
                                                                             
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від  23 грудня  2016 року                                                                                      №20/21-16 

м.Бурштин 

 

 

 

Про проведену роботу відділу ведення 

 Державного реєстру виборців 

 Бурштинської міської ради 

 

 

         Заслухавши інформацію  начальника відділу ведення Державного реєстру виборців 

Бурштинської міської ради  М.Коцура  про проведену роботу відділу відповідно до рішення 

міської ради від 28.01.2016 №05/06-16 «Про план роботи Бурштинської міської ради на 2016 

рік» , керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада  

 

вирішила: 

 

1.Звіт про проведену роботу відділу ведення  Державного реєстру виборців  Бурштинської 

міської ради  взяти до відома.(Звіт додається). 

 

2.Роботу відділу ведення Державного реєстру виборців Бурштинської міської ради визнати 

такою, що відповідає вимогам чинного законодавства. 

 

3.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на керуючу справами  виконкому 

Бурштинської міської ради С.Видай. 

 

 

            

 

Міський голова                                                                 Роксолана Джура 
 

 

 

 



З В І Т 

про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців 

Бурштинської міської ради за 10 місяців 2016 року 

 

Відповідно до подання заступника голови Центральної виборчої комісії № 21-28-424 

від 25.03.2014р. про створення відділу ведення Державного реєстру виборців та керуючись 

частиною 5 ст. 14 та частиною 6 РозділуVII “Прикінцеві положення “Закону України “Про 

Державний реєстр виборців”, постановоюКабінетуМіністрівУкраїни від 18 липня 2007 року 

№ 943 “Деякіпитання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) 

адміністрування Державного реєстру виборців”, Законом України “Про місцеве 

самоврядування” рішенням сесії Бурштинської міської ради шостого демократичного 

скликання № 10/41-14 від 30.04.2014р. було утворено відділведення Державного реєстру 

виборців з чисельністю 3 штатні одиниці. 

Відділ ведення Державного реєстру виборців є самостійним структурним 

підрозділом виконкому Бурштинської міської ради. 

У своїй практичній діяльності відділ керується Конституцією та Законами України, 

постановами, розпорядженнями Центральної виборчої комісії, розпорядженнями, 

дорученнями обласних державних адміністрацій, Положенням про відділведення 

Державного реєстру виборців. 

У своїй роботі відділ ведення Державного 

реєструвиборціввикористовуєавтоматизовануінформаційно-телекомунікаційну систему 

(АІТС “ДРВ”), яка призначена для зберігання та обробкиданих, щомістятьвідомості про 

громадянУкраїни, якімають право голосу на виборахрізнихрівнів у відповідності до вимог 

ст.70 КонституціїУкраїни. Реєстрведеться в електроннійформі з єдиною базою даних, яка 

міститьперсональніданіусіхвиборцівУкраїни. 

Станом на 01 листопада 2016 року в АІТС “ДРВ” по м. Бурштинізначиться : 

-виборців — 12052 

Відділпланує свою роботу щоквартально, планиякогопогоджуютьсякеруючою 

справами виконкому Бурштинської міської ради. 

На протязі 10 місяців 2016 року організаційно-правова робота відділубуласпрямована на 

виконанняпокладених на ньогозавдань, а саме: 

-забезпеченняведенняРеєстру, щопередбачалопроведенняорганізаційно-правовоїпідготовки 

та виконання в режимізаписування таких дій:  



-внесеннязапису про виборця до базиданихРеєстру; 

- внесеннязмін до персональнихданихРеєстру; 

- знищеннязаписуРеєстру на підставах та у спосіб, щовстановлені Законом України “Про 

Державнийреєстрвиборців” та правовимирішеннямирозпорядникаРеєстру - Центральною 

виборчоюкомісією (ЦВК), з використаннямвізуального та автоматизованого контролю 

повноти та коректностіперсональнихданихРеєстру; 

-веденняоблікуусіхдійщодозмінибазиданихРеєстру, в порядку та за формою, 

щовстановленірозпорядникомРеєстру (ЦВК); 

-забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціальногозв'язку та 

захистуінформаціїУкраїнизахистРеєстру у процесійогостворення та ведення; 

-встановлення на підставівідомостей про виборчу адресу виборця номеру 

територіальноговиборчого округу та номеру виборчоїдільниці, до якихналежитьвиборець; 

-надання на письмовувимогувиборцяінформації про йогоперсональнідані, внесені до 

Реєстру; 

-надсилання на виборчу адресу виборцядовідки про йоговключення до Реєстру за формою, 

встановленоюрозпорядникомРеєстру (ЦВК), та веденняоблікуосіб, яким видана такадовідка; 

-проведення у разі потреби перевіркизміниперсональнихданихвиборця, зазначених у заяві; 

-здійсненнящомісячногопоновленнябазиданихРеєстру; 

-проведенняпостійноїперевіркинекоректнихвідомостейРеєстру, 

виявленихрозпорядникомРеєстру (ЦВК); 

-здійсненняіншихфункційвідповідно до законодавства, необхідних для 

виконанняпокладених на ньогозавдань. 

Поновленнябазиданихздійснювалося до 5 числа щомісячно на підставівідомостей, 

поданихщодовизначенихкатегорійгромадянсуб'єктамиподання.  

