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Список скорочень
ВД — виборча дільниця

ВК — виборча комісія

ВКУ — Виборчий кодекс України

ДВК — дільнична виборча комісія

ОМС — органи місцевого самоврядування

Порядок — Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час 

організації та проведення виборів, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641

ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція (метод діагностики гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)

ТВК — територіальна виборча комісія

Малюнки, розроблені для даного 

інформаційно-роз’яснювального матеріалу не 

мають зобов’язального характеру, та використані 

виключно для прикладу та ілюстрації положень 

Порядку здійснення протиепідемічних заходів під 

час організації та проведення виборів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 року № 641 (зі змінами).

Важливо!
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Загальні вимоги до 
роботи членів ВК під 
час дії карантинних 
обмежень
ТВК та ДВК забезпечують організацію підготовки та проведення 

відповідних виборів із дотриманням санітарних норм та правил, 

протиепідемічних заходів, затверджених Порядком здійснення 

протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 р. № 641 (зі змінами) (п.3 Порядку).

На спеціальних ВД можуть встановлюватися додаткові протиепідемічні 

заходи (п.16 Порядку).

У разі виявлення випадку гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в одного із членів ВК всі інші 

члени комісії можуть продовжувати виконувати свої функції за 

відсутності симптомів респіраторних захворювань, якщо вони не 

контактували з хворим без застосування засобів індивідуального захисту.

У разі наявності контакту з хворим без застосування засобів 

індивідуального захисту такі члени ВК направляються на самоізоляцію в 

порядку, встановленому законодавством.  

3



Перед початком роботи 
на спеціальних ВД 

членам ВК, 

офіційним спостерігачам, 

поліцейським, 

іншим особам,які забезпечують виборчий процес та перебувають у 

приміщенні ВК, приміщенні для голосування, рекомендується не 

пізніше ніж за 72 години до дня виборів (не пізніше 21 жовтня 

2020 року) пройти тестування на наявність гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом 

ПЛР та брати участь у роботі ВК за умови отримання негативного 

результату. 

Члену ВК, у якого виявлено захворювання гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, рекомендується 

невідкладно повідомити суб’єкта подання кандидатур до складу ВК 

(місцеву організацію політичної партії, кандидата в депутати або кандидата 

на посаду сільського, селищного чи міського голови), за поданням якого 

його було включено до складу комісії, для прийняття відповідним суб’єктом 

рішення про заміну такого члена комісії та забезпечення подальшої 

роботи комісії.

Жовтень
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Засоби індивідуального
захисту
Особи, які забезпечують виборчий процес та перебувають у 
приміщенні ВК або приміщенні для голосування, зокрема:

члени ВК, 

офіційні спостерігачі, 

поліцейські, 

працівники органів, закладів, установ, на території яких 

розташовані приміщення для голосування та приміщення ВК, 

інші особи, які забезпечують виборчий процес,

зобов’язані бути одягненими у захисну маску (респіратор без 

клапану видиху) та/або захисний щиток. 
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Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я України рекомендує носити маску не більше 
чотирьох годин та не одягати її повторно.

Члени ВК, які забезпечують організацію голосування за місцем 

перебування, та особи, які відповідно до частини дванадцятої статті 249 

ВКУ мають право бути присутніми під час проведення голосування за 

місцем перебування, окрім захисної маски також зобов’язані перебувати 

в приміщеннях у захисних рукавичках (п.15 Порядку).

Видатки, пов’язані із здійсненням протиепідемічних заходів у зв’язку з 

організацією та проведенням виборів, здійснюються за рахунок коштів 

місцевих бюджетів (в тому числі за рахунок резервних фондів зазначених 

бюджетів).

