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Під час проведення виборів важливим залишається забезпечення право-
порядку та дотримання визначених нормативно-правовими актами процедур 
на всіх стадіях виборчого процесу. Під час проведення виборів на поліцейсь-
ких покладається відповідальність забезпечення проведення виборчої компанії 
на належному в демократичній країні рівні законності та безпеки. Під час про-
ведення виборів позиція поліцейських повинна забезпечувати рівні права та 
безпеку для кожного, адже Національна поліція України завжди повинна зна-
ходитися поза політикою та відповідати законам, тому, що на неї покладена 
функція забезпечення безпеки громадян та законність виборчого процесу.

Розкриваючи питання нормативно-правового регулювання транспорту-
вання бюлетенів до виборчої дільниці, в нашому дослідженні, акцентовано 
увагу саме на процедурах в яких, під час виборів, задіяні працівники Націо-
нальної поліції, а саме: транспортування виборчих бюлетенів від окружної 
виборчої комісії (далі-ОВК) до дільничних виборчих комісій (далі-ДВК), за-
безпечення збереження виборчих бюлетенів у приміщенні ДВК до дня голо-
сування та охорона виборчої документації, в тому числі і бюлетенів членами 
ДВК до ОВК після підрахунку голосів на виборчій дільниці.

Транспортування виборчих бюлетенів, після їх отримання  членами ДВК 
від ОВК здійснюється до приміщення ДВК з обов’язковим супроводом полі-
цейського, на якого, відповідно до ст. 30 Закону України про Національну 
поліцію [2], покладений обов’язок охорони. Поліцейський супроводжує тра-
нспортування бюлетенів в одному транспортному засобі з членами комісії, а 
у випадку відмови надати йому місце, негайно повідомляє про це оператив-
ного чергового. Важливо зазначити, що процедура транспортування бюлете-
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нів має чітке нормативно-правове регулювання, що дає змогу всім виконав-
цям процесу уникнути правопорушень. Якщо під час транспортування бюле-
тенів поліцейський виявить порушення процедури, йому слід негайно пові-
домити про це оперативного чергового, проінформувати членів ДВК про по-
рушення, у разі потреби, встановити учасників та очевидців та викликати до-
датковій наряд поліції. Для більш детального розуміння, процедури транспо-
ртування бюлетенів, вважаємо за необхідне розкрити основні її стадії. ОВК 
перед днем голосування передає бюлетені в упаковці трьом членам ДВК на 
своєму засіданні, при цьому, члени комісії обов’язково повинні мати при собі 
посвідчення члена комісії та рішення комісії, відповідно до якого вони упов-
новажуються на здійснення транспортування бюлетенів. Членам ДВК пови-
нен бути переданий витяг з протоколу, засвідчений печаткою ОВК, в якому 
зазначається номер дільниці та кількість переданих виборчих бюлетенів на 
виборчу дільницю, прізвища та підписи членів ДВК, які прийняли виборчі 
бюлетені. Важливо, зазначити, що після транспортування  бюлетенів до при-
міщення ДВК розпочинається засідання по їх прийманню. Під час проведен-
ня засідання поліцейський перебуває поза межами приміщення в якому про-
водиться засідання. Після приймання виборчих бюлетенів вони зберігаються 
у приміщенні ДВК у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується 
стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії 
та печатки комісії та до дня голосування постійно перебуває під охороною 
поліцейського [5]. 

Опечатаний сейф (металева шафа) із виборчими бюлетенями відкрива-
ється на підготовчому засіданні ДВК в день голосування.

Після завершення голосування та складання протоколу про підрахунок 
голосів виборців та завершення підсумкового засідання комісії, поліцейські 
охороняють виборчу документацію під час транспортування до ОВК. Вибор-
ча документація  під час транспортування не може доставлятися у інше місце 
ніж до приміщення ОВК. Передача запакованих виборчих документів ДВК 
(бюлетені, про підрахунок голосів) відбувається виключно на засіданні ОВК. 
Після прибуття до приміщення  ОВК поліцейський залишається з членами 
комісії до прийняття комісією від ДВК. Поліцейський зобов’язаний реагува-
ти на спроби членів ДВК вносити зміни виборчої документації [6].

До прикладів порушення процедури транспортування бюлетенів можна 
віднести: присутність в транспортному засобі сторонніх людей; здійснення 
транспортним засобом зупинки по дорозі від ОВК до ДВК; змінення транс-
портного засобу по дорозі; супроводження невідомим транспортом авто з 
бюлетенями; особи фізично перешкоджають транспортуванню або погрожу-
ють членам ДВК, пошкодження пакетів з виборчою документацією.

Підсумовуючи вищевикладене, важливо акцентувати увагу, на тому, що 
проведення чесних виборів – це не лише елемент зміцнення нашої держави, а 
й демонстрація вільної, демократичної та сильної країни. Під час проведення 
виборів на Національну поліцію України покладається  відповідальність за 
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захист конституційних прав та свобод людей, фундаментальним з яких є пра-
во на вільне і демократичне волевиявлення під час виборів з обрання органів 
державної влади. Транспортування бюлетенів це одна із важливих процедур 
під час проведення виборів і роль поліції під час здійснення цієї процедури  
складно переоцінити, адже саме поліцейські повинні реагувати на всі пору-
шення виборчого законодавства.

__________________
1. Конституція України від 28.06.1996  № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України, № 30, ст. 141;
2. Про національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015р. // Відомості Верхов-

ної Ради України.- 2015.- № 40-41, ст. 379; 
3. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011р. 

(в редакції від 18 жовтня 2019 р.). // Відомості Верховної Ради України. – 2011р. - № 10-
11, ст. 73;

4. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р.( в редакції 
від 22 лютого 2019р.). // Відомості Верховної Ради України. – 1999р. - № 14, ст.81;

5. Про Порядок передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів народних 
депутатів України: Постанова від 17 червня 2019р. //  Центральна виборча комісія. 2019. -
№ 1040;

6. Про Порядок передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів Президе-
нта України: Постанова від 20 лютого 2019р. // Центральна виборча комісія. 2019. - № 352. 

Рец В.В.,
курсант факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування 
Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ

Науковий керівник:
Христова Ю.В.,

доцент кафедри  теорії 
та історії  держави і права 

Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх, 

кандидат юридичних наук, доцент

ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ

Останнім часом українське кримінальне процесуальне законодавство ак-
тивно оптимізується, намагаючись відповідати сучасним міжнародним вимо-
гам стосовно розвитку нових процесуальних інститутів, а також удоскона-


