Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців
за 2018 рік
Протягом 2018 року діяльність відділу здійснювалася відповідно до
річного, щоквартальних та щомісячних планів роботи відділу, погоджених
керуючим справами виконавчого комітету, постанов Центральної виборчої
комісії, доручень відділу адміністрування Державного реєстру виборців,
розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету.
За звітний період організаційно-правова робота відділу була спрямована
на виконання покладених на нього завдань, а саме:
1) забезпечення ведення Реєстру, що передбачало проведення організаційноправової 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 (ЦВК), з використанням візуального та
автоматизованого 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) опанування програмним забезпеченням щодо використання кардрідеру
із зчитуванням персональних даних виборців з ІD-карток;
6) внесення змін в керівні документи щодо правового обґрунтування
роботи з електронними документами;
7) опрацювання на вимогу Центральної виборчої комісії на прохання
Міністерства соціальної політики відомостей про недієздатних;
8) опрацювання відомостей про осіб, яким виповнилося 18 років;
9) надання на письмову вимогу виборця інформації про його персональні
дані, внесені до Реєстру;
10) проведення, у разі потреби, перевірки зміни персональних даних
виборця, зазначених у заяві;
11) розгляд запитів та звернень виборців у порядку, встановленому
Законом України “Про Державний реєстр виборців”;
12) проведення постійної перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених
розпорядником Реєстру (ЦВК);
13) ведення Реєстру постійних виборчих дільниць;
14) опрацювання запитів про виборців (тимчасово переселених осіб) із
районів Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим,
м.Севастополя щодо надання інформації з ДРВ;
15) участь у тренінгу ”Взаємодія органів Державного реєстру виборців з
виборчими комісіями” за сприянням ЦВК та Міжнародної фундації виборчих

систем;
16) опрацювання некоректних записів адресного реєстру;
17) здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних
для виконання покладених на відділ завдань.
Станом на 31 грудня 2018 року кількість виборців у місті складає 63252
особи, з них майже 2000 без виборчої адреси, заведено 344 вулиці та 10
військових частин, за якими зареєстровано виборців, налічується 10456
будинків, на обліку перебуває 497 виборців з ознакою нездатності пересуватися
самостійно, 54 особи, визнаних судом недієздатними, суб'єктами подання
відомостей у відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому
Бердичівської міської ради відповідно до ст.22 Закону України “Про Державний
реєстр виборців” є 10 установ і організацій (районний відділ ДМС,
міськрайонний відділ ДРАЦС, військові частини, установи виконання покарань,
Бердичівський міськрайонний суд, відділ з питань державної реєстрації
виконкому Бердичівської міської ради, геріатричний пансіонат).
Поновлення бази даних здійснювалося щомісячно на підставі відомостей,
поданих суб'єктами подання щодо визначених категорій громадян. За період
2018 року відділом було опрацьовано 164 відомості періодичного поновлення.
Всього опрацьовано 8944 записи в АІТС ДРВ:
— включено до реєстру у зв’язку з досягненням 18 років — 253,
— громадянства України — 6;
— внесено змін до персональних даних виборців
* зареєстровані — 2971;
* зняті з реєстрації — 2761;
* змінено ідентифікаційні персональні дані — 949;
*
прибули у військову частину для проходження служби — 114
*
вибули з військової частини — 19;
*
прибули для відбування покарання — 224;
*
вибули з виправної колонії — 140;
— внесено службові відмітки у зв’язку
* припиненням громадянства України — 3;
* смертю — 1452;
* встановленням недієздатності — 6;
* набуття статусу нездатних пересуватися самостійно — 46.
Проставлено висновків у вхідних відомостях періодичного поновлення 10461.
Сформовано пошукових запитів — 8756, звітів — 759 та проведено 645
наказів керівника відділу.
Опрацьовано 11 заяв виборців щодо включення до Реєстру, зміни
ідентифікаційних даних; 57 запити виборців щодо їх персональних даних у
реєстрі.
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 у Бердичівському районному відділі управління Державної
міграційної служби України в Житомирській області та у відділі з питань
державної реєстрації виконкому Бердичівської міської ради щодо уточнення
персональних даних виборців. У такій співпраці опрацьовано 94 запитів на
1284 записи.
За звітний період оброблено 16 пар можливих кратних включень. По всіх
цих кратних включеннях здійснювалася перевірка персональних даних через
відділ з питань державної реєстрації виконкому Бердичівської міської ради, 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 433 записів в екрані “Аналіз
розбіжностей в даних виборців”, в екрані “Контроль достовірності даних” — 3.
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”. Опрацьовано: 4 запити від
Бердичівського районного відділу Державної міграційної служби України в
Житомирській області, від Бердичівського міськрайонного суду запитів не було.
На виконання змін, внесених у 2018 році до Положення про відділ,
організовано перехід на використання електронного цифрового підпису щодо
опрацювання наказів начальника відділу ведення в АІТС “ДРВ”,
На листи, що надходили від Центральної виборчої комісії, Житомирської
обласної державної адміністрації, підготовлено і своєчасно надано відповіді.
Протягом звітного періоду уточнювалися дані та внесено 25 змін у
Довідник виборчих дільниць, утворених на постійній основі (звичайних та
спеціальних) в м.Бердичеві, до ЦВК підготовлено та направлено одне подання,
здійснювалося ведення картографічного обліку виборчих дільниць у підсистемі
“Геоінформаційна система ДРВ”.
На виконання доручення Розпорядника Реєстру від 16.04.2018 в рамках
проведення підготовки до внесення змін в законодавство щодо визнання осіб
недієздатними протягом квітня-травня проведено перевірку повноти та
коректності даних Реєстру щодо цієї категорії осіб. Зазначені зміни до
Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) вступили в дію 7 грудня 2017 року.
Відповідно до змін в ЦПК, строк дії рішення про визнання фізичної особи
недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років.
25 квітня на базі відділу проведено виїзне засідання в рамках тематичного
короткострокового семінару підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, установ, підприємств і організацій “Нові аспекти правового та
технологічного забезпечення функціонування Державного реєстру виборців”.
Роботу відділу високо оцінили відділ адміністрування Житомирської ОДА,
керівництво центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної
адміністрації та Житомирської обласної ради, колеги.
Розпорядник Реєстру постійно проводить перевірки масиву бази даних на
коректність записів. У вересні-жовтні на виконання доручення Центральної
виборчої комісії проведено уточнення нумерації житлових будинків, написання
яких не відповідає вимогам зазначених класифікаторів.
У січні та червні працівники відділу взяли участь у тренінгу ”Взаємодія
органів Державного реєстру виборців з виборчими комісіями” за сприянням
ЦВК та Міжнародної фундації виборчих систем.
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