
 
 

 

 

Посібник користувача 

Електронного Кабінету ТВК 

(ЕК ТВК) 
 

 

(версія станом на 28.09.2020) 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальна інформація про е-Кабінет ТВК 
25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори — цього разу за абсолютно новою 
виборчою системою. Тому у роботі з організації виборчого процесу можуть виникати 
складності із розрахунком результатів виборів та перевіркою даних протоколів, які надходять з 
дільниць; генеруванням та передачею звітів до Центральної виборчої комісії (ЦВК).   

Для вирішення вказаних питань створено  Електронний кабінет ТВК (ЕК ТВК), який допомагає 
мінімізувати технічні помилки, забезпечує легке і зручне створення протоколів з результатами 
голосування і виборів та  звітних форм для ЦВК. 

При цьому ЕК ТВК розроблений з метою супроводження для будь-якого з наступних типів ТВК: 

 сільська/селищна ТВК; 
 міська ТВК; 
 міська ТВК з районним поділом; 
 районна ТВК в місті; 
 районна ТВК в області; 
 обласна ТВК. 

ЕК ТВК являє собою єдину систему управління виборчим процесом, що складається з 
підсистем: 

 Календар виборчого процесу - для відображення подій, які потребують уваги ТВК 
(адаптується автоматично залежно від типу ТВК) 

 Введення округів (внесення даних про межі округів, прив’язка округів до дільниць) 
 Введення зареєстрованих кандидатів (у тому числі прив’язка кандидатів до округів) 
 Підрахунок голосів виборців з дільничних протоколів 
 Розрахунок результатів виборів 

 В кожній підсистемі передбачено генерування файлів відповідних документів (форми для 
передачі до ЦВК, протоколи з результатами голосування та виборів).  
Електронний кабінет ТВК автоматично адаптується під різні типи виборчих комісій, в 
залежності від яких, у кабінеті активізуються різний набір функцій у підсистемах та сторінок у 
них. 

  

2. Вхід в «Електронний кабінет ТВК» 
 Для початку роботи у «Електронному кабінеті ТВК» зайдіть за посиланням: 
https://cabinet.tvk2020.org/ 

https://cabinet.tvk2020.org/


 
У відкритому меню "Вхід" введіть  логін (ім’я користувача) та пароль, який був наданий ЦВК, та 
натисніть «Увійти». 
Після цього ви автоматично потрапите у кабінет своєї ТВК. Назва вашої комісії буде 
відображатись у верхній частині Кабінету посередині. 

 
У "Календарі" буде відображено основні етапи виборчого процесу. Набір подій та розділів 
залежить  від типу виборчої комісії. 

3. Введення виборчих округів (пропорційна 
система) 

Введення нового округу 

Оберіть на лівій панелі розділ «Округи». 

Для введення округу натисніть «Додати новий округ» 



 

У відкритому вікні введіть параметри округу 

УВАГА !!! Обов’язкові поля відмічені зірочками (*) 

 

1.       «№ округу» – генерується системою автоматично 

2.       «Кількість виборців» – введіть відповідне число, з прийнятої постанови 



 

3.       «Вибір території» – для обласних, районних, міст з районним поділом спочатку 
обирається територія, дільниці якої будуть входити у відповідний округ - район, 
громада, район в місті. Для громад без районного поділу, це поле заповнюється 
автоматично. 

УВАГА !!! Якщо в округ входить більше однієї території (району, громади, району 
в місті), то потрібно одразу обрати всі відповідні території. 



 

4.       «Ввести виборчі дільниці» – у переліку дільниць, відмітити ті, що входять у 
відповідний округ 

5.       «Опис меж» – вручну введіть відповідний текст з постанови. 

Після заповнення полів натисніть «Зберегти». 

Після збереження вікно для введення параметрів округу закриється, внизу вікна 
з’явиться повідомлення «Округ успішно створено», а у таблицю автоматично 
підтягнуться  відповідні характеристики округу (номери дільниць).  

Також зверху зміниться число «Кількість введених округів». 



 

Видалення округу 

УВАГА !!! Видаляти округ можна лише до введення кандидатів.  
Закріплення за округом кандидата, блокує цю функцію.  

Оберіть на лівій панелі розділ «Округи» 

Для видалення у таблиці округів натисніть в колонці «Дії» на значок   

Після цього з’явиться вікно в якому пропонується підтвердити цю дію 

 

Після натискання на «Підтвердити», з’явиться повідомлення «Округ видалено» і він 
зникне з таблиці. 

Редагування даних округу 

Оберіть на лівій панелі розділ «Округи». 

Для редагування натисніть в колонці «Дії» на значок   

 



 

Після цього відкриється вікно з параметрами округу, як при створенні,  в якому внесіть 
відповідні зміни та натисніть «Зберегти».  

УВАГА !!! Редагування округів блокується 25 жовтня 2020р. з 20.00 

Перевірка коректного входження дільниць в округи 

Для того, щоб перевірити, чи всі необхідні дільниці введені у відповідні округи потрібно 
натиснути на кнопку “Перевірка входження дільниць”.

 

Після натискання на кнопку “Перевірка входження дільниць”, відбудеться 
завантаження файлу precincts_checking.  
Відкрийте його та перегляньте в ньому таблиці:  

 Список дільниць, які не ввійшли до складу виборчих округів, 
 Список дільниць, які ввійшли до складу декількох виборчих округів. 

