ПОСІБНИК ДЛЯ ВИБОРЦІВ ПРОВІНЦІЇ САСКАЧЕВАН
ПРОВІНЦІЙНІ ВИБОРИ 4 КВІТНЯ 2016 РОКУ

ПРО ПОСІБНИК
В цьому посібнику даються відповіді на питання щодо процесу голосування
у провінції. В ньому міститься інформація про те, хто може голосувати, де і
коли, а також які потрібно мати зі собою документи для посвідчення особи.
Посібник можна отримати іншими мовами та в інших форматах на веб-сайті:
elections.sk.ca або зателефонувавши
за номером: 1.877.958.8683.
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ПРО ПРОВІНЦІЙНІ ВИБОРИ
За нашою виборчою системою відносної більшості кожен мешканець
провінції Саскачеван, який має право голосувати, може віддати один
голос за одного з кандидатів, що балотуються в його виборчому
окрузі (для визначення виборчого округу в різних провінціях можуть
використовуватися різні терміни — “constituency”, “electoral district”,
“electoral division”, а на федеральному рівні — “riding” ). У кожному
виборчому окрузі кандидати змагаються за те, аби стати депутатом
Законодавчих зборів (MLA). Перемагає той кандидат, котрий отримав
найбільше голосів. В цілому у провінції Саскачеван політична партія
з найбільшою кількістю обраних кандидатів стає урядом, а лідер
партії — прем’єром.
З метою проведення прийдешніх загальних виборів 4 квітня провінція
Саскачеван буде поділена на 61 виборчий округ, що на три округи
більше, ніж під час загальних
WHERE TO VOTE виборів 2011 року. Ймовірніше за
все межі вашого виборчого округу
SEARCH
після останніх виборів змінилися.
На нашому веб-сайті є інтерактивна
карта, з допомогою якої ви можете
знайти, де вам потрібно голосувати. Просто введіть свою адресу,
після чого з’явиться інформація про ваш виборчий округ. Більше
довідатися можна на веб-сайті: elections.sk.ca/wheretovote.
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ХТО МОЖЕ ГОЛОСУВАТИ
Голосувати на провінційних виборах 4 квітня можуть:

•

громадяни Канади;

•

особи, котрим виповнилося 18 років;

•

мешканці Саскачевана, котрі на момент
проведення виборів проживають у провінції
щонайменше шість місяців.

ГОЛОСУВАННЯ СТУДЕНТАМИ АБО ОСОБАМИ,
ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
На виборах мають право голосувати мешканці
Саскачевана, які на теперішній час навчаються за
межами провінції, як і студенти з інших провінцій, що
нині навчаються в Саскачевані.
На виборах мають право голосувати мешканці
провінції, які проходять військову службу у Збройних
силах Канади за її межами, а також члени їхніх
сімей зі Саскачевана. Особи з інших провінцій,
що проходять військову службу у Збройних силах
Канади на території Саскачевана, та члени їхніх
сімей мають право голосувати також.
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ПРАВА ВИБОРЦЯ
Усі виборці, які можуть голосувати, мають право:
•

попросити про допомогу поставити відмітку в бюлетені у разі неспроможності зробити це
власноруч;

•

попросити працедавця відпустити їх на три години поспіль з роботи для голосування, якщо
в їхньому робочому графіку немає трьох вільних годин поспіль протягом робочого часу
виборчих пунктів;

•

бути внесеними до списку виборців;

•

скасувати свій бюлетень і зафіксувати його як такий;

•

скористатися допомогою усного перекладача;

•

зберігати свій голос у таємниці;

•

попросити новий бюлетень у разі випадкового пошкодження чи псування вже отриманого;

•

попросити надати вказівки щодо того, як ставити відмітку і складати бюлетень;

•

попросити проголосувати відразу за межами виборчого пункту, якщо виборець фізично не в
змозі увійти в приміщення виборчого пункту;

•

перевірити власну інформацію у списку виборців і у разі потреби подати заяву для внесення
виправлень;

•

проголосувати, якщо виборець стоїть в черзі у виборчому пункті, а робочий час закінчився;

