Відділ ведення Державного реєстру виборців 
Начальник – Кошова Вікторія Вікторівна.
Адреса: просп. Маяковського, 29, каб. 119, 120, 121, 136.
Телефони: 548-23-42; 546-01-83; 546-55-17; 515-94-91; 546-54-74.
Е-пошта: drv_drda@ukr.net
Розклад роботи: пн.-чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45
Обідня перерва: з 13.00 до 13.45.
Основні функції:
 
1. Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають право голосу на виборах різних рівнів.
Відділ ведення Державного реєстру виборців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації створений відповідно до Закону України «Про Державний реєстр виборців» розпорядженням голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21 вересня 2007 року №1405.
Станом на 20.04.2018 у Деснянському районі міста Києва 286 466 виборців.
Відомості про виборчі дільниці на постійній основі
 
2. Основні завдання відділу
·       ведення персоніфікованого обліку виборців, що проживають або перебувають на території Деснянського району міста Києва;
·       складання та уточнення списків виборців для виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.
Перевірка своїх даних у реєстрі виборців.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=KAZkm4LHcdA&feature=youtu.be
3. ВИБОРЦЯМ
3.1. Включення до реєстру 
3.2. Тимчасова зміна місця голосування
Якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями виборець у день виборів не може перебувати за зареєстрованим місцем проживання, то для того, щоб проголосувати, він може тимчасово (на період проведення виборів чи референдуму) змінити місце голосування.
Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси
За мотивованим зверненням виборця орган ведення Державного реєстру виборців може тимчасово змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси.
До органу ведення Реєстру, необхідно подати Заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця із зазначенням дільниці чи адреси, за якою виборець бажає проголосувати.
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
До таких документів можна віднести: довідку з місця роботи, довідку з місця навчання, копію документа, який підтверджує право власності або оренди на житло, яке знаходиться за місцем, де виборець хоче проголосувати та інші. Перелік таких документів не є вичерпним.
При поданні заяви громадянин повинен пред’явити паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).
Для виборців, виборча адреса (зареєстроване місце проживання) яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької чи Луганської області, встановлено особливий порядок тимчасової зміни місця голосування: документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування, такі виборці можуть не додавати до заяви.
Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів чи всеукраїнського референдуму на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Якщо виборець, який проживає в Україні, та перебуватиме в день виборів за її межами, може звернутися з заявою про тимчасову зміну місця голосування до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах, всеукраїнському референдумі на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Увага! Громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному багатомандатному окрузі та отримує лише бюлетень для голосування у вказаному окрузі.
Роз’яснювальна інформація з найбільш актуальних питань, що стосується тимчасової зміни місця голосування
Куди звертатися із заявою про тимчасову зміну місця голосування?
Якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами України і на день голосування такий виборець перебуватиме на її території, заява подається до:
органу ведення Державного реєстру виборців за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку виборець просить визначити місцем його голосування, або органу ведення Державного реєстру виборців в Міністерстві закордонних справ України.
Якщо виборець проживає чи перебуває в Україні і має намір голосувати в іншій державі, заява подається до:
органу ведення Державного реєстру виборців за виборчою адресою заявника або органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.
Якщо виборець проживає чи перебуває за межами Україні і має намір голосувати в іншій іноземній державі, заява подається до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.
Чим може бути мотивовано заяву про тимчасову зміну місця голосування?
Законом України «Про Державний реєстр виборців» (стаття 7) передбачає, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинна бути мотивованим. Зокрема, це може бути робоче відрядження, фактичне проживання не за зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному пункті або державі, перебування в санаторії.
Указане в заяві мотивування повинно підтверджуватися документами (копіями документів), які додаються до неї. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Увага! Виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.
Які документи є достатніми для мотивування заяви про тимчасову зміну місця голосування?
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Такими документами, наприклад, можуть бути: документ про відрядження, довідка з місця навчання, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо.
Чи можливо подати заяву про тимчасову зміну місця голосування шляхом надсилання її поштою?
Ні. Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Державного реєстру виборців особисто. При поданні заяви про тимчасову зміну місця голосування громадянин пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).
У разі призначення повторного голосування чи потрібно знову змінювати місце голосування?
Так, необхідно. Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси забезпечує включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці одноразово – на день голосування (на конкретну дату). Тобто у разі призначення повторного голосування з виборів Президента України виборцям, які перебуватимуть не за своєю виборчою адресою та бажатимуть проголосувати, потрібно повторно звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо тимчасової зміни місця голосування вже на дату проведення повторного голосування.
