
Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси 

 

Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями виборець не має 

можливості проголосувати на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року за 

зареєстрованим місцем проживання, він може тимчасово (на період їх проведення) змінити місце 

голосування. 

На період проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року відділ 

ведення Державного реєстру виборців Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі 

— відділ ведення Реєстру виборців) може тимчасово змінити місце голосування виборцю на іншу 

виборчу дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець 

відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу. 

У разі, якщо виборцю змінено виборчу дільницю для голосування поза межами одномандатного 

виборчого округу, до якого він відноситься за своєю виборчою адресою, такому виборцю видається 

виборчий бюлетень для голосування лише у загальнодержавному виборчому окрузі. 

Законом України «Про Державний реєстр виборців» (стаття 7) передбачено, що звернення виборця 

про тимчасову зміну місця голосування повинне бути мотивованим. Зокрема, це може бути службове 

відрядження, фактичне проживання не за зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у 

відповідному населеному пункті або державі, перебування в санаторії, тощо. 

До відділу ведення Реєстру виборців виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця 

голосування  із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати.  

При поданні заяви громадянин пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України, - паспорт громадянина України (у вигляді книжечки або у вигляді картки) або 

тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для 

громадян України - військовослужбовців документом, який пред'являється органу ведення Реєстру, також 

може бути посвідчення військовослужбовця або військовий квиток. 

Звертаємо увагу, що заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до відділу 

ведення Реєстру виборців особисто. Надсилання вказаної заяви поштою (електронною поштою) або 

подання в електронному вигляді законодавством не передбачено. 

У випадку звернення до відділу ведення Реєстру виборців виборця, в якого немає зареєстрованого 

місця проживання, йому пропонується визначити свою виборчу адресу за погодженням із центром обліку, 

який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено 

структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб. 

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день 

голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року на території 

Солом’янського району міста Києва, приймається відділом ведення Реєстру виборців за вказаним у заяві 

місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його 

голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. 

Якщо виборець, який проживає в Україні, та перебуватиме в день голосування на позачергових 

виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року за її межами, може звернутися із заявою про 

тимчасову зміну місця голосування до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або до органу 

ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. 

Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити 

місце його голосування в день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 

липня 2019 року на іншу закордонну виборчу дільницю, приймається органом ведення Реєстру в 

Міністерстві закордонних справ України. 

Звертаємо увагу, що заяву про тимчасову зміну місця голосування необхідно подати не пізніше 

ніж за п’ять днів до дня голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 

2019 року, тобто до 15 липня 2019 року включно. 

  

 

 

 

 