Важливо!
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Температурний
скринінг
Перед початком роботи (п.4 Порядку)

голова ВК, 

в разі його відсутності

заступник голови ВК, 

а в разі відсутності голови та його заступника 

секретар ВК 

визначає відповідальну особу,  яка проводить опитування щодо наявності 

симптомів респіраторних захворювань та міряє температуру:

усім особам, які заходять до приміщень для голосування та 

приміщень ВК, перед входом до таких приміщень;

усім особам, які беруть участь в організації голосування виборців за 

місцем перебування;

залученим до виконання обов’язків під час виборчого процесу 

поліцейським, працівникам органів, закладів, установ, на території 

яких розташовані приміщення для голосування та приміщення ВК.
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У разі виявлення у особи підвищення температури тіла понад 37,2 °С та/або 

симтомів респіраторних захворювань такій особі рекомендовано 

утриматися від відвідування приміщення ВК, приміщення для 

голосування, участі в організації голосування виборців за місцем 

перебування та звернутися за медичною допомогою (п.4 Порядку).
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У приміщенні ВК (п.10 Порядку):

Облаштування
приміщення ВК

Обладнуються місця із спиртовмісними дезінфікуючими 

(антисептичними) засобами для рук (стійки, станції, настінні 

диспенсери тощо).

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, найбільш ефективні засоби для 

дезінфекції рук — це спиртові антисептики на основі 
етилового (в концентрації спирту не менше 70%) або 
ізопропілового (в концентрації спирту не менше 60%) 
спирту, що містять в своєму складі компоненти, які 
пом’якшують і зволожують шкіру.

Не дозволяється використання тканини 
на столах (стільці, столи, меблі повинні 
бути виготовлені з матеріалів, що 
піддаються дезінфекції).  

Розміщуються інформаційні 
матеріали щодо протиепідемічних 
заходів, що впроваджуються.
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Облаштування
приміщення для
голосування
У приміщенні для голосування:

обладнуються місця із спиртовмісними дезінфікуючими 

(антисептичними) засобами для рук (стійки, станції, 

настінні диспенсери тощо);

розміщуються інформаційні матеріали щодо 

протиепідемічних заходів, що впроваджуються (п.6 

Порядку);

облаштовуються відокремлена кабіна та виборча 

скринька для голосування виборців, у яких виявлено 

підвищення температури тіла понад 37,2 °С та/або 

симптоми респіраторних захворювань (п.11 Порядку);

забезпечується відстань між посадковими місцями 

членів ВК та осіб, що забезпечують виборчий процес, у 

приміщенні для голосування та перед входом до нього, має 

бути не менше 1 метра або із застосуванням фізичних 

бар’єрів (наприклад, прозорих екранів) (п.13 Порядку);
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біля входу та у приміщенні для голосування наноситься 

розмітка, що вказує на необхідність дотримання фізичної 

дистанції не менше 1 метра та оптимальний маршрут 

руху для здійснення голосування (п.7 Порядку);

за можливості забезпечується окремий вхід та вихід з 

приміщення для голосування, а потоки виборців, що 

входять до приміщення для голосування та залишають 

його, повинні бути розділені (п.7 Порядку);

стільці, столи, меблі повинні бути виготовлені

з матеріалів, що піддаються дезінфекції.

Використання тканини на столах не дозволяється

(п.10 Порядку);

за сприятливих погодних умов вікна на ВД повинні бути 

відчинені, а вхідні та вихідні двері мають бути у 

відкритому стані. В іншому разі у приміщенні для 

голосування необхідно забезпечити регулярне 

провітрювання;

у приміщення для голосування та біля виходу з нього 

облаштовуються контейнери або урни для збору та 

утилізації використаних засобів індивідуального захисту з 

візуальним позначенням таких місць.  

1м
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У приміщенні для голосування 

рекомендується одночасне 

перебування виборців з 

розрахунку не більше трьох 

осіб на один стіл для видачі 

виборчих бюлетенів

(п.9 Порядку). 

У випадку збільшення допустимої кількості одночасного перебування 

виборців у приміщені для голосування понад встановлені вимоги 

рекомендується не створювати конфліктних ситуацій, не примушувати 

виборців залишити приміщення для голосування - ситуація повинна бути 

врегульована шляхом проведення роз’яснень протиепідемічних правил.  

Для виключення масових скупчень людей на ВД, ВК разом з обласними, 

Київською міською держадміністраціями та ОМС рекомендується 

забезпечити проведення організаційно-роз’яснювальної роботи, 

спрямованої на доведення до відома виборців та осіб, які забезпечують 

виборчий процес, інформації про протиепідемічні заходи під час 

організації та проведення виборів на період дії карантину.

