ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДО ПРОЕКТУ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
(реєст. № 3112-1 від 02.10.2015 р.)
Зміст положення (норми) проекту Виборчого Кодексу
України
Стаття 19. Особисте голосування

Пропозиції до ІІ читання до положення (норми) проекту
Виборчого Кодексу України
Стаття 19. Особисте голосування

1. Кожен виборець голосує на виборах особисто.
Голосування за інших осіб чи передання виборцем права голосу
будь-якій іншій особі забороняється.
2. Допомога виборцю, який внаслідок фізичних вад не
може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити
його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до
його волевиявлення у випадках, встановлених цим Кодексом,
не вважається порушенням вимоги особистого голосування.
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Стаття 21. Чесні вибори. Відповідальність
порушення виборчого законодавства
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за

1. Виборчі права громадян України захищаються законом.
Громадяни мають право на захист своїх виборчих прав та інших
прав на участь у виборчому процесі шляхом оскарження
порушень до відповідних виборчих комісій або у судовому
порядку. За порушення виборчих прав громадян винні особи
несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
2. Забезпечення умов для реалізації виборчих прав
громадян, дотримання основних засад виборчого права,
належне здійснення виборчих процедур і механізмів,
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передбачених цим Кодексом, точне і достовірне встановлення
результатів виборів гарантується.
3. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження
виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.
Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у
виборчому
процесі,
крім
обмежень,
передбачених
Конституцією України та цим Кодексом.
……
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Стаття 25. Публічність і відкритість виборчого
процесу
1. Підготовка і проведення виборів, передбачених цим
Кодексом, здійснюються публічно і відкрито.
2. З метою забезпечення публічного та відкритого
характеру виборчого процесу виборчі комісії, що
організовують підготовку та проведення відповідних виборів:
1) інформують громадян про свій склад, місце
знаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі
дільниці, про основні права виборців, у тому числі про право
оскарження протиправних рішень, дій чи бездіяльності
виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів,
установ і організацій, їх керівників, інших посадових та
службових осіб;
2) забезпечують можливість для ознайомлення виборців,
інших суб’єктів відповідного виборчого процесу зі списками
виборців, з відомостями про кандидатів, зареєстрованих для
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участі у відповідних виборах, з передвиборними програмами
кандидатів чи суб’єктів їх висування;
3) роз’яснюють виборцям порядок голосування, у тому
числі порядок заповнення виборчих бюлетенів;
4) оприлюднюють результати підрахунку голосів
виборців, підсумки голосування і результати виборів;
5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку,
передбачених цим Кодексом.
3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим
та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів,
доводяться ними до відома громадян через друковані засоби
масової інформації в порядку, встановленому цим Кодексом,
або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.
Виборчі комісії, їх члени, органи виконавчої влади, органи
влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, посадові і службові особи цих органів
зобов’язані в межах своїх повноважень надавати засобам
масової інформації, інформаційним агентствам на їх запит
відомості щодо підготовки і проведення виборів.
4. Усі рішення Центральної виборчої комісії невідкладно
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної
виборчої комісії. Усі рішення окружних виборчих комісій
загальнонаціональних виборів невідкладно надсилаються до
Центральної виборчої комісії та оприлюднюються на її
офіційному сайті. Територіальні виборчі комісії невідкладно
оприлюднюють власні рішення на своїх офіційних сайтах або
сайтах відповідних місцевих рад.
5. Органи ведення Державного реєстру виборців
інформують виборців про їх включення до попереднього та
уточненого списку виборців на відповідній виборчій дільниці,
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адреси відповідних дільничних виборчих комісій, а також про
час і місце голосування виборців.
6. Засоби масової інформації зобов’язані об’єктивно та
безсторонньо висвітлювати перебіг підготовки і проведення
виборів, забезпечувати проведення передвиборної агітації з
дотриманням вимог Конституції України, цього Кодексу та
інших законів.
