
 

 

Додаток 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 20 грудня 2018 року № 250 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України  

31 березня 2019 року 
 

№ 

з/п 

Зміст заходу, визначений Законом України  

"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами 

України, рішеннями Центральної виборчої комісії 

Строк виконання заходу 
Календарна 

дата 
Суб’єкт виконання заходу 

1  Звернення до Центральної виборчої комісії із письмовою 

заявою про відмову від балотування 

(пункт 1 частини першої статті 56 Закону) 

У будь-який час після 

реєстрації кандидата на 

пост Президента України, 

однак не пізніше ніж за 

двадцять три дні до дня 

виборів 

До 7 березня 

включно 

Кандидат на пост  

Президента України 

2  Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо 

кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по 

одній особі до однієї виборчої комісії від одного 

кандидата) звичайних та спеціальних виборчих дільниць 

(крім дільниць, утворених на судні, яке в день виборів 

перебуває у плаванні під Державним Прапором України, 

на полярній станції України) 

(частини друга, третя статті 24 Закону) 

Не пізніш як за двадцять 

три дні до дня виборів 

До 7 березня 

включно 

Довірена особа кандидата на пост 

Президента України в 

загальнодержавному або 

відповідному територіальному 

виборчому окрузі 

3  Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата 

на пост Президента України у разі надходження заяви, 

передбаченої пунктом 1 частини першої статті 56 Закону 

(частина перша статті 56 Закону) 

Не пізніш як за двадцять 

два дні до дня виборів 

До 8 березня 

включно 

Центральна виборча комісія  



 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу, визначений Законом України  

"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами 

України, рішеннями Центральної виборчої комісії 

Строк виконання заходу 
Календарна 

дата 
Суб’єкт виконання заходу 

4  Затвердження форми, кольору і тексту виборчого 

бюлетеня для голосування в день виборів Президента 

України, а також форми виборчого бюлетеня для 

повторного голосування 

(частина перша статті 71 Закону) 

Не пізніш як за двадцять 

два дні до дня виборів 

До 8 березня 

включно 

Центральна виборча комісія 

5  Утворення дільничних виборчих комісій звичайних та 

спеціальних виборчих дільниць 

(частина перша статті 24 Закону) 

Не пізніш як за 

вісімнадцять днів до дня 

виборів 

До 12 березня 

включно 

Окружна виборча комісія 

6  Проведення першого засідання дільничної виборчої 

комісії 

(частина друга статті 27,  

частина третя статті 28 Закону) 

Не пізніш як на другий 

день після дня прийняття 

рішення про утворення 

дільничної виборчої 

комісії 

  Дільнична виборча комісія 

7  Оприлюднення в засобах масової інформації у 

відповідному регіоні рішень про утворення дільничної 

виборчої комісії, про її склад, а також про зміни в її 

складі  

(частина чотирнадцята статті 24 Закону) 

Не пізніш як на третій день 

з дня прийняття 

відповідних рішень 

  Окружна виборча комісія 

8  Передача інформаційних плакатів кандидатів на пост 

Президента України відповідним виборчим комісіям на 

виборчі дільниці у порядку, встановленому Центральною 

виборчою комісією   

(частина третя статті 564 Закону) 

Не пізніш як за 

п’ятнадцять днів до дня 

виборів 

До 15 березня 

включно 

Центральна виборча комісія, 

окружні виборчі комісії 

9  Проведення першого засідання дільничної виборчої 

комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у 

винятковому випадку  

(частина друга статті 27,  

частина третя статті 28 Закону) 

Не пізніш як на другий 

день після дня утворення 

дільничної виборчої 

комісії 

  Дільнична виборча комісія 

спеціальної виборчої дільниці, 

утвореної у винятковому випадку  



 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу, визначений Законом України  

"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами 

України, рішеннями Центральної виборчої комісії 

Строк виконання заходу 
Календарна 

дата 
Суб’єкт виконання заходу 

10  Передача одного примірника попереднього списку 

виборців на паперовому носії та іменних запрошень 

відповідній дільничній виборчій комісії звичайної 

виборчої дільниці 

(частина шоста статті 31 Закону) 

Не пізніш як за вісім днів 

до дня виборів 

До 22 березня 

включно 

Орган ведення Державного реєстру 

виборців 

11  Надання попереднього списку виборців для загального 

ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії 

звичайної виборчої дільниці 

(частина перша статті 32 Закону) 

Наступного дня після 

отримання попереднього 

списку виборців 

  Дільнична виборча комісія 

звичайної виборчої дільниці 

12  Передача одного примірника попереднього списку 

виборців на паперовому носії відповідній дільничній 

виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної 

в установі виконання покарань 

(стаття 31, абзац другий частини третьої статті 36 

Закону) 

