ЗВІТ
Про підсумки діяльності відділу ведення
державного реєстру виборців за результатами
роботи протягом 2016 року
Протягом 2016 року дільність відділу ведення Державного реєстру виборців
(далі Реєстру) проводилась на основі розпорядження голови райдержадміністрації
від 21.03.2016 року №145 «Про затвердження положення про відділ ведення
Державного реєстру виборців апарату Бершадської райдержадміністрації» та для
забезпечення реалізації Закону України «Про Державний реєстр виборців»,
виконання інших нормативних документів, які регламентують діяльність відділу.
Для досягнення поставлених цілей протягом 2016 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:
- проміжних виборів депутата Кидрасівської сільської ради по 12 виборчому
округу 20 березня 2016 року;
- проміжних виборів депутата Голдашівської сільської ради по 11 виборчому
округу 24 квітня 2016 року;
- проміжних виборів депутата Тернівської сільської ради по 11 виборчому
округу 25 вересня 2016 року;
- перших виборів депутатів Джулинської об’єднаної територіальної громади
(сс. Джулинка, Берізки-Бершадські, Чернятка, Хмарівка) та сіль-ського голови 11
грудня 2016 року.
За станом на 31.12.2016 року в АІТС “ДРВ” по Бершадському району
значаться:
- виборців — 49080 (зокрема виборці з виборчою адресою — 48675, без ВА
(вибули) — 411);
- недієздатних — 43;
- нездатних самостійно пересуватися — 263;
- вулиць та провулків — 732;
- будинків — 24363.
Протягом звітного періоду організаційно-правова робота відділу була
спрямована на виконання покладених на нього завдань, зокрема:
- забезпечення ведення Реєстру, що передбачало проведення організаційно-правової
підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про
виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру;
знищення запису Реєстру на підставах та у спосіб, що встановлені Законом України
«Про Державний реєстр виборців» та правовими рішеннями розпорядника Реєстру
(ЦВК), з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та
коректності персональних даних Реєстру;
- ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що
встановлені розпорядником Реєстру (ЦВК);
- здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру, опрацювання відомостей
за результатом запиту;
- виготовлення іменних запрошень та списків виборців для проведення місцевих
виборів 20 березня, 24 квітня, 25 вересня та 11 грудня 2016 року;
- тестування підсистем АІТС ДРВ для проведення голосування та обробки
результатів голосування;
- забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту

інформації України захисту Реєстру у процесі його створення та ведення;
- надання на письмову вимогу виборця інформації про його персональні дані,
внесені до Реєстру;
- проведення у разі потреби перевірки зміни персональних даних виборця,
зазначених у заяві;
- розгляд запитів та звернень виборців, а також звернень політичних партій у
порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;
- надання організаційно-технічної та практичної допомоги Бершадській районній
виборчої комісії та місцевим виборчим комісіям з питань їх діяльності;
- опрацювання інформації Бершадської районної виборчої комісії та місцевих
виборчих комісій за формами та програмним забезпеченням, встановленими
Центральною виборчою комісією;
- опрацювання відомостей, поданих суб’єктами подання для складання попереднього
списку виборців;
- проведення постійної перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених
розпорядником Реєстру (ЦВК);
- ведення Реєстру постійних виборчих дільниць;
- виготовлення іменних запрошень та уточненого списку виборців для повторного
голосування з виборів депутатів місцевих рад;
- опрацювання іменних запрошень та заяв, наданих дільничними виборчими
комісіями;
- здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для виконання
покладених на відділ завдань;
- здійснення співпраці з міськими/сільським радами у зв’язку з передачею частини
повноважень сектору міграційної служби органам реєстрації громадян при місцевих
радах.
Поновлення бази даних здійснювалося щомісячно на підставі відомостей,
поданих щодо визначених категорій громадян суб’єктами подання.
За станом на 31.12.2016 року суб’єктами подання відомостей у відділ ведення
Державного реєстру виборців Бершадської РДА відповідно до ст. 22 Закону України
«Про Державний реєстр виборців» були 6 установ та організацій (Бершадський
районний сектор Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій
області, Бершадський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, Бершадська
РДА як огран з обліку бездомних громадян, Бершадський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги, Бершадський районний суд, Бершадський
територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян) та органи реєстрації 29 сільських/міських рад.
У 2016 році відділом було проведено опрацювання 303 відомостей —
документів періодичного поновлення щодо ведення Державного реєстру виборців.
Всього опрацьовано 4765 рядків вхідних відомостей періодичного поновлення, з них
зокрема:
набули 18-річного віку — 511 записів;
набули громадянства України — 8 записів;
зареєстровані за місцем проживання — 1625 змін;
зняті з реєстрації — 743 зміни;
померлі — 1123 внесених змін до записів;
змінено прізвище та/або ім’я — 549 змін;
змінено місце та/або дату народження — 180 змін;
визнані недієздатними — 16 змін;

