Про сайт ВИБОРКОМ. Як користуватись ресурсом?
Посилання: https://www.vyborkom.org/kb/article.php?id=100

Сайт ВИБОРКОМ створено з метою забезпечити членів виборчих комісій інформацією, навчальними та
методичними матеріалами, що необхідні для виконання ними своїх повноважень з організації та
проведення виборів. Основні складові системи:
1. НАВЧАЛЬНІ ТЕМИ
Навчальна інформація згрупована по 20 навчальних темах, які присвячені певним етапам виборчого
процесу, або описують ті чи інші аспекти діяльності виборчих комісій. Кожна навчальна тема містить:
- інструкції та рекомендації з посиланнями на законодавчі та нормативні акти
- інфографіку (картинки, блок-схеми анімації), зокрема, матеріали, що було виготовлено іншими
проектами технічної допомоги в співпраці з ЦВК
- Додатки, що включають форми документів, приклади їх заповнення та перелік законодавчих і
нормативних актів з відповідної теми
- ЧаПи - часті питання по темі і відповіді на них

Частина навчальних тем все ще знаходиться в розробці, оскільки робота над матеріалами
фактично почалась із початком виборчого процесу, лише після прийняття діючої редакції
Виборчого Кодексу. Утім, навчальні матеріали, що стосуються голосування та підрахунку
голосів, будуть готові завчасно перед днем виборів.
2. БІБЛІОТЕКА
В бібліотеці містяться:
- підбірка законодавчих та нормативно-правових актів
- приклади заповнення документів виборчих комісій
- ЧаПи - колекція відповідей на питання користувачів
- Різноманітні посібники та методичні матеріали (в т.ч. електронні копії друкованих посібників)
Навчальні теми зазвичай містять посилання на релевантні матеріали бібліотеки. Таким чином,
необхідні приклади заповнення документів або ЧаПи можна знайти як безпосередньо в бібліотеці, так і
через відповідні навчальні теми.
3. ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ
Якщо ви не знайшли інформацію, яка вас цікавить, ви можете поставити запитання онлайн і отримати
відповідь на свою адресу електронної пошти.
Відповіді на найбільш поширені та/або цікаві питання публікуються в ЧаПах.

Детальніша інформація про контент веб-сайту:

РОЗДІЛИ та НАВЧАЛЬНІ ТЕМИ
I. Основні засади місцевих виборів та плани роботи ВК
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Тема 01. Основні засади та види місцевих виборів
Тема 02. Огляд календарних планів роботи ТВК на місцевих виборах
Тема 03. Огляд календарного плану роботи ДВК на місцевих виборах

II. Виборчі комісії та організація їх роботи
Тема 04. Територіальна організація місцевих виборів + Часті Питання
Тема 05. Статус виборчих комісій та членів виборчих комісій. + Часті Питання
Тема 06. Формування сільських, селищних та районних у містах ТВК + Часті Питання
Тема 07. Утворення дільничних виборчих комісій+ Часті Питання
Тема 08. Організація роботи виборчих комісій + Часті Питання
Тема 09. Матеріально-технічне забезпечення місцевих виборів + Часті Питання
Тема 10. Порядок передачі на зберігання виборчої документації та матеріальних цінностей- Тема
розробляється -

III. Списки виборців + Часті Питання
Тема 11. Списки виборців на звичайних і спеціальних ВД в установах виконання покарань
Тема 12. Списки виборців на спеціальних ВД в стаціонарних лікувальних закладах

IV. Кандидати, спостерігачі та інші учасники виборів
Тема 13. Висування та реєстрація кандидатів на місцевих виборах + Часті Питання
Тема 14. Спостерігачі, представники ЗМІ, довірені та уповноважені особи + Часті Питання

V. Виборчі бюлетені та організація голосування
Тема 15. Виборчі бюлетені+ Часті Питання
Тема 16. Порядок проведення голосування- Нова тема -+ Часті Питання

VI. Підрахунок голосів і встановлення результатів місцевих виборів
Тема 17. Підрахунок голосів на виборчій дільниці. Транспортування виборчих документів до
ТВК-Нова тема-+ Часті Питання
Тема 18. Приймання виборчих документів від ДВК в ТВК. Встановлення підсумків голосування в
ТВК-Нова тема- + Часті Питання
Тема 19. Встановлення результатів місцевих виборів- Тема розробляється -+ Часті Питання

VII. Електронні інструменти в роботі виборчих комісій
Тема 20. Електронний кабінет ТВК- Нова тема! -

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
1. Рекомендований перелік постанов ЦВК, якими регулюються підготовка і проведення місцевих
виборів (гіперпосилання на сайти rada.gov.ua та cvk.gov.ua)

2. Рекомендований перелік додатків до постанов ЦВК, якими регулюються організація та проведення
місцевих виборів
3. Нормативні акти Центральної виборчої комісії (сторінка пошуку на сайті cvk.gov.ua)

НАВЧАЛЬНІ та МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ в форматі PDF
4. Навчальний посібник для членів територіальних виборчих комісій з місцевих виборів 25 жовтня
2020 року

5. Посібник для суддів "МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020"
6. Посібник ЦВК "Організація закупівельної діяльності в територіальних виборчих комісіях"
7. Навчальний посібник для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
8.
9.
10.
11.

Електронний кабінет територіальної виборчої комісії (ЕК ТВК)
Посібник користувача електронного кабінету територіальної виборчої комісії (формат PDF)
Відеозапис регіональної презентації Електронного кабінету для ТВК
Програма перевірки протоколу підрахунку голосів ДВК, версія для ОС Microsoft Windows (в розробці)

ФОРМИ та ПРИКЛАДИ ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ВК
12. Приклади постанов, протоколів засідань та іншої виборчої документації ТВК
13. Приклади постанов, протоколів засідань та іншої виборчої документації ДВК

МАТЕРІАЛИ щодо ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ВИБОРІВ
14. Інформаційний плакат "ЗУПИНИМО COVID – 19. Протиепідемічні заходи на виборчій дільниці"
15. Інструкція для членів виборчих комісій щодо здійснення протиепідемічних заходів під час організації та
проведення виборів

16. Модельний розрахунок необхідної кількості засобів індивідуального захисту для членів виборчої комісії
(рекомендації IFES та ГМ "Опора")

ІНШІ РЕСУРСИ
17. Веб-відображення інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори” на сайті ЦВК
18. Навчальний фільм для членів територіальних виборчих комісій "Місцеві вибори 2020 року"
19. Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій "Місцеві вибори 2020 року" (перша частина) +
друга частина
20. Просвітницька платформа про вибори "ЦВК Просвіта"

21. «Про вибори». Чат-бот Центральної виборчої комісії (Telegram)
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