•

проголосувати приватно і безперешкодно.
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РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
Список виборців — це перелік зареєстрованих виборців у кожному з
61 виборчого округу Саскачевана. Якщо заздалегідь подбати про те,
щоб ви були в цьому списку, вибори пройдуть легко та швидко.
Якщо ви — зареєстрований виборець, у вас є право перевірити
власні дані у списку, починаючи від сьогодні, і до 23 березня. До 22
березня власні дані можна перевірити, зателефонувавши за номером
1.877.958.8683, завітавши на наш веб-сайт або особисто зайшовши
на окружну виборчу дільницю. 23 березня дані можна перевірити
тільки особисто на виборчій дільниці.
Якщо вас немає у списку, зареєструватися через інтернет або
телефоном можна лише до 22 березня.
Якщо вас немає у списку після 23 березня, проголосувати все
ще можна, зареєструвавшись особисто під час попереднього
голосування з 29 березня по 2 квітня або в день виборів 4 квітня.
Не забудьте взяти зі собою документ, що посвідчує вашу особу!
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МОЯ ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ВИБОРЦЯ (VIC)
Невдовзі після оголошення виборів (або так званого розпорядження
провести вибори) всі зареєстровані виборці отримають поштою
інформаційну картку виборця (VIC). У ній повідомляється про те, де і
коли слід голосувати. Якщо за вашою адресою проживає більше ніж
один зареєстрований виборець, в картці будуть зазначені імена усіх
зареєстрованих виборців. Якщо ви не отримали інформаційної картки
виборця, швидше за все вас немає у списку виборців.
Якщо всі дані в інформаційній картці вірні, ви зареєстровані для
голосування. Більше вам нічого не потрібно робити, і жодних інших дій
від вас не вимагається (окрім як проголосувати).
Якщо ви виявили помилку в написанні вашого імені чи адреси або
взагалі не отримали інформаційної картки до 18 березня, зателефонуйте
за номером 1.877.958.8683.
Інформаційна картка виборця надсилається поштою на початку
березня.
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This Voter Information Card (VIC) is for:

John Sample
4321 Long Street
P.O.Box 123

Bring this Voter Information Card with you to vote.
Constituency:
Polling Division:

Name Goes Here
Name Goes Here
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If this information
is not correct, update
it online at:
elections.sk.ca
or call:
1-877-958-8683.

Advance Voting Days You may vote at any one of the following locations on these dates and times
Tuesday March 29, 2016
Wednesday March 30, 2016
Thursday March 31, 2016
Friday, April 1, 2016
3 p.m. to 10 p.m. CT
Saturday, April 2, 2016
Noon to 7 p.m. CT

Election Day
Monday, April 4, 2016
9 a.m. to 8 p.m. CT

Saskatoon Silver Spring Willow Grove
403 Silverwood Road, Saskatoon
St. Angela School
302 Russell Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
Silverwood Heights School
403 Silverwood Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
Brownell School
247 Russell Road, Saskatoon
St. Angela School
302 Russell Road, Saskatoon
You vote at
Martensville High School
1 Any Street
1234567

СПОСОБИ ГОЛОСУВАННЯ
Голосування в день виборів 4 квітня — це лише один зі
способів віддати свій голос. Якщо в день виборів ви не вдома
чи зайняті, є й інші способи проголосувати.
ГОЛОСУВАННЯ В ДЕНЬ ВИБОРІВ
4 квітня — день виборів, останній день голосування і день, коли ми підраховуємо
бюлетені. Години для голосування: з 9 a.m. до 8 p.m. за центральним часом.
Кожен виборець голосує у визначеному місці. Дізнатися про нього можна з
надісланої вам Інформаційної картки виборця (VIC). Також ця інформація
доступна на нашому веб-сайті: elections.sk.ca або за нашим номером телефону.
ПОПЕРЕДНЄ ГОЛОСУВАННЯ
Попереднє голосування відбуватиметься протягом п’яти днів з 29 березня по 2
квітня за рядом адрес по всій провінції Саскачеван. Попередньо проголосувати
можна буде за будь-якою адресою для попереднього голосування у вашому
виборчому окрузі в один з цих п’яти днів. Адреси для голосування вказані у
вашій Інформаційній картці виборця.
З 29 березня по 1 квітня: з 3 p.m. до 10 p.m. за центральним часом
2 квітня: з полудня до 7 p.m. за центральним часом
Голосуючи в день виборів, чи попередньо, візьміть зі собою Інформаційну картку
виборця, аби голосування відбулося швидко і просто.
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СПОСОБИ ГОЛОСУВАННЯ
ГОЛОСУВАННЯ В БУДИНКУ ДЛЯ ПРИСТАРІЛИХ
Пункти для голосування також облаштовані в окремих
будинках для пристарілих та пансіонатах провінції
Саскачеван. Повний перелік буде розміщений на нашому
веб-сайті.
ГОЛОСУВАННЯ В ЛІКАРНІ
Якщо 4 квітня ви перебуваєте в лікарні, то можете
проголосувати там, навіть якщо вона розташована не у
вашому виборчому окрузі.
ГОЛОСУВАННЯ ВДОМА
Якщо у зв’язку з інвалідністю ви прикуті додому, то можете
домовитися, щоб виборчий працівник прийшов до вас, аби
ви та ваш опікун, якщо він має право голосувати, віддали
свій голос за одного з кандидатів. Голосування вдома
відбуватиметься з 29 березня по 2 квітня. Щоб домовитися
про голосування удома, зв’яжіться з виборчою дільницею
у вашому окрузі. Перелік виборчих дільниць можна
знайти на нашому веб-сайті або отримати за телефоном:
1.877.958.8683.
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СПОСОБИ ГОЛОСУВАННЯ
ГОЛОСУВАННЯ ПОШТОЮ
Якщо в період голосування ви перебуваєте за межами вашого виборчого
округу або вам так зручніше, ви можете проголосувати поштою. Це —
хороший варіант для тих, хто на зиму покидає провінцію, а також будь-кого,
хто 4 квітня поїхав зі Саскачевана чи свого виборчого округу. Ув’язнені
виправної колонії провінції також мають право проголосувати як виборці, що
голосують заочно.
Аби проголосувати поштою, спочатку потрібно подати заяву на отримання
бюлетеня для заочного голосування. Форма цієї заяви для голосування
доступна на нашому веб-сайті. Ви отримуєте ваш бюлетень поштою,
заповнюєте його і відправляєте поштою нам назад.
Якщо ви бажаєте проголосувати поштою, баритися з процесом не слід. Вам
потрібно достатньо часу, щоб:
•