 
  



4. Введення виборчих округів (мажоритарна 
система) 

Введення нового округу 

Оберіть на лівій панелі розділ «Округи» 

Для введення округу натисніть «Додати новий округ» 

 

У відкритому вікні введіть параметри округу. 

УВАГА !!! Обов’язкові поля відмічені зірочками (*) 

 

 

1.       «№ округу» – генерується системою автоматично 



2.       «Кількість виборців» – введіть відповідне число вручну з постанови 

3.       «Вибір території» – заповнюється автоматично. 

 

4.       «Ввести виборчі дільниці» – у переліку дільниць, відмітити ті, що входять у 
відповідний округ 

5.       «Опис меж» –введіть вручну відповідний текст з постанови. 

Після заповнення полів натисніть «Зберегти». 

Після натискання «Зберегти» вікно для введення параметрів округу закриється, а 
внизу вікна з’явиться повідомлення «Округ успішно створено». В таблиці автоматично 
відобразяться відповідні характеристики округу.  

Також зверху автоматично зміниться число «Кількість введених округів». 



 

Видалення округу 

УВАГА !!! Видаляти округ можна лише до введення кандидатів.  
Закріплення за округом кандидата, блокує цю функцію.  

Оберіть на лівій панелі розділ «Округи» 

Для видалення у таблиці округів натисніть в колонці «Дії» на значок   

Після цього з’явиться вікно в якому натиснути «Підтвердити» дію, якщо ви бажаєте 
видалити округ 

 

Після натискання «Підтвердити», з’явиться повідомлення «Округ видалено» і він 
зникне з таблиці. 

Редагування даних округу 

Оберіть на лівій панелі розділ «Округи» 

Для редагування натисніть в колонці «Дії» на значок   

 



 

Після цього відкриється вікно з параметрами округу, як при створенні,  в якому вручну 
внесіть відповідні зміни та натисніть «Зберегти».  

 

УВАГА !!! Редагування округів блокується 25 жовтня 2020р. з 20.00 

Перевірка коректного входження дільниць в округи 

Для того, щоб перевірити, чи всі необхідні дільниці введені у відповідні округи потрібно 
натиснути на кнопку “Перевірка входження дільниць”. 

 

Після натискання на кнопку “Перевірка входження дільниць”, відбудеться 
завантаження файлу precincts_checking.  
Відкрийте його та перегляньте в ньому таблиці:  

 Список дільниць, які не ввійшли до складу виборчих округів, 
 Список дільниць, які ввійшли до складу декількох виборчих округів. 

 



5. Введення кандидатів в депутати 
(пропорційна система) 
Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати». 

УВАГА !!! У систему вводяться заяви та кандидати по яких прийнято позитивне 
рішення - зареєструвати. 

Для ТВК у громадах потрібно потім обрати «Перші вибори до **** ради», для решти 
типів ТВК цього робити не потрібно. 

 

Заяви на реєстрацію кандидатів 

Спочатку у систему вводяться відомості заяви на реєстрацію кандидатів. 

Для цього натискаєте «Додати заяву» 

У відкритому вікні, що з'явилося введіть дані. 

 

УВАГА !!! Всі поля потрібно заповнити 

1. № реєстрації - № рішення про реєстрацію кандидатів за поданою заявою. 
2. Дата реєстрації -  дата рішення про реєстрацію кандидатів за поданою заявою. 
3. Партія/Самовисування - обрати назву партії з переліку, якщо почати вводити 

назву партії вручну, то назва партії «підтягнеться». 
4. Суб’єкт висування/Назва місцевого осередку партії - назва місцевої організації 

політичної партії у називному відмінку. 



5. Від кого? - продублювати назву місцевої організації політичної партії у 
називному відмінку 

 

Після заповнення полів натисніть «Зберегти» 

Після натискання «Зберегти» вікно для введення параметрів заяви закриється, внизу 
вікна автоматично з’явиться повідомлення «Заяву успішно створено», а у таблиці 
відобразиться відповідна заява.  

 

 

Редагування заяв на реєстрацію кандидатів 

Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати», якщо потрібно, відповідні вибори. 

Для редагування натисніть в колонці «Дії» на значок  біля відповідної заяви  

 

Після цього відкриється вікно з параметрами заяви, як при створенні,  в якому внесіть 
відповідні зміни та натисніть «Зберегти».  



 

 

Видалення заяв на реєстрацію кандидатів 

УВАГА !!! Заяву можна видалити коли в ній відсутні введені кандидати. 
Якщо кандидати були вже введені, їх треба спочатку видалити. 

Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати» 

Для редагування натисніть в колонці «Дії» на значок біля відповідної заяви   

Після цього з’явиться вікно в якому буде запропоновано підтвердити цю дію 

 

Після натискання «Підтвердити», з’явиться повідомлення «Заяву видалено» і вона 
зникне з таблиці. 

Введення кандидатів та даних по них 

Для введення кандидатів, потрібно натиснути на назву партії, від якої подана заява 



 

Після цього відкривається сторінка для додавання кандидатів, 

 

в якій потрібно натиснути «Додати кандидата», після чого з’явиться форма, де потрібно 
заповнити відповідні поля. 

УВАГА !!! Обов’язкові для заповнення поля позначені зірочками (*) 

 

 

1. Прізвище, Ім’я, По батькові – ввести у називному відмінку з поданого на 
реєстрацію документу. 

