевиявлення, то такі дії можуть містити
ознаки перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, поєднані
з примушуванням (частина 1 статті 157 КК).
Забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на ДВК
(частина 2 статті 85 Закону).
Якщо виборець заповнює бюлетень не у кабіні для таємного голосування, інша особа заповнює
бюлетень за виборця, у тому числі на його прохання, проте без відома голови або іншого
члена ДВК, виборець перебуває в кабіні для таємного голосування разом з іншим виборцем
без відома голови або іншого члена ДВК, інший виборець без відома голови або іншого члена
ДВК опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку — має місце порушення
встановленої законом процедури голосування, яке не становить окремого складу злочину чи
адміністративного правопорушення. Попередження та складання актів щодо таких випадків
належить до компетенції виборчої комісії. Якщо при з’ясуванні обставин виникає підозра, що
такі дії є підготовкою або замахом на перешкоджання вільному здійсненню громадянином
свого виборчого права, поєднані з примушуванням (частина 1 статті 157 КК), або умисним
порушенням таємниці голосування (стаття 159 КК), поліцейський повідомляє оперативного
чергового та здійснює виклик слідчо-оперативної групи.
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Передвиборна агітація повністю забороняється після 24 години останньої п’ятниці перед
днем виборів і не може проводитися у будь-який спосіб (частина 2 статті 70 Закону «Про
вибори народних депутатів» ).
Під передвиборною агітацією розуміється здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання
виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - суб’єкта
виборчого процесу (частина 1 статті 68 Закону).
Інформаційні плакати
У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним ДВК обов’язково розміщує
інформаційні плакати кандидатів в народні депутати України, виготовлені Центральною
виборчою комісією. Ці плакати повинні бути розміщені у алфавітному порядку (в порядку
розміщення партій, кандидатів у виборчому бюлетені).
Плакат містить передвиборну програму кандидата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові,
року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності кандидата, а
також його фотографію. У обов’язковому порядку ДВК також розміщує інформаційні плакати
із роз’ясненнями порядку голосування та відповідальності за порушення законодавства про
вибори народних депутатів України.
Виготовлені ЦВК інформаційні плакати, розміщені ДВК у приміщенні для голосування або
перед ним, не є передвиборною агітацією.
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Порушення порядку складання протоколу про підрахунок голосів на дільниці
Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною
виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які
входять до складу ДВК. Всі примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну
силу (частина 4 статті 91 Закону).
Довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, уповноваженим особам партій, які були
присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно
видаються копії протоколу, засвідчені головою і секретарем ДВК, скріплені печаткою комісії.
Про видачу копій протоколу складається акт, в якому зазначаються перелік осіб, які одержали
копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій, а також
підписи. Акт підписується головою та секретарем ДВК та запаковується у пакет разом з першим
і другим примірниками протоколу, який транспортується в ОВК.
Ненадання копії протоколу є адміністративним правопорушенням, відповідальність за
яке передбачена статтею 212-17 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Поліцейський не уповноважений складати протокол за статтею 212-17 КУпАП.
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Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників
влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово посади в
підприємствах, установах, організаціях, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним
повноваженням (частина 3 статті 18 КК).
Організаційно-розпорядчі обов’язки — це обов’язки по здійсненню функцій керівника, заступника
керівника окремого підприємства, установи, організації, а також окремого відділу, ділянки роботи
(начальник зміни, керівник цеху на підприємстві).
Адміністративно-господарські обов’язки — це обов’язки по управлінню або розпорядженню майном
будь-якої форми власності. Повноваження на виконання таких обов’язків можуть належати, до
прикладу, начальникам господарських та фінансових відділів, а також cкладів.
Таким чином, до службових осіб слід відносити як представників органів влади, так і керівників,
заступників державних, комунальних чи приватних підприємств, установ, організацій, вказівки яких
можуть мати вплив на комісію чи окремих її членів.