завантажити форму заяви з нашого веб-сайту;

•

заповнити її та надіслати нам звичайною чи електронною поштою
разом з копією документа, що посвідчує вашу особу, та підписаною
декларацією;

•

зачекати, поки вам поштою надійде пакет для голосування після виходу
розпорядження про проведення виборів на початку березня 2016 року;

•

зробити в бюлетені відмітку і надіслати його нам поштою назад з
поштовим штемпелем, поставленим не пізніше 8 p.m. 4 квітня.
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НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
АБИ ПРОГОЛОСУВАТИ, ПОТРІБНО ПРЕД’ЯВИТИ ДОКУМЕНТ, ЩО
ПОСВІДЧУЄ ВАШУ ОСОБУ.
ЦЕ ВИМАГАЄТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ІДЕНТИФІКУВАТИ ВАС
(ВАШЕ ІМ’Я) І ПІДТВЕРДИТИ ВАШУ АДРЕСУ.
У вас є три варіанти:
1. Посвідчення водія чи інший ідентифікаційний документ, виданий
державою, на якому є ваше ім’я, фотографія та адреса. Це
повинна бути ваша цивільна адресу (адреса проживання),
юридичний опис відведеної у власність землі, ділянка/квартал/
план або резервація корінних мешканців Канади.
2. Два документи, що посвідчують особу, на обох з яких повинне
бути вказане ваше ім’я, а на одному — ваша адреса. Наприклад,
ваша картка медичного страхування чи рахунок за комунальні
послуги. Приймається більш ніж 50 документів. Вони перелічені
на наступній сторінці цього посібника, на вашій Інформаційній
картці виборця та на нашому веб-сайті: elections.sk.ca/bringID.
3. Ви можете підписати відповідну декларацію у виборчому пункті, і
вашу особу зможе підтвердити один із зареєстрованих виборців з
вашого виборчого округу, наприклад, ваш сусід чи співмешканець.
Одна людина може підтвердити лише одну особу.
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НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ
Для посвідчення особи
Свідоцтво про народження

Посвідчення водія

Дозвіл на в’їзд і тимчасове
перебування

Посвідчення з Управління
прикордонних служб Канади

Дозвіл на зберігання вогнепальної
зброї

Поспорт іноземної держави

Картка донора зі Служби переливання
крові Канади.

Посвідчення рибака, капканника чи
мисливця

Посвідчення операторів прогулянкових
суден

Посвідчення зі Збройних сил Канади

Картка державного службовця

Посвідчення радіооператора

Картка медичного страхування

Картка соціального страхування

Посвідчення CATSA (Управління безпеки

Браслет з лікарні

Студентська картка з вищого
навчального закладу.

