
ЩО РОБИТИ, ЩОБ ВІДКРИТИ ДОДАТКОВУ ДІЛЬНИЦЮ? 

 

 

1. Подати через консульство або посольство України у країні Вашого 

перебування звернення на ім’я голови Центральної виборчої комісії, 

Сергія Ківалова,  з проханням відкрити дільницю у Вашому місті. У 

тексті звернення вмотивовуються: 1) прохання відкрити у місті Вашого 

перебування додаткову дільницю; 2) причини необхідності відкриття 

дільниці [(1) віддаленість від дільниці, створеної при консульстві або 

посольстві України у країні Вашого перебування; (2) велика кількість 

громадян України, які перебувають у Вашому місті та його околицях і 

бажають реалізувати закріплене за ними Конституцією України 

виборче право незалежно від місця їх перебування]. Текст звернення 

мають підписати не менше 20 громадян України, які перебувають у 

Вашому місті і його околицях, а також знаходяться на консульському 

обліку). Зверніть увагу! Звернення мають підписати не менше 20 

громадян України, які знаходяться на консульському обліку, але 

голосувати на відкритій Вами дільниці мають право всі громадяни 

України, які знаходяться у Вашому місті, незалежно від того стоять 

вони на консульському обліку, чи ні. (Див. зразок звернення у Paket10 

– файл “Kivalov-letter”).  

2. Одночасно зі зверенням до Центральної виборчої комісії подати листа 

Послові або Консулові України у країні Вашого перебування з 

проханням сприяти відкриттю дільниці у Вашому місті. (Див. зразок 

листа у Paket10 – файл “ProhannyaDoPosla”). 

3. Під час подання звернення та листа до консула або посла обов’язково 

вимагайте їхньої реєстрації. Якщо працівники консульства або 

посольства відмовляються зареєструвати зверення та лист і 

обмежуються усними коментарями законодавства про вибори 

Президента України та поясненнями “неможливості відкриття 

додаткової дільниці”, відправте звернення і лист до посла або консула 

поштою у режимі “лист з повідомленням про вручення”. Квитанцію 

про надсилання такого листа обов’язково збережіть.  

4. Через 5 днів після подання зверення про відкриття виборчої дільниці у 

Вашому місті віднесіть до посольства чи консульства або ж знов-таки 

відправте до посольства або консульства України поштою у режимі 

“лист з повідомленням про вручення” другого листа з текстом-

нагадуванням про необхідність термінової, псиьмової та вмотивованої 

відповіді на Ваше звернення і прохання згідно із Законом України “Про 

інформацію”. (Див. зразок листа у Paket10 – файл 

“VymogaVidpVidPosla”). Згідно із Законом України “Про інформацію” 

українське консульство або посольство має дати Вам протягом 10 днів 

вмотивовану письмову відповідь про заходи, які було вжито у зв’язку з 

Вашими зверненнями.  



5. Для відкриття додаткових виборчих дільниць ще є час. Їх можна 

відкривати ще за 7 днів до початку виборів. Але зверень і дозволу 

української влади на відкриття дільниць замало. Ще слід забезпечити 

громадський контроль за демократичністю голосування та підведення 

його результатів на цих дільницях. 

6. Для забезпечення громадянського контролю за перебігом виборів на 

додатково створених дільницях слід забезпечити їх членами 

дільничних комісій від якомога більшої кількості претендентів на пост 

Президента України та відповідною кількістю спостерігачів. Для цього 

слід: 1) підібрати і належним чином оформити від імені 6 претендентів 

по два члени майбутніх дільничних комісій (всього – 12 осіб); 2) 

підібрати і належним чином оформити від імені 6 претендентів по два 

члени майбутніх дільничних комісій (всього – 12 осіб).  

7. Процедура оформлення кандидатур до складу дільничних виборчих 

комісій така: Громадянин України, який згоден взяти участь у роботі 

комісії, пише відповідну заяву (Форму заяви подано у Paket5). На 

підставі зібраних заяв координатор по країні та його помічники 

формують відповідне Подання (Див Форму подання у Paket4). 

Електронні форми заяв і подань негайно надсилаються центральній 

групі, яка передає їх до штабу В.Ющенка та штабів інших претендентів 

для формування і передачі до ЦВК відповідних зведених подань. До 

цих подань мають бути додані оригінали заяв з особистим підписом 

члена дільничної виборчої комісії. Тому ці оригінали слід негайно 

надіслати (краще – передати з оказією, літаком, потягом або переслати 

міжнародною кур’єрською поштою) на адресу центральної робочої 

групи. Від кожного кандидата у комісії може бути лише два 

представники. Таким чином загалом для шести кандидатів по кожній із 

дільниць Ви повинні підібрати по 12 осіб. Це збільшить шанси для 

належного контролю за законністю здійснення голосування та 

підрахунку голосів на кожній із дільниць. 

8. Водночас з визначенням і оформленням членів дільничних комісій 

здійснюйте роботу щодо підбору і оформлення спостерігачів (по 2 

особи від кожного із зазначених кандидатів). Таким чином, на 

кожній із дільниць у країні вашого перебування можна буде узаконити 

ще й по 12 спостерігачів. Отже, загальна кількість наших представників 

на кожній дільниці може сягнути 24 осіб. Форму заяви про реєстрацію 

громадянина України спостерігачем на закордонній виборчій дільниці 

Ви можете знайти у Paket5, а відповідного подання, яке складається на 

підставі зібраних заяв – у Paket4. Схема роботи із заявами спостерігачів 

та відповідними поданнями така ж, як й із заявами та поданнями членів 

дільничних комісій. 

9. Одержавши цей та інші електронні пакети, вивчіть зміст 

документів, включених до них, і невідкладно розпочинайте 

відповідну роботу. Якщо виникатимуть якісь запитання, звертайтеся 

до нас за координатами, які зафіксовано у файлі “NashiKoordynaty”. 



10.  Терміни. Для того, щобштаби претендентів на посаду Президента 

України вчасно встигли підготувати і подати відповідні подання до 

ЦВК, ми з Вами маємо здійснити всі окреслені вище види робіт до 15 

жовтня 2004 р. 

 

   

 

    


