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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
відкритості та удосконалення функціонування
Державного реєстру виборців
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 20, ст.282 ):
1) у статті 1 слова «автоматизована інформаційно-телекомунікаційна
система» доповнити словами та символами «(база даних)»;
2) у статті 2:
пункт 2 частини першої після слів і коми «сільських, селищних,
міських голів,» доповнити словами і комою «старост сіл та селищ,», а
наприкінці цього пункту крапку замінити крапкою з комою;
доповнити частину першу пунктом 3 такого змісту:
«3) облік виборчих дільниць та виборчих округів, які існують на
постійній основі.»
3) у статті 7:
пункт 2 частини першої викласти у новій редакції такого змісту:
«2)

номер

територіального

(одномандатного,

багатомандатного)
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виборчого округу загальнодержавних та місцевих виборів або зазначення
закордонного чи єдиного одномандатного виборчого округу, до якого
віднесений виборець;»
пункт 3 частини першої після слів «номер виборчої дільниці» та коми
доповнити словами «що існує на постійній основі відповідно до Закону
України "Про вибори народних депутатів України" або тимчасовій основі на
період відповідного виборчого процесу або процесу референдуму,»
пункт 4 частини першої після слів «пересуватися самостійно»
доповнити словами у дужках «для осіб віком понад 80 років або які з інших
підстав постійно нездатні самостійно пересуватися»;
частину другу викласти у новій редакції такого змісту:
«2. Визначені пунктом 2 та 3 частини першої цієї статті виборчий округ
та виборча дільниця, які діють на постійній основі або утворені на
відповідних виборах чи референдумах, до яких відноситься виборець,
визначаються органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу
адресу виборця. Органи ведення Реєстру ведуть облік зазначених виборчих
округів та дільниць, формують подання щодо внесення змін до них,
надсилають за підписом керівника відповідного органу влади, який утворив
орган ведення Реєстру, на адресу розпорядника Реєстру, а також за його
рішенням, вносять відповідні зміни.»
частину третю викласти у новій редакції такого змісту:
«3. За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на
відповідних виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру може тимчасово
(на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити
виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої
адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за
місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою
адресою чи за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» не
пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи
референдумі без додання будь-яких підтверджуючих документів (за
винятком місцевих виборів, на яких тимчасова зміна голосування
застосовується виключно відповідно до частини 3 статті 30 Закону України
«Про місцеві вибори»).
Для забезпечення включення виборця до списків виборців з
відповідних виборів тільки на одній виборчій дільниці орган ведення
Реєстру, до якого звернувся цей виборець, робить у записі Реєстру про нього
службову відмітку щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни
виборчої адреси або про її відміну (у разі відповідного звернення виборця).
Порядок та строки тимчасової зміни виборцем місця його голосування
(виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси визначаються у порядку,
встановленому розпорядником Реєстру згідно з цим Законом.»
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
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«4. Виборець, який присутній в Реєстрі із службовою відміткою про
вибуття із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його
виборчої адреси) і не має зареєстрованого місця проживання відповідно до
Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні” має право звернутися до органу ведення Реєстру
щодо тимчасового (виключно на період виборчого процесу з виборів
Президента України, народних депутатів України чи процесу
всеукраїнського референдуму) встановлення місця його голосування
(виборчої дільниці) без зміни статусу запису про цього виборця в Реєстрі.
Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за
місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці при наявності
паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина
України чи за допомогою веб-ресурсу "Особистий кабінет виборця" у
порядку, встановленому згідно з частиною п’ятою статті 12 цього Закону, не
пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи
референдумі. На виборах народних депутатів України тимчасове
встановлення місця голосування здійснюється відповідно до частини десятої
статті 2 Закону України «Про вибори народних депутатів України». На
місцевих виборах тимчасове встановлення місця голосування не
застосовується. Порядок та строки тимчасового встановлення місця
голосування виборця (виборчої дільниці) визначаються у порядку,
встановленому розпорядником Реєстру згідно з цим Законом.»
4) у статті 8:
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. За мотивованим зверненням виборця (зокрема, при наявності у
нього права власності або права користування нерухомістю) орган ведення
Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де розміщена ця
нерухомість, може визначити іншу виборчу адресу виборця, аніж визначену
відповідно до частини другої цієї статті.»
у зв’язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами
четвертою – восьмою;
частину восьму після пункту 4 доповнити новим пунктом такого
змісту:
«5) район у місті;»
у зв’язку з цим пункти 5 – 11 частини восьмої вважати відповідно
пунктами 6 – 12 цієї частини;
5) у статті 9:
частину першу після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
«7) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 5 цього
Закону;»
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у зв’язку з цим пункти 7 – 9 частини першої вважати відповідно
пунктами 8 – 10 цієї частини;
частину першу доповнити пунктами 11 – 13 такого змісту:
«11) дата внесення запису про виборця до Реєстру та дата внесення
останніх змін до цього запису;
12) адреса електронної пошти, що надається кожній особі під час
видачі їй паспорта громадянина України з безконтактним електронним
носієм згідно із зразками та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України (або інша адреса електронної пошти, самостійно визначена
виборцем після реєстрації на веб-ресурсі «Особистий кабінет виборця»);
13) відомості, передбачені частиною другою цієї статті.»
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Відомості, передбачені частиною першою статті 6, частиною
першою статті 7 та частиною першою статті 9 цього Закону, які зазнали
зміни у порядку, встановленому цим Законом, зберігаються в попередній
редакції як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення
зміни.»
у зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
6) у частині першій статті 10:
пункт 1 перед словами «подавати свої персональні дані» доповнити
словами «бути включеним до Реєстру» та комою після них;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) знати про своє включення (невключення) чи включення
(невключення) інших осіб до Реєстру, отримувати відповідну інформацію на
свій запит;»
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) на захист власних персональних даних, зокрема, знати про
використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених статтею
26 цього Закону, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація
про нього, отримувати відповідну інформацію на свій запит;»
доповнити цю частину пунктами 8 – 10 такого змісту:
«8) мати доступ до своїх персональних даних та інформації про їх
використання (час, дата, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, ціль
використання, не передбачена статтями 16, 26 цього Закону) у режимі
читання за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку,
встановленому розпорядником Реєстру;
9) надсилати заяви та запити, отримувати відповіді на них з
використанням своєї адреси електронної пошти, передбаченої пунктом 12
частини першої статті 9 цього Закону, за допомогою веб-ресурсу «Особистий
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кабінет виборця» та у встановленому розпорядником Реєстру порядку;
10) з метою публічного контролю знайомитися з окремими
персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в
обсязі та порядку, що встановлені цим Законом та розпорядником Реєстру.»
7) у статті 12:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати
загальну доступність окремих персональних даних виборців лише в обсязі та
у спосіб, що встановлені цим Законом, відповідними законами про вибори й
референдуми, іншими законами України та необхідні для досягнення мети,
зазначеної в частині першій цієї статті.»
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Під час виборчого процесу чи процесу референдуму кожен
виборець, інший суб’єкт виборчого процесу чи процесу референдуму, засіб
масової інформації, акредитований відповідною виборчою комісією, у
порядку здійснення публічного контролю може за допомогою веб-ресурсу
«Особистий кабінет виборця» ознайомитися з окремими персональними
даними іншого виборця (інших виборців), що містяться в базі даних Реєстру,
а також отримати витяг з неї, в обсязі та порядку, що встановлені цим
Законом та розпорядником Реєстру. Використання отриманих згідно з цією
частиною відомостей з іншою метою, окрім публічного контролю, та поза
межами строків виборчого процесу забороняється.»
у зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Політичні партії, а також громадські організації, до статутної
діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за
ним, засоби масової інформації, акредитовані відповідною виборчою
комісією, здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у випадках та в
межах, встановлених цим Законом.»
доповнити цю статтю частинами п’ятою – дев’ятою такого змісту:
«5. Для здійснення публічного контролю ведення Реєстру та надання
послуг виборцям розпорядником Реєстру створюється веб-ресурс
«Особистий кабінет виборця», який діє відповідно до цього закону та у
порядку, встановленому розпорядником Реєстру, погодженому з Державною
службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Ідентифікація,
автентифікація та авторизація виборців для подальшого користування
згаданим веб-ресурсом може здійснюватися за допомогою паспорта
громадянина України з безконтактним електронним носієм, засобами
електронного цифрового підпису або з використанням BankID у
встановленому згідно з цією частиною порядку. Кожен виборець може
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протягом однієї доби надіслати через згаданий веб-ресурс не більше десяти
запитів та звернень до органів Реєстру.
У розумінні цього закону BankID – це спосіб верифікації виборців
через українські банківські установи для надання адміністративних та інших
послуг через мережу інтернет.
6. Публічною інформацією, на яку на час відповідного виборчого
процесу чи процесу референдуму не поширюється дія Закону України «Про
захист персональних даних» вважаються такі дані Реєстру:
1) прізвище виборця;
2) власне ім'я (усі власні імена) виборця;
3) по батькові виборця;
4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);
5) номер відповідної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець за
своєю виборчою адресою;
6) тип і назва населеного пункту, до якого віднесений виборець за
своєю виборчою адресою (виключно для виборців, які проживають або
перебувають в Україні).
Ця інформація може бути надана органом ведення Реєстру на запит
виборця, іншого суб’єкта виборчого процесу чи процесу референдуму,
акредитованого відповідною виборчою комісією засобу масової інформації в
електронному вигляді, у тому числі на адресу електронної пошти,
передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону. Форма
такого запиту затверджується розпорядником Реєстру і має стосуватися
виключно тих виборців, які мають право голосу на відповідних виборах чи
референдумі, виборчий процес (процес референдуму) яких оголошені у
встановленому порядку, з урахуванням обмежень, встановлених цією
статтею.
7. Кожен виборець має право за допомогою веб-ресурсу «Особистий
кабінет виборця» обмежити доступ інших виборців, суб’єктів виборчого
процесу чи процесу референдуму до інформації, зазначеної у пунктах 1-3, 5-6
частини шостої цієї статті, та згідно з порядком, що встановлений відповідно
до частини п’ятої цієї статті.
8. Виборці мають право за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет
виборця» подати запит з початку і до завершення виборчого процесу про
надання інформації, вказаної в частині шостій цієї статті, про всіх інших
виборців, що за своєю виборчою адресою належать (на вибір суб’єкта
подання запиту):
- до того самого житлового будинку, що й виборець, який звертається
із запитом;
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- до тієї самої вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку, кварталу,
кутка тощо), що й виборець, який звертається із запитом;
- до тієї самої виборчої дільниці, що й виборець, який звертається із
запитом;
- до того самого села, селища, міста, району в місті (для мешканців міст
з районним поділом), що й виборець, який звертається із запитом.
Зареєстровані у встановленому порядку політичні партії, інші суб’єкти
виборчого процесу (процесу референдуму), акредитовані відповідною
виборчою комісією засоби масової інформації мають право отримати таку
інформацію про інших виборців в межах території, на яку поширюються
повноваження чи діяльність відповідного суб’єкта виборчого процесу чи
процесу референдуму у порядку, визначеному статтею 24 цього Закону. Ці
суб’єкти можуть звертатися до розпорядника Реєстру або органів ведення
Реєстру чи регіональних органів адміністрування Реєстру з моменту їх
реєстрації
Центральною
виборчою
комісією
або
окружними
(територіальними) виборчими комісіями. Порядок таких звернень та їх
розгляду органами Реєстру встановлює розпорядник Реєстру.
9. Окремими персональними даними в розумінні цього Закону
визнається публічна інформація, на яку на час відповідного виборчого
процесу чи процесу референдуму не поширюється дія Закону України «Про
захист персональних даних», зазначена у частині шостій цієї статті.»
8) у статті 13:
частину першу після слів «дані усіх виборців України» доповнити
словами «в обсязі, встановленому цим Законом»;
абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:
«4. Некоректними відомостями вважаються виявлені під час
проведення публічного контролю ведення Реєстру, актуалізації персональних