Картка громадянина CIC (Міністерства
громадянства та імміграції Канади)

Посвідчення статусу індіанця

Посвідчення із профспілки

Ідентифікаційна картка CNIB

Посвідчення статусу метиса

Медична картка ветеранів

Кредитна картка

Картка страхування на старість (OAS)

Інформаційна картка виборця

Інший ідентифікаційний документ

Дозвіл на полювання на диких птахів

Паспорт громадянина Канади
на повітряному транспорті Канади)

(Канадського національного інституту для
сліпих)

Розрахункова картка

(видане в Саскачевані)

(в Саскачевані)

(виданий урядом, місцевою владою, шкільним
округом чи індіанською групою)
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НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ
Для посвідчення адреси
Перепустка (в притулок, гуртожиток, будинок

Судовий документ

Довідка про пенсію

Свідоцтво про місце проживання
Виписка з банку

Платіжний чек від працедавця
Свідоцтво про державні пільги

Лист з вищого навчального закладу
Оцінка майнового податку

Банківський чек на ім’я виборця

Оцінка прибуткового податку

Свідоцтво про право власності

Страховий поліс

Лист від державного опікуна чи
довіреної особи
Рахунок за комунальні послуги

Чек (виданий урядом, місцевою владою,
шкільним округом чи індіанською групою)

Лист уповноваження від групи корінних Свідоцтво про реєстрацію
мешканців Канади
транспортного засобу
Лист-підтвердження місця проживання Інформаційна картка виборця з
(в притулку, гуртожитку, будинку для
муніципалітету Саскачевана

для пристарілих)

Виписка з рахунку кредитної картки

(страхування працівників, страхування на
старість, соціальну допомогу, допомогу
інвалідам, податкову пільгу на дітей,
компенсацію працівникам)

пристарілих)

Свідоцтво про страхування
сільськогосподарських культур

Акт про передачу майна в іпотеку чи
оренду
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(телефон, електропостачання, кабельне
телебачення)
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ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ГОЛОСУВАННЯ
1. Коли ви прибудете в місце для голосування, виборчий працівник
вас привітає і вкаже, до якого столу підійти.
2. Вас попросять пред’явити документ, що посвідчує вашу особу, а
тоді викреслять ваше ім’я зі списку виборців.
3. Вам дадуть бюлетень.
4. Зайдіть за перегородку для приватного голосування. Поставте
відмітку у вигляді хрестика “Х” навпроти одного з кандидатів.
Голосувати можна тільки один раз. Складіть бюлетень, щоб
зберегти таємність.
5. Вкиньте бюлетень в ящик, на який вам вкаже виборчий працівник.
Все. Вітаємо вас зі зробленим вибором. Не забудьте перевірити
результати голосування після 8 p.m. в день виборів на нашому вебсайті: results.elections.sk.ca.
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ЯК
СТАВИТИ
ВІДМІТКУ
В БЮЛЕТЕНІ
HOW
DO I MARK
MY BALLOT?

13

Підрахунок
бюлетенів
є дуже
важливим
етапом
у день day.
виборів.
Counting the
ballots is
an important
part
of election
Ballots
На них має бути чітко зазначено, за кого відданий голос. Поставте
must clearly show who you voted for. Use the pencil provided to
в бюлетені олівцем тільки одну відмітку. Ваша відмітка повинна
make only one mark on your ballot. Keep your mark inside the white
стояти всередині білого кружка навпроти імені кандидата. Найкраще
circle just to
the right
the можна
candidate’s
name. An
X isпозначку,
best, but any
поставити
хрестик
“X”, of
проте
й використати
іншу
за
умови
жодним
уможливлює
визначити
mark
will що
be вона
accepted
as чином
long asнеthere
is only one
mark inособу
the circle,
виборця.
and in no way can the mark identify the voter.

Examples
of ACCEPTED
ballots include
the following:
Приклади
ПРИЙНЯТНИХ
відміток
в бюлетені:

ДЕНЬ
ВИБОРІВ
4 КВІТНЯ
2016 РОКУ.
ELECTION
DAY IS—
APRIL
4, 2016
elections.sk.ca |• 1.877.958.8683
1-877-958-8683 | • info@elections.sk.ca
info@elections.sk.ca

Examples
of REJECTED
ballots include:
Приклади
НЕПРИЙНЯТНИХ
відміток

в бюлетені:

ДОПОМОГА В ГОЛОСУВАННІ
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Наш обов’язок — дати змогу взяти участь у голосуванні всім
громадянам. Далі перелічуються засоби і послуги, які ми пропонуємо
у багатьох виборчих пунктах, яких всього у провінції Саскачеван
налічується близько 1700. Перевірити, що доступно конкретно у
вашому виборчому пункті, можна в Інформаційній картці виборця (VIC).
•

доступ для людей на інвалідних кріслах;

•

місця для паркування біла входів для виборців з обмеженими
фізичними можливостями;

•

належне освітлення, а також додаткові світильники за
перегородками для голосування;

•

насадки на олівці для зручного писання;

•

лупи;

•

трафарет для голосування незрячими, який кладеться поверх
бюлетеня;

•

допомога поставити в бюлетені відмітку і кинути його в ящик.

