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Інструкція 
для виборців, які у день виборів перебувають за кордоном 

 

Яким чином поновлюються дані про виборців які перебувають 

або проживають за кордоном? 

Відомості про виборців, які проживають або перебувають за 

межами України, до органу ведення Державного реєстру виборців у 

Міністерстві закордонних справ України подають керівники 

закордонних дипломатичних установ України, а також Міністерство 

оборони України (стосовно виборців, які прибули до військової 

частини, дислокованої за межами України). 

Такі відомості подаються щомісячно (а також напередодні 

складання попередніх та уточнених списків виборців), зокрема, на 

підставі даних консульського обліку. (ЗУ «Про Державний реєстр 

виборців»; ч.2 ст.31,ст. 36-1 ЗУ «Про вибори Президента України»; 

наказ МЗС №337 від 17.11.2011 року «Про затвердження Правил  

ведення закордонними дипломатичними установами України 

консульського обліку громадян України які постійно проживають або 

тимчасово перебувають за кордоном») 

Відповідно до наведеного найкращою рекомендацією для 

виборців, громадян України, які тимчасово перебувають за 

кордоном є постановка на консульський облік в країні 

тимчасового перебування. Даний крок в подальшому назавжди 

усуне проблему прийняття участі у виборчих процесах України 

(зокрема включення у список виборців). 

 

Як мені проголосувати, якщо я проживаю за кордоном, але не 

стою на консульському обліку? 

У випадку, якщо виборець який проживає за кордоном не стоїть 

на консульському обліку, закордонна дипломатична установа України 

може не володіти інформацією про його перебування на території 

відповідної іноземної держави. 

Такому виборцю для включення до списку виборців на 

закордонній виборчій дільниці необхідно завчасно (однак, враховуючи 

процедуру виготовлення уточнених списків виборців, не пізніш як за 

п’ять днів до дня голосування (до 19 травня включно) змінити свою 
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виборчу адресу, особисто звернувшись з відповідною заявою до 

закордонної дипломатичної установи України за місцем свого 

проживання чи перебування за межами України. 

До заяви додаються документи (копії документів), що 

підтверджують ці зміни. Якщо до заяви додаються копії документів, їх 

оригінали пред’являються. 

Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за 

межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на 

офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі 

"Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних - 

https://www.drv.gov.ua/portal/f?p=files%2F%C4%D0%C2%2Fforma3.pdf&f

=1). 

 

Як узяти участь у голосуванні на виборах Президента України 

виборцю, який проживає в Україні, але в день їх проведення 

перебуватиме за її межами і не стоїть на консульському обліку? 

Виборець, який проживає в Україні, але на день їх проведення 

перебуватиме за кордоном, може бути включений до списку виборців 

на закордонній виборчій дільниці такими шляхами: 

 

1. Шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни 

виборчої адреси. 

Заява про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої 

адреси подається виборцем, який проживає в Україні та перебуватиме 

в день виборів Президента України за її межами, органу ведення 

Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або органу 

ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних 

справ України не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 19 

травня включно). 

До заяви додаються документи (копії документів), які 

підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування 

виборця без зміни виборчої адреси (довідка про відрядження, довідка 

з місця навчання, проїзні документи тощо). (ст.ст.6,7, 20 ЗУ «Про 

Державний реєстр виборців», ст..35-1 ЗУ «Про вибори Президента 

України»). 

https://www.drv.gov.ua/portal/f?p=files%2F%C4%D0%C2%2Fforma3.pdf&f=1
https://www.drv.gov.ua/portal/f?p=files%2F%C4%D0%C2%2Fforma3.pdf&f=1
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Звертаємо увагу виборців що законодавцем значно 

розширено коло документів, які підтверджують необхідність 

тимчасової зміни місця голосування в сенсі невизначеності 

чіткого їх переліку(мається на увазі слово тощо). З огляду на це 

рекомендуємо при вчиненні перепон збоку працівників органу 

ведення Державного реєстру при МЗС(консульстві) мотивувати 

правомірність наданих вами документів цією нечітко виписаною 

законодавчою нормою. 

У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали 

пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих 

копій. 

Примірний зразок заяви виборця про тимчасову зміну місця 

голосування розміщено на офіційному веб-сайті Центральної 

виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (тимчасова 

зміна місця голосування) – 

[https://www.drv.gov.ua/portal/f?p=files/legislation/p893_13092012_d2.pdf

&f=1]. 

Інформацію про адреси та номери телефонів органів ведення 

Державного реєстру виборців розміщено на офіційному веб-сайті 

Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців 

[https://www.drv.gov.ua/portal/%21cm_core.cm_index?option=ext_organ_v

ed&prejim=3&pmn_id=105]. 

Увага! Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої 

адреси забезпечує включення виборця до списку виборців 

одноразово – на день голосування (на конкретну дату). 

 

Дана рекомендація найбільш прийнятна для громадян 

України перебування яких за кордоном є короткостроковим. 

 

2. Шляхом включення до списку виборців на закордонній 

виборчій дільниці або зміни виборчої адреси. Такий шлях 

рекомендується тим виборцям, які перебувають або 

проживають за кордоном тривалий час. 