даних у порядку, встановленому статтями 12, 18, 19, 20, 22, 23 цього Закону,
або засобами візуального чи автоматизованого контролю такі відомості:»
частину четверту доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Ці записи підлягають знищенню або виправленню відповідними
органами ведення Реєстру у порядку, встановленому розпорядником Реєстру,
відповідно до цього Закону.»
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця
(кратне включення виборця до Реєстру), за рішенням розпорядника Реєстру у
базі даних Реєстру залишається один запис. Інші записи, що стосуються
цього виборця, знищуються у порядку, встановленому цим Законом.
Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється у порядку,
встановленому статтями 12, 19, 20, 22, 23, 28 цього Закону.»
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9) у статті 14:
частину третю після слів «для виконання органами виконавчої влади»
доповнити після коми словами «органами влади Автономної Республіки
Крим,»;
у частині шостій цієї статті замінити слова «що входять до його
складу» на слова «що входять до складу міста, району в місті»;
частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в
обсязі та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до
цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру
забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та
розпорядником Реєстру.»
частину восьму вилучити;
у зв’язку з цим частини дев’яту – дванадцяту вважати частинами
восьмою – одинадцятою;
частину десяту після слів «органів місцевого самоврядування,
підприємств» та коми після них доповнити словом «закладів» та комою після
нього;
доповнити цю статтю новою частиною такого змісту:
«12. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи
адміністрування Реєстру мають власні вивіску, печатку та бланк, зразки яких
затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають
адміністративно-процесуальну правосуб'єктність і діють відповідно до
Типових положень про них, що затверджуються розпорядником Реєстру.»
у зв’язку з цим частини дев’яту – одинадцяту вважати частинами
восьмою – десятою;
10) у статті 15:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Орган ведення Реєстру має доступ до всіх записів Реєстру в режимі
читання у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.»
доповнити цю статтю новою частиною такого змісту:
«2. Орган ведення Реєстру має доступ в режимі записування до
персональних даних Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких
знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього
органу. Орган ведення реєстру в Міністерстві закордонних справ України має
доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно
виборців, які мають виборчу адресу за межами території України.»
у зв’язку з цим вважати частини другу та третю відповідно частинами
третьою та четвертою;
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11) частину першу статті 16 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) візуальний та автоматизований контроль повноти та коректності
персональних даних Реєстру.»
12) у статті 17:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Дії, зазначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 16 цього Закону,
здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення
Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру, виданого у
письмовій або електронній формі з використанням електронного цифрового
підпису, що ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа, відповідно до
законів України «Про електронні документи та електронний документообіг»,
«Про електронний цифровий підпис».»
доповнити цю статтю новою частиною такого змісту:
«2. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності
персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно
у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.»
у зв’язку з цим вважати частини другу – сьому відповідно частинами
третьою – восьмою;
пункт 1 частини шостої викласти у такій редакції:
«1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису
про виборця, який помер або громадянство України якого припинено, або
виборча адреса якого не підтверджена органами реєстрації чи органами
виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері громадянства
(стосовно осіб, які включені до Реєстру, яким виповнилося 90 років та які
вибули зі своєї виборчої адреси);»
частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, стосовно особи, яка
померла або громадянство України якої припинено, або виборча адреса якої
не підтверджена (стосовно осіб, які включені до Реєстру, яким виповнилося
90 років та які вибули зі своєї виборчої адреси) зберігається з відповідною
службовою відміткою протягом десяти років після настання зазначених
обставин.»
у частині восьмій слова «передані розпоряднику Реєстру згідно із
статтею 22 цього Закону» замінити словами «передані розпоряднику Реєстру,
у тому числі за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця», згідно
із статтями 19, 20, 22, 23 цього Закону»;
13) частину першу статті 18 доповнити пунктами 4 – 7 такого змісту:
«4) публічного контролю за веденням Реєстру;
5) перевірки відомостей відповідно до частини п'ятої статті 17 цього
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Закону;
6) за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» (з
обов’язковим доданням копій відповідних документів, підписаних
електронним цифровим підписом виборця);
7) надання розпорядником Реєстру засобами автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної
системи
Реєстру
отриманих
в
електронному вигляді відомостей з державних інформаційних систем, що
містять відповідну інформацію.»
14) у статті 19:
частину першу доповнити новим реченням такого змісту:
«Така особа також може звернутися стосовно свого включення до
Реєстру за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку
та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
у частині другій після слів «наведених у статті 6 та пункті 1»
доповнити словами «і пункті 4 (за наявності підстав)»;
частину третю доповнити новим реченням такого змісту:
«Така особа також може звернутися стосовно свого включення до
Реєстру за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця» у порядку
та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
у частині четвертій цієї статті слово «шостої» замінити на слово
«восьмої»;
у частині п’ятій після слів «чи особа, яка звернулася із заявою про
включення до Реєстру» доповнити словами «(особисто або через веб-ресурс
«Особистий кабінет виборця»)»;
у частині шостій замінити слова та цифри «За наявності підстав,
визначених частиною другою статті 17 цього Закону» словами та цифрами
«За наявності підстав та у порядку, визначених частинами першою та
третьою статті 17 цього Закону», а також доповнити частину шосту новим
реченням такого змісту:
«При цьому на підставі виборчої адреси визначається номер
відповідного виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких
віднесений виборець.»
у частині восьмій слова «на адресу, наведену в заяві як виборча адреса
виборця» замінити на слова «на адресу, вказану в заяві, із зазначенням
виборчої адреси, за якою виборець внесений до Реєстру», а також доповнити
частину восьму новим реченням такого змісту:
«Таке повідомлення надсилається також на адресу електронної пошти,
передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону.»
у частині дев’ятій слова «відмовляє у задоволенні» замінити словами
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«видає наказ про відмову у задоволенні», а також у пункті 2 частини дев’ятої
слова «встановлено невідповідність відомостей» замінити словами «виявлено
істотну невідповідність у змісті відомостей»;
частину десяту викласти у такій редакції:
«10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається
письмове та електронне повідомлення про відмову у задоволенні заяви із
зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення
надсилається на адресу, зазначену в заяві особи, а також на адресу
електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього
Закону.»
15) у статті 20:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених
у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього
Закону, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до
своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних
даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії
документів, зокрема засобами електронного цифрового підпису), що
підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно не здатний пересуватися
самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Орган
ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують
зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних
даних виборця у Реєстрі.
Виборець, зазначений у цій частині, також може звернутися стосовно
зміни своїх персональних даних за допомогою веб-ресурсу «Особистий
кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
доповнити цю статтю новою частиною такого змісту:
«2. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України,
звертається із заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до відповідної
закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву
разом з документами (їх копіями), що додаються до неї (у тому числі
засобами технічного зв’язку), органу ведення Реєстру в Міністерстві
закордонних справ України.
Виборець, зазначений у цій частині, також може звернутися стосовно
зміни своїх персональних даних за допомогою веб-ресурсу «Особистий
кабінет виборця» у порядку та строки, визначені розпорядником Реєстру.»
у зв’язку з цим частини другу – восьму вважати відповідно третьою –
дев’ятою;
у частині третій слова «до якої додаються документи (копії
документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця» замінити
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словами «до якої додаються документи (за наявності) або належно засвідчені
копії документів (зокрема, електронні документи, засвідчені засобами
електронного цифрового підпису), що підтверджують зміну виборчої адреси
виборця»;
у частині четвертій слова «підстав, визначених частиною третьою
статті 17 цього Закону» та слова «крім випадку, передбаченого частиною
четвертою цієї статті» замінити відповідно словами «підстав, визначених
частиною четвертою статті 17 цього Закону» та слова «крім випадку,
передбаченого частиною п’ятою цієї статті»;
абзац перший частини п’ятої викласти у такій редакції:
«5. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси,
пов'язаної або не пов'язаної із зміною реєстрації місця проживання, орган
ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення
керівник органу ведення Реєстру може прийняти одне з таких рішень:»
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також у разі
встановлення, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни персональних
даних виборця, орган ведення Реєстру, який вніс ці зміни, надсилає виборцю
письмове повідомлення із зазначенням змінених персональних даних
виборця, а також дати внесення цих змін на адресу, вказану в його заяві, або
відповідне електронне повідомлення на адресу електронної пошти,
передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону.»
у пункті 2 частини сьомої слово «третьою» замінити на слово
«четвертою»;
у частині восьмій слова «у частинах першій чи другій цієї статті»
замінити словами «у частинах першій - третій цієї статті», а також доповнити
частину восьму новим реченням такого змісту:
«Також це повідомлення надсилається на адресу електронної пошти,
передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону.»
у частині дев’ятій замінити слова «в частинах першій або другій» на
слова «в частинах першій - третій», а також доповнити цю частину словами
«зокрема надіславши відповідний запит на адресу електронної пошти,
передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону» після коми;
16) у статті 21:
у частині першій після слів «Виборець може особисто» доповнити
словами «або через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», а друге речення
цієї частини доповнити словами «або скористатися веб-ресурсом «Особистий
кабінет виборця»;
у частині другій після слів «може особисто» доповнити словами «або
через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», доповнити перше речення
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частини другої словами «або надіславши електронні копії цих документів,
засвідчені електронним цифровим підписом», а друге речення цієї частини
після слова «невідкладно» доповнити словами «технічними засобами»;
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах
першій або другій цієї статті, не пізніше ніж на третій робочий день після
отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця або на адресу
електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього
Закону, роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначені у
частині першій статті 6, частині першій статті 7, частині першій статті 9
цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані
засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру або його
електронним цифровим підписом та скріплюються печаткою цього органу
(при поданні виключно у письмовій формі).»
у пункті 1 частини четвертої слова «третьою - п'ятою» замінити
словами «четвертою - шостою»;
пункт 2 частини четвертої доповнити словами «(у тому числі в усіх
населених пунктах, районах в місті відповідного району, міста)»;
частину четверту доповнити абзацами четвертим – восьмим такого
змісту:
«Крім цього, за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет виборця»
кожен виборець може звернутися до розпорядника Реєстру, зазначивши свої
ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з електронним запитом
щодо надання наступної інформації:
1) за номером житлового будинку або назвою вулиці (проспекту,
бульвару, площі, провулку, кварталу, кутка тощо) - щодо персональних
даних, передбачених частиною шостою статті 12 цього Закону, усіх осіб, які
відносяться за своєю виборчою адресою до відповідного будинку або вулиці;
2) за назвою села, селища, міста, району у місті (для мешканців міст з
районним поділом) або номером виборчої дільниці - щодо персональних
даних, передбачених частиною шостою статті 12 цього Закону, усіх осіб, які
відносяться за своєю виборчою адресою до відповідного села, селища, міста,
району у місті або виборчої дільниці.
3) за прізвищем, ім’ям будь-якого виборця та його можливою
виборчою адресою (за винятком виборчої адреси, зазначеної у частинах
четвертій - шостій статті 8 цього Закону) - про всіх виборців за цією
виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про
відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою
адресою;
4) за вказаною у запиті виборчою адресою (за винятком виборчої