Якщо ви не в змозі проголосувати заздалегідь або в день виборів, на
сторінці 7 в розділі “Способи голосування” цього посібника перелічені
інші варіанти голосування. Це, зокрема, голосування вдома, поштою, в
багатьох лікарнях, а також будинках для пристарілих.
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За додатковою інформацією щодо можливостей голосування
зверніться до виборчої дільниці свого округу. Додаткові зручності,
такі як сурдопереклад, також часто доступні, якщо про них
домовитися заздалегідь.
На нашому каналі YouTube можна подивитися відеоролик про те, які
заходи ми вживаємо, аби всі бажаючі могли проголосувати.

РОБОТА НА ВИБОРАХ
Громадяни провінції Саскачеван відіграють важливу роль в підтримці
демократії, витрачаючи свій час на роботу на виборах. Попрацювати з нами
в день виборів — це чудова можливість налагодити нові зв’язки (і покращити
своє резюме), зустрітися зі старими друзями та ще й отримати платню.
Для роботи в день виборів у всіх виборчих пунктах провінції Саскачеван,
яких всього налічується близько 1 700, нам потрібно 10 000 працівників.
Є багато вакансій для роботи на виборах, зокрема інформатор, заступник
голови виборчої комісії, співробітник дільничної виборчої комісії, реєстратор,
кур’єр та працівник для збору даних про перепис населення. Вимоги до
кандидатів на ці вакансії можна прочитати на нашому веб-сайті.
Хочете принести вдвічі більшу користь вашій громаді? Виразивши бажання
попрацювати, поміркуйте про можливість віддати зароблені під час виборів
гроші на благодійність.
Аби долучитися до цього і пожертвувати один день задля демократії,
зареєструйтеся на сторінці: elections.sk.ca/takepart чи зателефонуйте за
номером: 1.877.958.8683.
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КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ВИБОРЦЯ

Перевірити заздалегідь, чи зареєстровані ви як виборець на вебсайті: elections.sk.ca або за телефоном: 1.877.958.8683 (див. ст. 4).
Отримати поштою Інформаційну картку виборця (VIC) (див. ст. 5).
Якщо вона вам не надійшла, зателефонуйте за номером:
1.877.958.8683.
Ознайомитися з кандидатами у вашому виборчому окрузі на
нашому веб-сайті.
Вибрати одного з них (див. ст. 6-8).
Взяти на вибори зі собою документ, що посвідчує особу.
Перелік прийнятних документів можна знайти на нашому
веб-сайті (див. ст. 10).
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Додаткову інформацію щодо голосування
4 квітня на провінційних виборах можна
отримати:
•

на веб-сайті: elections.sk.ca

•

за телефоном: 1.877.958.8683

•

на наших сторінках в Facebook та Twitter:
@ElectionsSask і #SKVOTES;

•

у відеороликах про голосування у провінції
Саскачеван на нашому каналі YouTube;

•

на виборчій дільниці вашого виборчого
округу у виборчого працівника.

Цей посібник доступний на нашому вебсайті кількома мовами. Також там можна
знайти аудіоверсію цього посібника і версію
збільшеним шрифтом.

“28-і загальні вибори в Саскачевані,
які відбудуться 4 квітня, стануть
найвизначнішою подією в історії виборів
у провінції. Наша відданість демократії
в Саскачевані є важливою складовою
усього, що ми робимо. Незалежно від
того, виборець ви, виборчий працівник чи
кандидат, я дуже очікую вашої участі”.

д. Майкл Бода
Голова виборчої комісії
Провінція Саскачеван
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Для зручності в пошуку додаткової інформації далі
дається перелік найпопулярніших посилань на наш
веб-сайт:
elections.sk.ca/accessibility
elections.sk.ca/bringID
elections.sk.ca/candidates
elections.sk.ca/canivote
elections.sk.ca/homeboundvoting
elections.sk.ca/takepart
elections.sk.ca/votersguide
elections.sk.ca/voterregistration
elections.sk.ca/waystovote
elections.sk.ca/wheretovote
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