Не пізніш як за вісім днів 

до дня виборів 

До 22 березня 

включно 

Орган ведення Державного реєстру 

виборців 

13  Надання попереднього списку виборців для загального 

ознайомлення у приміщенні спеціальної виборчої 

дільниці, утвореної в установі виконання покарань 

(частина четверта статті 36 Закону) 

Наступного дня після 

отримання попереднього 

списку виборців 

 Дільнична виборча комісія 

спеціальної виборчої дільниці 

14  Складання списку виборців на спеціальній виборчій 

дільниці, утвореній у винятковому випадку 

(частина п’ятнадцята статті 36 Закону) 

Не пізніш як за сім днів до 

дня виборів 

До 23 березня 

включно 

Дільнична виборча комісія 

спеціальної виборчої дільниці 

15  Складання списку виборців на спеціальній виборчій 

дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони 

здоров’я 

(частина друга статті 36 Закону) 

Не пізніш як за сім днів до 

дня виборів 

До 23 березня  

включно 

Дільнична виборча комісія 

спеціальної виборчої дільниці, 

утвореної у стаціонарному закладі 

охорони здоров’я 



 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу, визначений Законом України  

"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами 

України, рішеннями Центральної виборчої комісії 

Строк виконання заходу 
Календарна 

дата 
Суб’єкт виконання заходу 

16  Приймання виборчих бюлетенів для голосування в день 

виборів Президента України в упаковці підприємства-

виготовлювача від представника Центральної виборчої 

комісії  

(частина перша статті 73 Закону) 

Не раніш як за сім днів до 

дня виборів 

З 24 березня Окружна виборча комісія 

17  Повідомлення виборців про час і місце голосування 

(частина десята статті 20,  

частина друга статті 75 Закону) 

Не пізніш як за сім днів до 

дня виборів.  

У разі утворення у 

виняткових випадках 

виборчих дільниць 

відповідно до частини 

десятої статті 20 Закону – 

напередодні дня виборів 

До 23 березня 

включно 

(у винятковому 

випадку – 

напередодні дня 

виборів) 

Дільнична виборча комісія 

18  Розгляд заяви виборця щодо неправильностей у 

попередньому списку виборців 

(частина п’ята статті 32 Закону) 

Протягом одного дня  Дільнична виборча комісія 

звичайної виборчої дільниці 

19  Направлення до відповідного органу ведення Державного 

реєстру виборців рішення виборчої комісії разом із 

заявою виборця щодо неправильностей у попередньому 

списку виборців та доданими до неї документами 

(копіями документів)  

(частина шоста статті 32 Закону) 

Невідкладно після 

прийняття рішення 

 Дільнична виборча комісія 

звичайної виборчої дільниці 

20  Видача виборцю копії рішення про передачу його заяви 

щодо неправильностей у попередньому списку виборців 

до органу ведення Державного реєстру виборців  

(частина шоста статті 32 Закону) 

Не пізніше наступного дня 

після дня прийняття 

відповідного рішення 

 Дільнична виборча комісія 

звичайної виборчої дільниці 



 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу, визначений Законом України  

"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами 

України, рішеннями Центральної виборчої комісії 

Строк виконання заходу 
Календарна 

дата 
Суб’єкт виконання заходу 

21  Реєстрація офіційних спостерігачів від кандидата на пост 

Президента України, партії, яка висунула кандидата на 

пост Президента України, громадської організації  

та видача офіційним спостерігачам посвідчення за 

формою, встановленою Центральною виборчою комісією 

(частина восьма статті 69 Закону) 

Не пізніше наступного дня 

після внесення подання 

  Окружна виборча комісія 

22  Передача виборчих бюлетенів для голосування в день 

виборів Президента України дільничним виборчим 

комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць 

(крім дільниць, утворених на судні, яке в день виборів 

перебуває у плаванні під Державним Прапором України, 

на полярній станції України) 

(частина третя статті 73 Закону) 

Не раніш як за три дні, але 

не пізніш як за 24 години 

до дня виборів 

З 28 до  

29 березня 

включно 

Окружна виборча комісія 

23  Передача одного примірника уточненого списку виборців 

на паперовому носії дільничній виборчій комісії 

звичайної та спеціальної виборчої дільниці, утвореної в 

установі виконання покарань  

(частина шоста статті 34, частина третя статті 36 

Закону) 

Не пізніш як за два дні до 

дня виборів 

До 28 березня 

включно 

Орган ведення Державного реєстру 

виборців  

24  Виготовлення витягу зі списку виборців для організації 

голосування виборців, не здатних пересуватися 

самостійно, за їх місцем перебування  

(частина друга статті 77 Закону) 

В останній день перед 

днем виборів 

30 березня Дільнична виборча комісія 

25  Передача до окружної виборчої комісії інформації, 

передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону 

(частина тринадцята статті 75 Закону)  

Перед початком 

голосування 

До 8 години  

31 березня 

Дільнична виборча комісія (крім 

дільничних виборчих комісій 

закордонних виборчих дільниць) 