адреси, зазначеної у частинах четвертій - сьомій статті 8 цього Закону) -
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кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до
Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з
такою виборчою адресою.»
частину п’яту після слів «наведену в запиті виборчу адресу» доповнити
словами «або на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом 12
частини першої статті 9 цього Закону» та комою після них;
частину шосту після слів «суб'єкту звернення на його виборчу адресу»
доповнити словами «або на адресу електронної пошти, передбаченої пунктом
12 частини першої статті 9 цього Закону» та комою після них;
у частині сьомій друге речення викласти у такій редакції:
«Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру або його
електронним цифровим підписом та скріплюється печаткою цього органу
(при поданні виключно у письмовій формі).»;
частину сьому доповнити новим реченням такого змісту:
«Така відповідь надсилається на виборчу адресу виборця або на адресу
його електронної пошти, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9
цього Закону.»;
17) у статті 22:
частину п’яту після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) інших виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців
прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини
(формування);»
у зв’язку з цим вважати пункт 2 пунктом 3;
пункт 3 частини п’ятої викласти у такій редакції:
«3) виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які
протягом останніх трьох календарних місяців вибули з території дислокації
цієї військової частини (формування).»;
частину восьму після слова «Керівник» доповнити словами
«розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної
одиниці»;
частину одинадцяту викласти в такій редакції:
«11. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у
містах без районного поділу) органу охорони здоров'я, установи соціального
захисту, сільський, селищний, міський голова (міст, де відсутні органи
охорони здоров'я, установи соціального захисту) або інша посадова особа,
яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного,
міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на
відповідній території, яким протягом попереднього місяця встановлено
постійну нездатність пересуватися самостійно.»;
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у частині дванадцятій слова «протягом наступного місяця» замінити
словами «наступних трьох місяців»;
частину двадцять першу доповнити після коми словами «у тому числі
шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти
виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону.»;
частину двадцять другу доповнити після коми словами «у тому числі
шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти
виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону.»;
частину двадцять четверту доповнити після коми словами «у тому
числі шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти
виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону.»;
18) у статті 23:
перед частиною першою доповнити новими частинами такого змісту:
«1. Уточнення персональних даних Реєстру виборців здійснюється
органами Реєстру з 1 вересня до 30 листопада кожних два роки шляхом
надсилання виборцям, включених до Реєстру, електронного повідомлення з
пропозицією уточнити свої персональні дані. Уточнення персональних даних
Реєстру проводиться одночасно з відповідним черговим поновленням
персональних даних Реєстру відповідно до статті 22 цього Закону.
2. З 1 по 30 вересня відповідного року розпорядник Реєстру забезпечує
надсилання кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса
якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього
органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою
розпорядником Реєстру. Повідомлення надсилається на адресу електронної
пошти виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього
Закону. Порядок безплатного доступу виборців до своїх адрес електронної
пошти, у тому числі через заклади бібліотечної системи України, інші
публічні заклади, установи, організації встановлює Кабінет Міністрів
України.
3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї
статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно
до частини першої статті 10 цього Закону та пропонується перевірити свої
персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а
також роз'яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо
усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення
додаються у вигляді електронного файлу персональні дані виборця, зазначені
у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частині сьомій статті 8
цього Закону.
4. Якщо виборець до 10 жовтня відповідного року або в інші строки,
встановлені відповідно до частини дев'ятої цієї статті, не отримав іменне
повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, або ті, що знаходяться в
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електронному файлі персональні дані, зазначені у частині третій цієї статті,
містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця
достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у
персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу
ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому
статтею 20 цього Закону.
5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі
уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при
виявленні належних підстав, встановлених цим Кодексом, виконує дії з
ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 19, 20, 22 цього Закону.
6. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних
Реєстру, яке містить роз'яснення порядку проведення уточнення та порядку
звернення (у тому числі за допомогою веб-ресурсу «Особистий кабінет
виборця», який надає доступ до адреси електронної пошти виборця,
передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону) до органу
ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та
оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше
одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї
статті або, у разі зміни строків проведення уточнення персональних даних
відповідно до частини дев'ятої цієї статті, - протягом періоду уточнення,
встановленого розпорядником Реєстру.
7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
сприяють інформуванню громадян України про строки проведення
уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевірки
своїх персональних даних.
8. Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні
установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян
України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема
шляхом розміщення повідомлення, зазначеного у частині шостій цієї статті, у
доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації
країни перебування, на власних веб-сайтах із зазначенням адрес і телефонів
відповідних дипломатичних установ України для подання відомостей
громадянами України, які проживають чи перебувають на території
відповідної держави, а також адреси веб-ресурсу «Особистий кабінет
виборця».
9. Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті,
збігаються зі строками виборчого процесу чергових або позачергових
виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів
або процесу всеукраїнського референдуму, чергове уточнення персональних
даних Реєстру здійснюється до початку виборчого процесу чи процесу
референдуму у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак повинно
розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на відповідних
виборах чи референдумі і тривати не менш як 90 днів.
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Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті,
збігаються зі строками проведення Всеукраїнського перепису населення, то
повідомлення виборцям, зазначене у частині другій цієї статті, доставляє
тимчасовий переписний персонал або інші працівники, які залучаються до
підготовки і проведення цього перепису відповідно до Закону України «Про
Всеукраїнський перепис населення».»;
у зв’язку з цим частини першу – п’яту вважати відповідно частинами
десятою – чотирнадцятою;
у частині десятій слова «Уточнення персональних даних Реєстру
здійснюється органами ведення Реєстру» замінити словами «Крім уточнення
персональних даних Реєстру, передбаченого частинами першою – дев’ятою
цієї статті, органами ведення Реєстру здійснюється уточнення таких даних»;
пункт 3 частини одинадцятої доповнити словами «у порядку,
передбаченому цим Законом»;
у частині дванадцятій слова та цифри «органів, закладів, установ,
визначених статтею 22 цього Закону» замінити словами та цифрами «органів,
закладів, установ, організацій, визначених статтею 22 цього Закону, у тому
числі технічними засобами зв’язку.»;
у частині тринадцятій слова «органами, закладами, установами»
замінити словами «органами, закладами, установами, організаціями, у тому
числі технічними засобами зв’язку.»;
частину чотирнадцяту доповнити словами після коми «у тому числі
шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти
виборця, передбаченої пунктом 12 частини першої статті 9 цього Закону.»;
19) у статті 24:
назву статті 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Здійснення політичними партіями, іншими суб’єктами
виборчого процесу (процесу референдуму), засобами масової інформації,
акредитованими відповідними виборчими комісіями, публічного контролю за
веденням Реєстру»
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Політична партія, інші суб’єкти відповідного виборчого процесу чи
процесу референдуму, засоби масової інформації, акредитовані відповідними
виборчими комісіями, під час цього процесу мають право брати участь у
здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру у межах, встановлених
цим Законом.»;
частини другу – сьому вилучити;
доповнити цю статтю новими частинами такого змісту:
«2. За електронним запитом політичної партії - суб’єкта виборчого
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процесу (процесу референдуму), сформованим за допомогою офіційного
сайту Реєстру, розпорядник Реєстру надає цій партії відомості, передбачені
частиною шостою статті 12 цього Закону, розділену на частини відповідно до
регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому
розпорядником Реєстру.
3. За електронним запитом офіційного спостерігача від громадської
організації, який є суб’єктом виборчого процесу (процесу референдуму),
сформованим за допомогою офіційного сайту Реєстру, розпорядник Реєстру
надає цьому спостерігачу відомості, передбачені частиною шостою статті 12
цього Закону, розділену на частини відповідно до регіональних органів
адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру
(залежно від суб’єкта реєстрації – окружної, територіальної виборчої комісії
– можуть надаватися відомості про виборців всієї України або одного чи
кількох районів, міст обласного значення однієї області, міст районного
значення, селищ, сіл).
4. За електронним запитом інших суб’єктів виборчого процесу або
процесу референдуму (кандидатів на пост Президента України, кандидатів у
народні депутати, кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови, старости, офіційних спостерігачів та
інших), сформованим за допомогою офіційного сайту Реєстру, розпорядник
Реєстру надає такому суб’єкту відомості, передбачені частиною шостою
статті 12 цього Закону, розділену на частини відповідно до регіональних
органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником
Реєстру (залежно від території виборчого округу, в якому обирається
відповідний кандидат можуть надаватися відомості про виборців всієї
України або одного чи кількох районів, міст обласного значення однієї
області, міст районного значення, селищ, сіл).
5. За електронним запитом акредитованого відповідною виборчою
комісією засобу масової інформації, сформованим за допомогою офіційного
сайту Реєстру, розпорядник Реєстру надає такому засобу масової інформації
відомості, передбачені частиною шостою статті 12 цього Закону, розділену
на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в
порядку, встановленому розпорядником Реєстру (залежно від території
виборчого округу, в якому акредитований відповідний засіб масової
інформації, можуть надаватися відомості про виборців всієї України або
одного чи кількох районів, міст обласного значення однієї області, міст
районного значення, селищ, сіл).
6. Розпорядник Реєстру надає відомості, зазначені у частинах другій –
п’ятій цієї статті, у електронній формі на вказану відповідним суб’єктом у
своєму запиті адресу електронної пошти у встановленому Розпорядником
Реєстру порядку. Згадані у частинах другій – п’ятій цієї статті запити можуть
надсилатися розпоряднику Реєстру не більше десяти разів від одного
суб’єкта впродовж доби.
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7. Розповсюдження відомостей, зазначених у частинах другій –
четвертій цієї статті, на паперових та електронних носіях поза строками
відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму та з іншою метою,
окрім публічного контролю ведення Реєстру, забороняється.
8. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних
даних Реєстру політична партія, інший суб’єкт виборчого процесу чи
процесу референдуму, засіб масової інформації, акредитований відповідною
виборчою комісією, звертається до відповідного органу ведення Реєстру із
заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення
виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру,
неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб,
виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються
повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру
проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених
частиною десятою – чотирнадцятою статті 23 цього Закону.
9. Розпорядник Реєстру у спеціально захищеному приміщенні надає
доступ у режимі читання усім суб’єктам відповідного виборчого процесу чи
процесу референдуму, засобам масової інформації, акредитованим
відповідною виборчою комісією, у порядку, визначеному ним за
погодженням з Державною службою спеціального зв'язку та захисту
інформації України.»;
20) у статті 26:
у пункті 2 частини першої слово «остаточних» замінити на слово
«уточнених»;
пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
«3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої
влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого
самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної
Республіки Крим, окружним виборчим комісіям, територіальним виборчим
комісіям статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого
корпусу на відповідній території»;
частину першу доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
«5) виготовлення
референдуму.»