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Примітка
До дій, пов’язаних із реалізацією права голосу, належить відмова від участі в голосуванні,
голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування
за окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування, передання виборчого
бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі, незалежно від фактичного
волевиявлення особи та результатів голосування.
Законодавець розрізняє прямий і непрямий підкуп виборців, встановлює за здійснення такого
підкупу адміністративну та кримінальну відповідальність.
Прямий підкуп виборців - визначається як пропозиція, обіцянка або надання виборцю
неправомірної вигоди за вчинення або невчинення дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією
ним свого виборчого права (відмова від голосування, голосування з метою визнання бюлетеня
недійсним, голосування за певного кандидата в народні депутати, партію).
Якщо сума, яка надається в обмін на згоду/приняття товарів, робіт, послуг більша ніж 57,63 грн
(3% прожиткового мінімуму (3*1921/100=57,63) наступає кримінальна відповідальність, як для
виборця, так і для особи яка пропонує такі товари, роботи, послуги. Якщо сума менша або дорівнює
57,63 грн, порушення тягне адміністративну відповідальність, щодо особи, яка пропонує та надає
неправомірну вигоду, за дійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать
Конституції або законам України (стаття 212-10 КУпАП).
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Примітка
Непрямий підкуп виборців являє собою передвиборну агітацію або надання виборцям, закладам,
установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгах неправомірної вигоди.
Агітація, що супроводжується наданням небрендованих товарів, робіт, послуг виборцям, тягне
за собою адміністративну відповідальність (стаття 212-10 КУпАП), підприємствам, установам,
організаціям (юридичним особам) — тягне кримінальну відповідальність (частина 3 cтатті 160 КК).
Не підлягає відповідальності особа, яка здійснювала агітацію шляхом роздачі товарів, що містять
візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не
перевищує 125,19 грн (3% розміру мінімальної заробітної плати (3*4173/100=125,19) (наприклад,
друкованої продукції, футболок, кепок, пакетів, ручок інших товарів, на яких розміщено прізвище
кандидата, назва чи логотип політичної партії).
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Наявність печатки ДВК в голови під час транспортування та передачі до ОВК виборчої документації
може свідчити про підготовку до фальсифікації виборчих документів (ч. 3 cтатті 158 КК).
Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної комісії та бланки протоколів
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на ВД зберігаються у сейфі
(металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії. Після прийняття ОВК протоколу про
підрахунок голосів виборців бланки відповідного протоколу погашаються і запаковуються.
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Відмова у видачі виборцю бюлетеня
Не кожна дія/бездіяльність комісії щодо невидачі виборцю виборчого бюлетеня є порушенням.
Для отримання виборчих бюлетенів виборець повинен бути включений до списку виборців
та пред’явити документи, які надають право на отримання виборчих бюлетенів.
Документами, які дають право на отримання бюлетенів в Україні, є: паспорт громадянина
України, військовий квиток (лише для військовослужбовців строкової служби), тимчасове
посвідчення громадянина України (ч. 3 статті 2 Закону).
Бюлетень видається лише виборцям, включеним до списку виборців на виборчій дільниці.
Зміни до списку виборців вносяться за рішенням органу ведення Державного реєстру
виборців або за рішенням суду.
Голова, заступник голови або секретар ДВК в день голосування виправляють лише
неточності та технічні описки в уточненому списку виборців — неправильне написання
прізвища, власного імені, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання —
в разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців
включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке
виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної
виборчої комісії у графі «Примітки».
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Якщо виборець виявив, що за нього інші особи підписались у списку та вже отримали
бюлетені, мають місце ознаки злочину, передбаченого статтею 158-1 КК (незаконне
використання виборчого бюлетеня, голосування виборцем більше ніж один раз) .
Якщо має місце перешкоджання вільному здійсненню виборчого права шляхом обману чи
примушування — дії містять ознаки злочину, передбаченого статтею 157 КК (перешкоджання
здійсненню виборчого права).
