
Додаток до листа МВС
від___________2020 року №________

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641»

До проєкту Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час
організації та проведення виборів (далі – проєкт Порядку):  

у абзаці першому пункту 5 проєкту Порядку виникають дискусійні
питання, у яких випадках можуть обмежуватися масові зібрання в закритих
приміщеннях;

абзац четвертий пункту 6 проєкту Порядку виключити у зв’язку із тим, що
зазначена норма врегульована статтею 53 «Матеріали передвиборної агітації»
Виборчого кодексу України;

у пункті 11 проєкту Порядку:
абзац 9 виключити у зв’язку із тим, що статтею 62 Виборчого кодексу

України визначено приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для
голосування. Інших окремих приміщень (спеціальні місця) для голосування
законодавством не передбачено;

абзац сьомий виключити;
у абзаці першому пункту 14 проєкту Порядку слова «та перебувають у

приміщеннях виборчої комісії, зобов’язані бути одягненими в захисну маску
(респіратор без клапану видиху) або захисний щиток» замінити словами
«зобов’язані перебувати в приміщеннях виборчої комісії в надягнутих захисній
масці (респіраторі без клапану видиху) та/або спеціальному захисному щитку»;

у пункті 15 проєкту Порядку:
абзац перший викласти в такій редакції: «При організації голосування

виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування, члени
виборчої комісії та особи, які забезпечують виборчий процес, зобов’язані
перебувати в приміщеннях у надягнутих рукавичках, захисній масці
(респіраторі без клапану видиху) та/або спеціальному захисному щитку»;

у абзаці третьому після слів «(крім голосування на спеціальних виборчих
дільницях)» доповнити словами «членами виборчої комісії та особами, які
забезпечують виборчий процес, використані»;

у пункті 16 проєкту Порядку:
абзац перший потребує доопрацювання з метою визначення, який орган або

особа може встановлювати додаткові протиепідемічні заходи;
абзац другий викласти в такій редакції: «Для участі в роботі на спеціальних

виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та вМВС України
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установах виконання покарань, членам дільничних виборчих комісій
рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти обстеження
на визначення специфічних антитіл до SARS-CoV-2 методом імуноферментного
аналізу та брати участь у роботі виборчої комісії за умови отримання
негативного результату»;

У пункті 17 проєкту Порядку:
абзац перший викласти в такій редакції: «Під час роботи агітаційних

палаток працівники, які безпосередньо залучені до роботи в них, зобов’язані
використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори або
захисні маски, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлені самостійно, та
дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог»;

абзац другий та третій виключити у зв’язку з тим, що запропоновані норми
суперечать статті 51 «Форми і засоби передвиборної агітації» Виборчого кодексу
України.

Міністр внутрішніх справ
України Арсен АВАКОВ


