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ЗМІНА МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ

Дострокові вибори до Верховної Ради 

Вибори Президента України

 Участь в оптуваннях взяли:  
✓ в березні 2019 року - 756 осіб; 
✓ в червні 2019 року -  516 осіб.

Українці мали можливість змінити місце 
голосування до 15 липня.  
Згідно з даними сайту Центральної виборчої 
комісії, цією можливістю скористалися   
280 922 громадянина.  
З них 19 848 з Луганської області,   
42 642  – з Донецької,  2 526  з Автономної 
Республіки Крим та  672 з м. Севастополь.

Напередодні першого туру президентських 
виборів місце голосування змінили 316 000 
громадян, а перед другим туром – 325 604. 

Опитування на КПВВ:  
Президент VS Верховна Рада 

Монітори БФ “Право на захист” провели два 
тематичні  опитування на контрольних пунктах 
в'їзду-виїзду(КПВВ). Перше з них – в березні 
цього року, напередодні виборів Президента 
України, друге – в червні 2019 року, перед 
виборами до Верховної Ради. Під час цих двох 
досліджень респондентам було поставлено 
однакові запитання: чи планують вони брати 
участь у голосуванні, якщо ні, то з яких причин.  

Як показали результати дослідження, виборча 
активність цих категорій громадян значно 
знизилась у порівнянні з президентськими 
виборами. Відповідно, зменшилась і кількості 
людей, які пройшли процедуру зміни місця 
голосування. Але варто відзначити і позитивну 
тенденцію: громадяни, які бажали реалізувати 
свої виборчі права,  майже не мали проблем зі 
зміною місця голосування.

 Вибори Президента України Вибори до Верховної Ради 

Якщо в березні, напередодні першого туру,  21%  респондентів  підтвердили своє бажання взяти 
участь у голосуванні на президентських виборах, то в червні на запитання щодо участі у 
дострокових виборах, ствердно відповіли лише 16% учасників опитування. 

Монітори БФ “Право на захист” напередодні дострокових виборів провели опитування 
внутрішньо переміщених осіб та громадян, які  перетинали КПВВ щодо того, чи 
планують вони брати участь в голосуванні. 



Напередодні першого туру 
президентських виборів місце 
голосування змінили 316 000 
громадян, а вже перед другим 
туром - 325 604. 

УЧАСТЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
У ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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 Ця публікація була розроблена за підтримки Агенства ООН у справах біженців (UNHCR). Зміст матеріалу є виключно відповідальністю БФ «Право на захист» та не може 
використовуватися, щоб відобразити точку зору Агенства.

Напередодні першого туру 
президентських виборів місце 
голосування змінили 316 000 
громадян, а вже перед другим 
туром - 325 604. 

    Напередодні кожних виборів команда БФ “Право на захист” надавала юридичні 
консультації та проводили інформаційні сесії щодо участі переселенців у виборах. 
Зокрема, наші спеціалісти робили все можливе, аби люди з інвалідністю могли 
реалізувати свої  виборчі права.  

  Одна з тих, кому допомогли юристи БФ “Право на захист” - Марина, переселенка. Жінка має 
інвалідність першої групи та через свій фізичний стан є нетранспортабельною.Щоб допомогти їй 
проголосувати на тоді ще майбутніх виборах Президента, представники БФ «Право на захист» 
відвідали відділ ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) Лівобережної районної адміністрації 
Маріупольської міської ради. 

    Розповідає Дар’я Субботіна, юрист: “На місці з’ясувалося, що лікарський заклад, де Марина 
перебуває на обліку, не вніс її данні до списків осіб, які не можуть самостійно дістатися до виборчої 
дільниці і проголосувати. Відтак жінка не мала можливості взяти участь у виборах. Щоб виправити 
ситуацію, я завітала до лікарні, де Марина перебуває на обліку, і отримала довідку про стан її 
здоров’я”. 

   Після цього наші колеги мали пересвідчитися, що дані жінки внесені до ДРВ. 

   “Щойно ми побачили, що в ДРВ є інформація про Марину, ми відвідали виборчу дільницю і 
склали заяву про те, що жінка не може прийти на місце голосування через стан здоров’я, – 
продовжує Дар’я. – Ми звернулися до виборчої комісії із проханням надати Марині можливість 
проголосувати у день виборів за адресою її проживання”. 

31 березня Марина взяла участь у першому турі виборів Президента України. 

ДІЯЛЬНІСТЬ БФ”ПРАВО НА ЗАХИСТ”
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