Контроль за дотримання вимог щодо одночасного 
перебування в приміщенні для голосування обмеженої кількості 
осіб здійснюється 

головою комісії

 

або

визначеним ВК членом комісії. 

Рекомендується
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Приклад 
облаштування 
приміщення для 
голосування
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Порядок голосування 
виборців у 
приміщенні для 
голосування

Виборцю видається виборчий бюлетень за 

умови встановлення членом ДВК особи такого 

виборця, для чого виборець повинен 

(п. 2.1 Роз’яснення щодо застосування окремих 

положень Виборчого кодексу України стосовно 

видачі членами дільничних виборчих комісій 

виборчих бюлетенів з місцевих виборів, 

затвердженого постановою ЦВК від 10 жовтня 

2020 р. № 365):

Важливо!

залишити паспорт громадянина України 

(у вигляді паспортної книжечки або картки) або 

тимчасове посвідчення громадянина України (для 

осіб, недавно прийнятих до громадянства України) 

на столі члена ДВК, уповноваженого на видачу 

виборчих бюлетенів,

дотримуючись безпечної дистанції, зняти засіб 

індивідуального захисту для встановлення членом 

комісії його особи.
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Крім того, виборцям під час проведення голосування 
необхідно (п.11 Порядку):

обробити руки дезінфікуючими засобами перед 

входом до приміщення для голосування та після 

виходу з нього; 

перебувати у респіраторі або захисній масці, 

у тому числі виготовленій самостійно, таким чином, 

щоб були прикриті рот та ніс;

мінімізувати час перебування у приміщенні

для голосування, заздалегідь ознайомившись з 

програмами місцевих організацій політичних 

партій, інформацією про кандидатів та про порядок 

голосування виборця на виборчій дільниці;
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утриматися від відвідування приміщень для 

голосування разом з дітьми;

після виходу з приміщення для голосування 

залишити одноразові використані захисну маску 

та/або рукавички в контейнерах або урнах для 

централізованого збору та утилізації використаних 

засобів індивідуального захисту;  

за можливості для здійснення голосування 

використовувати особисту ручку.

Бажано, щоб виборці дотримувались й інших загальноприйнятих норм 

гігієни у приміщенні для голосування, зокрема, при кашлі та чиханні 

прикривали рот та ніс згином ліктя (не долонею) або паперовою 

серветкою.

Виборці, у яких буде виявлено підвищення 
температури тіла понад 37,2°С та/або симптоми 
респіраторних захворювань, голосують в 
облаштованій окремо кабіні для таємного 
голосування та опускають виборчі бюлетені у 
дистанційно відокремлену виборчу скриньку.

Важливо!
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Виборцям, які підлягають самоізоляції відповідно вимог чинного 

законодавства*, рекомендується здійснювати голосування за місцем 

перебування. 

Виборці, які виявили бажання проголосувати за місцем перебування, не 

пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів повинні подати 

заяву до ДВК з доданою довідкою медичної установи про стан їх здоров’я 

(п.12 Порядку). Така заява може подаватись до ДВК поштою або через 

інших осіб.

Під час організації голосування виборців за місцем перебування три 

члени ВК (ч. 9 ст. 249 ВКУ) та особи, які забезпечують виборчий процес, 

зобов’язані перебувати в приміщеннях:

*Перелік осіб, які підлягають самоізоляції, визначений в пункті 20 постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

За можливості члени ВК та інші особи, які забезпечують виборчий процес 

під час організації голосування виборців за місцем перебування, мають 

використовувати додаткові засоби індивідуального захисту (захисні маски, 

захисний одяг тощо) і зобов’язані дотримуватись правил їх заміни та 

утилізації.

Голосування за 
місцем перебування

у рукавичках, 

у захисній масці (респіраторі без клапану 

видиху) та/або захисному щитку.
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З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, члени ВК для 

організації голосування за місцем перебування повинні відвідати

Виборець самостійно, не передаючи документ в руки членам ВК, 

показує документ, який підтверджує особу та громадянство України, 

та (за можливості) перегортає сторінку документа для повного 

ознайомлення з його даними членами ВК.  