2. Попередні імена - у разі, якщо особа протягом останніх п’яти років до дня 
виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або по батькові, вводяться 



усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. 
Для цього потрібно натиснути на «Попередні імена» 

 

Потім на «+» 

 

Після чого автоматично з’являються поля для введення. 

 

Якщо ви натиснули  «+» випадково, то щоб прибрати зайві поля, потрібно 
натиснути «-» 

якщо потрібно ввести зміни ще раз, необхідно натиснути «+» і ввести нові дані. 
Повторювати необхідну кількість разів. 



 

3. Дата народження – обрати з вбудованого календаря, або ввести вручну у 
відповідному форматі дати.  
Система автоматично порахує вік кандидата. Якщо на день голосування кандидату не 
виповнилось 18 років, буде вказано попередження та система не дозволить його 
ввести. 

 
4. Місце народження – ввести з поданого документу.  
5. Громадянство – обрати з переліку. 
6. Освіта – обрати з переліку. 
7. Партійність – обрати статус з переліку (Безпартійний (а), або назва партії). 
8. Посада – ввести з поданого документу. 
9. Місце роботи – ввести з поданого документу. 
10. Місце проживання – ввести з поданого документу 
11. № кандидата у єдиному виборчому списку – ввести з поданого документу. 
12. Номер округу – обирається, для першого номера у єдиному виборчому списку 
поле не заповнюється. 
13. № у територіальному виборчому списку - ввести з поданого документу, для 1 
номера у єдиному виборчому списку поле не заповнюється. 
14.  Заборгованість зі сплати аліментів – відмічається якщо вона існує. 
15. Судимість – відмічається якщо вона існує.  

Після введення натискаєте «Зберегти». Після натискання, вікно для введення даних 
кандидата закриється, а внизу з'явиться повідомлення «Кандидата успішно додано». У 
таблиці з'явиться відповідний кандидат.  

 

 

Дію з додавання кандидата повторити необхідну кількість разів. 

УВАГА !!! Ведення кандидатів блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 
години 



Редагування даних кандидата 

Якщо при введенні Ви допустили помилку, можна відредагувати дані. Для цього 
потрібно зайти до переліку заяв. 

 

Натиснути на відповідну заяву.  

 

І в рядку потрібного кандидата  натиснути в колонці «Дії» на значок  .  

Після цього відкриється вікно з даними кандидата, як при його додаванні,  в якому 
можна внести відповідні зміни та натиснути «Зберегти».  

 

 

УВАГА !!! Зміна номерів кандидата у виборчих списках та номера ТВО 
блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 години 

Видалення кандидата 



Для видалення кандидата, потрібно зайти до переліку заяв. 

 

Натиснути на відповідну заяву.  

 

В рядку потрібного кандидата  натиснути в колонці «Дії» на значок  .  

Після цього з’явиться вікно, в якому пропонується підтвердити видалення. 

 

УВАГА !!! Видалення кандидатів блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 
години 

Генерування файлу з відомостями про зареєстрованих 
кандидатів для звіту 

Для цього у таблиці з заявами на реєстрацію кандидатів, треба натиснути на кнопку 
«Згенерувати форму №2» для кожної місцевої організації політичної партії.  



 

Після завантаження файлу, відкрийте його, перевірте правильність даних та збережіть 
у у форматі MS Word 97-2003, як цього вимагає Постанова ЦВК #200 

 

6. Введення кандидатів в депутати 
(мажоритарна система) 
Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати», в ньому «Перші вибори до **** ради». 

УВАГА !!! У систему вводяться заяви та кандидати по яких прийнято позитивне 
рішення - зареєструвати. 

 

 

Заяви на реєстрацію кандидатів 

Спочатку у систему вводяться відомості із заяви на реєстрацію кандидата. 

Для цього натискаєте «Додати заяву» 

У відкритому вікні, що з'явилося введіть дані. 



 

УВАГА !!! Всі поля потрібно заповнити 

1. № реєстрації - № рішення про реєстрацію кандидатів за поданою заявою. 
2. Дата реєстрації -  дата рішення про реєстрацію кандидатів за поданою заявою. 
3. Партія/Самовисування - обрати назву партії з переліку, якщо почати вводити 

назву партії вручну, то назва партії «підтягнеться», або оберіть опцію 
«Самовисування» 

4. Суб’єкт висування/Назва місцевого осередку партії - назва місцевої організації 
політичної партії у називному відмінку, якщо перед тим було обрано 
«Самовисування», то це поле заповнювати не потрібно. Воно автоматично 
заблокується для введення інформації. 

5. Від кого? - продублювати назву місцевої організації політичної партії у 
називному відмінку, або ввести прізвище, ім’я, по батькові (можна ініціали) 
кандидата, якщо він є самовисуванцем. 



 

 

Після заповнення полів натисніть «Зберегти» 

Після натискання «Зберегти» вікно для введення параметрів заяви закриється, внизу 
вікна автоматично з’явиться повідомлення «Заяву успішно створено», а у таблиці 
відобразиться відповідна заява.  

 

 

Редагування заяв на реєстрацію кандидатів 

Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати» та відповідні вибори. 



Для редагування натисніть в колонці «Дії» на значок  біля відповідної заяви   

 

Після цього відкриється вікно з параметрами заяви, як при створенні,  в якому внесіть 
відповідні зміни та натисніть «Зберегти».  

