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ПОСТАНОВА
м. Київ
8 серпня 2020 року № 164
Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування,
нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для
голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними
засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними
цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та
територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету
України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення
відповідних виборів
З метою забезпечення належних умов роботи окружних і дільничних виборчих комісій з
виборів Президента України та з виборів народних депутатів України, територіальних і
дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад,
сільських, селищних, міських голів (далі – місцеві вибори), а також організації
голосування на виборчих дільницях відповідно до частини п’ятої статті 27, частин першої,
сьомої статті 28, частин третьої, четвертої статті 31, частин десятої, одинадцятої статті 33,
пунктів 1, 3 частини першої статті 61, статті 62,пунктів 3, 20 частини другої статті 86,
частин першої, третьої, п’ятої, сьомої статті 91, статті 116, пунктів 4, 19 частини другої
статті 143, частин першої, третьої, п’ятої, сьомої статті 148, статті 171, пунктів 3, 10
частини першої статті 205, частин першої, третьої, п’ятої, сьомої статті 210, статті 246
Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 13 статті 17 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити:
вимоги до приміщень окружних виборчих комісій з виборів Президента України та з
виборів народних депутатів України (додаток 1);
вимоги до приміщень територіальних виборчих комісій з місцевих виборів (додаток 2);
вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування та
нормативи їх облаштування (додаток 3);
перелік та норми забезпечення окружних і дільничних виборчих комісій з виборів
Президента України та з виборів народних депутатів України транспортними засобами,
засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними
цінностями (додаток 4);
перелік та норми забезпечення територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих
виборів транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем,
оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями (додаток 5);
види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними виборчими
комісіями з виборів Президента України, з виборів народних депутатів України за рахунок
коштів Державного бюджету України, виділених для організації підготовки і проведення
відповідних виборів (додаток 6);
види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися територіальними виборчими
комісіями з місцевих виборів за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету,
отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного
місцевого бюджету, виділених для організації підготовки і проведення місцевих виборів

(додаток 7).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:
від 19 січня 2012 року № 5 "Про Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та
приміщень для голосування" в частині організації підготовки та проведення виборів
Президента України, чергових, позачергових виборів народних депутатів України;
від 26 січня 2012 року № 18 "Про вимоги до приміщень окружних виборчих комісій з
виборів народних депутатів України, норми забезпечення виборчих комісій обладнанням,
інвентарем, транспортними засобами і засобами зв’язку, оргтехнікою, іншими
матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за
рахунок коштів Державного бюджету України" в частині організації підготовки та
проведення чергових, позачергових виборів народних депутатів України;
від 10 серпня 2015 року № 161 "Про нормативні вимоги до приміщень територіальних і
дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад,
сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ і приміщень для голосування,
перелік та норми забезпечення цих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку,
обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види робіт і
послуг, які територіальні виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів
відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету
України, чи коштів відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку і
проведення місцевих виборів";
від 27 травня 2019 року № 904 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої
комісії від 26 січня 2012 року № 18" у частині організації підготовки та проведення
чергових, позачергових виборів народних депутатів України.
3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, Міністерству
оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я
України, Міністерству юстиції України, обласним, Київській міській державним
адміністраціям, обласним, Київській міській радам для використання в роботі та
доведення до відома відповідних місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів
сільських, селищних, міських (у містах, де не утворено районних у місті рад), районних у
містах рад або органів (посадових осіб), які відповідно до закону здійснюють їх
повноваження, територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, дільничних виборчих
комісій після їх утворення (сформування нового складу).
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
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