в першу чергу — виборців, щодо яких в списку 

виборців проставлена позначка НСП, та 

виборців, які тимчасово не здатні пересуватися 

самостійно з інших причин аніж виявлення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

в другу чергу — виборців, які 

знаходяться на самоізоляції.

Рекомендується

COVID–19
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Після кожного відвідування місця перебування виборця (крім голосування 

на спеціальних ВД) члени ВК та особи, які забезпечують виборчий процес, 

запаковують у пластикові пакети використані захисні маски та 

рукавички*, які передаються після завершення підрахунку голосів 

виборців для утилізації попередньо узгодженому з ОМС 

компетентному органу/установі,

Спочатку зніміть захисні рукавички та покладіть їх в окремий 

пластиковий пакет, після чого ретельно обробіть руки дезінфікуючим 

засобом.

Зніміть маску  за еластичні завушні петлі та не торкайтеся нею до очей 

або одягу.

Обробіть використану маску та рукавички дезінфікуючим засобом.

Герметично запакуйте маску та рукавички в окремий пакет.

Помістіть герметично запаковану маску та рукавички в контейнер або 

урни для збору та утилізації використаних засобів індивідуального 

захисту.

Після утилізації використаної маски та рукавичок проведіть гігієнічну 

обробку рук дезінфекційним засобом, а при очевидному забрудненні 

рук — вимийте їх з милом.

дезінфікують захисні щитки та канцелярське приладдя (наприклад, 

ручка для письма, що видається виборцю).

*  Алгоритм пакування використаних захисних масок та рукавичок після 

організації голосування виборця за місцем перебування:

1

2
3
4

5

6
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Прибирання та 
дезінфекція 
приміщення
У день виборів у приміщенні для голосування 

здійснює регулярне — не рідше ніж один раз на 2 години — протирання 

контактних поверхонь (дверні ручки, поручні, сидіння тощо) 

дезінфікуючими засобами БЕЗ ПЕРЕРИВАННЯ виборчого процесу.

Обробка окремих частин виборчих скриньок допускається без 

безпосереднього нанесення/розпилювання дезінфікуючої речовини на 

поверхню скриньки.

визначений ВК член комісії 

або 

балансоутримувач приміщення 

Важливо!
Не допускається потрапляння такої речовини та 
засобів усередину виборчої скриньки.
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Проведення вологого прибирання приміщення виборчої комісії, 

приміщення для голосування, санітарних кімнат (за наявності) з 

використанням мийних та дезінфікуючих засобів здійснюється не рідше 

ніж один раз на 4 години під час роботи ВК чи в день голосування (п.14 

Порядку).

Особи, що здійснюють прибирання із застосуванням дезінфікуючих 

засобів, повинні використовувати відповідні засоби індивідуального 

захисту (захисні рукавички, захисну маску, захисний щиток, фартух тощо).

Після завершення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, 

передачі протоколів,  виборчих бюлетенів та іншої передбаченої виборчої 

документації у приміщенні виборчої комісії, приміщенні для голосування 

балансоутримувачем такого приміщення проводиться дезінфекція. 

Використані засоби індивідуального захисту поміщаються в пластикові 

пакети, що закриваються та передаються на утилізацію попередньо 

узгодженому з ОМС компетентному органу/установі.

За можливості ВК може здійснювати протирання контактних поверхонь та 

вологе прибирання частіше ніж визначено Порядком, в тому числі 

протирати контактні поверхні у відокремленій кабіні для таємного 

голосування виборців, у яких було виявлено підвищення температури тіла 

понад 37,2°С та/або симптоми респіраторних захворювань, 

дезінфікуючими засобами після кожного виборця.

Рекомендується
ВК мають звернутись до ОМС для отримання 
роз’яснень компетентними службами щодо 
порядку та правил проведення дезінфекційної 
обробки поверхонь та прибирання приміщень 
для осіб, які виконуватимуть таку роботу.
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Транспортування 
виборчої 
документації

Під час транспортування виборчої документації в автомобілі 

рекомендується забезпечувати постійне провітрювання.

Після транспортування виборчої документації необхідно провести 

дезінфекцію салону  відповідного транспортного засобу (п.17 Порядок).
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