
Програма тренінгу
 Знайомство, визначення цілей

 Система та статус виборчих комісій

 Організація роботи ДВК

 Забезпечення ДВК виборчими 
бюлетенями та іншою виборчою 
документацією

 Організація роботи ДВК в день 
голосування

 Порядок підрахунку голосів, 
складання протоколу про підрахунок 
голосів виборців 

 Порядок розгляду скарг

 Підбиття підсумків навчання



Можливі фальсифікації та протидія



Стандартний алгоритм при виявленні 
правопорушень (спроб фальсифікацій)

1. Здійснюєте відеофіксацію порушення.
2. Запобігаєте вчиненню правопорушення.

3. Повідомляєте в штаб про виявлене 
правопорушення.

4. Складаєте акт про виявлене правопорушення.



Для роботи члена ДВК у день голосування взяти:

1. Примірник ЗУ «Про вибори народних депутатів 
України».

2. Роздруковані бланки актів та скарг.
3. Сухий перекус та питна вода.
4. Смартфони (фотокамери із можливістю запису відео зі 

звуком).
5. Power bank для зарядки мобільних пристроїв.
6. Медикаменти (індивідуально).
7. Зручний, теплий одяг та взуття.
8. Контакти у записнику чи на паперовому аркуші.
9. Ліхтарик і додаткові елементи живлення.



Списки виборців



Дописані виборці, квартири, будинки

Візуально перевірте кількість виборців в 
квартирі

Звірте із картою будинки в списках 
виборів

Перевірте на місці кількість квартир у 
будинку



Виборчі Бюлетені



Підроблені бюлетені

На будь-якому етапі можуть з’явитися 
предмети, схожі на бюлетені, але не 

бюлетені.
Пильно стежте за бюлетенями.



Підготовка до дня
голосування



Виборці, які тимчасово не здатні самостійно 
пересуватись, включаються до витягу із 
списку виборців без заяви чи довідки 

медичної установи

Перевірте наявність заяв і довідок. У разі їх 
відсутності, складіть акт.

Перевірте кількість таких заяв. Якщо 
підозріло велика кількість, проведіть 

перевірку разом із штабом.



Підготовче 
засідання



Зверніть увагу на розподіл обов’язків між 
членами ДВК у день голосування та під час 

підрахунку голосів.

Чим чіткіше і ретельніше пропишете
обов’язки, тим менше простору для 

фальсифікації залишите. 

!!! Формування «пар» і підбір членів ДВК, що 
проводитимуть голосування за місцем 

проживання виборців



День голосування



Саботаж (члени ДВК не з’являються або не 
виконують свою роботу)

Повідомте в штаб і в ОВК. 

ОВК або здійснює заміну членів ДВК або 
скорочує кількість членів ДВК



Умисне псування бюлетенів членами комісії або 
спонукання виборців до псування бюлетенів 

(помилкове штампування «вибув», пропонування 
виборцю розвисатися на бюлетені тощо) 

Здійсність відоефіксацію.  Запобігайте використанню 
зіпсованого бюлетеня.

Повідомте штаб. Складіть акт.



Хтось із членів ДВК прийшов із елементом 
одягу або зачіскою, що легко впізнається і 

привертає увагу

Здійсніть фотофіксацію. Повідомте в штаб. 



До особи із особливим елементом одягу або 
зачіски ідуть виборці «хвилями»

Перевірте, по яких документах видають члени ДВК 
видають бюлетені цим «хвилям» виборців.

При виявленні порушень здійсніть відеофіксацію
порушення, повідомте в штаб і складіть акт. 



При огляді виборчих скриньок Голова ДВК не 
опустив в скриньку контрольний лист, підписаний 
членами ДВК кандидатами, довіреними особами 

та офіційними спостерігачами

Вкажіть на необхідність вкинути правильно 
оформлений контрольний лист



Член ДВК видав бюлетень без пред’явлення 
належного документа

Здійсніть відеофіксацію. Не допустіть 
голосування з незаконно отриманим 

бюлетенем. Повідомте штаб. Складіть акт.



Член ДВК видав бюлетень іншій особі

Здійсніть відеофіксацію. Не допустіть 
голосування з незаконно отриманим 

бюлетенем. Повідомте штаб. Складіть акт.



