
Інформація  

про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців у  2020 році 
 

 Доброго дня, шановний міський голово, члени виконавчого комітету, 

присутні. 

 Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року відбулися. Оголошено офіційні 

результати, вщух громадський резонанс. Знизилась цікавість політичних партій, 

громадських організацій та пересічних громадян до важливої складової 

виборчого процесу – списку виборців. А органи Державного реєстру виборців 

проводять звичну для них і, можливо, на погляд стороннього спостерігача 

рутинну роботу по веденню Державного реєстру виборців. 

 Інформуючи присутніх про результати роботи відділу у 2020 році маємо 

за мету показати стан справ у відділі, наголосити на співпраці та взаємній 

відповідальності працівників відділу і тих організацій установ, підприємств, які 

наповнюють своїми даними Державний реєстр виборців. Разом з тим плануємо 

підвищити пізнавальну активність виборців,  показавши можливості звернення 

до відділу ведення Державного реєстру виборців  через мережу Інтернет, 

завчасно до проведення виборів, та у разі необхідності внести зміни, нагадати 

про можливість перевірити свої дані через Особистий кабінет виборця на сайті 

Центральної виборчої комісії. 

 Протягом  2020 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. 

 Основними завданнями Реєстру відповідно ст.2 Закону України ''Про 

Державний реєстр виборців'' як і раніше залишається: ведення 

персоніфікованого обліку виборців, складання списків виборців для проведення 

виборів та референдумів та облік виборчих дільниць, які існують на постійній 

основі.  

  Відповідно до покладених на нього завдань відділ реалізує наступні 

функції: 

здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру; 

ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, 

що встановлені розпорядником Реєстру ЦВК; 

ведення адресного реєстру та реєстру виборчих дільниць, які діють на постійній 

основі; 

розгляд запитів та звернень виборців, а також звернень політичних партій у 

порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»; 

         забезпечення у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та 

захисту інформації України захисту Реєстру у процесі його створення та 

ведення; 

здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для 

виконання покладених на відділ завдань. 



 Станом на 01 січня 2021 року кількість виборців у місті складає 62157              

осіб, з них 2101 без виборчої адреси,  заведено 343  вулиці та 11 військових 

частин, за якими зареєстровано виборців, налічується  10511  будинків, на 

обліку перебуває 521 виборців з ознакою нездатності пересуватися 

самостійно,   58 осіб, визнаних судом недієздатними. 

 Інформація у Державному реєстрі виборців (далі - Реєстр) актуалізується 

постійно. Щомісяця база даних оновлюється на підставі відомостей 

періодичного поновлення, які згідно із статтею 22 Закону надходять від 

суб’єктів подань, а також в порядку уточнення персональних даних відповідно 

до статті 23 Закону та за зверненнями виборців відповідно до статей 19, 20 

Закону. Суб'єктами подання відомостей у відділ ведення Державного 

реєстру виборців виконкому Бердичівської міської ради 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). Керівниками цих установ та організацій визначено 

відповідальних за співпрацю осіб, які готують відомості періодичного 

поновлення, відповіді на запити. З кожним із визначених працівників та 

керівниками у відділу налагоджена тісна співпраця, яка дає хороший загальний 

результат — якісні списки виборців. 

 У 2020 року відділом було опрацьовано 164 відомості періодичного 

поновлення. Всього опрацьовано 7224 записів в АІТС ДРВ. 

 Проставлено висновків у вхідних відомостях періодичного поновлення -  

7450. Сформовано пошукових запитів — 8456, звітів — 549 та проведено 405 

наказів керівника відділу. 

 Питання внесення до Реєстру виборців, які досягли 18 років 

залишається проблемним. Виборці 2000-2003 років народження, які 

зареєстровані у приватному секторі, отримали паспорти громадянина 

України у формі ІД-картки, без потреби не змінюють витяг про реєстрацію, 

виданий ДМС, на Додаток 13 у відділі з питань реєстрації, а тому майже не 

потрапляють у списки виборців. 

