ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ПОРУШЕНЬ
Вимог Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів»
Порушення
Стаття
 До дня голосування:
Порушення вимог щодо обладнання приміщення для голосування (недостатня кількість кабін, виборчих
ч. 3 ст. 69,
скриньок для голосування, відсутність інформаційних плакатів тощо)
ч.1 ст. 68
 Щодо списків виборців:
Не передача (не своєчасна передача) списків виборців від ТВК до ДВК
Ч. 6 ст. 30
Перешкоджання громадянину з боку члена ДВК у ознайомленні зі списком виборців
ст. 31
Не прийняття, не розгляд скарги на неправильності у списку виборців
Ч. 5 ст. 31
 В день голосування, під час підготовки до голосування:
Відкриття сейфу з бюлетенями до 07.00, та розпочато засідання до 07.00
ч.4 ст. 69
Ранкове засідання голова ДВК відкрив, хоча присутні менше половини членів ДВК
ч.1 ст. 27
Голова дільничної виборчої комісії не оголосив кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною
ч. 4 ст. 69
виборчою комісією
голова дільничної виборчої комісії надав для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім
ч. 6 ст. 69
кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій, офіційним спостерігачам, представникам засобів
масової інформації не всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;
Опломбовані не всі скриньки
ч.6 ст. 69
не у всі наявні виборчі скриньки опущено контрольний лист
ч. 6 см. 69
у контрольному листі (листах) зазначені не всі відомості, відсутні підписи окремих членів ДВК
ч. 6 ст. 69
В разі виявлення пошкодження контрольної стрічки на скриньці не повідомлено УМВС, ОВК, бюлетені не
ч.5 ст. 69
перераховані
 Під час голосування:
Проводиться агітація в приміщенні для голосування, поруч з приміщенням для голосування
ст. 53
Видача бюлетеня виборцю без відповідного документа (паспорт, тимчасове посвідчення громадянина)
ч. 7 ст. 69
Видача бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців
ч. 7 ст. 69
Видача заповненого бюлетеня, допомога у заповненні бюлетеня, порушення таємниці голосування
ч. 9 ст. 69
Виборець намагається винести бюлетень за межі дільниці, передати бюлетень іншій особі.
ч. 10 ст. 69
Заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетеня
ч. 10 ст. 69
іншим особам
Не видача виборцю нового бюлетеня замість зіпсованого
ч. 13 ст. 69
Голосування однією особою більше ніж один раз
ч. 11-12 ст. 69
 Голосування за межами приміщення для голосування:
Не опущено другий контрольний лист до переносної виборчої урни перед виходом членів ДВК
ч. 6 ст. 70
Перешкоджання офіційним спостерігачам у спостереженні
ч. 7 ст. 70
Організація голосування представниками однієї політичної сили
ч. 4 ст. 70
 Після закінчення голосування:
Порушення порядку проведення засідання ДВК та підрахунку голосів на виборчій дільниці (підрахунок
ч. 2 ст. 71
голосів проводиться з перервою після закінчення голосування, порушується встановлена Законом
послідовність підрахунку голосів тощо)
Перешкоджання присутності офіційних спостерігачів, кандидатів, уповноважених осіб, журналістів при
ч. 1 ст. 71
підрахунку голосів
Не складено акт про пошкодження пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність
ч. 14-15 ст.
виборчої скриньки у випадку, коли таке має місце
71
Не складено акт про невідповідність кількості контрольних талонів кількості виборців які отримали виборчі
ч. 9 ст. 71
бюлетені відповідно до списку виборців у випадку, коли таке має місце
Не складено акт про невідповідність суми кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені та кількості
ч. 9 ст. 71
невикористаних виборчих бюлетенів кількості отриманих ДВК виборчих бюлетенів, у випадку, коли таке має
місце
Не складено акт про невідповідність суми бюлетенів, поданих за кожного кандидата, проти всіх, та
ч. 9 ст. 71
недійсних, кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, у випадку, коли таке має місце
Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем
ч.6 ст. 72
Внесення до протоколу про підрахунок голосів завідомо неправдивих відомостей, виправлення або будь-яка
ч. 2-4 ст. 72
інша його підробка; завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне встановлення чи
оголошення результатів виборів та інші порушення процесу підрахунку голосів у ДВК або в ТВК
Відмова у видачі протоколу члену ДВК, копії протоколу спостерігачу, довіреній особі, кандидату
ч. 8 ст. 72
Порушення порядку транспортування і передачі документів до ТВК (супровід документів особами, не
ч. 1 ст. 74
передбаченими в законі; передача документів до ТВК не на її засіданні тощо)
Порушення ТВК встановленого порядку прийому та розгляду документів від ДВК, порушення процедури
ч. 2 ст. 74
уточнення протоколів підрахунку голосів ДВК, винесення протоколів підрахунку голосів із приміщення, де
проходить засідання ТВК