Чи може орган ведення Державного реєстру виборців тимчасово змінити місце голосування виборцю, який не має зареєстрованого місця проживання?
Процедура тимчасової зміни місця голосування передбачає зміну виборчої дільниці для голосування, до якої виборець відноситься на підставі відомостей про його виборчу, на іншу виборчу дільницю, на яку він просить тимчасово змінити йому місце голосування. Для проведення таких змін у виборця повинна бути визначена виборча адреса, яка зазначатиметься у списку виборців. У випадку звернення до органу ведення Державного реєстру виборців виборця, в якого немає зареєстрованого місця проживання, йому пропонується визначити свою виборчу адресу за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або звернувшись до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого проживання.
Чи може орган ведення Державного реєстру виборців тимчасово змінювати місця голосування виборцям на місцевих виборах?
Не може. Частиною сьомою статті 30 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" встановлено, що положення частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (щодо тимчасової зміни місця голосування) на місцевих виборах не застосовується.
Чи можливо тимчасово змінити місце голосування на дільницю, яка не входить до меж одномандатного виборчого округу, до якого виборець відноситься за своєю виборчою адресою?
Орган ведення Реєстру може тимчасово, на період проведення чергових і позачергових виборів народних депутатів України, змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю, в тому числі поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець відноситься на підставі відомостей Реєстру про його виборчу адресу.
Увага!  Громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному багатомандатному окрузі та отримує лише бюлетень для голосування у вказаному окрузі.
Яким чином тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси впливає на реалізацію права голосу під час проведення виборів народних депутатів України?
У разі тимчасової зміни місця голосування в межах відповідного одномандатного виборчого округу, виборець має право голосу як у загальнодержавному багатомандатному так і у відповідному одномандатному виборчому окрузі.
У випадку якщо виборцю тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого він віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, такий виборець має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та отримує лише бюлетень для голосування у вказаному окрузі.
З якого часу виборець вправі звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про тимчасову зміну місця голосування?
Заява про тимчасову зміну місця голосування може бути подана виборцем до органу ведення Державного реєстру виборців з дня початку виборчого процесу з відповідних виборів.
3.3. Зміна персональних даних
Відповідно до статті 20 Закону України «Про державний реєстр виборців» кожен виборець у разі зміни його персональних даних, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру.
Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.
Заяви
1.               Форма заяви виборця щодо зміни його ідентифікаційних персональних даних
2.               Форма заяви виборця, який проживає на території України, щодо зміни його виборчої адреси
3.               Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси
3.4. Здійснення публічного контролю
Відповідно до статті 21 Закону України «Про Державний реєстр виборців» виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.
Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред'явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Також, у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
1.    За його власною виборчою адресою (крім виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання та який відбуває покарання у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі) - щодо персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження) усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
2.    За назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни – кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.
3.5. Виборцям за кордоном
Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування щодо свого включення до Реєстру, зміни своїх персональних даних або щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі.
Як дізнатися про місцезнаходження закордонних виборчих дільниць, а також про час і місце голосування?
Для проведення голосування на виборах у закордонному виборчому окрузі використовуються закордонні виборчі дільниці, утворені Центральною виборчою комісією на постійній основі. Крім того, Міністерство закордонних справ України та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах відомості про час і місце голосування та про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць.
Виборцям, включеним до попередніх списків виборців на закордонних виборчих дільницях, не пізніш як за десять днів до дня голосування надсилаються або доставляються в інший спосіб іменні запрошення на вибори, якими повідомляється про адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, час і місце голосування.
Які умови для голосування на виборах за межами України?
Для того, щоб виборцю реалізувати своє право голосу за межами України необхідно:
бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, яка знаходиться на території відповідної іноземної держави;
прибути на відповідну закордонну виборчу дільницю в день голосування з 8 до 20 години (за місцевим часом);
мати при собі документ, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт).
На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
Хто включається до списку виборців на закордонній виборчій дільниці?
До списку виборців на закордонній виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які за своєю виборчою адресою згідно з даними Державного реєстру виборців, відносяться до цієї закордонної виборчої дільниці.
Яким чином поновлюються дані про виборців, які перебувають або проживають за кордоном?
Відомості про виборців, які проживають або перебувають за межами України, до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України подають керівники закордонних дипломатичних установ України, а також Міністерство оборони України (стосовно виборців, які прибули до військової частини, дислокованої за межами України). Такі відомості подаються щомісячно (а також напередодні складання попередніх та уточнених списків виборців), зокрема, на підставі даних консульського обліку.