 

 У звітному періоді продовжено роботу щодо ведення обліку постійних 

виборчих дільниць. Всього у 2020 року  до Центральної виборчої комісії 

надіслано 4 подання щодо внесення змін до Переліку звичайних та спеціальних 

виборчих дільниць, утворених на постійній основі. які підготовлено відділом,   

Постановами  ЦВК у звітному періоді внесено зміни до опису меж:  

* 07.04.2020 №83 

- ВД №181262 у зв’язку зі зміною юридичної адреси лікувального закладу з 

с.Мирославка вул.Лікарняна, 68Б у с.Озадівка, вул.Центральна, 5 та орієнтовної 

кількості виборців з 111 на 110; 

- ВД №181239 з вул.Піонтковського, 42 на 42/74; 

- ВД №181240 з вул.Корольова на вул.Академіка Корольова; 

* На виконання вимог Виборчого Кодексу постановою ЦВК від 25.06.2020 

№ 117 оновлено перелік звичайних та спеціальних виборчих дільниць на 



постійній основі. Також постановою ЦВК від 25.06.2020 № 116 затверджено 

новий Порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі, їх 

тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені 

виборчі дільниці. 

* 08.08.2020 №167 змінено адреси місць для голосування та місць дільничних 

виборчих комісій 

- ВД №181225 у зв’язку з переобладнанням приміщення їдальні приватного 

підприємця Дєвєтьярової під магазин харчових продуктів перенесено з 

приміщення їдальні ПП Дєвєтьярової у приміщення їдальні школи №11 площею 

189м2 , яка знаходиться за адресою: м.Бердичів, вул.Бистрицька, 32/21; 

- ВД №181234 у зв’язку повідомленням керівництва професійно-технічного 

училища №12 про закриття приміщення навчального комплексу перенесено з 

приміщення професійно-технічного училища №12 у приміщення ЗАТ “Лада-

сервіс” по вул.Шкіряників, 14; 

- ВД №181236 у зв’язку з повідомленням керівництва АТ “Житомиробленерго” 

про неможливість розташування виборчої дільниці у приміщенні 

Бердичівського РЕМ  перенесено з приміщення адмінбудинку району 

електромереж у приміщення початкової школи ЗОШ №6 по вул.Раскової, 1А. 

*  04.09.2020 №225 

- ВД №181232 внесено до опису меж будинок за адресою вул.Житомирська, 65. 

* 29.12.2020 № 

- ВД №181244 змінено нумерацію будинку за адресою  з вул.Новоіванівська, 31 

на 31/7; 

- ВД №181248 внесено до опису меж будинку за адресою вул.Хажинська, 13. 

 Не потребувало подання до ЦВК внесення ще 15 змін до Переліку 

звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі. 

Зміни в описі меж постійних виборчих дільниць були внесені до геометрії 

постійних виборчих дільниць у геоінформаційній підсистемі АІТС “Державний 

реєстр виборців”.  

 Важливим залишається питання доступності приміщень для 

голосування для осіб з обмеженими можливостями. Відсутність пандусів, 

ліфтів, відсутність безперешкодного доступу до приміщень обмежує виборчі 

права громадян.  З метою оцінки забезпечення доступності для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення проведено моніторинг 

приміщень, які надано дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих 

дільниць. Аналіз показав, що приміщення 9 виборчих дільниць облаштовано 

пандусами, 3 з них  облаштовано у 2020 році; на одній виборчій дільниці є і 

пандус і ліфт, ще 4 дільниці є доступними (адаптовані) для маломобільних груп 

населення. 

 Відповідно до статті 26 Закону України “Про Державний реєстр виборців” 

та статті 6 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України”, статей 5, 6 Закону 

України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” 

протягом 2020 року до відділу надійшло 4 запити від Бердичівського РВ УДМС 

України в Житомирській області про надання інформації щодо персональних 



даних осіб з Реєстру у зв’язку із необхідністю оформлення документів, що 

посвідчують особу та підтверджують громадянство України, внесення 

інформації про реєстрацію місця проживання тимчасово переміщених осіб. У 

відповідь на запити відділом надано інформацію про персональні дані 4 

виборців, виборча адреса яких віднесена до окупованих територій Автономної 

Республіки Крим. 

