
В Україні стартувала дострокова парламентська виборча
кампанія

28 серпня 2014 року розпочався виборчий процес з підготовки проведення позачергових виборів народних
депутатів України. Стартувала нова виборча кампанія: 26 жовтня 2014 року український народ обиратиме новий
парламент за змішаною системою виборів, (пропорційно-мажоритарною). Виборці обиратимуть депутатів за двома
виборчими бюлетенями, з яких один – пропорційний, тобто партійний, інший – мажоритарний, тобто персональний.
У першому бюлетені буде список політичних партій, а в другому список громадян – кандидатів у народні депутати.
Березівський район входить до складу 138 одномандатного виборчого округу з центром округу в
смт.ШиряєвеШиряївського району.
В  районі, як і на попередніх виборах, буде працювати 49 звичайних та 1 спеціальна виборчих дільниць. 

До 16 жовтня кожен виборець має отримати іменне запрошення на вибори з зазначенням місця і часу голосування.
З 16 жовтня попередні списки виборців  будуть знаходитися  на виборчих дільницях, з якими виборці мають право
ознайомитися і перевірити правильність внесених до них відомостей. Виборці можуть звернутися до дільничної
виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення
попереднього списку виборців, а також про включення або виключення зі списку себе або інших осіб. Таку заяву
можна подати не пізніше, ніж за п'ять днів до голосування, а саме до 21 жовтня. Заяви подані пізніше не
розглядатимуться. 

Також перевірити інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців можливо не виходячи з оселі
за допомогою мережі Інтернет. Для цього потрібно зайти на офіційний сайт Державного реєстру виборців
(www.drv.gov.ua) та скористатись програмним ресурсом «Особистий кабінет виборця». Одночасно звертаємо Вашу
увагу на дотримання правил реєстрації  у он-лайн сервісі «Особистий кабінет виборця», зокрема на те, що поля
Прізвище, Ім’я, По батькові заповнюються виключно українською мовою згідно з їх написанням у паспорті. 

Тим виборцям, які не здатні пересуватися самостійно, але в списках у них немає відмітки “НСП”, рішенням
дільничної комісії на підставі їх заяви та довідки медичної установи про стан здоров'я надається можливість
проголосувати за місцем перебування (вдома). 
Члени дільничних  виборчих комісій не пізніше, ніж за  п'ять днів, тобто до 21 жовтня подають заяви в відділ
ведення Державного реєстру виборців про тимчасову зміну місця голосування для включення їх до списку
виборців на тій дільниці, де вони будуть працювати в день голосування. До заяви члена виборчої комісії додається
копія відповідного посвідчення (оригінал пред’являється органу ведення Реєстру) або копія рішення про утворення
відповідно виборчої комісії/рішення про зміни в складі виборчої комісії.

Таке ж право є й у інших громадян, які в день голосування перебуватимуть далеко від свого місця проживання
(відрядження, лікування, тощо). Для цього необхідно звернутися у відділ ведення Державного реєстру виборців в
місці свого тимчасового перебування з відповідною заявою. 
Увага! Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.  

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Березівської РДА звертається до усіх виборців району: не
чекайте до останнього дня. Звертайтеся з приводу уточнення своїх персональних даних до відділу ведення
Державного реєстру виборців уже зараз. При зверненні до відділу необхідно мати при собі документ, що
підтверджує особу та громадянство виборця - паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.
Адреса  відділу: 67300, м.Березівка, пл.ім. Шевченка, 1, приміщення районної державної адміністрації, кабінет №
13 (1 поверх).  Телефон для довідок: 2-14-38      
Працівники відділу готові допомогти вам у  вирішенні питань щодо виправлення  існуючих  помилок у ваших
персональних даних, які ви помітили на минулих виборах. Тільки ваша об'єктивна інформація — запорука 
достовірності Державного реєстру виборців. Перевірте себе у Державному реєстрі виборців!

http://www.drv.gov.ua/
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