 

 

Видалення заяв на реєстрацію кандидатів 

УВАГА !!! Заяву можна видалити коли в ній відсутні введені кандидати. 
Якщо кандидати були вже введені, їх треба попередньо видалити. 

Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати» та відповідні вибори. 

Для редагування натисніть в колонці «Дії» на значок біля відповідної заяви   

Після цього з’явиться вікно в якому пропонується підтвердити цю дію 



 

Після натискання «Підтвердити», з’явиться повідомлення «Заяву видалено» і вона 
зникне з таблиці. 

Введення кандидатів та даних по них 

Для введення кандидатів, потрібно натиснути на заяву. 

 

 

Після цього відкривається сторінка для додавання кандидатів, 

 

в якій потрібно натиснути «Додати кандидата», після чого з’явиться форма, де потрібно 
заповнити відповідні поля. 

УВАГА !!! Обов’язкові для заповнення поля відмічені зірочками (*) 

 



 

1. Прізвище, Ім’я, По батькові – ввести у називному відмінку з поданого на 
реєстрацію документу. 

2. Попередні імена - у разі, якщо особа протягом останніх п’яти років до дня 
виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або по батькові, вводяться 
усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. 
Для цього потрібно натиснути на «Попередні імена» 

 

Потім на «+» 



 

Після чого автоматично з’являються поля для введення. 

 

Якщо ви натиснули  «+» випадково, то щоб прибрати зайві поля, потрібно 
натиснути «-» 

якщо потрібно ввести зміни ще раз, необхідно натиснути «+» і ввести нові 
дані.Повторювати необхідну кількість разів. 

 

3. Дата народження – обрати з вбудованого календаря, або ввести вручну у 
відповідному форматі дати.  
Система автоматично порахує вік кандидата. Якщо на день голосування кандидату не 
виповнилось 18 років, буде вказано попередження та система не дозволить його 
ввести. 

 
4. Місце народження – ввести з поданого документу.  
5. Громадянство – обрати з переліку. 



6. Освіта – обрати з переліку. 
7. Партійність – обрати статус з переліку (Безпартійний (а), або назва партії). 
8. Посада – ввести з поданого документу. 
9. Місце роботи – ввести з поданого документу. 
10. Місце проживання – ввести з поданого документу 
11. Номер округу – обирається 
12. Судимість – відмічається якщо вона існує.  

Після введення натискаєте «Зберегти». Після натискання, вікно для введення даних 
кандидата закриється, а внизу з'явиться повідомлення «Кандидата успішно додано». У 
таблиці з'явиться відповідний кандидат.  

 

 

Якщо це заява від партії, то дію з додавання кандидата повторити необхідну кількість 
разів. 

УВАГА !!! Ведення кандидатів блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 
години 

Редагування даних кандидата 

Якщо при введенні допустили помилку, можна відредагувати дані. Для цього потрібно 
зайти до переліку заяв.  

 

Натиснути на відповідну заяву.  



 

І в рядку потрібного кандидата  натиснути в колонці «Дії» на значок  .  

Після цього відкриється вікно з даними кандидата, як при його додаванні,  в якому 
внесіть відповідні зміни та натисніть «Зберегти».  

 

 

УВАГА !!! Зміна номера округу блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 
години 

Видалення кандидата 

Для видалення кандидата, потрібно зайти до переліку заяв.  

 



Натиснути на відповідну заяву.  

 

В рядку потрібного кандидата  натиснути в колонці «Дії» на значок  .  

Після цього з’явиться вікно в якому пропонується підтвердити цю дію. 

 

УВАГА !!! Видалення кандидатів блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 
години 

Генерування файлу з відомостями про зареєстрованих 
кандидатів для звіту 

Для цього під таблицею з заявами на реєстрацію кандидатів, треба натиснути на 
кнопку «Згенерувати форму №1».  

 

Після завантаження файлу, відкрийте його, перевірте правильність даних та збережіть 
у у форматі MS Word 97-2003, як цього вимагає Постанова ЦВК #200. 



 

7. Введення кандидатів на посаду голови 
Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати», в ньому «Перші вибори **** голови». 

УВАГА !!! У систему вводяться заяви та кандидати по яких прийнято позитивне 
рішення - зареєструвати. 

 

 

Заяви на реєстрацію кандидатів 

Спочатку у систему вводяться відомості заяви на реєстрацію кандидатів. 

Для цього натискаєте «Додати заяву» 

У відкритому вікні, що з'явилося введіть дані. 

 

УВАГА !!! Всі поля потрібно заповнити 

1. № реєстрації - № рішення про реєстрацію кандидатів за поданою заявою. 
2. Дата реєстрації -  дата рішення про реєстрацію кандидатів за поданою заявою. 
3. Партія/Самовисування - обрати назву партії з переліку, якщо почати вводити 

назву партії вручну, то назва партії «підтягнеться», або «Самовисування» 
4. Суб’єкт висування/Назва місцевого осередку партії - назва місцевої організації 

політичної партії у називному відмінку, якщо перед тим було обрано 
«Самовисування», то це поле заповнювати не потрібно і воно автоматично 
блокується для введення інформації. 



5. Від кого? - продублювати назву місцевої організації політичної партії у 
називному відмінку, або ввести прізвище, ім’я, по батькові (можна ініціали) 
кандидата самовисуванця. 