Заява про включення до списку виборців подається виборцем 

особисто до відповідної дільничної виборчої комісії закордонної 

виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів (за київським часом) до 

дня виборів (до 19 травня включно). 
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До зазначеної заяви додаються документи (копії документів), що 

підтверджують наявність у громадянина права голосу та його 

проживання або перебування на день проведення голосування на 

виборах Президента України в межах відповідної закордонної виборчої 

дільниці.(ч.6 ст.36-1 ЗУ «Про вибори Президента України»). 

У цьому випадку Законодавець не конкретно зазначив які 

саме підстави можуть бути у виборця для перебування в день 

голосування в межах відповідної закордонної виборчої дільниці і 

тому, якщо виборець не може підтвердити свого проживання в 

межах цієї дільниці, він може використати цю норму Закону і  у 

якості такої підстави зазначити наприклад відвідини служби в 

місцевій церкві або іншу не менш вірогідну версію. 

Перелік закордонних виборчих дільниць розміщено на 

офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі 

"Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року" 

(виборчі округи) – [http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/WP001]. 

Заява щодо зміни виборчої адреси подається виборцем 

особисто до закордонної дипломатичної установи України за місцем 

свого проживання чи перебування за межами України. 

Таку заяву необхідно подавати завчасно (враховуючи 

процедуру виготовлення уточнених списків виборців, але не пізніш як 

за п’ять днів до дня голосування (до 19 травня включно). 

До заяви додаються документи (копії документів), що 

підтверджують ці зміни. Якщо до заяви додаються копії документів, їх 

оригінали пред’являються. 

Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за 

межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на 

офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі 

"Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних) – 

[https://www.drv.gov.ua/portal/f?p=files%2F%C4%D0%C2%2Fforma3.pdf&

f=1]. 

Увага! Включення виборця до списку виборців на закордонній 

виборчій дільниці в порядку уточнення списку передбачатиме зміну 

його виборчої адреси, а тому такому виборцю у разі повернення в 

Україну необхідно звернутися до органу ведення Державного реєстру 

виборців за місцем свого проживання на території України щодо зміни 

виборчої адреси, яка визначається за зареєстрованим місцем 

проживання в Україні. 
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Чи можливо включитися до списку виборців у день 

голосування? 

Ні, неможливо. 

Законом України "Про вибори Президента України" не 

передбачено можливості включення дільничною виборчою комісією 

громадян України до списку виборців на закордонній виборчій дільниці 

у день голосування. 

 

Як я можу ознайомитись зі списком виборців на закордонній 

виборчій дільниці? 

Для закордонної виборчої дільниці складаються попередній та 

уточнений списки виборців. 

Попередній список виборців передається дільничній виборчій 

комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за шістнадцять 

днів до дня голосування (до 8 травня включно). Наступного дня 

після отримання попереднього списку виборців він надається для 

загального ознайомлення. 

Кожний громадянин має право ознайомитися зі списком виборців 

у приміщенні відповідної виборчої комісії та перевірити правильність 

внесення до нього відомостей. 

Перелік закордонних виборчих дільниць розміщено на 

офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі 

"Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року" 

(виборчі округи) - http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/WP001. 

 

Що робити, якщо я виявив неправильності у попередньому 

списку виборців на закордонній виборчій дільниці? 

У разі виявлення виборцем неправильностей у попередньому 

списку виборців на закордонній виборчій дільниці (у тому числі щодо 

невключення, неправильного включення або виключення із списку 

виборців його або інших осіб) він має право особисто подати 

дільничній виборчій комісії відповідну заяву, до якої додаються 

необхідні документи (копії документів). 

Заява про уточнення попереднього списку виборців на 

закордонній виборчій дільниці викладається в довільній формі. 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/WP001
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Така заява може бути подана не пізніш як за п’ять днів (за 

київським часом) до дня виборів Президента України (до 19 травня 

включно). 

 

Які документи є підставою для отримання виборчого 

бюлетеня на закордонній виборчій дільниці з виборів 

Президента України? 

Документами, які є підставою для отримання виборчого 

бюлетеня і можуть бути використані на закордонній виборчій дільниці з 

виборів Президента України, є виключно: 

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

- дипломатичний паспорт; 

- службовий паспорт. 

 

Які документи повинні бути додані виборцем до заяви про 

тимчасову зміну місця голосування або про включення до 

списку виборців на закордонній виборчій дільниці? 

До відповідної заяви можуть бути додані будь-які документи, 

однак які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця 

голосування виборця та підтверджують проживання або перебування 

виборця на день проведення голосування з виборів Президента 

України в межах закордонної виборчої дільниці. У разі якщо до заяви 

додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу 

ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій. 

Такими документами можуть бути: 

-    довідки про навчання або з місця роботи; 

-    посвідчення про закордонне відрядження; 

-    проїзні документи; 

-    тощо. 

 

Як перевірити зміст своїх персональних даних у Державному 

реєстрі виборців? 

Виборець, який проживає або перебуває за межами України, 

може особисто подати письмовий запит щодо змісту його 

персональних даних у Реєстрі до закордонної дипломатичної установи 
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України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при 

цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 

дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове 

посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула 

громадянства України). 

Крім того, перевірити своє включення до Державного реєстру 

виборців можна за допомогою он-лайн сервісу Особистий кабінет 

виборця https://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111:LOGIN (необхідно 

зареєструватися). 

https://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111:LOGIN
https://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111:LOGIN
https://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111:LOGIN

