ЗВІТ
Про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату районної державної адміністрації за 2017 рік
Станом на 01.02.2018 року в базі даних Державного реєстру виборців по
Бершадському району є такі дані - загальна кількість записів про виборців —
53867 (за 9 місяців - 54141), з них 48148 (за 2016 рік - 48671) виборців, мають
виборчу адресу; померлих — 5256 осіб; особи, які припинили громадянство - 2;
особи, які не здатні самостійно пресуватися - 259. На території населених
пунктів району є 733 вулиць та 24613 будинків, які формують межі виборчих
дільниць.
Для досягнення поставлених протягом 2017 року діяльність відділу
здійснювалася згідно Закону України “Про Державний реєстр виборців” та
правовими рішеннями розпорядника реєстру (ЦВК) на основі Положення про
відділ, Календарного плану підготовки та проведення:
- перших виборів депутатів Шляхівської об’єднаної територіальної
громади (села Шляхова, Теофилівка, Завітне, Тирлівка) та сільського голови
29.10.2017 року.
Фактична кількість внесених відомостей, поданих відповідними органами,
закладами, установами, організаціями до АІТС "Державний реєстр виборців" до
відділу ведення подань за 2017 рік становить 782 відомості, з них: рядків 4453,
пустих — 413. Видано наказів про внесення запису до бази даних реєстру; про
внесення змін до ідентифікаційних персональних даних виборця у реєстрі;
знищення запису по ст 17 ч.5. Всього — 515 наказів.
Працівники відділу ведення Державного реєстру виборців апарату
Бершадської районної державної адміністрації постійно здійснюють:
Перевірку відомостей, співставлення через систему пошуку в
автоматизованій інформаційно-телекомунікаціній системі “Державний
реєстр виборців”(далі АІТС).
Внесення необхідних записів, чи змін до електронних карток виборців.
Знищення записів про виборців.
Внесення до електронної бази Реєстру даних про:
• 18 - річних;
• зміну прізвища, імені, по батькові; зміну дати і місця народження;
• зміну виборчої адреси в межах району та прибуття виборців

(виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем
проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону
України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні");

• вибуття виборців;
• набуття та зняття статусу нездатних самостійно пересуватися;
• набуття та зняття статусу недієздатних; внесення записів про дату

смерті виборців.

Всі дії здійснюються на основі отриманих відомостей про виборців в
результаті:
1. Щомісячного поновлення бази даних Реєстру.
2. Опрацювання звернень громадян району та інших органів Реєстру,

переадресованих
засобами
автоматизованої
інформаційнотелекомунікаціної системи “Державний реєстр виборців”( далі
АІТС).

3.

На виконання доручень Служби розпорядника реєстру .

Відповідно до статті 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців”
(далі Закон) відділом ведення Державного реєстру виборців здійснюється
щомісячне (до 5 числа) поновлення бази даних Реєстру. Суб’єктами подання, у
відповідності до цієї статті Закону, на території району є – відділ Державної
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Бершадського
районного управління юстиції Вінницькій області, Бершадський районний
сектор Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області,
Бершадський районний суд, Територіальний центр соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян при управлінні праці та
соціального захисту населення Бершадського району, комунальний заклад
"Бершадська центральна районна лікарня", місцева та сільські ради району. Інші
суб’єкти, визначені цією статтею Закону, на території району відсутні. Відомості
періодичного поновлення Державного реєстру виборців, у визначені терміни
перевіряються працівниками відділу спеціальним програмним забезпеченням та
завантажуються до системи АІТС для внесення зміни до бази даних
Державного реєстру виборців. Опрацювання планових відомостей періодичного
поновлення проводиться до 20 числа щомісяця. При проведенні виборів різних
видів, ця робота проводиться в терміни, які чітко визначені законодавством.
Також у разі проведення уточнень записів, які не співпадають з базою даних
Реєстру при обробці даних періодичного поновлення, за результатами запитів до
відповідних органів, працівнки відділу самостійно створюють відомості, які
називаються ініціативними і проводять зміни, актуалізуючих їх до правильних
даних. Слід зазначити, що про порушення термінів подання періодичного
поновлення цими суб’єктами, відділ ведення має негайно інформувати голову
райдержадміністрації,
відділ
адміністрування
Держреєстру
облдержадміністрації та службу розпорядника Держреєстру для вжиття заходів.
Виконано три доручення Розпорядника реєстру по усуненню кратних
включень (кількість виборців у дорученні - 14). Сформовано 4 подання щодо
зміни довідника виборчих дільниць, які діють на постійній основі. З 1 жовтня
2017 року накази керівника створюються в електронній формі відповідно до

Постанови ЦВК від 20 січня 2011 року № 13 "Про Порядок організаційноправової підготовки і виконання дій щодо ведення Державного реєстру
виборців".
При опрацюванні отриманих відомостей періодичного поновлення,
звернень виборців, засобами АІТС та в результаті проведення додаткових
позапланових робіт щодо виправлення неправильностей у персональних даних
виборця, в разі виявлення розбіжностей, проводиться уточнення персональних
даних виборців шляхом надсилання запиту до органів, закладів, визначених
статтею 22 Закону “Про Державний реєстр виборців”.
В 2017 році
було сформовано 11 запитів відносно
уточнення
персональних даних щодо 121 виборця, які були направлені для уточнення :
• Бершадському районному сектору Управління Державної міграційної
служби України у Вінницькій області;
• відділу Державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної
служби Бершадського районного управління юстиції у Вінницькій
області.
Відповіді на запити було отримано своєчасно.
Забезпечено ведення відповідних екранів АІТС щодо функціонування
комплексної системи захисту інформації АІТС ДРВ.
За звітний період за результатами рішень виконавчих комітетів сільських/
міських рад було внесено зміни щодо перейменування частини геонімів на
вимогу відповідних законів України про декомунізацію.