 

 

Після заповнення полів натисніть «Зберегти» 

Після натискання «Зберегти» вікно для введення параметрів заяви закриється, внизу 
вікна автоматично з’явиться повідомлення «Заяву успішно створено», а у таблиці 
відобразиться відповідна заява.  

 

 

Редагування заяв на реєстрацію кандидатів 

Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати» та відповідні вибори. 



Для редагування натисніть в колонці «Дії» на значок  біля відповідної заяви   

 

Після цього відкриється вікно з параметрами заяви, як при створенні,  в якому внесіть 
відповідні зміни та натисніть «Зберегти».  

 

 

Видалення заяв на реєстрацію кандидатів 

УВАГА !!! Заяву можна видалити коли в ній відсутні введений кандидат. 
Якщо кандидат був вже введений, його треба попередньо видалити. 

Оберіть на лівій панелі розділ «Кандидати» та відповідні вибори. 

Для редагування натисніть в колонці «Дії» на значок біля відповідної заяви   

Після цього з’явиться вікно в якому пропонується підтвердити цю дію 

 



Після натискання «Підтвердити», з’явиться повідомлення «Заяву видалено» і вона 
зникне з таблиці. 

Введення кандидатів та даних по них 

Для введення кандидатів, потрібно натиснути на заяву. 

 

 

Після цього відкривається сторінка для додавання кандидатів, 

 

в якій потрібно натиснути «Додати кандидата», після чого з’явиться форма, де потрібно 
заповнити відповідні поля. 

УВАГА !!! Обов’язкові для заповнення поля відмічені зірочками (*) 

 



 

1. Прізвище, Ім’я, По батькові – ввести у називному відмінку з поданого на 
реєстрацію документу. 

2. Попередні імена - у разі, якщо особа протягом останніх п’яти років до дня 
виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або по батькові, вводяться 
усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. 
Для цього потрібно натиснути на «Попередні імена» 

 

Потім на «+» 



 

Після чого автоматично з’являються поля для введення. 

 

Якщо ви натиснули  «+» випадково, то щоб прибрати зайві поля, потрібно 
натиснути «-» 

якщо потрібно ввести зміни ще раз, необхідно натиснути «+» і ввести нові 
дані.Повторювати необхідну кількість разів. 

 

3. Дата народження – обрати з вбудованого календаря, або ввести вручну у 
відповідному форматі дати.  
Система автоматично порахує вік кандидата. Якщо на день голосування кандидату не 
виповнилось 18 років, буде вказано попередження та система не дозволить його 
ввести. 

 
4. Місце народження – ввести з поданого документу.  
5. Громадянство – обрати з переліку. 



6. Освіта – обрати з переліку. 
7. Партійність – обрати статус з переліку (Безпартійний (а), або назва партії). 
8. Посада – ввести з поданого документу. 
9. Місце роботи – ввести з поданого документу. 
10. Місце проживання – ввести з поданого документу 
11. Судимість – відмічається якщо вона існує.  

Після введення натискаєте «Зберегти». Після натискання, вікно для введення даних 
кандидата закриється, а внизу з'явиться повідомлення «Кандидата успішно додано». У 
таблиці з'явиться відповідний кандидат.  

 

 

УВАГА !!! Ведення кандидатів блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 
години 

Редагування даних кандидата 

Якщо Ви допустили помилку при введенні, можна відредагувати дані. Для цього 
потрібно зайти до переліку заяв.  

 

Натиснути на відповідну заяву.  



 

І в рядку потрібного кандидата  натиснути в колонці «Дії» на значок  .  

Після цього відкриється вікно з даними кандидата, як при його додаванні,  в якому 
внесіть відповідні зміни та натисніть «Зберегти».  

 

 

 

Видалення кандидата 

Для видалення кандидата, потрібно зайти до переліку заяв.  

 



Натиснути на відповідну заяву.  

 

В рядку потрібного кандидата  натиснути в колонці «Дії» на значок  .  

Після цього з’явиться вікно в якому пропонується підтвердити цю дію. 

 

УВАГА !!! Видалення кандидатів блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 
години 

Генерування файлу з відомостями про зареєстрованих 
кандидатів для звіту 

УВАГА !!! Вимога подавати дані про кандидатів на посаду голови стосується 
лише міських громад!!! 

Тому ця функція передбаченау е-кабінетах міських ТВК.  

Для цього під таблицею з заявами на реєстрацію кандидатів, треба натиснути на 
кнопку «Згенерувати форму №3».  



 

Після завантаження файлу, відкрийте його, перевірте правильність даних та збережіть 
у у форматі MS Word 97-2003. 

 

8. Введення порядкового номеру організації 
партії у бюлетені 

Введення результатів жеребкування з визначення 
порядкових номерів організацій партій у бюлетені. 

Оберіть на лівій панелі розділ «Жеребкування» 

 

УВАГА !!! Для зручності у таблиці фігурують назви партій, а не місцевих 
організацій. 

 

Для введення результатів жеребкування з визначення порядкових номерів організацій 

партій у бюлетені, натисніть у відповідній партії в колонці «Дії» на значок  

Відкриється форма введення номера. 



 

У відповідне поле введіть номер та натисніть «Зберегти»  

 

Після цього форма закриється і відповідний номер з'явиться у таблиці напроти партії. 



 
 
Система блокує введення двох однакових номерів. 

 

Редагування результатів жеребкування. 

Оберіть на лівій панелі розділ «Жеребкування» 

 

Натисніть у вікні відповідної партії в колонці «Дії» на значок  



 

Відкриється форма для редагування номера.  