Член ДВК видав більше, ніж один, бюлетень

Здійсніть відеофіксацію. Не допустіть 
голосування з незаконно отриманим 

бюлетенем. Повідомте штаб. Складіть акт.



В кабінку для голосування зайшло більше, 
ніж одна особа (окрім випадків голосування 

за допомогою іншої особи)

Здійсніть відеофіксацію. Не допустіть 
перебування двох осіб у кабінці для 

голосування. Повідомте штаб. Складіть акт.



Член ДВК або офіційний спостерігач 
допомагає виборцю проголосувати

Здійсніть відеофіксацію. Не допустіть 
порушення законодавтва. Повідомте штаб. 

Складіть акт.



Особа намагається пошкодити виборчу 
скриньку або незаконно вкинути до 

скриньки виборчі бюлетені

Не допустіть правопорушення. Зверніть увагу 
поліції і голови ДВК. Повідомте штаб. Складіть 

акт.



Стається неочікувана подія (пожежа, 
повідомлення про замінування, пітарда, 

димова шашка, людина непритомніє тощо)

Як правило, це спосіб відволікти увагу.

Не втрачайте пильності і спокою. Не допустіть 
правопорушення. Зверніть увагу поліції. 

Повідомте штаб. Складіть акт.



Офіційний спостерігач або член ДВК прийшов із 
символікою кандидата або партії на виборчу 

дільницю, або на дільниці проводить 
передвиборну агітацію

Здійсніть відеофіксацію порушення. Зверніть увагу 
поліції і голови ДВК. Повідомте штаб. Складіть акт.



Комісія перебуває у нетверезому стані і не 
може виконувати свої функції

Здійсніть відеофіксацію порушення. Зверніть 
увагу поліції. Повідомте штаб і ОВК. Складіть 

акт. 



Члени ДВК не відвідали всіх 
включених виборців до витягу зі 

списку виборців

Повідомте членів ДВК про необхідність 
надати можливість проголосувати всім 
включеним виборцям у витяг зі списку 
виборців. Повідомте штаб. Складіть акт.



Не створено належних умов для голосування 
виборця за місцем перебування (присутність 

членів ДВК та офіційних спостерігачів, таємниця 
голосування, персональне голосування виборцем)

Голосування не може відбутися. 
Якщо частина членів ДВК порушують Закон:

здійсніть відеофіксацію порушення. Повідомте штаб. 
Складіть акт.



Підрахунок голосів



Називають за одного кандидата, а кладуть біля 
таблички іншого кандидата 

Дивіться де поставлена позначка.

Слідкуйте за пересуванням бюлетеня.

Ведіть паралельний підрахунок голосів (малюйте 
квіточку)

Здйсніть відеофіксацію порушення. Повідомте штаб. 
Складіть акт.



Голоси за одного кандидата перекидають 
іншому кандидату

Ведіть паралельний підрахунок голосів 
(малюйте квіточку) не лише за свого 

кандидата , а за всіх кандидатів

Здйсніть відеофіксацію порушення. Повідомте
штаб. Складіть акт.



Члени ДВК саботують підрахунок голосів

Мусимо протриматись довше, ніж триватиме 
саботаж. Повідомте штаб. Отримаєте підмогу.



Пропонують підписати пусті протоколи

НЕ ПІДПИСУЙТЕ 

Повідомте штаб. Складіть акт.



Складають протоколи купкою і дають 
швидко на підпис

Звірте всі цифри у кожному з примірників 
протоколів і лише тоді підпишіть 

протоколи.
Якщо знайдете розбіжності - здйсніть

відеофіксацію порушення. Повідомте штаб. 
Складіть акт.



Створюють паніку (пожежа, штурм, 
вимкнули електроенергію тощо)

Зберігайте спокій і бережіть скриньки та 
бюлетені



Підміна протоколу для транспортування

слідкуйте за тим, щоб саме підписані вами 
протоколи були запаковані для 

транспортування в ОВК



Переписування протоколів під час 
траспортування до ОВК або під час підготовки 

протоколу з поміткою уточнений

Слідкуйте, щоб печатка ДВК потрапила до сейфу, а не 
до кишені голови ДВК (чи іншого члена ДВК)



Підміна протоколу під час траспортування до ОВК

транспортувати пакет з протоколами повинен 
представник нашого кандидата, а не просто 

представники «різних» політичних сил



ДЯКУЄМО
за увагу!


