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ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ 
МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ!

Ви проживаєте за місцем реєстрації?1
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Якщо Ваше місце проживання співпадає з реєстрацією 
в паспорті, рекомендуємо перевірити інформацію про 
своє включення до Державного реєстру виборців 
(ДРВ) в Кабінеті виборця на сайті www.drv.gov.ua або 
завітати у відділ ведення ДРВ за місцем реєстрації

Якщо Ви бажаєте голосувати на місцевих виборах 25 жовтня 
2020 р. за адресою фактичного проживання, Вам необхідно 
змінити виборчу адресу до 10 вересня 2020 р. Для цього 
зверніться до органу ведення ДРВ із заявою. Додаткових 
документів, крім паспорту*, не потрібно

Чи Ви включені до ДРВ?

Супер!
Вітаємо Вас

Зверніться до органу ведення ДРВ
за місцем свого проживання

Вам необхідно до 20 
жовтня 2020 р. подати 
до органу ведення ДРВ 
відповідно до своєї 
виборчої адреси заяву 
щодо (а) свого включення 
до ДРВ або (б) внесення 
змін до Ваших 
персональних даних у 
ДРВ. Підготуйте паспорт* 
та, за необхідності,  
документ, що обґрунтовує 
включення до ДРВ чи 
внесення змін.

В електронній 
формі
Онлайн через 
Кабінет виборця на 
сайті ww.drv.gov.ua, 
якщо у Вас є  елект- 
ронний підпис (ЕП). 
За необхідності,  
додайте документ, 
що обґрунтовує 
включення до ДРВ 
чи внесення змін  у 
форматі PDF або 
JPEG

Через уповнова- 
жену особу
Заява подається в 
паперовій формі. 
Уповноважена 
особа має 
пред’явити паспорт*, 
посвідчену 
довіреність та, за 
необхідності, 
документ, що об- 
ґрунтовує вклю- 
чення до ДРВ чи 
внесення змін

Особисто
Візьміть з собою 
паспорт* та, за 
необхідності, 
документ, що 
обґрунтовує 
включення до 
ДРВ чи 
внесення змін
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Плануєте голосувати на дільниці?
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Не маю 
відмітки 
ПНСП і 
планую 

голосувати 
на дільниці

Приходьте з 
паспортом* 
на свою 
виборчу 
дільницю 25 
жовтня з 8:00 
до 20:00

Маю відмітку 
ПНСП, але хочу 

проголосувати на 
дільниці

До 12:00 24 жовтня 
2020 р. подайте до 
дільничної вибор- 
чої комісії особисто, 
поштою або через 
інших осіб заяву про 
бажання 
проголосувати на 
дільниці

Маю відмітку ПНСП, не планую 
голосувати на дільниці

У день голосування чекайте членів 
виборчої комісії вдома. Не пізніше 
ніж за 10 днів до дня голосування 
Вам має прийти іменне 
запрошення з повідомленням, що 
Вам буде надана можливість 
проголосувати за місцем 
перебування. 
Якщо запрошення не прийшло, 
зверніться до дільничної виборчої 
комісії або безпосередньо до 
органу ведення ДРВ із заявою про 
уточнення попереднього списку 
виборців не пізніше 20 жовтня 
2020 року

У мене немає відмітки ПНСП, але я 
не можу прийти на виборчу 

дільницю у зв’язку з інвалідністю, 
за віком чи станом здоров’я

Подайте до дільничної виборчої комісії  
поштою або через інших осіб заяву з 
проханням забезпечити голосування 
за місцем перебування та довідку 
медичної установи про стан здоров’я 
не пізніше 20:00 23 жовтня 2020 р.
Якщо у Вас є медичні документи, які 
підтверджують постійну нездатність 
пересуватися самостійно, але в ДРВ 
відсутня позначка ПНСП, подайте до 
органу ведення  ДРВ заяву щодо зміни 
Ваших персональних даних з копією 
цих документів. Зробіть це не пізніше 
20 жовтня 2020 року
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Даний постер був підготовлений ГО “Громадський 
холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ” за фінансової підтримки 
Національного Демократичного Інституту.

Ви маєте право голосувати за місцем перебування (вдома, в лікарні в межах свого 
територіального виборчого округу і т.п.), якщо: (а) Ви постійно не здатні самостійно 

пересуватися і в ДРВ є відповідна відмітка (ПНСП), або ж (б) Ви не здатні самостійно 
пересуватися через стан здоров’я і маєте підтверджуючу медичну довідку

Повідомлення про включення до ДРВ або 
внесення змін до Ваших персональних даних 
може прийти на поштову адресу або на 
електронну скриньку

#КоженГолосВпливає
Безоплатна правова допомога 0 800 213 103  Цілодобово. Безкоштовно у межах України.

* або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо Ви недавно набули громадянство)