7. Журналістам та операторам, які представляють засоби
масової інформації (далі – представникам засобів масової
інформації) гарантується доступ на всі публічні заходи,
пов’язані з виборами. Доступ представників засобів масової
інформації на засідання виборчих комісій та у приміщення для
голосування на виборчій дільниці у день голосування
здійснюється на умовах, визначених пунктом 6 частини другої
статті 114 цього Кодексу.
8. При проведенні загальнонаціональних виборів
закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені
закордонні виборчі дільниці, забезпечують опублікування в
місцевих засобах масової інформації, доступних для громадян
України, які проживають чи перебувають на території
відповідної іноземної держави, відомостей про час і місце
голосування, про місце знаходження відповідних виборчих
комісій та приміщень для голосування, про порядок та строки
звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань
включення виборця до списку виборців на закордонній
виборчій дільниці, про порядок голосування та порядок
заповнення виборчих бюлетенів.
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9. Офіційні веб-сайти, на яких розміщуються
відомості про діяльність суб’єктів виборчого процесу та
порядок голосування, повинні відповідати затвердженим
Кабінетом Міністрів України технічним вимогам до
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створення (модернізації) офіційних веб-сайтів, що
стосуються доступу до них користувачів із порушеннями
зору та слуху.
Стаття 36. Спеціальна виборча дільниця
1. Спеціальна виборча дільниця призначена для організації
та проведення голосування виборців у місцях їх перебування,
визначених частиною другою цієї статті, що обмежують їх
можливості пересування внаслідок особливих умов або
спеціального режиму їх перебування у відповідному закладі чи
установі. Спеціальна виборча дільниця забезпечує голосування
виборців без порушення зазначених умов чи режиму.
2. Місцями перебування виборців, що обмежують
можливості їх пересування і обумовлюють необхідність
утворення спеціальних виборчих дільниць, є:
1) стаціонарні лікувальні заклади;
2) спеціалізовані оздоровчі та реабілітаційні заклади для
осіб із хворобами та травмами опорно-рухового апарату;
3)
установи
виконання
покарань,
передбачені
Кримінально-виконавчим кодексом України;
4) слідчі ізолятори та інші передбачені Кримінальнопроцесуальним кодексом України місця утримання осіб, щодо
яких застосовано запобіжний захід – взяття під варту (далі –
слідчі ізолятори);
5) антарктичні науково-дослідні полярні станції України;
6) річкові та морські судна, що перебувають у плаванні під
Державним Прапором України за межами внутрішніх та
територіальних вод України;
7) місця дислокації на території України військових частин
(формувань), військовослужбовці яких у зв’язку з вимогами
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спеціального режиму їх перебування у відповідному закладі чи
установі. Спеціальна виборча дільниця забезпечує голосування
виборців без порушення зазначених умов чи режиму.
2. Місцями перебування виборців, що обмежують
можливості їх пересування і обумовлюють необхідність
утворення спеціальних виборчих дільниць, є:
1) стаціонарні лікувальні заклади;
2) оздоровчі та реабілітаційні заклади для осіб із
хворобами та травмами опорно-рухового апарату (за
потреби);
3)
установи
виконання
покарань,
передбачені
Кримінально-виконавчим кодексом України;
4) слідчі ізолятори та інші передбачені Кримінальнопроцесуальним кодексом України місця утримання осіб, щодо
яких застосовано запобіжний захід – взяття під варту (далі –
слідчі ізолятори);
5) антарктичні науково-дослідні полярні станції України;
6) річкові та морські судна, що перебувають у плаванні під
Державним Прапором України за межами внутрішніх та
територіальних вод України;
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проходження служби не мають можливості проголосувати на
7) місця дислокації на території України військових частин
звичайних виборчих дільницях;
(формувань), військовослужбовці яких у зв’язку з вимогами
8) військові польові лікувальні заклади, дислоковані на проходження служби не мають можливості проголосувати на
території України..