іменних

запрошень

виборцям

та

учасникам

після частини другої доповнити цю статтю новою частиною такого
змісту:
«3. За зверненням Міністерства юстиції України до розпорядника
Реєстру персональні дані Реєстру можуть бути використані для перевірки
достовірності відомостей про громадян України, які у порядку,
встановленому Законом України "Про політичні партії в Україні", своїми
підписами підтримали створення політичної партії.»
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у зв’язку з цим вважати частини третю – четверту вважати відповідно
частинами четвертою – п’ятою;
після частини п’ятої доповнити цю статтю новою частиною такого
змісту:
«6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть
бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері громадянства, Національною поліцією,
Національним антикорупційним бюро України, іншими правоохоронними
органами, Міністерством оборони України для реалізації покладених на них
повноважень.»;
у зв’язку з цим вважати частини п’яту – шосту вважати відповідно
частинами сьомою - восьмою;
у частині сьомій слово «четвертій» замінити на слово «шостій»;
частину восьму виключити;
21) у статті 27:
перше речення абзацу першого частини першої доповнити словами
після коми «у слідчих ізоляторах»;
в абзаці другому частини першої слова «у слідчих ізоляторах та»
вилучити;
доповнити частину шосту новим пунктом такого змісту:
«5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України) - у
графі "Примітки".»;
частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється в
одному примірнику. Попередній список виборців для відповідної звичайної,
закордонної або спеціальної виборчої дільниці на кожному аркуші
засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється
печаткою цього органу.»;
у частині восьмій слова «окружним (територіальним) чи дільничним»
вилучити;
22) у статті 28:
у частині четвертій слова «окружній (територіальній) виборчій комісії
виборчого округу, до якого належить відповідна виборча дільниця. Окружна
(територіальна) виборча комісія невідкладно передає такі відомості»
замінити на слово «відповідному»;
у частині сьомій слова «установах виконання покарань» після коми
доповнити словами «слідчих ізоляторах»;
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у частині восьмій слова «окружним (територіальним) чи» вилучити;
23) у статті 29:
пункт 4 частини восьмої викласти в такій редакції:
«4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної
територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення
місцевого референдуму, рішення щодо внесення пропозиції про відкликання
депутата місцевої ради за народною ініціативою, а також членів ініціативних
груп місцевого референдуму, для збирання підписів виборців відповідного
виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата
місцевої ради за народною ініціативою, обраних на таких зборах;»
пункт п’ятий після слів «місцевого референдуму» та коми доповнити
словами «пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, сільського,
селищного, міського голови, а»;
24) у статті 30:
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Розпорядник Реєстру щомісячно та щорічно за підсумками
періодичного поновлення персональних даних Реєстр та уточнення
персональних даних Реєстру, які проводиться відповідно до статей 22, 23
цього Закону, оприлюднює в загальнодержавних засобах масової інформації,
на своєму офіційному сайті статистичні відомості Реєстру та динаміку їх змін
у загальнодержавному виборчому окрузі в цілому (крім відомостей,
зазначених у пунктах 4 і 5 цієї частини), в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, у закордонному виборчому окрузі, а у
місцевих засобах масової інформації - ті ж відомості відповідно у межах
району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим)
значення, району у місті:
1) кількість виборців, включених до Реєстру, з виборчими адресами у
відповідних територіальних межах;
2) кількість виборців, які набули право голосу за останній місяць або
рік, у відповідних територіальних межах, зокрема тих, що досягли 18-річного
віку;
3) кількість осіб, які втратили право голосу (померли, визнані
недієздатними або громадянство України яких припинено) за останній місяць
або рік, у відповідних територіальних межах;
4) кількість виборців, які вибули з виборчої адреси у відповідних
територіальних межах;
5) кількість виборців, які прибули на виборчі адреси у відповідних
територіальних межах.
Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному
сайті Центральної виборчої комісії протягом шести місяців»;
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частину шосту після слів «щодо демографічної ситуації» та коми
доповнити словами «а також дані чергового Всеукраїнського перепису
населення»;
25) у частині другій статті 33 слово «громадяни» замінити на слово
«особи».
2. У Законі України “Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус” (Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2013, № 51, ст.716, зі змінами):
1) частину першу статті 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
«14) адреса електронної пошти, що надається кожній особі під час
видачі їй паспорта громадянина України з безконтактним електронним
носієм згідно із зразками та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.»
3. У Законі України “Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України” (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892, зі змінами):
1) статтю 8 після частини третьої доповнити новою частиною такого
змісту:
«4. Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах
Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах,
всеукраїнських та місцевих референдумах відповідно до статті 8 Закону
України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.»
2) у зв’язку з цим вважати частини четверту – шосту відповідно
частинами п’ятою – сьомою.
4. У Законі України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.1, зі
змінами):
1) статтю 8 викласти у такій редакції:
«1. Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах
Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах,
всеукраїнських та місцевих референдумах шляхом зміни місця голосування
без зміни виборчої адреси або зміни виборчої адреси згідно з частиною
третьою статті 7, частиною третьою статті 8 Закону України "Про Державний
реєстр виборців" та законами про відповідні вибори або референдуми.»
5. У Законі України “Про вибори народних депутатів України”
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73, зі змінами):
1) частину десяту статті 2 після слів «на підставі відомостей Державного
реєстру виборців про його виборчу адресу» доповнити після коми словами
«або тимчасово встановлено місце голосування (виборчу дільницю) поза
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межами одномандатного округу»;
2) у статті 39:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Органи ведення Державного реєстру виборців складають попередні
списки виборців для звичайних виборчих дільниць відповідно до Закону
України "Про Державний реєстр виборців" в одному примірнику. Попередній
список виборців після ознайомлення з ним виборців у порядку, визначеному
статтею 40 цього Закону, зберігається у сейфі в приміщенні дільничної
виборчої комісії і передається відповідній окружній виборчій комісії у
порядку, визначеному статтею 93 цього Закону. Складання попередніх
списків виборців для звичайних виборчих дільниць здійснюється у порядку,
встановленому Центральною виборчою комісією.»;
абзац другий частини четвертої доповнити новим реченням такого
змісту:
«Навпроти всіх виборців у графі «Примітки» зазначається їх унікальний
номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така
інформація внесена до паспорта громадянина України).»;
у частині п’ятій слова «один примірник попереднього списку виборців»
замінити словами «попередній список виборців»;
частину шосту вилучити;
у зв’язку з цим частину сьому вважати частиною шостою;
3) у статті 40:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Кожен виборець незалежно від його виборчої адреси має право
ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної
виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Виборець не має права копіювати, здійснювати фото- або відеофіксацію,
поширювати відомості списку виборців, якщо вони не належать особисто
виборцю. За порушення цієї норми він несе відповідальність згідно з Законом
України «Про захист персональних даних».
Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або
безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців (у тому числі
через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», передбачений частиною
п’ятою статті 12 Закону України «Про Державний реєстр виборців») із
заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про
включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також
щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця
самостійно пересуватися.»;
після частини третьої доповнити цю статтю новими частинами такого
змісту:
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«4. Попередній список виборців повинен бути доступним для
ознайомлення виборцями, представниками інших суб'єктів виборчого
процесу не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної
дільничної виборчої комісії).
5. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для
забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу,
зазначеного у частині четвертій цієї статті. Розклад часу, відведеного для
ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді
офіційних матеріалів комісії.
6. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчій
дільниці припиняється за три дні до дня голосування.»;
у зв’язку з цим частини четверту – одинадцяту цієї статті вважати
відповідно частинами сьомою – чотирнадцятою;
4) у статті 41:
у частині п’ятій слова «у двох примірниках» замінити словами «в
одному примірнику»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Уточнений список виборців на паперовому носії передається
відповідній дільничній виборчій комісії в порядку, передбаченому частиною
п'ятою статті 39 цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування.»;
5) у статті 42:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник
голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду та
повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення
кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.
Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем
голосування.
Дільнична виборча комісія при внесенні змін та уточнень до уточненого
списку виборців невідкладно повідомляє відповідний орган ведення
Державного реєстру виборців про включення виборця до списку виборців
або виключення зі списку виборців.»;
у частині другій слова «вносяться виключно на підставі рішення суду»
замінити словами «не вносяться»;
у частині третій слова «або дата повідомлення органу ведення
Державного реєстру виборців» вилучити;
після частини шостої доповнити цю статтю новою частиною такого
змісту:
«7. У день, що передує дню голосування, після внесення змін та
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уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішень судів,
повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців список виборців
закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для
внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до
списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на
засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та
скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.»;
у зв’язку з цим частину сьому цієї статті вважати частиною восьмою;
доповнити частину восьму після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
«Розбіжності у виборчій адресі виборця в уточненому списку виборців
та паспорті громадянина України щодо найменування вулиці (проспекту,
бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо
такі розбіжності стосуються тієї самої вулиці чи того самого будинку та
пов’язані з перейменуванням вулиці, зміною нумерації існуючого будинку,
не можуть бути підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому
виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців.»;
6) доповнити пункт 3 частини першої статті 64 після слів «без зміни
виборчої адреси» словами «або встановлення місця голосування (виборчої
дільниці)»;
7) у статті 88:
частину восьму викласти у такій редакції:
«8. Перед упаковуванням документів, зазначених у частині дев’ятій цієї
статті, дільнична виборча комісія складає відомості про всі внесені зміни до
уточненого списку виборців за формою, затвердженою Центральною
виборчою комісією. Ці відомості складаються у двох примірниках, один з
яких передається окружній виборчій комісії на її засіданні, а другий
примірник – відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.
Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців,
включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до
уточненого списку виборців були внесені зміни, передаються дільничною
виборчою комісією до відповідного органу ведення Державного реєстру
виборців не пізніш як на третій день з дня передачі виборчої документації
окружній виборчій комісії на її засіданні.»;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. Попередній та уточнений список виборців, доданий до нього витяг із
списку виборців, виготовлений згідно з частиною другою статті 86 цього
Закону, заяви виборців разом з довідками медичних установ, копіями рішень
дільничної виборчої комісії, на підставі яких складався витяг із списку
виборців, запаковуються в один пакет у порядку, встановленому частиною
шостою статті 87 цього Закону. На пакеті робиться напис "Список
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виборців".»
8) доповнити пункт 1 частини першої статті 92 після слів «на підставі
відомостей Державного реєстру виборців про їх виборчу адресу» словами
«або тимчасово встановлено місце голосування (виборча дільниця)»;
9) у частині п’ятій статті 94 після першого речення цієї частини
доповнити новими реченнями такого змісту:
«У разі відсутності серед цих документів відомості, передбаченої
частиною 8 статті 88 цього Закону, окружна виборча комісія відмовляє
дільничній виборчій комісії у прийнятті виборчої документації до складання
такої відомості, для чого під час засідання окружної виборчої комісії
відкривається пакет з написом «Список виборців» і передається для
опрацювання членам відповідної дільничної виборчої комісії, про що
складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
Така відомість скріплюється підписами членів відповідної дільничної комісії
та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії і передається
дільничною виборчою комісією відповідному органу ведення Державного
реєстру виборців не пізніш як на третій день з дня передачі виборчої
документації окружній виборчій комісії на її засіданні.»;
10) у частині третій статті 107 слово «п'ятнадцять» замінити на слово
«сімнадцять»;
6. У Законі України “Про вибори Президента України” (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст.81, зі змінами):
1) у статті 31:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою
Центральною виборчою комісією, в одному примірнику на паперовому носії.
Кожен аркуш списку виборців підписується керівником органу ведення
Державного реєстру виборців, підпис якого засвідчується печаткою цього
органу. Попередній список виборців після ознайомлення з ним виборців у
порядку, визначеному статтею 32 цього Закону, зберігається у сейфі в
приміщенні дільничної виборчої комісії і передається відповідній окружній
виборчій комісії у порядку, визначеному статтею 81 цього Закону.»;
абзац другий частини п’ятої доповнити новим реченням такого змісту:
«Навпроти всіх виборців у графі «Примітки» зазначається їх унікальний
номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така
інформація внесена до паспорта громадянина України).»;
у частині шостій слова «один примірник попереднього списку виборців»
замінити словами «попередній список виборців», друге речення у цій частині
вилучити, а слова «списки виборців отримують» замінити словами
«попередній список виборців отримують»;
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частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. Суб’єкти виборчого процесу здійснюють публічний контроль
ведення Державного реєстру виборців у випадках та в межах, встановлених
Законом України «Про Державний реєстр виборців».»;
2) у статті 32:
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Кожен виборець, незалежно від його виборчої адреси, має право
ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної
виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Виборець не має права копіювати, здійснювати фото- або відеофіксацію,
поширювати відомості списку виборців, якщо вони не належать особисто
виборцю. За порушення цієї норми він несе відповідальність згідно з Законом
України «Про захист персональних даних».
Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або
безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців (у тому числі
через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», передбачений частиною
п’ятою статті 12 Закону України «Про Державний реєстр виборців») із
заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про
включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також
щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця
самостійно пересуватися.»;
цю статтю після частини третьої доповнити новими частинами такого
змісту:
«4. Попередній список виборців повинен бути доступним для
ознайомлення виборцями, представниками інших суб'єктів виборчого
процесу не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної
дільничної виборчої комісії).
5. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для
забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу,
зазначеного у частині четвертій цієї статті. Розклад часу, відведеного для
ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді
офіційних матеріалів комісії.
6. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчій
дільниці припиняється за три дні до дня голосування.»;
у зв’язку з цим частини четверту – десяту цієї статті вважати відповідно
частинами сьомою – тринадцятою;
3) у статті 34:
у частині п’ятій слова «у двох примірниках» замінити словами «в
одному примірнику»;
частину шосту викласти у такій редакції:
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«Уточнений список виборців на паперовому носії передається
відповідній дільничній виборчій комісії в порядку, передбаченому статтею 31
цього Закону, не пізніш як за два дні до дня голосування.»;
4) у статті 35:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник
голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду,
повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення
кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці.
Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем
голосування.»;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці
вносяться на підставі:
1) рішення суду, прийнятого у порядку та у строки, визначені Кодексом
адміністративного судочинства України;
2) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо
усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій
дільниці.»;
частину сьому доповнити новим абзацом такого змісту:
«У день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень
до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу
ведення Державного реєстру виборців список виборців закривається шляхом
закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ
виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових
виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем
(секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою
дільничної виборчої комісії.»;
частину восьму доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розбіжності у виборчій адресі виборця в уточненому списку виборців
та паспорті громадянина України щодо найменування вулиці (проспекту,
бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо
такі розбіжності стосуються тієї самої вулиці чи того самого будинку та
пов’язані з перейменуванням вулиці, зміною нумерації існуючого будинку,
не можуть бути підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому
виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців.»;
5) частину другу статті 35-1 після слів «Центральною виборчою
комісією» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про
Державний реєстр виборців» та цього Закону»;
6) у статті 36-1:
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частину третю викласти в такій редакції:
«3. Попередній список виборців на паперовому та електронному носіях
передаються Міністерством закордонних справ України до відповідних
дільничних виборчих комісій не пізніш як за шістнадцять днів до дня
голосування.»;
частину восьму викласти у такій редакції:
«8. З урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом України "Про
Державний реєстр виборців", за наслідками розгляду заяв виборців орган
ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ
України виготовляє уточнений список виборців.
Уточнений список виборців на паперовому та електронному носіях
передаються органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві
закордонних справ України дільничній виборчій комісії закордонної
виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування.»
7) у статті 36-2:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Для проведення повторного голосування списки виборців,
виготовлені органами ведення Державного реєстру виборців, передаються
виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.
Такий список виборців передається дільничній виборчій комісії
звичайної чи закордонної виборчої дільниці в порядку, передбаченому
відповідно статтями 31, 36-1 цього Закону.»;
частину третю після слів «установах виконання покарань» та коми
доповнити словами «слідчих ізоляторах» та комою;
8) у статті 78:
доповнити цю статтю після частини одинадцятої новою частиною такого
змісту:
«11-1. Перед упаковуванням документів, зазначених у частині
дванадцятій цієї статті, дільнична виборча комісія складає відомості про всі
внесені зміни до уточненого списку виборців за формою, затвердженою
Центральною виборчою комісією. Ці відомості складаються у двох
примірниках, один з яких передається окружній виборчій комісії на її
засіданні, а другий примірник – відповідному органу ведення Державного
реєстру виборців. Передбачені формою уточненого списку виборців
відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про
виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни,
передаються дільничною виборчою комісією до відповідного органу ведення
Державного реєстру виборців не пізніш як на третій день з дня передачі
виборчої документації окружній виборчій комісії на її засіданні.»;
у частині дванадцятій слова «Список виборців» замінити словами