 

 Протягом  2020 року до відділу надійшло 119 звернень громадян. З них 45 

— щодо змісту особистих персональних даних виборця у Реєстрі, 11 — щодо 

включення до  Реєстру, 7 — щодо зміни ідентифікаційних персональних даних, 

56 — щодо зміни виборчої адреси (з них 16 електронних звернень). 

 Розгляд звернень відбувається відповідно до специфіки роботи відділу. 

Усі звернення було вирішено позитивно у передбачені законодавством терміни. 

 

 1 січня 2020 року набрав чинності Виборчий Кодекс України (далі — 

Кодекс), який передбачає створення єдиної уніфікованої правової основи для 

підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції та 

рекомендацій міжнародних організацій. Він регулює підготовку та проведення 

виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної 

Ради АР Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у 

містах рад, сільських, селищних, міських голів, передбачених Конституцією. У 

зв’язку з цим було внесено зміни до деяких законів України щодо 

вдосконалення виборчого законодавства, у тому числі до закону України “Про 

Державний реєстр виборців”. 

 Цими змінами розширено можливості для реалізації виборчих прав 

громадян, завдяки чому у місцевих виборах змогли взяти участь 

внутрішньо переміщені особи. Водночас для інших громадян України 

створено можливість голосувати у тих територіальних громадах, де вони 

фактично проживають. 

 Дозволено також виборцям без зареєстрованого місця проживання 

брати участь на виборах усіх рівнів. 

 На виконання внесених змін до Закону Службою розпорядника Реєстру 

розроблено електронні сервіси Реєстру, зокрема: 

1) звернення щодо включення до Реєстру; 

2) звернення про внесення змін до ідентифікаційних персональних даних; 

3) звернення щодо зміни виборчої адреси; 

4) звернення про внесення змін до відомостей про постійну нездатність; 

пересуватися самостійно; 

5) звернення щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи; 

6) запит щодо змісту персональних даних; 

7) запит щодо виборців за власною виборчою адресою. 

 Враховуючи ситуацію із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 

можливість подавати такі заяви, використовуючи інтернет є дуже актуальним. 

 Зазначимо, що виборці, як і раніше можуть скористатися можливістю 



перевірити свої дані через Особистий кабінет виборця на сайті Центральної 

виборчої комісії 

 Згідно зі штатним розписом у відділі працює начальник та два головних 

спеціалісти. Службою Розпорядника Реєстру передбачено щомісячне 

тестування для працівників відділів за 10 напрямками роботи. Згідно з 

Методикою розрахунку оцінки роботи відділу ведення Державного реєстру 

виборців за 27 показниками  результат за 5-ти бальною шкалою — 5. 

Працівники відділу постійно займаються самоосвітою. У квітні 2020 року 

працівники освоїли базовий курс із цифрової грамотності для державних 

службовців, 02-05.06.2020 вперше пройшли 30-годинні он-лайн курси у Центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської 

обласної ради. Головний спеціаліст Семенчук О.М. додаткового пройшла 

місячні онлайн-курси “За чесні вибори” в школі місцевого самоврядування,  

успішно склала тестування з курсу “125 Кібербезпека” за сертифікованою 

освітньою програмою “Комп’ютерні мережі, інтернет-речей та кібербезпека” в 

Центрі післядипломної освіти Державного університету “Житомирська 

політехніка”. 

 У серпні 2020 року відділ ведення Державного реєстру виборців 

переміщено у кабінет №125 на першому поверсі. Це дуже зручно для 

відвідувачів. Зазначимо, що приміщення облаштовано відповідно до вимог 

чинного законодавства (електрична мережа, кондиціонер, грати, бар’єр, сучасна 

система охоронно-пожежної сигналізації). Відповідно до вимог комплексної 

системи захисту інформації  в АІТС “Державний реєстр виборців” 17.09.2020 

проведено випробування рівня органу ведення Реєстру, а вже 29.09.2020 

проведено планову перевірку Службою Державного спеціального зв’язку та 

захисту інформації, актом перевірки  якої визнано роботу відділу по захисту 

інформації задовільною. 