звичайних виборчих дільницях;
8) військові польові лікувальні заклади, дислоковані на
території України..
Стаття 39. Приміщення для голосування та службове
Стаття 39. Приміщення для голосування та службове
приміщення дільничної виборчої комісії
приміщення дільничної виборчої комісії
1. Виборча дільниця має лише одне приміщення для
голосування.
2. Приміщення для голосування повинно мати площу:
1) для великої виборчої дільниці – не менше 90 кв. м,
2) для середньої виборчої дільниці – не менше 75 кв. м,
3) для малої виборчої дільниці – не меншу 50 кв. м.
3. У разі відсутності в межах території виборчої дільниці
приміщення з відповідною площею приміщення для
голосування на виборчій дільниці може мати меншу площу, але
не менш як п’ятдесят відсотків від розміру площі,
встановленого частиною другою цієї статті.
4. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій
дільниці повинно мати вільний доступ для членів відповідної
дільничної виборчої комісії, кандидатів, довірених та
уповноважених осіб суб’єктів виборчого процесу, офіційних
спостерігачів та представників засобів масової інформації.
Керівники закладів, установ, де утворені такі дільниці,
зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ виборців,
включених до списку виборців на цій виборчій дільниці,
кандидатів, довірених та уповноважених осіб, офіційних
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приміщення з відповідною площею приміщення для
голосування на виборчій дільниці може мати меншу площу, але
не менш як п’ятдесят відсотків від розміру площі,
встановленого частиною другою цієї статті.
4. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій
дільниці повинно мати вільний доступ для членів відповідної
дільничної виборчої комісії, кандидатів, довірених та
уповноважених осіб суб’єктів виборчого процесу, офіційних
спостерігачів та представників засобів масової інформації.
Керівники закладів, установ, де утворені такі дільниці,
зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ виборців,
включених до списку виборців на цій виборчій дільниці,
кандидатів, довірених та уповноважених осіб, офіційних
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спостерігачів, представників засобів масової інформації до
приміщення для голосування та приміщень, де проводить
засідання дільнична виборча комісія.
5. Службове приміщення дільничні виборчої комісії
повинно бути обладнано не менш як однією телефонною
лінією.
6. Приміщення для голосування та службові приміщення
дільничної виборчої мають відповідати встановленим вимогам
щодо санітарних і технічних норм та бути забезпеченими
електропостачанням.
Норма відсутня
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61 Обов’язковою вимогою до приміщення для
голосування та підходів до цих приміщень є їх
облаштування відповідно до потреб осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення. При цьому не менш
як одна кабіна для голосування має бути шириною входу
не менше 110 см, у виняткових випадках - не менше 85 см,
всередині якої встановлюється столик або поличка висотою
не більше 75 см із простором знизу не менше 67 см."
7. Інші вимоги до приміщення для голосування та
7. Інші вимоги до приміщення для голосування та
службового приміщення дільничної виборчої комісії службового приміщення дільничної виборчої комісії
встановлюються Центральною виборчою комісією.
встановлюються Центральною виборчою комісією.
Стаття 191. Основні засади інформаційного
забезпечення виборів
1. Виборцям забезпечується можливість доступу до
різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації,
потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого,
вільного вибору.

Стаття 191. Основні засади інформаційного
забезпечення виборів
1. Виборцям забезпечується можливість доступу до
різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації,
потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого,
вільного вибору.
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2. Інформація, що міститься у документах, поданих до
відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є
відкритою і може бути оприлюднена.
3. При проведенні загальнонаціональних виборів
Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму
офіційному сайті відомості про кожного кандидата,
зареєстрованого для участі у відповідних виборах: прізвище,
власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності),
число, місяць, рік і місце народження, громадянство із
зазначенням часу проживання на території України, відомості
про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце
проживання, наявність чи відсутність судимості, суб'єкт
висування кожного кандидата у депутати, а також
автобіографію кандидата, подану до Центральної виборчої
комісії.