Введіть новий номер та натисніть «Зберегти».  

Після цього форма закриється і з'явиться повідомлення «Номер партії у списку 
оновлено».   

 

УВАГА !!! Редагування порядкового номеру організації партії у бюлетені 
блокується 25 жовтня 2020р. починаючи з 20.00 години 

 

 

9. Генерування зразків шаблонів протоколів 
ДВК 
Для генерування зразків шаблонів протоколів ДВК  оберіть на лівій панелі розділ 
«Підрахунок голосів»  

В цьому розділі оберіть тип виборів які ваша ТВК адмініструє. 

Якщо необхідно створити шаблон протоколу ДВК для виборів до ради, то на 
відповідній сторінці на піктограмі кожного округу є відповідні кнопки для завантаження 
таких шаблонів. 



 

Після натискання на відповідну кнопку відбудеться завантаження файлу “Дільничний 
протокол “№ ради” округ “№ округу”.docx” або “Дільничний протокол про повторний 
підрахунок “№ ради” округ “№ округу”.docx”. 

Відкрийте ці файли і звірте, чи всі партії та кандидати вірно внесені. Якщо виявили 
помилку — внесіть зміни у відповідні форми кабінету в розділах “Кандитати” або 
“Округи”. Якщо виникне потреба, внесіть зміни у форматування. 

 

Якщо слід сформувати шаблон протоколу ДВК для виборів на посаду голови, то слід 
натиснути на відповідну кнопку “Завантажити шаблон протоколу ДВК” або 
“Завантажити шаблон протоколу ДВК (повторний)” внизу сторінки. 



 

Після натискання на вказану кнопку відбудеться завантаження файлу “Дільничний 
протокол “№ ради” голова.docx” або “Дільничний протокол про повторний підрахунок 
“№ ради” голова.docx”. 

Відкрийте ці файли і звірте, чи кандидати вірно внесені. Якщо виявили помилку — 
внесіть зміни у відповідні форми кабінету в розділах “Кандитати” або “Округи” . Якщо 
виникне потреба, внесіть зміни у форматування. 

 

10. Введення протоколів ДВК (пропорційна 
система) 
Оберіть на лівій панелі розділ «Підрахунок голосів». Оберіть тип виборів до відповідної 
ради та натисніть на потрібний округ. 



 
 

На сторінці округу виберіть необхідну дільницю та натисніть  на значок  у колонці 
«Дії» 

 
У формі, що відкриється, слід ввести дані про наявність, чи відсутність актів, складених 
ДВК, а також внести дані з дільничних протоколів та результат прийому протоколу.  
Для зручності роботи назви пунктів протоколу мають спрощені та скорочені назви, а 
замість назв місцевих організацій партій — назви партій. 



 
 
Для введення чи редагування даних у актах, потрібно біля його назви натиснути на 
“квадратик”.  
Якщо кількість бюлетенів, у відповідних актах, перевищує граничні відсотки, то у формі 
з’являється напис «Перевищення % — голосування недійсне» (див. приклад на 
малюнку нижче).  



 
 
Якщо після введення у систему даних сума невикористаних бюлетенів не збігається із 
даними про кількість виборців, які отримали бюлетені та з кількістю бюлетенів 
отриманих ДВК, у формі з’являється напис про необхідність складання акту про 
невідповідність. Також система вкаже кількість розбіжностей між бюлетенями, які 
отримала ДВК і сумою невикористаних бюлетенів та виборців, які отримали бюлетені. 

 
 

УВАГА !!! 

Коли ви вводите цифри у пункт 11 протоколу, система відображає спочатку це поле, а 
також поле акту про невідповідность червоним кольором, оскільки дані, що вводяться 
мають бути перевірені. 

Система налаштована відображати такі поля червоними на початку, оскільки на 
момент заповнення пункту 11 протоколу не введені дані про кількість голосів, 
отриманих за партійними списками (п.12 протоколу). 



 

Поля змінять колір з червоного на зелений після введення кількості голосів, поданих за 
кожен партійний список, якщо їх сума співпадає із сумою, зазначеною у п.11. 

  

Якщо ж сума не співпадає, то треба перевірити чи вірно введені дані, або внести дані з 
акту невідповідності 



 

 

Для внесення набору даних голосування за виборчі списки, потрібно з переліку обрати 
відповідну партію і натиснути на неї. 

 

У відкритому вікні можна почергово ввести необхідні дані: спочатку “К-ть голосів 
загалом за список” (п.12 протоколу), потім “К-ть голосів виключно за партію” (п.13 
протоколу)  і потім кількість голосів за кожного кандидата від партії (п.14 
протоколу).  Після внесення  кожного блоку даних потрібно натиснути внизу вікна 
“Зберегти”,  після чого вікно закриється. 
Але поки не будуть введені всі дані, не буде співпадати контрольна сума про що буде 



відповідний напис. 

 

 



.  

 

УВАГА!!! Коли ви почнете вносити дані голосування за партійний список, то поле “Акт 
невідповідності ….” стане червоним.  
Після того як будуть внесені всі дані і сума кількості голосів подана за кандидатів від 
партії та голосів подана виключно за партію буде відповідати загальній кількості голосів 
за виборчий список, це поле стане зеленим.  
Якщо ж суми не будуть відповідати, то у формі залишиться напис про необхідність 
складення акту про невідповідність на встановлену кількість бюлетенів, який потрібно 
ввести, або перевірити введені дані. 
 

