Орієнтовний календарний план основних організаційних заходів з підготовки проведення повторних та проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад та повторних виборів сільських, селищних, міських голів
23 вересня 2018 року (відповідно до Закону України "Про місцеві вибори")
Прийняття ТВК рішення про реєстрацію офіційного спостерігача або про відмову в реєстрації (ч.4 ст.65, ч.6 ст.66)

(ч.4 ст.42, ч.4 ст.43)
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Забезпечення
сільською,
селищною, міською
(міста районного
значення) ТВК
виготовлення
виборчих бюлетенів
(ч.1 ст.75)

Передача
відповідним ДВК
рішення ТВК про
затвердження
тексту виборчого
бюлетеня
(ч.3 ст.74)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

21.08.2018

9

20.08.2018

8

19.08.2018

7

18.08.2018

6

17.08.2018

5

16.08.2018

4

15.08.2018

3

14.08.2018

2

13.08.2018

1

07.08.2018

Висування кандидатів у депутати в
ОВО, кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови (ч.1 ст.35)

Визначення ТВК кількості
виборчих бюлетенів для
голосування (ч.6 ст.74)

День голосування

Звернення до
ТВК кандидата
із заявою про
відмову від
балотування,
місцевої
організації партії
про скасування
рішення про
реєстрацію
кандидата
(ч.1, 2 ст. 47)

Подання документів до ТВК для
реєстрації кандидатів у депутати в ОВО
та кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови (ч.2 ст.42,
ч.2 ст.43)

06.08.2018

03.08.2018

02.08.2018

01.08.2018

31.07.2018

30.07.2018

29.07.2018

28.07.2018

27.07.2018

26.07.2018

25.07.2018

24.07.2018

23.07.2018

кількість днів
до дня
голосування
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день
виборчого
процесу

Визначення та
обладнання
місцевими
органами
виконавчої
влади чи
органами
місцевого
самоврядуванн
я місць для
розміщення
плакатів,
стендів,
листівок та
інших друк.
агітаційних
матеріалів
(ч.4 ст.56)

05.08.2018

Призначення ТВК
повторних, проміжних
виборів та прийняття
рішення про початок
виборчого процесу
(ч.2, 3, 8 ст.15)

Скасування ТВК
рішення про
реєстрацію кандидата
Прийняття рішень ТВК про реєстрацію
в депутати в ОВО,
кандидатів у депутати в ОВО, реєстрацію кандидата на посаду
кандидата на посаду сільського,
сільського,
селищного, міського голови або про
селищного, міського
голови (ч.3 ст.47)
відмову в реєстрації кандидата

04.08.2018

Публікація ТВК рішення
про призначення
повторних, проміжних
виборів у друкованих ЗМІ
або, у разі неможливості,
оприлюднення в інший
визначений ТВК спосіб та
доведення зазначеного
рішення до відома ЦВК
(ч.7 ст.15)

Початок виборчого процесу (ч.2, 3 ст.15)

Внесення до відповідної ТВК подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата у депутати в ОВО, кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови (ч.4 ст.65) та про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації (ч.6 ст.66)
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Передача до ЦВК
Центральним органом
виконавчої влади, що
реалізує державну
політику у сфері
реєстрації (легалізації)
об’єднань громадян на
паперових носіях та в
електронному вигляді
відомостей щодо
зареєстрованих партій
та їх місцевих
організацій із
зазначенням керівників
таких партій та їх
місцевих організацій
(ч.6 ст.37)

Оприлюднення рішення
ТВК про оголошення
початку виборчого
процесу повторних,
проміжних місцевих
виборів в місцевих ЗМІ чи
в інший визначений нею
спосіб (ч.8 ст.15)

– Комісії
–

Списки виборців, ДРВ

Передача відповідними ТВК до ЦВК
Офіційне
відомостей для розміщення на
опублікування ЦВК
офіційному веб-сайті ЦВК про
у газетах "Голос
реєстрацію кандидатів на посаду
України" та
міського голови (ч.7 ст.43)
"Урядовий кур’єр"
переліку
Прийняття ЦВК рішення про надання дозволу
Внесення до районних,
громадських
громадській організації мати офіційних спостерігачів або
міських (міст обл.
організацій, яким
про відмову в наданні такого дозволу (ч.2 ст.66)
значення без районного
надано дозвіл мати
поділу), районних в місті
офіційних
ТВК подань щодо
Подання до відповідних ТВК Центральним органом
спостерігачів на
кандидатур
до складу ДВК
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері місцевих виборах
(ч.4
ст.23)
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян відомостей
(ч.3 ст.66)

Звернення до ЦВК громадської
організації з клопотанням про дозвіл
мати офіційних спостерігачів на
місцевих виборах (ч.1 ст.66)

щодо зареєстрованих місцевих організацій партій
(ч.6 ст.37)

Затвердження ТВК
тексту
виборчих
бюлетенів
для
голосування
у
відповідних
виборчих
округах
(ч.3 ст.74)

Проведення районною,
міською (міста обл.
значення без районного
поділу), районною у місті
ТВК жеребкування щодо
включення кандидатур
до складу ДВК та
утворення відповідних
ДВК (ч.1 ст.23)

Передача органами ведення ДРВ попередніх списків
виборців та запрошень відповідним ДВК (ч.2 ст.30)

ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт сб нд

Надсилання
(доставка)
іменних
запрошень
виборцям
(ч.2 ст.31,
ч.2 ст.77)

Складання
списків
виборців на
спец. ВД
(ч.1 ст.34)

Виготовлення
органами
ведення ДРВ
уточнених
списків
виборців для
звичайних ВД
(ч.1 ст.32)

Отримання
сільською,
селищною, міською
(міста районного
значення) ТВК
виготовлених
виборчих
бюлетенів (ч.1
ст.75)

– Кандидати
– Спостереження

Внесення до ЦВК пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій (ч.1 ст.67)

– Партії
– Бюлетені

Прийняття ЦВК рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (ч.2 ст.67)

Передача
міською,
сільською,
селищною
ТВК
виборчих
бюлетенів
відповідни
м ДВК
(ч.5 ст.75)

Передача
ДВК
уточнених
списків
виборців
для кожної
звичайної
ВД (ч.2
ст.32)

