Ukrajinština
Інформація
про спосіб голосування в нових виборах до муніципалітетів
Згідно з § 58 абз. 4 закону № 491/2001 Зб. зак., «Про вибори до муніципалітетів
та про зміну деяких законів», в редакції подальших постанов міністр внутрішніх справ
оголошує нові вибори до муніципалітетів.
Нові вибори до муніципалітетів проводяться в суботу з 7.00 годин
до 22.00 години. Голова дільничної виборчої комісії може закінчити голосування, якщо
проголосували всі виборці, записані в виписку з постійного списку виборців та в
додатки до постійного списку виборців на виборчій дільниці.
Виборцем є громадянин населеного пункту за припущення, що мова йде про
громадянина Чеської Республіки, який хоча б в день виборів досягнув віку мінімально
18 років та на день виборів в цьому населеному пункті є постійно прописаний.
Виборцем є також громадянин іншої держави, який хоча б в день виборів
досягнув віку мінімально 18 років та на день виборів в цьому населеному пункті
постійно прописаний та якому право приймати участь в виборах признає міжнародний
договір, який зобов’язує Чеську Республіку і який був опублікований в Збірнику
міжнародних договорів. На сьогоднішній день таким міжнародним договором
являється Договір про вступ Чеської Республіки до Європейської Унії. Громадяни
держав-членів Європейського Союзу, які задовольняють умови признання виборчого
права, мають право, якщо подадуть заяву про внесення до додатку постійного списку
виборців, приймати участь в виборах до муніципалітету.
Виборче приміщення
В приміщенні для голосування буде на видному місці вивішений виборчий
бюлетень позначений написом „взірець“, заява кандидата про відмову від кандидатури
або уповноваженої особи про відкликання кандидата, якщо він був доручений до 48
годин перед початком виборів; при з’ясуванні результатів виборів голоси віддані
такому кандидатові не враховуються; а також інформація про друкові помилки у
виборчому бюлетені з уведенням правильних даних. У приміщенні для голосування
кожної виборчої дільниці повинен бути закон № 491/2001 Зю зак., «Про вибори до
муніципалітетів та про зміну деяких законів», в редакції подальших постанов, який
повинен бути виборцям на їх вимогу запозичений для ознайомлення.
Голосування
Пред’явлення посвідчення особи та громадянства
Виборець перед приходом до приміщення для голосування пред’явить виборчій
дільничній комісії своє посвідчення особи та докаже громадянство Чеської
Республіки дійсним паспортом або дійсним закордонним паспортом громадянина
Чеської Республіки. Якщо мова йде про іноземця, він повинен після приходу до
приміщення для голосування дільничної виборчої комісії доказати громадянство
держави, громадяни якої мають право приймати участь в виборах на території Чеської
Республіки, посвідчення про дозвіл на проживання, видане згідно з законом №
326/1999 Зб. зак.., «Про перебування іноземців на території Чеської Республіки та про
зміну деяких законів», в редакції подальших постанов.

Якщо виборець не пред’явить необхідні документи для посвідчення
особистості та підтвердження громадянства Чеської Республіки, або громадянства
держави, громадянин якої має право голосувати на території Чеської Республіки,
йому не буде надана можливість приймати участь в голосуванні.
Після запису в виписці зі списку постійних виборців або його додатку виборець
одержить від дільничної виборчої комісії порожній офіційний конверт з офіційною
печаткою.
Виборчий бюлетень
Виборчий бюлетень для виборів до муніципалітету може бути роздрукований з
обох сторін.
В заголовку кожного виборчого бюлетеню вказана назва населеного пункту та
кількість членів муніципалітету, які необхідно вибрати. Кандидати кожної партії, яка
приймає участь в виборах, вказані на спільному виборчому бюлетені в порядку,
визначеному партією, яка приймає участь в виборах, а саме - в окремих обрамлених
колонках, розміщених поряд; якщо це неможливо в зв’язку з великою кількістю
виборчих сторін, колонки продовжуються в наступному рядку. Балотованою стороною
може бути політична сторона, політичний рух, їх коаліція або об’єднання політичних
сторін або політичних рухів та незалежних кандидатів, незалежний кандидат, який
балотується індивідуально або об’єднання незалежних кандидатів. Дані про членство
окремих кандидатів в політичних сторонах або політичних рухах вказані в виборчім
бюлетені скорочено; для інформування виборців на зворотній стороні цього
повідомлення вказані дані скорочення з повними назвами.