Норма війдсутня

2. Інформація, що міститься у документах, поданих до
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відкритою і може бути оприлюднена.
3. При проведенні загальнонаціональних виборів
Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму
офіційному сайті відомості про кожного кандидата,
зареєстрованого для участі у відповідних виборах: прізвище,
власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності),
число, місяць, рік і місце народження, громадянство із
зазначенням часу проживання на території України, відомості
про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце
проживання, наявність чи відсутність судимості, суб'єкт
висування кожного кандидата у депутати, а також
автобіографію кандидата, подану до Центральної виборчої
комісії.
Відомості, передбачені абзацом першим цієї частини, а
також зміст плаката, що роз’яснює порядок голосування,
розміщується на офіційному веб-сайті Центральної
виборчої комісії також в аудіоформаті не пізніше як за
десять днів до дня голосування.

Стаття 194. Інформаційні плакати та інформаційні
буклети суб’єктів виборчого процесу
1. З метою забезпечення належної поінформованості
виборців про кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах,
та суб’єктів їх висування Центральна виборча комісія, головна
виборча комісія відповідних місцевих виборів за рахунок
коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку і
проведення виборів, у випадках і в порядку, встановленому цим
Кодексом для відповідного типу виборів, забезпечує

Стаття 194. Інформаційні плакати та інформаційні
буклети суб’єктів виборчого процесу
1. З метою забезпечення належної поінформованості
виборців про кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах,
та суб’єктів їх висування Центральна виборча комісія, головна
виборча комісія відповідних місцевих виборів за рахунок
коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку і
проведення виборів, у випадках і в порядку, встановленому цим
Кодексом для відповідного типу виборів, забезпечує
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виготовлення
інформаційних
плакатів
кандидатів,
зареєстрованих на відповідних виборах, чи партій (організацій
партій) – суб’єктів відповідного виборчого процесу.
2. У випадках, передбачених цим Кодексом, виборча
комісія, зазначена у частині першій цієї статті, за рахунок
коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку і
проведення виборів забезпечує виготовлення інформаційних
буклетів партій (організацій партій) – суб’єктів відповідного
виборчого процесу.
3. Інформаційні плакати та відповідно інформаційні
буклети суб’єктів відповідного виборчого процесу повинні
бути однаковими для усіх суб’єктів відповідного виборчого
процесу за формою, розміром, поліграфічним виконанням,
встановленими виборчою комісією, зазначеною у частині
першій цієї статті, з дотриманням вимог цього Кодексу.
…..
Стаття 197. Особливості участі телерадіоорганізацій в
інформаційному забезпеченні виборів
1. Аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації
(далі – телерадіоорганізації) беруть участь в інформаційному
забезпеченні виборів з дотриманням вимог частин другої та
третьої статті 195 та статті 196 цього Кодексу шляхом:
1) поширення відповідної інформації у передачах новин
чи інших інформаційних передачах (циклах передач);
2) поширення спеціальних програм на замовлення
виборчої комісії відповідно до частини першої статті 195 цього
Кодексу.
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Кодексу;

Норма відсутня
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3) адаптації відповідної інформації для сприйняття її
особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на
2. У передачах, зазначених у пункті 1 частини першої цієї жестову мову та/або субтитрування українською мовою
статті, не допускається поширення редакційних чи авторських
коментарів, інших оціночних суджень як позитивного, так і
2. У передачах, зазначених у пункті 1 частини першої цієї
негативного характеру стосовно кандидатів, суб’єктів їх статті, не допускається поширення редакційних чи авторських
висування.
коментарів, інших оціночних суджень як позитивного, так і
3.
Телерадіоорганізації
повинні
дотримуватись негативного характеру стосовно кандидатів, суб’єктів їх
збалансованого поширення інформації про кандидатів, висування.
