Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців
за 2017 рік
Основними завданнями Реєстру відповідно ст.2 Закону України ''Про
Державний реєстр виборців'' як і раніше залишається: ведення
персоніфікованого обліку виборців та складання списків виборців для
проведення виборів та референдумів. На виконання цих завдань протягом 2017
року розроблено річний, щоквартальні, щомісячні плани роботи відділу на
основі постанов Центральної виборчої комісії, доручень відділу
адміністрування Державного реєстру виборців, розпоряджень міського голови,
рішень виконавчого комітету.
Станом на 31 грудня 2017 року кількість виборців у м.Бердичеві складає
64701чол. та 969 осіб без виборчої адреси. До реєстру заведено 303 вулиці та 10
військових частин, за якими зареєстровано виборців. Налічується 10248
будинків. На обліку перебуває 497 виборців з ознакою нездатності пересуватися
самостійно, 47 осіб, визнаних судом недієздатними. За даними Державного
реєстру виборців зберігається 5826 записів про осіб, що померли, з них 1087
осіб, що померли у період 2017 року. На території міста у 2017 році набуло
громадянства 2 особи, 732 особам виповнилось 18 років.
Суб'єктами подання даних до відділу ведення Державного реєстру
виборців у відповідності до ст.22 Закону України “Про Державний реєстр
виборців” були 11 установ, організацій (відповідні територіальні органи МВС/
ДМС, міський та ранний відділи ДРАЦС ДРС МРУЮ, дві військові частини,
центральна міська лікарня, управління праці та соціального захисту населення,
геріатричний пансіонат, Бердичівський міськрайонний суд, дві установи
виконання покарань, розташовані на території міста).
За звітний період на підставі відомостей від суб’єктів подання відділом
було опрацювано 9674 записи періодичного поновлення, за результатами
опрацювань 1227 записів включено до Реєстру та внесено зміни до 5372
записів, 1700 рядків включено до звернень, переадресовано 681 запис.
На підставі поданих відомостей про виборців було проведено 905 наказів
керівника відділу, з них:
− 268 наказів про внесення запису про виборців;
− 165 наказів про зміни виборчої адреси за зверненнями інших відділів;
− 318 наказів про внесення змін до даних Державного реєстру виборців;
− 104 накази про вибуття виборців з виборчої адреси;
− 3 накази про зміни в геонімах і будинках;
- 4 накази про зміну місця народження виборців, у зв’язку зі змінами у
адмінстративно-територіальному устрої України.
Одночасно знищено 222 записи, з них 159 усунення кратного
включення, ще 63 записи знищено у зв’язку з тим, що термін зберігання їх
закінчився.
З метою уточнення персональних даних виборців було підготовлено та
опрацьовано 341 запит до суб’єктів подання, з них 294 до МВС/ДМС.

На виконання доручень Центральної виборчої комісії, Житомирської
обласної державної адміністрації підготовлено та своєчасно надано оперативні
інформації та відповіді.
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