На виборчому бюлетені є печатка муніципалітету, який для даного населеного
пункту виконує функцію реєстраційного відомства.
Староста населеного пункту забезпечує роздавання виборчих бюлетенів
виборцям не пізніше як за 3 дні до дня проведення виборів. В випадку, якщо
виборчий бюлетень буде пошкоджений або загублений, виборець може в приміщенні
для голосування попросити дільничну виборчу комісію щоб йому дала новий виборчий
бюлетень.
Заповнення виборчого бюлетеню
Після одержання офіційного конверту або виборчого бюлетеню, виборець зайде
в приміщення, призначене для заповнення виборчого бюлетеню. Якщо виборець не
відправиться до цього простору, йому не буде надана можливість прийняти участь
в голосуванні.
В просторі, призначенім для заповнення виборчих бюлетенів виборець може
заповнити виборчий бюлетень одним з вказаних способів:
1. Хрестиком позначити в квадратику в заголовку колонки перед назвою сторони, яка
приймає участь в виборах тільки одну сторону. Цим віддаєте свій голос кандидатам
цієї виборчої сторони в порядку згідно з виборчим бюлетенем в кількості, яка
складає кількість членів муніципалітету, яку необхідно вибрати в населеному
пункті.
Якщо таким чином буде відмічено більше ніж одна виборча сторона, такий
голос буде недійсний.
2. Позначити в рамках перед іменами кандидатів хрестиком того кандидата, за якого
голосує, з будь-якої виборчої сторони, але максимально стільки кандидатів, скільки
членів муніципалітету необхідно вибрати. Кількість членів муніципалітету, яку
необхідно вибрати в населеному пункті, вказана в заголовку виборчого бюлетеню.
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Якщо таким чином буде відмічено більше кандидатів, ніж вказана кількість,
такий голос буде недійсний.
Крім того, обидва способи, описані в попередніх пунктах, можна комбінувати
таким чином: можна позначити хрестиком одну виборчу сторону а далі в рамці
перед прізвищем кандидата – кандидатів інших сторін, за яких голосує, а то в
різних окремих колонках, в яких вказані інші виборчі сторони. В цьому випадку
голос віддається окремо позначеним кандидатам. З позначеної виборчої сторони
дається голос залежно від порядку у виборчому бюлетені тільки стільком
кандидатам, скільки залишається до кількості вибраних членів муніципалітету.
Якщо напр. має бути вибрано 11 членів муніципалітету та є позначена виборча
сторона з 11 кандидатами та крім того 5 кандидатів індивідуально з колонок інших
виборчих сторін, позначеній виборчій стороні надається 6 голосів, а то для
кандидатів на перших шести місцях.
Якщо таким чином буде відмічено більше ніж одна виборча сторона або
більше кандидатів, ніж вказана кількість, такий голос буде недійсний.

Якщо виборець не позначить у виборчому бюлетені ані виборчу сторону, ані
одного з кандидатів, виборчий бюлетень не вкладе до офіційного конверту,
виборчий бюлетень розірве або вкладе до офіційного конверту декілька виборчих
бюлетенів того ж муніципалітету, його голос буде недійсний.
Спосіб голосування
Після того як виборець покине простір, призначений для заповнення виборчого
бюлетеню він голосує таким чином: офіційний конверт вкладе перед дільничною
виборчою комісією в урну для голосування.
Кожен виборець голосує особисто, заміщення не дозволяється. З виборцем,
який не може сам заповнити виборчий бюлетень в зв’язку з фізичним недостатком або
не може читати чи писати, в просторі, призначенім для заповнення виборчих
бюлетенів, може знаходитися інший виборець, але в жодному випадку це не може бути
член дільничної виборчої комісії, який заповнить та вкладе в офіційний конверт за
нього виборчий бюлетень, а в випадку необхідності офіційний конверт вкладе до урни
для голосування.
Голосування до переносної урни для голосування
Виборець може з важливих причин, головним чином з причин, пов’язаних зі
станом його здоров’я, подати заяву в муніципалітет та в день виборів до дільничної
виборчої комісії про дозвіл голосування за межами виборчого приміщення, але тільки
на території району, де знаходиться постійна виборча дільниця, для якої була дільнична
виборча комісія створена. В такому випадку дільнична виборча комісія відправить до
виборця 2 своїх члени з переносною урною для голосування, офіційним конвертом та
виборчими бюлетенями.
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