суб’єктів їх висування в окремих передачах або в серіях
3.
Телерадіоорганізації
повинні
дотримуватись
передач, які стосуються однакових або близьких питань, чітко збалансованого поширення інформації про кандидатів,
пов’язані між собою і можуть розглядатися як одне ціле, з суб’єктів їх висування в окремих передачах або в серіях
дотриманням вимог частини четвертої цієї статті.
передач, які стосуються однакових або близьких питань, чітко
4. При поширенні інформації про події, пов’язані з пов’язані між собою і можуть розглядатися як одне ціле, з
виборами, телерадіоорганізації повинні дотримуватися балансу дотриманням вимог частини четвертої цієї статті.
стосовно кандидатів або суб’єктів їх висування щодо розподілу
4. При поширенні інформації про події, пов’язані з
ефірного часу, протягом якого поширюється інформація, виборами, телерадіоорганізації повинні дотримуватися балансу
зазначена у частині третій цієї статті, відповідно до вимог цього стосовно кандидатів або суб’єктів їх висування щодо розподілу
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підготовку і проведення виборів, у загальному обсязі, який
встановлений цим Кодексом для кожного типу виборів. Такий
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ефірний час надається у проміжку між дев’ятнадцятою та
двадцять третьою годинами за київським часом.
2. Впродовж 15 хвилин до і після теле-, радіотрансляції
передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата чи
партії (організації партії) забороняється на тому ж каналі
мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст
передвиборної агітаційної програми, дії кандидата чи суб’єкта
його висування.
3. Оплата ефірного часу, наданого відповідно до частини
першої цієї статті, здійснюється згідно із затвердженим
кошторисом у межах коштів відповідного бюджету, що
виділяються на підготовку і проведення виборів, та за угодами,
що укладаються відповідно між Центральною виборчою
комісією
і
Національною
телекомпанією
України,
Національною радіокомпанією України, між територіальною
чи окружною виборчою комісією і регіональною
телерадіоорганізацією державної чи комунальної форми
власності.
4. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду
суб’єкта виборчого процесу надається йому на підставі угоди,
що укладається від імені цього суб’єкта розпорядником
відповідного поточного рахунку виборчого фонду з
телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без
укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок
телерадіоорганізації
надання
ефірного
часу
партії
забороняється.
5. Неперервна тривалість ефірного часу, який надається
суб’єкту виборчого процесу за рахунок коштів його виборчого
фонду, не може бути меншою від трьох хвилин.
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6. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм
(випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів
суб’єктів виборчого процесу забороняється. Передвиборна
агітація у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути чітко
відокремлена від інших програм, передач на їх початку і
наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів,
титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з
використанням слів «Передвиборна агітація». Забороняється
переривати передачі передвиборної агітації рекламою товарів,
робіт, послуг та іншими повідомленнями.
7. Протягом демонстрації передвиборної агітації на
телебаченні обов’язково зазначається повна назва її замовника
– суб’єкта виборчого процесу, з виборчого фонду якого
оплачено ефірний час, у формі текстового повідомлення, яке
має займати не менше п’ятнадцяти відсотків площі екрана, бути
виконане контрастним кольором до основного фону
зображення та бути сприйнятним для глядача.
8. Час мовлення, відведений на передвиборну агітацію на
радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків
фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби
телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
9. Телерадіоорганізації зобов’язані здійснювати аудіо-,
відеозаписи усіх передач, що містять ознаки передвиборної
агітації, і зберігати їх протягом тридцяти днів з дня офіційного
оприлюднення результатів виборів.
10. Телерадіоорганізації усіх форм власності за рішенням
Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії
відповідних
місцевих
виборів,
письмовим
запитом
Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення зобов’язані надавати у визначений у вказаному
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рішенні строк всю інформацію про виділення ефірного часу
суб’єкту відповідного виборчого процесу для проведення
передвиборної агітації, а в разі необхідності  копії відповідних
угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та
інших носіях інформації.