 



 

 

Обов’язково потрібно ввести дату і час підписання дільничного протоколу за 
допомогою календаря  - така інформація вручну не вводиться!!! 



Спочатку обравши дату. 

 

А потім час 

 

 

 Якщо на протоколі ДВК вказана окрема думка її члена (членів) то можна це зазначити, 
натиснувши відповідну позначку навпроти напису “Окрема думка членів ДВК” 



Обов’язково потрібно обрати статус та внести результати голосування членів ТВК по 
цьому протоколу. 

 

Після натискання “Зберегти” вікно закриється і інформація про статус да дата введення 
протоколу у систему (заповнюється автоматично) з’явиться у таблиці. 

 

Для виправлення допущеної помилки під час введення даних, потрібно натиснути  і 
внести правки у відповідне поле. 

Також для внесення зміни статусу чи даних, після отримання уточненого протоколу чи 
після перерахунку голосів, потрібно натиснути  і внести відповідні правки. При цьому 
обов’язково потрібно оновити дату і час підписання дільничного протоколу. 

Історія зміни статусів зберігається і може бути використана для заповнення 
безперервного протоколу.  

Щоб згенерувати таблицю безперервного протоколу потрібно натиснути відповідну 
кнопку «Згенерувати таблицю для безперервного протоколу». 



 

Для того щоб отримати файл з протоколом про результати голосування в окрузі, 
потрібно натиснути на сторінці округу, під таблицею з дільницями “Згенерувати 
протокол…” 

 
 Для ручної перевірки правильності заповнення окружного протоколу, можна 
завантажити результати по дільницях і зробити сумування даних в Excel, натиснувши 
відповідну кнопку. 

 

(файл з екселем працює) 

 

11. Введення протоколів ДВК (вибори голови) 
Оберіть на лівій панелі розділ «Підрахунок голосів» і там вибори голови. 
На сторінці округу виберіть необхідну дільницю ( можна скористатись пошуком)  та 

натисність в колонці «Дії» на значок   



 

 
У формі яка відкриється введіть дані про наявність, чи відсутність актів, дані з дільничних 
протоколів, результат прийому протоколу.  
Для зручності в роботі назви пунктів протоколу мають спрощені та скорочені назви. 

 
 
Для введення чи редагування даних у актах, потрібно біля його назви натиснути на 
“квадратик”.  
Якщо кількість бюлетенів, у відповідних актах, перевищує граничні відсотки, то у формі 
з’являється напис «Перевищення % — голосування недійсне» (див. приклад на малюнку 
нижче).  



 
 
Якщо після введення у систему даних, сума невикористаних бюлетенів та виборців, які 
отримали бюлетені, не збігається з кількістю бюлетенів отриманих ДВК, то у формі 
з’являється напис про необхідність складання акту на певну кількість бюлетенів, який 
потрібно ввести, або щоб перевірили введені дані. 

 
 

Якщо сума голосів за кандидатів та недійсних бюлетенів не буде дорівнювати кількості 
виборців, які взяли участь у голосуванні, то у формі з’являється напис про необхідність 
складання акту на певну кількість бюлетенів, який потрібно ввести, або ще раз 
перевірити введені дані. 

 



 

 
 

 

Обов’язково потрібно ввести дату і час підписання дільничного протоколу за 
допомогою календаря  - ця інформація вручну не вводиться!!! 



Спочатку обравши дату. 

 

А потім час 

 

 

 Якщо у протоколі ДВК вказана окрема думка її члена (членів) то можна це відмітити, 
натиснувши відповідний “квадратик” навпроти напису “Окрема думка членів ДВК”. 



Обов’язково потрібно обрати статус та внести результати голосування членів ТВК по 
цьому протоколу. 

 

Після натискання “Зберегти” вікно закривається, а інформація про статус да дату 
введення протоколу у систему (заповнюється автоматично) з’являється у таблиці. 

 

Для виправлення допущеної помилки під час введення, потрібно натиснути  і внести 
правки у відповідне поле. 

Також і для зміни статусу чи даних, після отримання уточненого протоколу чи після 
перерахунку голосів, потрібно натиснути  і внести відповідні правки. При цьому 
обов’язково потрібно оновити дату і час підписання дільничного протоколу. 

Історія зміни статусів зберігається і може бути використана для заповнення 
безперервного протоколу. Для цього потрібно натиснути відповідну кнопку 
«Згенерувати таблицю для безперервного протоколу». 

 



Для ручної перевірки правильності розрахунків результатів виборів голови, можна 
завантажити результати по дільницях і зробити сумування даних в Excel, натиснувши 
відповідну кнопку. 

 

 

12. Введення протоколів ДВК (мажоритарна 
система) 
Оберіть на лівій панелі розділ «Підрахунок голосів» і там вибори до відповідної ради, 
та натисність на потрібний округ. 

 
 
На сторінці округу виберіть необхідну дільницю та натисність колонці «Дії» на 

значок   



 
У формі, яка відкриється, введіть дані про наявність, чи відсутність актів, дані з 
дільничних протоколів, результат прийому протоколу.  
 
Для зручності назви пунктів протоколу мають спрощені та скорочені назви. 

 
 
Для введення чи редагування даних у актах, потрібно біля його назви натиснути на 
“квадратик”.  
Якщо кількість бюлетенів, у відповідних актах, перевищує граничні відсотки, то у формі 
з’являється напис «Перевищення % - голосування недійсне».  