 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Найбільше зауважень та нарікань 

викликає рознесення іменних запрошень виборцям. По-перше дуже стислі 

строки, 2-3 дні визначено для доставки запрошень, по-друге  члени ДВК і 

виборці майже не спілкувалися в умовах поширення COVID-19. Тому і 

зворотнього зв’язку не було. Виборці неохоче зверталися до дільничних 

виборчих комісій та відділу ведення Державного реєстру виборців. Проте, 

завдяки співпраці з членами дільничних виборчих комісій та членами 

Бердичівської  міської територіальної виборчої комісії всі завдання були 

виконано якісно і вчасно.  

 Протягом звітного періоду на виконання доручення Служби розпорядника 

Реєстру проведено роботу по уточненню та опрацюванню інформації про 

виборців із відомостей про знятих з реєстрації, де у підставі вибуття чи у 

примітці присутня інформація про смерть цих виборців, але по яким на 

поточний момент сама подія "смерть" не проводилась (внесено зміни до 

персональних даних 6 виборців). 



 Державний реєстр виборців — це автоматизована інформаційно-

телекомунікаційна система, як і Державний демографічний реєстр, і Реєстр 

територіальної громади, і Реєстр нерухомого майна передбачає ведення 

бази даних у єдиному електронному форматі з відповідними 

класифікаторами. Розпорядник Реєстру постійно проводить перевірки масиву 

бази даних на коректність записів. У липні-серпні на виконання доручення 

Центральної виборчої комісії проведено уточнення нумерації житлових 

будинків, написання яких не відповідає  вимогам зазначених класифікаторів. На 

виконання доручення Служби розпорядника Реєстру проводиться робота над 

опрацюванням екрану контролю "Неточності у нумерації квартир". Цей екран 

містить перелік будинків, які відповідно до значення поля "Кількість 

приміщень" вважаються багатоквартирними, але у вказаних будинках є виборці, 

в адресі яких не зазначено номер квартири. Велику допомогу надають 

адміністратори Центру надання адміністративних послуг. Коли до них 

звертаються громадяни, вони наполегливо просять впорядкувати документи, 

щоб інформація в документах про право власності та документах, в яких 

відображено місце реєстрації співпадали.  

 У  вересні-жовтні 2020 року проводилась робота з інформування 

населення про зміни у виборчому законодавстві, зокрема, щодо впровадження 

електронних сервісів для надсилання виборцем заяв та запитів, передбачених 

статтями 19-21 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, а також щодо 

можливої зміни виборчої адреси, що дозволяє взяти участь у місцевих виборах 

внутрішньо переміщеним особам, трудовим мігрантам та особам без реєстрації. 

Зазначені інформаційні матеріали  розміщені на стенді у холі виконавчого 

комітету, на офіційному веб-сайті, у приміщенні управління праці, сім’ї та 

соціального захисту населення, яке веде облік внутрішньо переміщених осіб, на 

шпальтах газет “Ріо-Бердичів”, “Бердичівський погляд”, а також висвітлено на 

місцевому телебаченні.  Зважаючи на обмеження в часі не всі громадяни, які 

мали бажання голосувати не за місцем реєстрації змогли реалізувати своє право. 

 

 Хочу зазначити, що незважаючи на всі труднощі, відділ ведення 

Державного реєстру виборців і надалі виконуватиме поставлені перед ним 

завдання. Проте самостійно це зробити дуже важко. Тому ми сподіваємося на 

тісну, конструктивну співпрацю та розуміння з боку керівників 

підприємств, установ, організацій — суб’єктів подань з відомостями про 

виборців. Результат цієї співпраці  - списки виборців, які відділ виготовить 

на чергові вибори. 

 
        
Начальник відділу ведення  

Державного реєстру виборців      А. В. Новіцька 

 