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Примітка
Право участі довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів та представників
ЗМІ у спостереженні за основними виборчими процедурами в день голосування гарантується:
- правом бути присутнім на підготовчому засіданні ДВК, яке обов’язково розпочинається не
раніше 7:15 (частина 3 статті 84 Закону);
- правом бути присутнім на підсумковому засіданні дільничних виборчих комісій під час
підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
Офіційний спостерігач має право прибути та бути допущеним до підготовчого засідання після
7:15 та до підсумкового засідання після 20:00, закон не обмежує право присутності колом осіб,
які присутні до початку проведення засідання.
Законодавство про вибори не містить вимоги щодо заборони довіреним особам, офіційним
спостерігачам та представникам ЗМІ покидати підготовче або підсумкове засідання по
підрахунку голосів до його закінчення.
Слід зазначити, що норма частини 12 статті 85 Закону, яка визначає, що після виходу з приміщення
для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени
виборчої комісії та особи, які згідно із цим Законом мають право бути присутніми на засіданні
виборчої комісії, стосується лише виборців, а не довірених осіб, уповноважених осіб партій,
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офіційних спостерігачів та представників ЗМІ. Такі особи можуть заходити в приміщення, в
якому здійснюється підрахунок голосів, після його початку та покидати таке приміщення до
завершення підрахунку.
Таким чином, категорично заборонено утримування осіб в приміщенні, де здійснюється
підрахунок голосів, у випадку небажання ними продовжувати спостереження.
Недопущення довірених осіб, офіційних спостерігачів та представників ЗМІ на засідання
або утримування їх на такому засіданні до його завершення без їх згоди є порушенням їхніх
прав, передбачених законом. Проте таке порушення не тягне відповідальність, якщо не
супроводжується обманом або примушуванням, застосуванням насильства, знищенням чи
пошкодженням майна, погрозою застосування таких дій (ч. 1, 2 статті 157 КК).
В такому випадку слід повідомити голову комісії про право довірених осіб, уповноважених осіб
партій, офіційних спостерігачів та представників ЗМІ вільно входити та виходити з приміщення,
де здійснюється підрахунок голосів, та роз’яснити суб’єктам виборчого процесу їх право на
звернення до ОВК або до адміністративного суду.
Офіційний спостерігач має право бути присутнім на засіданнях ДВК та ОВК (від одного
суб’єкта); робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці
голосування; бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів; звертатися із заявою чи скаргою
до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень закону в разі їх виявлення;
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складати акт про виявлені порушення; вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо
припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій
дільниці; отримувати копії протоколів (ч. 9 статті 78 Закону).
Представникам ЗМІ гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов’язані з
виборами, в тому числі на засідання ДВК у день виборів, не більше двох представників одного
засобу масової інформації. Виборчі комісії, органи влади, посадові і службові особи зобов’язані
в межах своїх повноважень і компетенції надавати представникам ЗМІ необхідні їм відомості
щодо підготовки та проведення виборів (частина 4 статті 13 Закону).
Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних
засобів, якими він користується у зв’язку із професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі
до інформації, заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта
владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом
законної професійної діяльності, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання
виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною
професійною діяльністю (стаття 171 КК).
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Транспортування виборчих документів від ДВК до ОВК
ДВК транспортує до ОВК:
- спеціальні пакети з протоколами про підрахунок голосів виборців на ВД;
- пакет із невикористаними бюлетенями (окремо по одномандатному та багатомандатному округу);
- пакет із контрольними талонами (окремо по одномандатному та багатомандатному округу);
- пакет із списками виборців;
- окремі пакети з бюлетенями за кожного кандидата та недійсними бюлетенями, пакети з
бюлетенями за кожен список партій та недійсними бюлетенями по багатомандатному округу;
- пакет з предметами;
- пакет із окремими думками членів виборчої комісії, актами, заявами, скаргами та рішеннями комісії.
Транспортування здійснюється невідкладно після закінчення засідання комісії по підрахунку, не
допускається тривала перерва чи очікування перед транспортуванням.