Станом на 01.11.2016 року суб'єктамиподанняданих у відділведення Державного 

реєструвиборців у відповідності до ст. 22 Закону України “Про Державнийреєстрвиборців” 

зареєстровано 5 установи (Галицький РС УДМС в Івано — Франківськійобласті, відділ 

ДРАЦС Міністерстваюстиції в Галицькомурайоні, Галицькийрайонний суд, 

Бурштинськаміськалікарня та Орган реєстраціїмісцяпроживання та зняття з 

реєстраціїмісцяпроживанняфізичнихосіб за місцемпроживаннявиконавчогокомітету 

Бурштинської міської ради), які подавали до Бурштинського ВВ ДРВ протягом 10 місяців 

2016р. відомості: 



- Галицький РС УДМС в Івано — Франківськійобласті — 35; 

- відділ ДРАЦС Міністерстваюстиції в Галицькомурайоні — 10; 

- Галицькийрайонний суд — 20; 

- Бурштинськаміськалікарня — 10; 

- Орган реєстрації ОМС — 38. 

На виконання постанови ЦВК від 18.11.2010 року №528 “Про порядок здійснення органами 

ведення Державного реєструвиборціввізуального та автоматизованого контролю повноти і 

коректностіперсональнихданих Державного реєструвиборців” (іззмінами, 

внесенимипостановоюЦентральноївиборчоїкомісіївід 15 жовтня 2009 року №155), 

відділомведення ДРВ відповідно до проведенняперіодичногопоновленняданихвиборців в 

Державному реєстрібуловиконано ряд завдань: 

-уточненняадресноїпідсистемиРеєстру (створенняновихкласифікаторівназввулиць та 

нумераціїбудинківміста); 

-поновленнябазиданихРеєстру на підставівідомостейподаних закладами та установами, 

щозазначені в ст. 22 Закону України “Про Державнийреєстрвиборців” ; 

-уточненняперсональнихданихРеєстру за результатами розглядузверненьвиборців; 

-усуненнякратнихвключеньвиборців у Реєстрі. 

З метою захистутелекомунікаційноїмережіпередачіданих Державного 

реєструвиборцівпостійнопроводилися заходи щодопідтримкивідповідного мережного 

обладнання в режимімаршрутизації та локальноїмережі органу веденняРеєстру в 

належномустані. 

Проводиться постійний контроль щодо персонального доступу працівниківвідділу до 

базиданихРеєстру. Здійснюються заходи щодозабезпеченняфункціонуванняінформаційно-

телекомунікаційноїсистеми "Державнийреєстрвиборців", не 

допускаєтьсявипадківвчиненняспробнесанкціонованого доступу до відомостей, якімістяться 

в АІТС ДРВ. 

Ведетьсядотриманнявимогтехнічноїдокументаціїкомплексноїсистемизахистуінформації в 

АІТС. Постійнооновлюєтьсяверсіяантивірусногопрограмногозабезпечення ESET 

EndpointAntivirus. Відповідно до інструкцій та плану проведено заходи по 

комплекснійсистемизахистуінформації, а саме: 

- контроль записів у паспорті на автоматизованеробочемісце; 



- контроль за виконаннямінструкцій в АІСТ ДРВ; 

- контроль веденнядокументації; 

- контроль за цілісністюнаклейок; 

- контроль працездатностісистемипожежноїсигналізації; 

- контроль працездатностіохоронноїсигналізації; - контроль використання ПАЗІ; 

- контроль доступу до приміщення; 

- контроль працездатностітелекомунікаційногообладнання та КЗІ 

- контроль оновленняантивірусу. 

У відділіведення Державного Реєструвиборцівзатверджено номенклатуру, яка 

включає в себе 45 справ. 

Діловодство у відділівідповідаєвимогамінструкції з діловодства. 

Документи, щонадходять до відділу, реєструютьсявчасно і 

маютьвідповіднірезолюції. На протязі 10 місяців 2016 року зареєстровано 22 вхідних та 8 

вихіднихдокументів. Керівникомвідділу видано 372 накази, з питаньвнесеннязмін до 

персональнихданихвиборців, внесеннязапису, знищеннязапису в Реєстрі та внесеннязмін до 

місцянародженнявиборців. 

Працівникамивідділупостійно та систематично вивчалися нормативно-

правовідокументи, щорегламентуютьдотриманнязаконодавства з питаньформування та 

ведення Державного реєструвиборців. Всіпрацівниківвідділувідповідно до методики та 

інструкції, з метою перевірки та підвищеннярівняпрофесійноїпідготовки, набуттянавиків, 

необхідних для кваліфікаційноговеденняРеєструщомісяцяуспішно проходили тестування: 

-Робота в АІТС ДРВ; 

-Нормативно правовіакти ДРВ; 

-операційна система MicrosoftWindowsXP; 

-Закон України «Про Державнийреєстрвиборців»; 

-Закон України «Про виборинароднихдепутатівУкраїни»; 

-OpenOffice.org. 



Начальник відділу та головнийспеціаліствідділу – адміністраторбезпеки проходили 

такожвідповідний тест для керівників та адміністраторівбезпеки ОВР. Відповідно до 

методики розрахункуоцінкироботивідділуведення Державного 

реєструвиборцівзатвердженоїкерівникомСлужбирозпорядника Державного реєструвиборців, 

ВВ ДРВ Бурштинської міської ради за результатами роботи у жовтнімісяці за 12-ти бальною 

шкалою отримав 11,454 бали.  

Інформаційно-довідковезабезпеченнядіяльностівідділуведення Державного 

реєструздійснюєтьсяРозпорядникомРеєстру за допомогоюофіційного сайту ЦВК, 

електронноїпошти, безпосередньо за допомогою АІТС “ДРВ”; а 

такожвідділомадміністрування ДРВ Івано - Франківської ОДА через електроннупошту. 

Протягом 10 місяців 2016 року відділомведення Державного 

реєструвиборціввсіпоставленізавданнявиконаніповністю і на належномупрофесійномурівні.  

Начальник  ВВ ДРВ Бурштинської міської ради              


