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про роботу Відділу ведення Державного реєстру виборців 

за I півріччя 2022 року 

 
У своїй роботі відділ ведення Державного реєстру виборців використовує 

автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, 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 статті 70 

Конституції України. 

Основними завданнями Відділу ведення Державного реєстру виборців є 

ведення персоніфікованого обліку виборців, складання списків виборців для 

виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, 

селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів. 

Діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців здійснювалася 

відповідно до планів роботи виконавчого комітету міської ради, доручень, 

постанов Центральної виборчої комісії, планів роботи відділу. 

Протягом звітного періоду робота відділу була спрямована на виконання 

покладених на нього завдань: 

- 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, 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); 

- 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; 

- здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру; 

- розгляд запитів та звернень виборців у встановленому Законом України 

«Про Державний реєстр виборців» порядку; 

- здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для 

виконання покладених на нього завдань. 

Відповідно до ст.22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», 

відомості щодо виборців надавали установи та організації: 

 Івано-Франківський міський відділ Управління Державної 

міграційної служби України в Івано-Франківській області ; 

 Надвірнянський районний відділ Управління Державної міграційної 

служби України в Івано-Франківській області; 

 Тисменицький районний відділ Управління Державної міграційної 

служби України в Івано-Франківській області; 

 Орган реєстрації Івано-Франківської міської ради; 

 військові частини; 

 Державна установа "Івано-Франківська установа виконання 

покарань(№12)" ; 

  Будинок нічного перебування Департаменту соціальної 

політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради ; 

 Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, 

 Івано-Франківський міський суд; 

 Тисменицький районний суд Івано-Франківської області. 

Для можливості надсилання суб’єктами подання відомостей періодичного 

поновлення в електронному вигляді з електронним підписом, СРР створено 

відповідний сервіс на офіційному порталі ДРВ. 

Крім того, Службою розпорядника ДРВ виконано роботи відповідно до 

Постанови № 555 "Про затвердження Порядку подання Центральній виборчій 

комісії відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

смерть фізичних осіб", у зв’язку з чим розпочалася взаємодія із Державним 

реєстром актів цивільного стану на центральному рівні в електронному вигляді. 

Зареєстровані відомості про смерть отримуються кожного дня за 



попередній день та потрапляють до бази даних Державного реєстру виборців. 

Ці відомості опрацьовуються кожного дня. 

Протягом звітного періоду відділом ведення Державного реєстру 

виборців: 

 завантажено та опрацьовано відомості періодичного поновлення та 

відомості за результатом запиту; 

 опрацьовано запити УДМС щодо персональних даних осіб з АР 

Крим, Донецької та Луганської областей; 

 опрацьовано запити виборців щодо власних персональних даних; 

 опрацьовано запити з особистого кабінету виборця. 

Працівниками відділу протягом звітного періоду було сформовано запити 

до суб’єктів надання відомостей про виборців та внесено зміни до бази даних 

Реєстру відповідно до отриманих результатів. 

Службою Розпорядника Реєстру розроблено та впроваджено методику 

розрахунку оцінки роботи відділу ведення Державного реєстру виборців. 

На основі створеної електронної системи рейтингового оцінювання стану 

справ у відділах ведення Державного реєстру виборців, робота відділу Реєстру у 

звітному періоді Службою розпорядника Реєстру щомісячно оцінювалась на 5 

(оцінювання за 5-ти бальною шкалою). 

Після запровадження воєнного стану в Україні, були внесені суттєві 

корективи у роботу відділу ведення Державного реєстру виборців. 

 Зокрема, працівники відділу залучались до роботи зі сортування 

гуманітарної допомоги у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

м.Івано-Франківська, чергуванні в ЦНАП у нічний час, надання консультацій 

внутрішньо переміщеним особам у Департаменті соціальної політики, 

чергування на вокзалі та поселення внутрішньо переміщених осіб, допомога 

Мальтійській службі в приготуванні їжі для потребуючих на польовій кухні, 

розвантаження та сортування  гуманітарної допомоги, допомога відділу 

звернень,  тощо. 


