Як перевірити, чи є ви у списку виборців?
1). Заповнити інформацію про себе на сайті Державного реєстру
виборців, а саме – вказати ПІБ, електронну пошту та виборчу адресу в розділі
"Перевірка включення". Далі залишиться лише ввести на сайті спеціальний код,
який вам надішлють на мейл, і ви отримаєте доступ до потрібних даних. Це
займе усього кілька хвилин.
2). Підійти в дільничу виборчу комісію за місцем реєстрації і перевірити,
чи є ви в попередньому списку виборців. Комісії почнуть роботу не
пізніше 13 березня 2019 року.
Якщо ви не виявили себе у списку виборців потрібно звернутися у відділ
ведення державного реєстру виборців і написати там відповідну заяву, однак
така заява може бути подана не пізніше, ніж за п'ять днів до дня виборів.
Також, відповідно до статті 274 Кодексу адміністративного судочинства,
ви маєте право звернутися до суду, якщо вас немає у списку виборців.
Якщо ж у день виборів вас точно не буде у рідному селі чи місті, то закон
дає змогу тимчасово змінити місце голосування - як в Україні, так і за її
межами.
Для зміни місця голосування потрібно піти до найближчого до вас
відділення ведення реєстру виборців. Такі відділення є в кожному районі та
місті України, а також у районах в містах. Переважно це державні місцеві
адміністрації та виконкоми міських рад.
Є два варіанти походу до чиновників. Перший - звернутись до органу
ведення реєстру за місцем реєстрації. Це зручно у разі, якщо ви постійно
живете за місцем реєстрації, але у день виборів будете не вдома.
Інший варіант підійде тим, хто постійно живе не за місцем реєстрації.
Варто піти до найближчого органу ведення реєстру виборців, щоб
проголосувати саме у цьому регіоні.
Звичайно, заяву можна подавати тільки у підконтрольних уряду України
регіонах.
У відділі ведення реєстру ви маєте заповнити заяву, де
вказати дільницю чи адресу, за якою бажаєте проголосувати.
Досвід показує, що процедура займає близько 10-15 хвилин, але чим
ближче до дати вибрів, тим черги у відділеннях ставатимуть більшими.
Важливо пам'ятати графік роботи органів ведення реєстру - з 8 години
ранку до 17.00 тільки у робочі дні.

