Внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти, інші виборці, які з
певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації отримали
можливість брати участь у голосуванні, в тому числі на місцевих
виборах.

Орган ведення Державного реєстру виборців
Може змінити виборчу адресу
виборця незалежно від його
зареєстрованого місця проживання,
за
місцем
його
фактичного
проживання.
Постанова ЦВК від 18 травня 2020 року
№88 «Про Порядок розгляду звернення
виборця щодо зміни виборчої адреси
відповідно до частини третьої статті 8
Закону України «Про Державний реєстр
виборців»»

Може визначити виборчу адресу
виборця, який не має зареєстрованого
місця проживання, за місцем його
фактичного проживання.
Постанова ЦВК від11 червня 2020 року №103
«Про Порядок визначення виборчої адреси
виборця, який не має зареєстрованого місця
проживання»

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВИБОРЦЮ?
Подати до органу ведення
Державного
реєстру
виборців за місцем свого
фактичного проживання
заяву щодо зміни виборчої
адреси

Подати до органу ведення Державного реєстру
виборців за місцем свого фактичного
проживання заяву:
– щодо включення до Державного реєстру
виборців – у разі якщо громадянин України,
якому виповнилося 18 років, виявив, що його не
включено до нього;
– щодо зміни виборчої адреси – у разі, якщо
запис про виборця міститься у Державному
реєстрі виборців, але він вибув із зареєстрованого
місця проживання.

Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі з використанням мережі
Інтернет (в Особистому кабінеті виборця на сайті drv.gov.ua).
Заява в електронній формі подається із застосуванням кваліфікованого електронного
підпису виборця.
Заява в паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену
особу.
Під час подання заяви в паперовій формі виборець пред’являє паспорт громадянина
України чи тимчасове посвідчення громадянина України.
У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею
пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена
в установленому законодавством порядку. Заява в паперовій формі може бути подана також
через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Важливо враховувати, що вказані заяви можна подавати у міжвиборчий період та у перші
п’ять днів виборчого процесу.
Виборець, якому органом ведення Реєстру було визначено виборчу адресу, може звернутися до
органу ведення Реєстру з новою заявою не раніше ніж через один рік після дати внесення до
Реєстру останньої зміни його виборчої адреси.
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