Норма відсутня

рішенні строк всю інформацію про виділення ефірного часу
суб’єкту відповідного виборчого процесу для проведення
передвиборної агітації, а в разі необхідності  копії відповідних
угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та
інших носіях інформації.
11. Передвиборча агітація, яка оприлюднюється в
аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації,
в тому числі на телебаченні та в мережі інтернет, має бути
адаптована для сприйняття особами з порушеннями слуху
шляхом перекладу жестовою мовою та / або субтитрування
українською мовою з урахуванням вимог, установлених
законодавством.

Стаття 222. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів
поліграфічним підприємством
1. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці
виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує
кількість виборців, які включені до попереднього списку
виборців на виборчій дільниці, з можливим відхиленням від
зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення
виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх
виготовленні.
2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення
виборчих бюлетенів для загальнонаціональних виборів не
пізніш як за сім днів до дня голосування у централізованому
порядку державним поліграфічним підприємством на підставі
договору, укладеного між Комісією та цим підприємством.
3. Головна виборча комісія місцевих виборів забезпечує
виготовлення не пізніш як за сім днів до дня голосування
виборчих бюлетенів для відповідних місцевих виборів
визначеним
відповідною
комісією
державним
або
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комунальним поліграфічним підприємством на підставі
договору, укладеної між цією виборчою комісією та цим
підприємством.
4. Виборча комісія, зазначена у частині другій чи третій
цієї статті, визначає підприємство, яке виготовлятиме виборчі
бюлетені, на власний розсуд без проведення тендерних
(конкурсних) процедур.
5. Підприємство  виготовлювач виборчих бюлетенів
забезпечує:
1) точну відповідність виготовленої та замовленої
кількості виборчих бюлетенів;
2) суворе дотримання вимог щодо обліку та передання
виготовлених виборчих бюлетенів замовнику в порядку,
встановленому Центральною виборчою комісією.
6. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також
друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені
договором на виготовлення виборчих бюлетенів.
7. Виборча комісія – замовник виборчих бюлетенів
отримує бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача на
підставі акта прийому-передачі виборчих бюлетенів за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
8. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі
про кількість виборчих бюлетенів для загальнонаціональних
виборів, виготовлених для кожного територіального
(закордонного) виборчого округу, оприлюднюється не пізніш
як за два дні до дня голосування на офіційному сайті
Центральної виборчої комісії. Зазначена інформація про
кількість виборчих бюлетенів для відповідних місцевих
виборів оприлюднюється головною виборчою комісією
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місцевих виборів не пізніш як за два дні до дня голосування на
офіційному сайті відповідної місцевої ради.
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відповідних місцевих виборів не пізніш як за два дні до дня
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9. Акти прийому-передачі виборчих бюлетенів для
загальнонаціональних виборів із зазначенням кількості
отриманих виборчих бюлетенів для кожного територіального
(закордонного) виборчого округу оприлюднюються не пізніше
наступного дня після дня підписання кожного такого акта на
офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
10. Головна виборча комісія місцевих виборів на першу
вимогу надає для ознайомлення акти прийому-передачі
виборчих бюлетенів для відповідних місцевих виборів
кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам
організацій партій, представникам засобів масової інформації.
11. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів для
загальнонаціональних виборів на підприємстві-виготовлювачі,
дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм,
технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється
контрольною комісією, яка утворюється Центральною
виборчою комісією не пізніш як у день затвердження форми
виборчого бюлетеня. Контрольна комісія утворюється за
поданнями політичних партій, представлених фракціями у
поточному скликанні Верховної Ради України (не більш як по
дві особи від партії).
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12. Для забезпечення голосування виборців з вадами
зору виготовляються трафарети для виборчих бюлетенів
рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з
розрахунку по два трафарети на звичайну виборчу
дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі
трафарети можуть виготовлятися за потреби.
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