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       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.(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 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

керуюча справами  міської ради                                                 С.Видай 

 

начальник юридичного відділу                                                  В.Данилюк 

 

начальник ВВ ДРВ                                                                       М.Коцур 

 

 

 



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 Розділу VII “Прикінцеві положення “Закону 

України “Про Державний реєстр виборців”, постановою Кабінету Міністрів України від 

18 липня 2007 року № 943 “Деякі питання 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 відділ 

ведення 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 обласної державних адміністрацій, Положенням про 

відділ ведення Державного реєстру виборців. 

У своїй роботі відділ ведення Державного реєстру виборців використовує 

автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему (АІТС “ДРВ”), яка призначена 

для зберігання та обробки даних, що містять відомості про громадян України, які мають 

право голосу на виборах різних рівнів у відповідності до вимог ст.70 Конституції України. 

Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка містить персональні дані 

усіх виборців України. 

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

-виборців — 12052 

Відділ планує свою роботу щоквартально, плани якого погоджуються керуючою 

справами виконкому Бурштинської міської ради. 



На протязі 10 місяців 2016 року організаційно-правова робота відділу була спрямована на 

виконання покладених на нього завдань, а саме: 

-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 - 

Центральною виборчою комісією (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); 

-забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту 

інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення; 

-встановлення на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номеру 

територіального виборчого округу та номеру виборчої дільниці, до яких належить 

виборець; 

-надання на письмову вимогу виборця інформації про його персональні дані, внесені до 

Реєстру; 

-надсилання на виборчу адресу виборця довідки про його включення до Реєстру за 

формою, встановленою розпорядником Реєстру (ЦВК), та ведення обліку осіб, яким 

видана така довідка; 

-проведення у разі потреби перевірки зміни персональних даних виборця, зазначених у 

заяві; 

-здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру; 

-проведення постійної перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених 

розпорядником Реєстру (ЦВК); 



-здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для виконання 

покладених на нього завдань. 

Поновлення бази даних здійснювалося до 5 числа щомісячно на підставі 

відомостей, поданих щодо визначених категорій громадян суб'єктами подання.  

Станом на 01.11.2016 року суб'єктами подання даних у відділ ведення Державного 

реєстру виборців у відповідності до ст. 22 Закону України “Про Державний реєстр 

виборців” зареєстровано 5 установи (Галицький РС УДМС в Івано — Франківській 

області, відділ ДРАЦС Міністерства юстиції в Галицькому районі, Галицький районний 

суд, Бурштинська міська лікарня та Орган реєстрації місця проживання та зняття з 

реєстрації місця проживання фізичних осіб за місцем проживання виконавчого комітету 

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

2016р. відомості: 

- Галицький РС УДМС в Івано — Франківській області — 35; 

- відділ ДРАЦС Міністерства юстиції в Галицькому районі — 10; 

- Галицький районний суд — 20; 

- Бурштинська міська лікарня — 10; 

- Орган реєстрації ОМС — 38. 

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

органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого 

контролю повноти і коректності персональних даних Державного реєстру виборців” (із 

змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2009 року 

№155), відділом ведення ДРВ відповідно до проведення періодичного поновлення даних 

виборців в Державному реєстрі було виконано ряд завдань: 

-уточнення адресної підсистеми Реєстру (створення нових класифікаторів назв вулиць та 

нумерації будинків міста); 

-поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей поданих закладами та установами, 

що зазначені в ст. 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” ; 

-уточнення персональних даних Реєстру за результатами розгляду звернень виборців; 



-усунення кратних включень виборців у Реєстрі. 

З метою захисту телекомунікаційної мережі передачі даних Державного реєстру виборців 

постійно проводилися заходи щодо підтримки відповідного мережного обладнання в 

режимі маршрутизації та локальної мережі органу ведення Реєстру в належному стані. 

Проводиться постійний контроль щодо персонального доступу працівників відділу до 

бази даних Реєстру. Здійснюються заходи щодо забезпечення функціонування 

інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", не допускається 

випадків вчинення спроб несанкціонованого доступу до відомостей, які містяться в АІТС 

ДРВ. Ведеться дотримання вимог технічної документації комплексної системи захисту 

інформації в АІТС. Постійно оновлюється версія антивірусного програмного забезпечення 

ESET Endpoint Antivirus. Відповідно до інструкцій та плану проведено заходи по 

комплексній системи захисту інформації, а саме: 

- контроль записів у паспорті на автоматизоване робоче місце; 

- контроль за виконанням інструкцій в АІСТ ДРВ; 

- контроль ведення документації; 

- контроль за цілісністю наклейок; 

- контроль працездатності системи пожежної сигналізації; 

- контроль працездатності охоронної сигналізації; - контроль використання ПАЗІ; 

- контроль доступу до приміщення; 

- контроль працездатності телекомунікаційного обладнання та КЗІ 

- контроль оновлення антивірусу. 

У відділі ведення Державного Реєстру виборців затверджено номенклатуру, яка 

включає в себе 45 справ. 

Діловодство у відділі відповідає вимогам інструкції з діловодства. 

Документи, що надходять до відділу, реєструються вчасно і мають відповідні 

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



документів. Керівником відділу видано 372 накази, з питань внесення змін до 

персональних даних виборців, внесення запису, знищення запису в Реєстрі та внесення 

змін до місця народження виборців. 

Працівниками відділу постійно та систематично вивчалися нормативно-правові 

документи, що регламентують дотримання законодавства з питань формування та ведення 

Державного реєстру виборців. Всі працівників відділу відповідно до методики та 

інструкції, з метою перевірки та підвищення рівня професійної підготовки, набуття 

навиків, необхідних для кваліфікаційного ведення Реєстру щомісяця успішно проходили 

тестування: 

-Робота в АІТС ДРВ; 

-Нормативно правові акти ДРВ; 

-операційна система Microsoft Windows XP; 

-Закон України «Про Державний реєстр виборців»; 

-Закон України «Про вибори народних депутатів України»; 

-Open Office.org. 

Начальник відділу та головний спеціаліст відділу – адміністратор безпеки проходили 

також відповідний тест для керівників та адміністраторів безпеки ОВР. Відповідно до 

методики розрахунку оцінки роботи відділу ведення Державного реєстру виборців 

затвердженої керівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців, ВВ ДРВ 

Бурштинської міської ради за результатами роботи у жовтні місяці за 12-ти бальною 

шкалою отримав 11,454 бали.  

Інформаційно-довідкове забезпечення діяльності відділу ведення Державного реєстру 

здійснюється Розпорядником Реєстру за допомогою офіційного сайту ЦВК, електронної 

пошти, безпосередньо за допомогою АІТС “ДРВ”; а також відділом адміністрування ДРВ 

Івано - Франківської ОДА через електронну пошту. 

Протягом 10 місяців 2016 року відділом ведення Державного реєстру виборців всі 

поставлені завдання виконані повністю і на належному професійному рівні.  

Начальник  ВВ ДРВ Бурштинської міської ради                             М.Коцур 


