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Посібник містить наступні розділи:
- Основні принципи виборчого права
- Типи та види місцевих виборів. Виборчий
процес
- Виборчі комісії
- Організація роботи дільничних виборчих
комісій з місцевих виборів
- Права та обов’язки офіційних
спостерігачів, довірених осіб,
уповноважених осіб організацій партій та
засобів масової інформації
- Фінансове, матеріально-технічне
забезпечення виборчих комісій. Оплата
праці членів виборчих комісій
- Списки виборців
- Виборчі бюлетені
- Приміщення для голосування
- Підготовка до дня голосування
- Організація і порядок голосування в
приміщенні для голосування
- Організація і порядок голосування за
місцем перебування
- Рекомендації щодо забезпечення
дільничними виборчими комісіями
виборчих прав виборців з порушенням
здоров’я (у зв’язку з інвалідністю,
тимчасовим розладом здоров’я, віком),
зокрема для осіб на кріслах колісних, та
інших маломобільних груп населення, які
потребують допомоги
- Підсумкове засідання та порядок
підрахунку голосів виборців на виборчій
дільниці
- Протокол про підрахунок голосів
виборців на виборчих дільницях
- Визнання голосування на виборчій
дільниці недійсним
- Порядок транспортування і передачі
виборчих документів до територіальної
виборчої комісії з місцевих виборів
- Порядок розгляду скарг
Завантажити
посібник
у форматі Adobe PDF можна за цим посиланням: Навчальний
- Відповідальність
за порушення
законодавства
виборидільничних виборчих комісій на місцевих виборах 25
посібник
дляпро
членів

жовтня 2020 року, або натиснувши на зображення обкладинки.
Видання публікації здійснено Міжнародною фундацією виборчих систем на запит Центральної
виборчої комісії в рамках програми «Відповідальна та підзвітна політика в Україні», що
фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, проєкту «Забезпечення ефективної
участі громадян у впровадженні реформ для ґендерної рівності», що фінансується
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Міністерством міжнародних справ Канади та проєкту «Зміцнення законодавчих та виборчих
процесів шляхом посилення громадської участі та надання технічної допомоги», що
фінансується Британською допомогою від уряду Великої Британії.
Будь-які думки, викладені у цій публікації, належать авторському колективу і не обов'язково
відображають погляди Міжнародної фундації виборчих систем, Агентства США з міжнародного
розвитку чи уряду США, Міністерства міжнародних справ Канади чи уряду Канади, уряду
Великої Британії.
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Цей матеріал може бути вільно збережено, відтворено, тиражовано та розповсюджено будьякою зацікавленою особою виключно з некомерційною або освітньою метою. Будь-яке
тиражування, відтворення або подальше некомерційне розповсюдження даного матеріалу
може бути здійснено тільки за умови збереження його повного змісту та форми.
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