30

«Попередній та уточнений список виборців»;
9) частину шосту статті 82 після першого речення доповнити новими
реченнями такого змісту:
«У разі відсутності серед цих документів відомості, передбаченої
частиною 11-1 статті 78 цього Закону, окружна виборча комісія відмовляє
дільничній виборчій комісії у прийнятті виборчої документації до складання
такої відомості, для чого під час засідання окружної виборчої комісії
відкривається пакет з написом «Список виборців» і передається для
опрацювання членам дільничної виборчої комісії, про що складається акт за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Така відомість
скріплюється підписами членів відповідної дільничної комісії та
засвідчується печаткою окружної виборчої комісії і передається дільничною
виборчою комісією відповідному органу ведення Державного реєстру
виборців не пізніш як на третій день з дня передачі виборчої документації
окружній виборчій комісії на її засіданні.»
7. У Законі України “Про всеукраїнський референдум” (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2013, № 44-45, ст.634, зі змінами):
1) у статті 53:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Складання списків учасників всеукраїнського референдуму (далі –
списки учасників референдуму) для звичайних дільниць референдуму, а
також виготовлення іменних запрошень, передбачених частиною другою
статті 54 цього Закону, здійснюється органами ведення Державного реєстру
виборців (далі - Реєстр) відповідно до Закону України "Про Державний
реєстр виборців" та у порядку, встановленому Центральною виборчою
комісією. Попередній список учасників референдуму для кожної звичайної
виборчої дільниці виготовляється в одному примірнику за формою,
встановленою Центральною виборчою комісією.
Попередній список учасників референдуму після ознайомлення з ним
учасників референдуму у порядку, визначеному статтею 54 цього Закону,
зберігається у сейфі в приміщенні дільничної комісії референдуму і
передається відповідній окружній комісії референдуму у порядку,
визначеному статтею 88 цього Закону.»;
частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Навпроти всіх учасників референдуму у графі «Примітки» зазначається
їх унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
(якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України).»;
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Не пізніше ніж за сімнадцять днів до дня голосування на
всеукраїнському референдумі попередні списки учасників референдуму та
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іменні запрошення учасникам референдуму, виготовлені органом ведення
Державного реєстру виборців, передаються до відповідних дільничних
комісій референдуму за формою, встановленою Центральною виборчою
комісією з дотриманням вимог Закону України "Про Державний реєстр
виборців". Про передачу зазначених списків учасників референдуму та
іменних запрошень складається акт за формою і в порядку, встановленими
Центральною виборчою комісією. Один примірник акта зберігається в органі
ведення Державного реєстру виборців, інший – у відповідній дільничній
комісії з всеукраїнського референдуму.»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Від імені дільничної комісії референдуму списки учасників
референдуму отримують не менше трьох членів цієї комісії, уповноважених
на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі
неможливості - заступник голови або секретар комісії.»;
2) у статті 54:
частину другу після слів «іменне запрошення» та коми доповнити
словами «отримане від органу ведення Державного реєстру виборців» та
комою;
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Кожен громадянин, незалежно від його виборчої адреси, має право
ознайомитися із попереднім списком учасників референдуму у приміщенні
дільничної комісії референдуму та перевірити правильність внесених до
нього відомостей. Учасник референдуму не має права копіювати,
здійснювати фото- або відеофіксацію, поширювати відомості списку
учасників референдуму, якщо вони не належать особисто учаснику
референдуму. За порушення цієї норми він несе відповідальність згідно з
Законом України «Про захист персональних даних».»;
доповнити цю статтю після частини третьої новими частинами такого
змісту:
«4. Попередній список учасників референдуму повинен бути доступним
для ознайомлення учасниками референдуму, представниками інших суб'єктів
виборчого процесу не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання
відповідної дільничної комісії референдуму).
5. Дільнична комісія референдуму організовує чергування членів комісії
для забезпечення доступності попереднього списку учасників референдуму
протягом часу, зазначеного у частині четвертій цієї статті. Розклад часу,
відведеного для ознайомлення учасників референдуму із списками учасників
референдуму, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії.
6. Ознайомлення учасників референдуму із попереднім списком
учасників референдуму на дільниці референдуму припиняється за три дні до
дня голосування.»;
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у зв’язку з цим частини четверту – восьму цієї статті вважати відповідно
частинами сьомою – одинадцятою;
частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Кожний громадянин України, який має право голосу на
всеукраїнському референдумі, має право звернутися до дільничної комісії
референдуму або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру
виборців (у тому числі через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця»,
передбачений частиною п’ятою статті 12 Закону України «Про Державний
реєстр виборців») із заявою про уточнення списку учасників референдуму, у
тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших
осіб у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, та
звернутися до суду з адміністративним позовом з цих питань в порядку,
встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.»;
частину дев’яту викласти у такій редакції:
«9. Заява, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до
дільничної комісії референдуму або до органу ведення Державного реєстру
виборців не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування.»;
частину десяту викласти у такій редакції:
«10. Про результати розгляду заяв громадян орган ведення Державного
реєстру виборців невідкладно повідомляє відповідну дільничну комісії
референдуму та учасника референдуму.»;
3) у статтю 55 викласти в такій редакції:
«1. Орган ведення Державного реєстру виборців з урахуванням
відомостей, поданих згідно із Законом України "Про Державний реєстр
виборців", рішень відповідних окружних комісій референдуму щодо
утворення дільничних комісій референдуму спеціальних дільниць
референдуму (в частині включення членів дільничних комісій референдуму
до списків учасників референдуму на відповідній спеціальній дільниці
референдуму), за наслідками розгляду заяв учасників референдуму,
повідомлень дільничних комісій референдуму спеціальних дільниць
референдуму про включення учасників референдуму до списку учасників
референдуму на спеціальній дільниці референдуму, а також рішень судів,
отриманих не пізніш як за чотири дні до дня голосування, виготовляє
уточнений список учасників референдуму.
До списку учасників
референдуму включаються
референдуму.