Як мені проголосувати, якщо я проживаю за кордоном, але не перебуваю на консульському обліку?
У випадку, якщо виборець який проживає за кордоном не стоїть на консульському обліку, закордонна дипломатична установа України може не володіти інформацією про його перебування на території відповідної іноземної держави.
Такому виборцю для включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці необхідно завчасно (однак, враховуючи процедуру виготовлення уточнених списків виборців, не пізніш як за п’ять днів до дня голосування) змінити свою виборчу адресу, особисто звернувшись з відповідною заявою до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування за межами України. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. Якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються. Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).
Чи можливо включитися до списку виборців у день голосування?
Ні, неможливо. Законом України "Про вибори народних депутатів України" не передбачено можливості включення дільничною виборчою комісією закордонної виборчої дільниці громадян України до списку виборців на такій виборчій дільниці у день голосування.
Як я можу ознайомитись зі списком виборців на закордонній виборчій дільниці?
Для закордонної виборчої дільниці складаються попередній та уточнений списки виборців. Попередній список виборців передається дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за десять днів до дня голосування. Наступного дня після отримання попереднього списку виборців він надається для загального ознайомлення. Кожний громадянин має право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні відповідної виборчої комісії та перевірити правильність внесення до нього відомостей. Перелік закордонних виборчих дільниць розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії (округи, дільниці).
Що робити, якщо я виявив неправильності у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці?
У разі виявлення виборцем неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці (у тому числі щодо невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб) він має право особисто подати дільничній виборчій комісії відповідну заяву, до якої додаються необхідні документи (копії документів).
Заява про уточнення попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці викладається в довільній формі. Така заява може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня виборів.
Як узяти участь у голосуванні на виборах народних депутатів України або Президента України  виборцю, який проживає в Україні, але в день їх проведення перебуватиме за її межами?
Виборець, який проживає в Україні, але на день їх проведення перебуватиме за кордоном, може бути включений до списку виборців на закордонній виборчій дільниці такими шляхами:
1.               Шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Заява про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси подається виборцем, який проживає в Україні та перебуватиме в день позачергових виборів народних депутатів України за її межами, органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. 
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси (довідка про відрядження, довідка з місця навчання, проїзні документи тощо). У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
 Примірний зразок заяви виборця про тимчасову зміну місця голосування розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (тимчасова зміна місця голосування). Інформацію про адреси та номери телефонів органів ведення Державного реєстру виборців розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців.
2.              Шляхом включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці або зміни виборчої адреси. Такий шлях рекомендується тим виборцям, які перебувають або проживають за кордоном тривалий час.
Заява про включення до списку виборців подається виборцем особисто до відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня виборів. До зазначеної заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у громадянина права голосу та його проживання або перебування на день проведення голосування на виборах в межах відповідної закордонної виборчої дільниці. Перелік закордонних виборчих дільниць розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії (округи, дільниці). Заява щодо зміни виборчої адреси подається виборцем особисто до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування за межами України. Таку заяву необхідно подавати завчасно (враховуючи процедуру виготовлення уточнених списків виборців, але не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.  До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. Якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються. Форма заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).
Увага! Включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці в порядку уточнення списку передбачатиме зміну його виборчої адреси, а тому такому виборцю у разі повернення в Україну необхідно звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого проживання на території України щодо зміни виборчої адреси, яка визначається за зареєстрованим місцем проживання в Україні.
Як проголосувати виборцю, який проживає за межами України, але на день їх проведення перебуватиме в Україні?
Виборець, який проживає за межами України, але на день проведення виборів перебуватиме на її території, для реалізації свого права голосу може бути включеним до списку виборців на звичайній виборчій дільниці в Україні шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Виборець, який проживає за межами України та перебуватиме в день виборів на її території, подає заяву про тимчасову зміну місця голосування (без зміни виборчої адреси):
до органу ведення Державного реєстру виборців за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням звичайної виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, або до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України.
До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.
У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Таку заяву необхідно подати завчасно, але не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.
Примірний зразок заяви виборця про тимчасову зміну місця голосування розміщено на офіційному сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (тимчасова зміна місця голосування). Інформацію про адреси та номери телефонів органів ведення Державного реєстру виборців розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців.
Увага! Звертаємо особливу увагу, що отримати виборчий бюлетень на території України можна лише пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.
Як проголосувати виборцю, який проживає за межами України та на день їх проведення перебуватиме в іншій іноземній державі?
