
                                                 
 

ЗВІТ  
про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців  

Олександрійської міської ради  
за 2021 рік  

 
 Протягом 2021 року діяльність відділу здійснювалася  на основі 
щомісячного плану роботи, погодженого із керуючим справами виконавчого 
комітету.   
 Протягом звітного періоду організаційно-правова робота відділу була 
спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме: 
 1) забезпечення ведення Реєстру, що передбачало проведення органі-
заційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: 
внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персо-
нальних 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 авто-
матизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру; 

2) ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку 
та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру (ЦВК); 

3) здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру, 
опрацювання відомостей за результатом запиту; 

4) тестування підсистем АІТС ДРВ;  
5) забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціального 

зв'язку та захисту інформації України захисту Реєстру у процесі його 
створення та ведення; 

6) надання на письмову вимогу виборця інформації про його 
персональні дані, внесені до Реєстру; 

7) проведення, у разі потреби, перевірки зміни персональних даних 
виборця, зазначених у заяві; 

8) розгляд запитів та звернень виборців, а також звернень політичних 
партій у порядку, встановленому Законом України “Про Державний реєстр 
виборців”; 

9)  проведення постійної перевірки некоректних відомостей Реєстру, 
виявлених розпорядником Реєстру (ЦВК); 

10) ведення Реєстру постійних виборчих дільниць; 
11) опрацювання запитів виборців (тимчасово переселених осіб) із 

районів Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя щодо надання інформації з ДРВ; 

12) здійснення інших функцій відповідно до законодавства, 
необхідних для виконання покладених на відділ завдань. 

Поновлення бази даних здійснювалося щомісячно на підставі 
відомостей, поданих щодо визначених категорій громадян суб'єктами подання.   

Станом на 01.01.2022 року суб'єктами подання відомостей у відділ 
ведення Державного реєстру виборців Олександрійської міської ради 
відповідно до ст.22 Закону України “Про Державний реєстр виборців” були 9 
установ, організацій (відповідні територіальні органи ДМС/МВС, 



Міністерство юстиції України, військова частина (формування), спецзаклад з 
обліку бездомних громадян (Олександрійський геріатричний пансіонат),  
управління праці, Територіальний центр, Олександрійський  міськрайонний 
суд, орган реєстрації Олександрійської міської ради, Олександрійський 
міський голова).   

За період 2021 року працівниками відділу було опрацьовано 408 
відомостей (документів) періодичного поновлення щодо ведення Державного 
реєстру виборців. Всього опрацьовано 9584  записів в АІТС ДРВ. 

За результатами опрацювання: 
 виповнилося 18 років — включено до реєстру - 709 виборців; 
 зареєстровані, внесено зміни до Реєстру - 1786; 
 зняті з реєстрації, внесено зміни до Реєстру - 1027; 
 померли, внесено зміни до Реєстру -2227; 
 змінено ідентифікаційні персональні дані  - 1870; 
 набули громадянства України - 0 . 
Проставлено висновків у вхідних відомостях періодичного поновлення -  

9584. 
Сформовано пошукових запитів - 1311, звітів - 2072 та проведено 924 

наказів начальника відділу. 
Опрацьовано 24 заяви виборців щодо зміни ідентифікаційних даних; 

роздрук персональних даних – 156 заяв. 
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. Перевірялася та уточнювалася інформація стосовно 
персональних даних виборців з Олександрійським міським та районним 
відділом Головного управління Державної міграційної служби України в 
Кіровоградській області. 107 запитів сформовано відділом до суб’єктів 
надання відомостей періодичних поновлень.   

За звітний період оброблено 102 пари кратних включень. По всіх цих 
кратних включеннях здійснювалася перевірка персональних даних через  
Олександрійський МВ ГУ ДМС України в Кіровоградській області, а також ці 
дані безпосередньо погоджувалися через інші відділи ведення Державного 
реєстру виборців. Зауважень від Розпорядника реєстру щодо даних видів робіт 
не було. 

Протягом звітного періоду опрацьовано 247 записів в “Аналізі 
розбіжностей в даних виборців”, 35 – в контролі достовірності даних. 

Знищено 1551 запис про померлих виборців у зв’язку із закінченням 
строку збереження записів про виборців у Реєстрі (термін 5 років). 

Через “Особистий кабінет виборця” на сайті Центральної виборчої 
комісії щодо перевірки своїх персональних даних звернень не було. 

Запити на інформацію з Державного реєстру виборців  щодо виборців, 
стосовно яких надається інформація, опрацьовувалися на підставі постанови 
Центральної виборчої комісії від 20 травня 2016 року за №125 “Про деякі 
питання забезпечення реалізації громадянами України права на отримання 
інформації з Державного реєстру виборців”. Запитів від Олександрійського 



міського та районного відділів Головного управління Державної міграційної 
служби України в Кіровоградській області та Олександрійського 
міськрайонного суду Кіровоградської області не було. 

На листи, що надходили від Центральної виборчої комісії, 
Кіровоградської обласної державної адміністрації,  підготовлені і своєчасно 
надані відповіді. 

Протягом звітного періоду уточнювалися дані та вносилися відповідні 
зміни у Довідник виборчих дільниць на постійній основі (звичайних та 
спеціальних) в м. Олександрії.  До ЦВК підготовлено та направлено 4 подання. 
Протягом періоду здійснювалося ведення картографічного обліку виборчих 
дільниць м. Олександрії у підсистемі “Геоінформаційна система ДРВ”.  
 За результатами роботи відділ є лідером у регіоні. 

Працівники відділу ведення протягом звітного періоду постійно 
залучалися для проведення (відзначення) знаменних Державних подій, 
святкових заходів та урочистостей. 

 
 

Начальник відділу ведення 
Державного реєстру виборців                                          Валентина ТРИГУБ 
 
12.01.2022 р. 