референдуму на спеціальних дільницях
члени відповідних дільничних комісій

2. Уточнені списки учасників референдуму для кожної звичайної
дільниці референдуму виготовляються в одному примірнику з дотриманням
вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" та містять графу
для підписів учасників референдуму про отримання бюлетенів для
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голосування на всеукраїнському референдумі, що проводиться, передаються
відповідним дільничним комісіям референдуму у порядку, передбаченому
частиною п’ятою-шостою статті 53 цього Закону, не пізніш як за два дні до
дня голосування.
3. Члени окружних та дільничних комісій референдуму звичайних
дільниць референдуму не пізніш як за п'ять днів до дня голосування подають
до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням
відповідної дільниці референдуму або за своєю виборчою адресою заяву про
тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до
частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців".
Члени окружних комісій референдуму включаються до списку учасників
референдуму на дільниці референдуму, найбільш наближеній до місця
знаходження відповідної окружної комісії референдуму. Члени дільничних
комісій референдуму включаються до списку учасників референдуму на
дільниці референдуму, де вони включені до складу комісії референдуму.
4. У разі одночасного проведення всеукраїнського референдуму з
виборами Президента України, народних депутатів України порядок
уточнення списків проводиться у порядку, визначеному Законом України
"Про вибори Президента України" чи Законом України "Про вибори
народних депутатів України".»;
4) у статті 56:
частини першу – другу викласти у такій редакції:
«1. Зміни до уточненого списку учасників референдуму вносить голова
або заступник голови та секретар дільничної комісії референдуму на підставі
рішення суду, повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців
щодо усунення кратного включення учасника референдуму у списку
учасників референдуму на цій дільниці референдуму. Такі зміни можуть бути
внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування.
2. Зміни до уточненого списку учасників референдуму на звичайній
дільниці референдуму вносяться на підставі:
1) рішення суду, прийнятого у порядку та у строки, визначені Кодексом
адміністративного судочинства України;
2) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо
усунення кратного включення учасника референдуму у списку учасників
референдуму на цій дільниці референдуму.»;
у частині четвертій слова «Голова та секретар» замінити словами
«Голова або заступник голови та секретар»;
доповнити цю статтю після частини четвертої новою частиною такого
змісту:
«5. У день голосування зміни до уточненого списку учасників
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референдуму не вносяться.»;
у зв’язку з цим частини п’яту – дев’яту вважати відповідно частинами
шостою – десятою;
частини шосту – дев’яту викласти у такій редакції:
«6. При включенні учасника референдуму до списку учасників
референдуму на дільниці референдуму у порядку внесення змін до
уточненого списку учасників референдуму відомості про нього, передбачені
формою списку учасників референдуму, вносяться у кінці списку учасників
референдуму згідно з документами, що були підставою для включення
учасника референдуму до списку учасників референдуму. При цьому у графі
"Примітка" зазначаються дата і номер відповідного рішення суду.
7. Виключення із списку учасників референдуму осіб, які неправомірно
включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується
записом "Виключено" та підписами голови і секретаря дільничної комісії
референдуму у графі "Примітка". При цьому у зазначеній графі поруч із
прізвищем учасника референдуму зазначаються дата і номер рішення суду
про виключення учасника референдуму із списку учасників референдуму або
повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.
8. При внесенні змін до списку виборців на звичайній дільниці
референдуму дільнична комісія референдуму звичайної дільниці
референдуму невідкладно передає відомості про виборців, включених до
списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення
Державного реєстру виборців.
У разі виявлення кратного включення цього учасника референдуму на
іншій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав
таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну
комісію референдуму.
У день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень до
уточненого списку учасників референдуму на підставі рішень судів,
повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців список учасників
референдуму закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку
учасників референдуму для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб
унеможливити внесення до списку додаткових учасників референдуму,
підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем
засідання) дільничної комісії референдуму та скріплюється печаткою
дільничної комісії референдуму.
9. Голова або заступник голови та секретар дільничної комісії
референдуму у день голосування виправляють неточності та технічні описки
в уточненому списку учасників референдуму - неправильне написання
прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати
народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі якщо,
незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено
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саме того учасника референдуму, який прибув на дільницю для голосування.
Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та
секретаря дільничної комісії референдуму у графі "Примітка".
Розбіжності у виборчій адресі учасника референдуму в уточненому
списку учасників референдуму та паспорті громадянина України щодо
найменування вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо)
або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються тієї самої
вулиці чи того самого будинку та пов’язані з перейменуванням вулиці,
зміною нумерації існуючого будинку, не можуть бути підставою для відмови
у видачі виборчого бюлетеня такому виборцю та не потребують внесення
змін до списку виборців.»;
5) доповнити цей Закон після статті 56 новою статтею такого змісту:
«Стаття 56-1. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни
виборчої адреси
1. Кожен учасник референдуму має право на тимчасову зміну місця
голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7
Закону України "Про Державний реєстр виборців".
2. Порядок тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої
адреси встановлюється Центральною виборчою комісією відповідно до
Закону України «Про Державний реєстр виборців» та цього Закону.»;
6) у статті 58:
частини першу – другу викласти у такій редакції:
«1. Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві
закордонних справ України складає попередні списки учасників
референдуму для кожної закордонної виборчої дільниці відповідно до Закону
України "Про Державний реєстр виборців". Форма попереднього списку
учасників референдуму встановлюється згідно з частиною першою статті 53
цього Закону.
2. До попереднього списку учасників референдуму на закордонній
дільниці референдуму включаються громадяни України, яким виповнилося
або на день голосування виповниться вісімнадцять років, які мають право
голосу на всеукраїнському референдумі та виборча адреса яких знаходиться
за межами України.
Попередній список виборців на паперовому та електронному носіях
передається Міністерством закордонних справ України до відповідних
дільничних комісій референдуму не пізніш як за сімнадцять днів до дня
голосування на всеукраїнському референдумі.»;
у частині третій слова «списку учасників референдуму» замінити
словами «попереднього списку учасників референдуму», а слова «один його
примірник» – словом «його»;
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у частині четвертій слова «списком учасників всеукраїнського
референдуму» замінити словами «попереднім списком учасників
референдуму»;
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Кожен громадянин України може подати заяву щодо
неправильностей у попередньому списку учасників референдуму на
закордонній дільниці референдуму до відповідної дільничної комісії у
порядку, встановленому статтею 54 цього Закону.
Заява громадянина України, зазначена в цій частині, невідкладно
передається через відповідну закордонну дипломатичну установу України
органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних
справ України.
Закордонна дипломатична установа України копію такої заяви також
передає органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві
закордонних справ України за допомогою технічних засобів зв’язку.»;
частини восьму – десяту викласти у такій редакції:
«8. З урахуванням відомостей, поданих згідно із Законом України "Про
Державний реєстр виборців", за наслідками розгляду заяв учасників
всеукраїнського референдуму, а також відомостей про учасників
всеукраїнського референдуму, наданих згідно з частиною сьомою цієї статті,
орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних
справ України виготовляє уточнений список виборців.
9. Уточнений список виборців на паперовому та електронному носіях
передається органом ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві
закордонних справ України дільничній виборчій комісії закордонної
виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня голосування.
10. Внесення змін до уточненого списку учасників референдуму на
закордонній дільниці здійснюється головою або заступником голови та
секретарем цієї комісії відповідно до вимог частини 9 статті 56 цього
Закону.»;
у частині одинадцятій слова та цифри «прийняття рішення, зазначеного
в частині шостій статті 56 цього Закону» замінити словами та цифрами «на
підставі документів, зазначених в частині другій статті 56 цього Закону»;
7) у статті 85:
доповнити цю статтю після частини десятої новою частиною такого
змісту:
«10-1. Перед упаковуванням документів, зазначених у частині
одинадцятій цієї статті, дільнична комісія референдуму складає відомості про
всі внесені зміни до уточненого списку учасників референдуму за формою,
затвердженою Центральною виборчою комісією. Ці відомості складаються у
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двох примірниках, один з яких передається окружній комісії референдуму на
її засіданні, а другий примірник – відповідному органу ведення Державного
реєстру виборців. Передбачені формою уточненого списку учасників
референдуму відомості про учасників референдуму, включених чи
виключених з нього, а також про учасників референдуму, стосовно яких до
уточненого списку учасників референдуму були внесені зміни, передаються
дільничною комісією референдуму до відповідного органу ведення
Державного реєстру виборців не пізніш як на третій день з дня передачі
документації референдуму окружній комісії референдуму на її засіданні.»
у частині одинадцятій слова «Список учасників всеукраїнського
референдуму» замінити словами «Попередній та уточнений списки учасників
референдуму»;
8) частину четверту статті 89 після першого речення доповнити новими
реченнями такого змісту:
«У разі відсутності серед цих документів відомості, передбаченої
частиною 10-1 статті 85 цього Закону, окружна комісія референдуму
відмовляє дільничній комісії референдуму у прийнятті документації
референдуму до складання такої відомості, для чого під час засідання
окружної комісії референдуму відкривається пакет з написом «Списки
учасників всеукраїнського референдуму» і передається для опрацювання
членам дільничної комісії референдуму, про що складається акт за формою,
встановленою Центральною виборчою комісією. Така відомість скріплюється
підписами членів відповідної дільничної комісії та засвідчується печаткою
окружної комісії референдуму і передається відповідному органу ведення
Державного реєстру виборців не пізніше, ніж на третій день з дня передачі
виборчої документації окружній комісії референдуму на її засіданні.»
8. У Законі України “Про місцеві вибори” (Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.366, зі змінами):
1) доповнити частину четверту статті 3 після слів «на виборчій дільниці»
словами «відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» та
цього Закону.»
2) у частині першій статті 23 замінити цифри «15» на цифри «18»;
3) у статті 30:
доповнити частину другу цієї статті після першого речення новим
реченням такого змісту:
«Попередній список виборців після ознайомлення з ним виборців у
порядку, визначеному статтею 31 цього Закону, зберігається у сейфі в
приміщенні дільничної виборчої комісії і передається відповідній
територіальній виборчій комісії у порядку, визначеному статтею 82 цього
Закону.»;
частину третю викласти у такій редакції:
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«3. Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного
пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім
випадків, передбачених цією частиною та частиною чотирнадцятою статті 34
цього Закону.
На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без
зміни виборчої адреси застосовується виключно для забезпечення права
голосу виборців - внутрішньо переміщених осіб, які за своєю виборчою
адресою належать до виборчих дільниць, утворених на території Донецької
або Луганської області та місце проживання яких тимчасово зареєстроване в
межах однієї з цих областей відповідно до статті 5 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Такі виборці
мають право голосу лише на виборах депутатів відповідно Донецької або
Луганської обласної ради, яке вони реалізовують на виборчій дільниці за
місцем свого фактичного проживання, вказаного у довідці про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи. Для цього вони не пізніше, ніж за п'ять
днів до дня голосування на місцевих виборах подають заяву до відповідного
органу ведення Реєстру у порядку статті 18 Закону України "Про Державний
реєстр виборців" з доданням підтверджуючих документів (у тому числі
електронних).
В інших випадках, окрім вказаних у цій частині, положення частини
третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не
застосовується на місцевих виборах.»;
4) у статті 31:
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Кожен виборець, незалежно від його виборчої адреси, має право
ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної
виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.
Виборець не має права копіювати, здійснювати фото- або відеофіксацію,
поширювати відомості списку виборців, якщо вони не належать особисто
виборцю. За порушення цієї норми він несе відповідальність згідно з Законом
України «Про захист персональних даних».
Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або
безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців (у тому числі
через веб-ресурс «Особистий кабінет виборця», передбачений частиною
п’ятою статті 12 Закону України «Про Державний реєстр виборців») із
заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про
включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також
щодо наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця
самостійно пересуватися.»;
доповнити цю статтю після частини третьої новими частинами такого
змісту:
«4. Попередній список виборців повинен бути доступним для