Виборець, який проживає за межами України та на день їх проведення тимчасово перебуватиме на території іншої іноземної держави, для реалізації свого права голосу на виборах народних депутатів України може бути включений до списку виборців на закордонній виборчій дільниці іншої іноземної держави такими шляхами:
1.      Шляхом тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.
Такий шлях включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці рекомендується у разі, якщо громадянин України перебуватиме на території іншої іноземної держави не тривалий період.
Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах на іншу закордонну виборчу дільницю може бути подана виборцем особисто до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси (довідка про відрядження, довідка з місця навчання, проїзні документи тощо). У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Державного реєстру виборців для перевірки вірності цих копій. Інформація про адресу та номери телефонів органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України розміщена на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі Державний реєстр виборців.
2.  Шляхом включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці в іншій іноземній державі або зміни виборчої адреси. Заява про включення до списку виборців подається виборцем особисто до відповідної дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. До зазначеної заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують наявність у громадянина права голосу та його проживання або перебування на день проведення голосування в межах відповідної закордонної виборчої дільниці.
Увага! Включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці іншої держави в порядку уточнення списку передбачатиме зміну його виборчої адреси, а тому такому виборцю після повернення необхідно звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України із заявою щодо зміни виборчої адреси на адресу свого постійного проживання.
Які документи є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці?
Документами, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонній виборчій дільниці є виключно:
– паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
– дипломатичний паспорт;
– службовий паспорт.
 
На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.
Які документи необхідні для отримання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці?
Документами, які є підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборчій дільниці є виключно:
-                 паспорт громадянина України, або, військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби), або тимчасове посвідчення громадянина України.
Чи можливо отримати виборчий бюлетень на виборчій дільниці, яка розташована на території України, на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон?
Ні, отримати виборчий бюлетень на звичайній виборчій дільниці на території Україні за таким паспортом не можливо. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є підставою для отримання виборчого бюлетеня виключно на закордонних виборчих дільницях.
Які документи повинні бути додані виборцем до заяви про тимчасову зміну місця голосування або про включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці?
До відповідної заяви можуть бути додані будь-які документи, однак які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця та підтверджують проживання або перебування виборця на день проведення голосування з виборів народних депутатів України в межах закордонної виборчої дільниці. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.
Такими документами можуть бути:
	довідки про навчання або з місця роботи;

посвідчення про закордонне відрядження;
проїзні документи;
тощо.
Як перевірити зміст своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців?
Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати письмовий запит щодо змісту його персональних даних у Реєстрі до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Крім того, перевірити своє включення до Державного реєстру виборців можна за допомогою он-лайн сервісу Особистий кабінет виборця.
Який порядок зміни виборчої адреси виборцю, який проживає чи перебуває за межами України?
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, в разі зміни його персональних даних, зокрема виборчої адреси, може особисто звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру. Форму заяви виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси розміщено на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі "Державний реєстр виборців" (зміна персональних даних).
Чи можу я перебуваючи за кордоном використати електронну пошту для відправки заяви про зміну виборчої адреси?
Ні, в разі зміни персональних даних виборця, зокрема виборчої адреси, виборець може особисто звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі.
4. Для перевірки он-лайн необхідно виконати наступні дії:
1.    Необхідно зайти на сайт «Державний реєстр виборців» (www.drv.gov.ua) та натиснути екран «Особистий кабінет виборця».
2.    Зареєструватися, вказавши свою електронну адресу.
3.    Заповнити відповідні поля для формування запиту.
Звертаємо увагу! Всі занесені в поля дані повинні відповідати даним у паспорті. Дані вказані при реєстрації, автоматично переносяться до пошукової форми при формуванні запитів до бази даних.
Відповідь на запит буде надіслана на Вашу електронну пошту через 2-3 робочі дні із зазначенням наявності виборця в Державному реєстрі виборців, номера виборчої дільниці та її місцезнаходження.
Кількість запитів обмежена - не більше одного запиту за добу.
У разі відсутності виборця в Державному реєстрі виборців або наявності розбіжностей з даними, вказаними запитувачем, та інформацією, що значиться в Державному реєстрі виборців, надійде повідомлення із запрошенням звернутися до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання.
5. Зразки заяв для звернення до виборчих комісій
1. Заява виборця, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, щодо забезпечення його права голосування за місцем перебування;
2. Заява виборця, стосовно якого у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватись, про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
3. Заява виборця про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці;
6. Законодавство
	Закон України «Про місцеві вибори»
	Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
	Закон України «Про вибори народних депутатів України»
	Закон України «Про Державний реєстр виборців»
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Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців
Нечай Рената Володимирівна
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