 
 
Якщо ( за введеними у систему даними не збігається сума невикористаних бюлетенів та 
виборців, які отримали бюлетені, — з кількістю бюлетенів отриманих ДВК, то у формі 
з’явиться напис про необхідність складання акту на певну кількість бюлетенів, який 
потрібно ввести, або ж перевірити введені дані. 

 
 

Якщо сума голосів за кандидатів та недійсних бюлетенів не буде дорівнювати кількості 
виборців, які взяли участь у голосуванні, то у формі з’являється напис про необхідність 
складення акту на певну кількість бюлетенів, який потрібно ввести, або перевірити 
введені дані. 



 

 
 

 

Обов’язково потрібно ввести дату і час підписання дільничного протоколу за 
допомогою календаря  - така інформація вручну не вводиться!!! 



Спочатку обравши дату. 

 

А потім час 

 

 

 Якщо на протоколі ДВК вказана окрема думка її члена (членів) то можна це відмітити, 
натиснувши відповідний “квадратик” навпроти напису “Окрема думка членів ДВК”. 



Обов’язково потрібно обрати статус та внести результати голосування членів ТВК по 
цьому протоколу. 

 

Після натискання “Зберегти” вікно закривається і інформація про статус да дата 
введення протоколу у систему (заповнюється автоматично) з’являється у таблиці. 

 

Для виправлення допущеної помилки під час введення, потрібно натиснути  і внести 
правки у відповідне поле. 

Також і для зміни статусу чи даних, після отримання уточненого протоколу чи після 
перерахунку голосів, потрібно натиснути і внести відповідні правки. При цьому 
обов’язково потрібно оновити дату і час підписання дільничного протоколу. 

Історія зміни статусів зберігається і може бути використана для заповнення 
безперервного протоколу. Для цього потрібно натиснути відповідну кнопку 
«Згенерувати таблицю для безперервного протоколу». 



 

Для того щоб отримати файл з протоколом про результати голосування в окрузі, 
потрібно натиснути на сторінці округу, під таблицею з дільницями, кнопку “Згенерувати 
протокол…” 
 
Для ручної перевірки правильності встановлення результатів, можна завантажити 
результати по дільницях і зробити сумування даних в Excel, натиснувши відповідну 
кнопку. 



 

 

13. Результати виборів до ради (пропорційна 
система) 
Після введення даних з 100% дільниць можна отримати розрахунок результатів 
виборів та згенерувати відповідні документи. 
 
Оберіть на лівій панелі розділ «Результати виборів» і там вибори до ради.  
 
Для генерування протоколу з результатами виборів, потрібно ввести кількість 
виготовлених бюлетенів і натиснути кнопку “Зберегти”.

 
Після цього натиснути “Згенерувати протокол” 



 
Для генерування “Форма №5” потрібно ввести дані постанови про визнання обраними 
депутатів. 

 
А потім біля кожної партії, яка отримала мандати, натиснути “Згенерувати форму №5” 

 
 

Для генерування “Форма №4” потрібно натиснути відповідну кнопку під таблицею з 
переліком партій. 

 



14. Результати виборів до ради (мажоритарна 
система) 
Після введення даних з 100% дільниць округу можна отримати розрахунок 
результатів виборів та згенерувати відповідні документи по ньому. 
 
Оберіть на лівій панелі розділ «Результати виборів» і там вибори до ради.  

 
Для генерування протоколу по округу з результатами виборів, потрібно ввеси кількість 

виготовлених бюлетенів. Для цього треба натиснути  в колонці «Дії» на значок  
відповідного округу. 
У відкритому вікну введіть кількість і натисніть «Зберегти».   

 
 
Після цього натиснути «Згенерувати протокол» 

 
 
Для генерування «Форма №7» потрібно ввести дані постанови про визнання обраними 

депутатів у кожному окрузі. Для цього треба натиснути  в колонці «Дії» на значок  
відповідного округу. 



У відкритому вікну введіть номер та дату постанови і натисніть «Зберегти». 

 
 

 
 
А потім натисніть відповідну кнопку під таблицею з переліком округів. 

 
 

15. Результати виборів голови  
Після введення даних з 100% дільниць можна отримати розрахунок результатів 
виборів та згенерувати відповідні документи. 
 
Оберіть на лівій панелі розділ «Результати виборів» і там вибори голови.  



 
Для генерування протоколу з результатами виборів, потрібно ввести кількість 
виготовлених бюлетенів і натиснути “Зберегти”. Після цього натиснути “Згенерувати 
протокол” 

 
Для генерування “Форма №6” (міська громада) чи “Форма №8” (селищна або сільська 
громада) потрібно ввести дані постанови про визнання обраним головою. 



 
А потім “Згенерувати форму №6 (8)” 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмне забезпечення ЕК ТВК розроблено в рамках проекту «Підвищення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні», який 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні реалізує спільно з Центральною виборчою комісією. 

Використання ЕК ТВК виборчими комісіями не є обов’язковим. ЕК ТВК – це допоміжний ресурс, який працює в режимі дослідної експлуатації 

Більше інформації про  ЕК ТВК в Постанові ЦВК від 02 жовтня 2020 року №331 «Про заходи щодо підвищення ефективності і прозорості роботи 

територіальних виборчих комісій під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року»  