Типові випадки порушення порядку транспортування:
- по дорозі розкриваються або транспортуються розірвані пакети з виборчою документацією;
- у транспортному засобі присутні сторонні особи (член комісії не уповноважений рішенням
комісії, сільський голова, голова РДА, представники штабів кандидатів);
55

ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ, 2019

- машина робить зупинку по дорозі від ДВК до ОВК (біля приміщення місцевої ради, РДА,
виборчих штабів, підприємств, установ, організацій);
- перший та другий примірник протоколу не запечатаний у спеціальний пакет;
- голова комісії має при собі печатку дільничної виборчої комісії.
Примітка
Умисне розпечатування пакетів є підготовкою до підробки виборчих документів та включення
до протоколу підрахунку голосів завідомо недостовірних відомостей (ч. 2, 3 статті 158 КК).
Незаконна вказівка службової особи з використанням службового становища з метою вплинути
на членів комісії та здійснити порушення порядку транспортування є перешкоджанням
здійсненню виборчого права (ч. 4 ст. 157 КК).
Пакети з протоколами про підрахунок голосів, бюлетенями іншими документами
невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до ОВК (ч. 12 статті 91 Закону).
Транспортування документів здійснюється головою або заступником ДВК та двома членами
ДВК — представниками двох інших партій, кандидатів у депутати, які набрали найбільшу
кількість голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі та в одномандатному
окрузі — під охороною у супроводі поліцейських. Супроводження таких документів будьким, крім членів ДВК, кандидатів, довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних
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спостерігачів, забороняється. Під час транспортування забороняється розпечатувати пакети з
бюлетенями та іншою документацією.
ДВК складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці на своєму
засіданні (ч. 1 статті 91 Закону). Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів ДВК
виявила в ньому неточності (описку чи помилку в цифрах), ДВК на засіданні в приміщенні
ДВК розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складання нового протоколу з
позначкою «Уточнений». Якщо помилка виявлена в ОВК, члени ДВК повертаються назад на
ДВК для складання уточненого протоколу.
Складання чи підписання протоколу про підрахунок голосів членами ДВК не на засіданні
виборчої комісії містить ознаки злочину (ч. 3 статті 158 КК).
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Поведінка поліцейського у випадку скарг щодо сексистських та інших подібних висловлювань на
адресу виборця/члена комісії у приміщенні для голосування під час його проведення, порушення
рівноправності громадян за певними ознаками (статі, походження тощо) у зв’язку з голосуванням
Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за порушення рівноправності
громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань,
інвалідності та за іншими ознаками.
Умисні дії щодо розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті або
образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, пряме чи непряме
обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання є злочином (частина перша статті
161 КК). За вчинення цих дій передбачено штраф від 200 до 500 н.м.д.г (від 3400 до 8500 грн) або
обмеження волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. У випадку, якщо такі діяння поєднані з
насильством, обманом чи погрозами, вчинені службовою особою, — караються штрафом від
500 до 1000 н.м.д.г (від 8500 до 1700 грн) або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
або без такого (частина 2 статті 161 КК).
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Якщо дії, передбачені частинам 1-2 статті 161 ККУ, які були вчинені організованою групою осіб
або спричинили тяжкі наслідки, — санкція позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Термін «дискримінація» визначається Законом України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні». Під дискримінацією розуміється ситуація, за якої особа та/або група
осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку,
інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану,
місця проживання, мовними або іншими ознаками (пункт 2 частини першої статті 1 цього Закону).
Закон України «Про рівність чоловіків та жінок» визначає як дискримінацію за ознакою статі
ситуацію, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі зазнає обмеження у визнанні, реалізації
або користуванні правами і свободами, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними,
зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами або привілеями
в будь-якій формі, крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно
обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Натомість сексуальні
домагання є діями сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні
зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які
перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.
У разі звернення щодо наявності фактів їхньої дискримінації під час реалізації права голосу або
сексуальних домагань з боку членів виборчої комісії чи інших осіб поліцейський зобов’язаний вжити
заходів реагування.
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