-

набули ознаки «нездатні самостійно пересуватись» — 10 змін.
Сформовано і проведено 539 наказів керівника відділу.
Опрацьовані всі заяви виборців щодо включення до Реєстру, зміни
ідентифікаційних даних, зміни виборчої адреси.
Протягом звітного періоду було здійснено обробку відомостей бази даних
відповідно до інструкції користувача АІТС «ДРВ», ведення обліку операцій,
пов’язаних зі змінами бази даних Державного реєстру виборців в порядку та за
формою, що встановлені розпорядником Реєстру (ЦВК). Так, протягом звітного
періоду проводилася систематична робота з суб’єктами подання відомостей, зокрема
з Бершадським районним сектором Управління Державної міграційної служби
України у Вінницькій області щодо уточнення персональних даних виборців на
підставі та у спосіб, які визначені Наказом Міністерства внутрішніх справ від
12.11.2012р. №1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та
місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього
документів». За 2016 опрацьовано 50 запитів (з них 30 сформованих програмними
засобами) відділу ведення Державного реєстру виборців Бершадської РДА до
Бершадського районного сектору Управління Державної міграційної служби України
у Вінницькій області та Бершадського районного суду.
За звітний період було оброблено певну кількість пар кратних включень. По
всіх цих кратних включеннях здійснювалася перевірка персо-нальних даних через
Бершадський районний сектор Управління Державної міграційної служби України у
Вінницькій області, а також ці дані безпосередньо погоджувалися через інші відділи
ведення Державного реєстру виборців. Зауважень від Розпорядника реєстру щодо
даних видів робіт не було.
На вимогу розпорядника Реєстру проводилася перевірка достовірності
відомостей про всіх виборців — кандидатів у депутати місцевих рад.
Розбіжностей у списках виборців, які надійшли за повідомленням дільничних
виборчих комісій, не надходило.
Через «Особистий кабінет виборця» на сайті Центральної виборчої комісії
звернень виборців не надходило.
Запити на інформацію з Державного реєстру виборців щодо виборців,
стосовно яких надається інформація, опрацьовувалися на підставі листів
Центральної виборчої комісії від 24.06.2014р. за №21-28-2844 та від 01.08.2014р. за
№21-28-3188. На всі запити Бершадського районного сектору Управління Державної
міграційної служби України у Вінницькій області вчасно підготовлено та видано
необхідну інформацію.
Повністю опрацьована інформація, яка міститься в указах Президента
України щодо набуття/скасування громадянства України.
Забезпечено ведення відповідних екранів АІТС щодо функціонування
комплексної системи захисту інформації АІТС ДРВ.
Проведена чергова інвентаризація майна у відділі ведення. Устаткування та
засоби в наявності, знаходяться на обліку, оргтехніка, засоби зв’язку в
працездатному стані та використовуються за призначенням. При проведенні
місцевих виборів профілактичні роботи оргтехніки не здійснювалися.
На листи, що надходили від Центральної виборчої комісії, Вінницької
обласної державної адміністрації, підготовлені і своєчасно надані компетентні
відповіді.
Протягом звітного періоду уточнювалися дані та вносилися відповідні зміни у
Довідник виборчих дільниць на постійній основі (звичайних та спеціальних),
здійснювалося ведення картографічного обліку виборчих дільниць Бершадського
району.
Відділом ведення Державного реєстру виборців періодично розміщувалась

інформація щодо виборчого процесу та обліку виборців на сайті
райдержадміністрації.
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.
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг» відділом ведення Державного
реєстру виборців було вчасно і в повному обсязі та згідно інструкції передано на
місця базу даних на електронних носіях уповноваженим особам — відповідальним
за реєстрацію громадян.