39

ознайомлення виборцями, представниками інших суб'єктів виборчого
процесу не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної
дільничної виборчої комісії).
5. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для
забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу,
зазначеного у частині четвертій цієї статті. Розклад часу, відведеного для
ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді
офіційних матеріалів комісії.
6. Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчій
дільниці припиняється за три дні до дня голосування.»
у зв’язку з цим частини четверту – дев’яту цієї статті вважати відповідно
частинами сьомою – дванадцятою.
5) у статті 33:
у частині шостій слова «Голова, заступник голови» замінити словами
«Голова або заступник голови», а також доповнити цю частину новим
абзацом такого змісту:
«Розбіжності у виборчій адресі виборця в уточненому списку виборців
та паспорті громадянина України щодо найменування вулиці (проспекту,
бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо
такі розбіжності стосуються тієї самої вулиці чи того самого будинку та
пов’язані з перейменуванням вулиці, зміною нумерації існуючого будинку,
не можуть бути підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня такому
виборцю та не потребують внесення змін до списку виборців.»;
6) у статті 79:
доповнити цю статтю після частини дев’ятої новою частиною такого
змісту:
«9-1. Перед упаковуванням документів, зазначених у частині
одинадцятій цієї статті, дільнична виборча комісія складає відомості про всі
внесені зміни до уточненого списку виборців за формою, затвердженою
Центральною виборчою комісією. Ці відомості складаються у двох
примірниках, один з яких передається відповідній територіальній виборчій
комісії на її засіданні, а другий примірник – відповідному органу ведення
Державного реєстру виборців. Передбачені формою уточненого списку
виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також
про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені
зміни, передаються дільничною виборчою комісією до відповідного органу
ведення Державного реєстру виборців не пізніш як на третій день з дня
передачі виборчої документації відповідній територіальній виборчій комісії
на її засіданні.»;
у частині десятій цієї статті слова «Список виборців» замінити словами
«Попередній та уточнений список виборців»;
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7) абзац другий частини першої статті 79 після першого речення цього
абзацу доповнити новими реченнями такого змісту:
«У разі відсутності серед цих документів відомості, передбаченої
частиною 9-1 статті 79 цього Закону, відповідна територіальна виборча
комісія відмовляє дільничній виборчій комісії у прийнятті виборчої
документації до складання такої відомості, для чого під час засідання цієї
територіальної виборчої комісії відкривається пакет з написом «Список
виборців» і передається для опрацювання членам дільничної виборчої
комісії, про що складається акт за формою, встановленою Центральною
виборчою комісією. Така відомість скріплюється підписами членів
відповідної дільничної комісії та засвідчується печаткою територіальної
виборчої комісії і передається дільничною виборчою комісією відповідному
органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше, ніж на третій день з
дня передачі виборчої документації відповідній територіальній виборчій
комісії на її засіданні.».
9. У Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3,
ст.30):
1) розділ II «Прикінцеві та перехідні положення» після частини
четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Державна міграційна служба Україна та її територіальні органи до
завершення створення реєстрів усіх територіальних громад та їх підключення
до автоматизованої системи «Реєстр територіальних громад» забезпечують
юридичний, організаційний, технічний супровід діяльності органів
реєстрації, а також моніторинг та контроль стану такого підключення.»
2) у зв’язку з цим вважати частину п’яту цього розділу частиною
шостою;
3) у абзаці першому частини шостої цього розділу слова «у тримісячний
строк» замінити словами «у десятимісячний строк»;
4) частину шосту цього розділу після пункту 5 доповнити новими
пунктами такого змісту:
«6) встановити порядок і строки здійснення заходів щодо створення
реєстрів територіальних громад;
7) встановити порядок утворення органів реєстрації, затвердити типові
положення про ці органи, встановити порядок створення реєстрів
територіальних громад, зокрема отримання їх представниками електронних
цифрових підписів та адрес електронної пошти;
8) визначити згідно з цим законом відповідальний центральний орган
виконавчої влади, який здійснюватиме координацію та моніторинг створення
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реєстрів територіальних громад;
9) здійснити заходи щодо підготовки типової технічної документації
комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи «Реєстр
територіальних громад» і передачі її після отримання відповідних свідоцтв та
атестатів відповідним органам місцевого самоврядування на безоплатній
основі.»
10. У Законі України «Про доступ до публічної інформації»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314, зі змінами):
1) пункт 1 частини першої статті 5 після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
«за
допомогою
веб-ресурсу
«Особистий
кабінет
виборця»,
передбаченого частиною п’ятою статті 12 Закону України «Про Державний
реєстр виборців»;»
2) після статті 10-1 доповнити статтею 10-2 такого змісту:
«Стаття 10-2. Публічна інформація під час виборчого процесу
1. Публічною інформацією, на яку на час відповідного виборчого
процесу чи процесу референдуму не поширюється дія Закону України «Про
захист персональних даних» вважаються такі дані Реєстру:
1) прізвище виборця;
2) власне ім'я (усі власні імена) виборця;
3) по батькові виборця;
4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);
5) номер відповідної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець за
своєю виборчою адресою;
6) тип і назва населеного пункту, до якого віднесений виборець за своєю
виборчою адресою (виключно для виборців, які проживають або
перебувають в Україні).
2. На вказану у частині першій цієї статті інформацію не поширюється
дія Закону України «Про захист персональних даних» на строк відповідного
виборчого процесу чи процесу референдуму.
3. Поширення інформації поза строками виборчого процесу чи процесу
референдуму забороняється. Особи, винні у такому поширенні притягуються
до відповідальності згідно з чинним законодавством.»
3) частину першу статті 15 після пункту 5-1 доповнено пунктом 5-2
такого змісту:
«5-2) публічну інформацію, передбачену частиною шостою статті 12
Закону України «Про Державний реєстр виборців» у формі статистичної
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інформації;»
11. У Закон України «Про захист персональних даних» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481, зі змінами):
1) частину третю статті 5 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
«Під час виборчого процесу чи процесу референдуму до інформації з
обмеженим доступом не належить публічна інформація, передбачену
частиною шостою статті 12 Закону України «Про Державний реєстр
виборців».»
2) у статті 25:
частину другу після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) винятково під час виборчого процесу або процесу референдуму для
здійснення публічного контролю Державного реєстру виборців та
громадського контролю складання списків виборців відповідно до Закону
України «Про Державний реєстр виборців»;
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо отримання
архівної інформації репресивних органів, а також щодо отримання під час
виборчого процесу чи процесу референдуму публічної інформації,
передбаченої частиною шостою статті 12 Закону України «Про Державний
реєстр виборців».»
12. У Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2004
р., № 15, ст. 232 із наступними змінами):
1) у статті 3:
визначення органу реєстрації викласти в такій редакції:
«орган реєстрації – виконавчий орган сільської, селищної або міської
ради, сільський голова (у випадку, коли відповідно до закону виконавчий
орган сільської, селищної або міської ради не утворено), що здійснює
реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються
повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради»;
2) у статті 11:
Частину 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) забезпечує юридичний, організаційний, технічний супровід органів
реєстрації під час ведення ними реєстрів територіальних громад.»
II. Перехідні та прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім таких
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положень:
цього пункту, пунктів 2-5 розділу ІІ "Перехідні та прикінцеві
положення" цього Закону, а також частин 9, 12 цього Закону, які набирають
чинності з дня опублікування цього Закону;
абзацу четвертого пункту 22 частини першої, абзацу третього пункту 1
частини п’ятої, абзацу третього пункту 1 частини шостої, абзацу третього пункту
1 частини сьомої цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;
Частини перша – дев’ята статті 23 цього Закону (у частині надсилання
письмових повідомлень усім виборцям) діють до проведення чергового
Всеукраїнського перепису населення відповідно до Закону України «Про
Всеукраїнський перепис населення», під час якого проводиться уточнення
персональних даних всіх виборців відповідно до закону.
2. Після набрання чинності цим Законом закони України "Про вибори
народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про
місцеві вибори", "Про всеукраїнський референдум" стосовно складання та
уточнення списків виборців діють у частині, що не суперечить Закону
України «Про Державний реєстр виборців».
3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття, перегляд і скасування міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативних актів,
що суперечать цьому Закону;
4. Центральній виборчій комісії:
до набуття чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативноправових та інших актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити підготовку до реалізації заходів, передбачених статтею 14
цього Закону, та інших заходів з метою налагодження інформаційнотелекомунікаційної системи Реєстру відповідно до положень цього та інших
законів, налагодження відповідних програмних засобів автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

Голова Верховної Ради
України
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