 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу, визначений Законом України  

"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами 

України, рішеннями Центральної виборчої комісії 

Строк виконання заходу 
Календарна 

дата 
Суб’єкт виконання заходу 

 

Проведення голосування – з 8 до 20 години 31 березня 2019 року  

(на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворено ці дільниці) 

(частина перша статті 75 Закону) 

 

26  Передача до Центральної виборчої комісії інформації, 

передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону 

(частина чотирнадцята статті 75 Закону)  

Не пізніше 10 години дня 

виборів 

До 10 години  

31 березня 

Окружна виборча комісія 

27  Передача до окружної виборчої комісії інформації, 

передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону 

(частина дванадцята статті 76 Закону)  

Невідкладно після 

закінчення голосування, 

але не пізніше 20 години 

30 хвилин 

До 20 години  

30 хвилин 

31 березня 

Дільнична виборча комісія 

звичайної та спеціальної виборчої 

дільниці 

28  Передача до Центральної виборчої комісії інформації, 

передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону 

(частина тринадцята статті 76 Закону)  

Невідкладно після 

закінчення голосування 

 Дільнична виборча комісія 

закордонної виборчої дільниці 

29  Розгляд звернень, які надійшли до дільничної виборчої 

комісії в день виборів 

(частина восьма статті 28 Закону) 

Невідкладно після 

закінчення голосування 

  Дільнична виборча комісія 

30  Передача до Центральної виборчої комісії через 

автоматизовану інформаційно-аналітичну систему 

інформації, передбаченої частиною дванадцятою 

статті 76 Закону 

(частина чотирнадцята статті 76,  

абзац третій частини першої статті 82 Закону)  

Після отримання 

відомостей від дільничних 

виборчих комісій, але не 

пізніше 21 години  

30 хвилин 

До 21 години  

30 хвилин 

31 березня 

Окружна виборча комісія 



 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу, визначений Законом України  

"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами 

України, рішеннями Центральної виборчої комісії 

Строк виконання заходу 
Календарна 

дата 
Суб’єкт виконання заходу 

31  Передача до Центральної виборчої комісії через 

автоматизовану інформаційно-аналітичну систему 

оперативної інформації про підрахунок голосів виборців 

на виборчих дільницях виборчого округу 

(абзац другий частини першої статті 82 Закону)  

З початку прийняття 

окружною виборчою 

комісією протоколів про 

підрахунок голосів 

виборців на виборчих 

дільницях 

 Окружна виборча комісія 

32  Встановлення підсумків голосування в межах 

територіального виборчого округу 

(частина восьма статті 83 Закону) 

Не пізніше ніж на п’ятий 

день з дня проведення 

виборів 

До 5 квітня  

включно 

Окружна виборча комісія 

33  Транспортування протоколу окружної виборчої комісії 

про підсумки голосування в межах територіального 

виборчого округу до Центральної виборчої комісії 

(частина восьма статті 83 Закону) 

Невідкладно після 

підписання протоколу 

  Окружна виборча комісія 

34  Повернення окружними виборчими комісіями 

невикористаних ними коштів Державного бюджету 

України на підготовку та проведення виборів на рахунок 

Центральної виборчої комісії 

(частина восьма статті 38 Закону) 

Не пізніш як у семиденний 

строк з дня офіційного 

оголошення результатів 

виборів 

  Окружна виборча комісія 

35  Складання та подання до Центральної виборчої комісії 

фінансового звіту про надходження та використання 

коштів Державного бюджету України на підготовку і 

проведення виборів Президента України 

(частина дев’ята статті 38 Закону) 

У п’ятнадцятиденний 

строк з дня офіційного 

оголошення результатів 

виборів 

  Окружна виборча комісія 

36  Передача виборчої та іншої документації до відповідних 

місцевих державних архівних установ  

(частина перша статті 88 Закону) 

Після офіційного 

оголошення результатів 

виборів 

  Окружна виборча комісія 



 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу, визначений Законом України  

"Про вибори Президента України" (далі – Закон), іншими законами 

України, рішеннями Центральної виборчої комісії 

Строк виконання заходу 
Календарна 

дата 
Суб’єкт виконання заходу 

37  Подання державному реєстратору за місцем 

розташування окружної виборчої комісії документів для 

проведення державної реєстрації припинення окружної 

виборчої комісії як юридичної особи 

(частина дев’ята статті 301 Закону) 

Не раніше тридцяти днів з 

дня офіційного 

оголошення результатів 

виборів  

  Голова окружної виборчої комісії, 

в разі його відсутності – заступник 

голови комісії 

Завершення виборчого процесу 

(через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України) 

(частина сьома статті 11 Закону) 

Вступ на пост новообраного Президента України 

(не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів) 

(частина перша статті 87 Закону) 

               

                        Секретар 

Центральної виборчої комісії                                                                                                                                                      Н. БЕРНАЦЬКА 


