
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 лютого  2020 року                      №  1145 

 

Про роботу відділу   ведення Державного 

реєстру виборців Бережанської міської ради 

за 2019 рік 

 

Заслухавши звіт начальника відділу ведення Державного реєстру 

виборців міської ради Захарків О.М. про роботу відділу за 2019 рік,  керуючись  

ч.2 п.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської  міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Звіт начальника відділу  ведення Державного реєстру виборців міської 

ради Захарків О.М.  про роботу відділу  за 2019 рік, взяти до уваги (додається). 

2. Роботу відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради за 

2019 рік визнати доброю. 

3. Відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради          

(Захарків О.М.): 

3.1. Продовжити роботу щодо ефективної взаємодії з уповноваженими 

суб’єктами подання інформації, необхідної для поновлення бази даних Реєстру 

в повному обсязі. 

3.2. Забезпечувати виконання поточної та іншої роботи у межах Закону 

України «Про Державний реєстр виборців». 

3.3. Забезпечувати отримання, перевірку  та завантаження відомостей 

періодичного поновлення Реєстру. 

3.4. Надавати роз’яснення та брати участь в організаційно-методичних 

заходах, пов’язаних з питаннями підготовки та надання відомостей чергового 

періодичного поновлення напередодні місцевих виборів,  формування та 

передачі ДВК списків виборців. 

4. Рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 31.01.2019 

року № 804 «Про роботу відділу   ведення Державного реєстру виборців 

Бережанської міської ради за 2018 рік» зняти з контролю, як таке, що виконане 

в цілому. 

 



5. Контроль за виконанням рішення доручити секретарю міської ради 

Гончару П.В. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З В І Т 

про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців 

виконавчого  комітету Бережанської міської ради за 2019 рік 

 

 Відповідно до Закону України “Про Державний реєстр виборців”, на 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року 

№943”Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних 

органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців”, рішенням 

сесії Бережанської міської ради від 26 червня 2015 року №1166 “Про внесення 

змін до структури та штатного розпису апарату виконавчого комітету 

Бережанської міської ради” утворено відділ ведення Державного реєстру 

виборців (Далі ВВ ДРВ) виконавчого комітету Бережанської міської ради, в 

якому на даний час штат становить 3 одиниці- начальник відділу, провідний 

спеціаліст (перебуває у відпустці по догляду за дитиною) та спеціаліст І 

категорії. 

У своїй практичній діяльності ВВ ДРВ керується Конституцією та 

Законами України, постановами, розпорядженнями Центральної виборчої 

комісії, розпорядженнями, дорученнями обласної державної адміністрацій, 

Бережанської міської ради та Положенням про ВВ ДРВ. 

У своїй роботі ВВ ДРВ використовує автоматизовану інформаційно-

телекомунікаційну систему (АІТС “ДРВ”), 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 ст. 70 Конституції 

України. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною базою даних, яка 

містить персональні дані усіх виборців України. 

Дії стосовно ведення Реєстру здійснюються виключно на виконання наказу 

керівника ВВ ДРВ в електронній формі, який оформлюється з дотриманням 

вимог, установлених до створення електронних документів, із застосуванням 

електронного кваліфікованого  підпису начальника ВВ ДРВ. 

   Програмні засоби телекомунікаційної системи дають можливість 

користувачам з числа працівників відділу мати доступ в режимі читання до всіх 

записів Реєстру та в режимі запису до відомостей про виборців, виборча адреса 

яких належить до території, на яку поширюється повноваження відділу. 

Станом на 01.01.2019 року в АІТС “ДРВ” у м. Бережани, с.Лісники та 

с.Рай значиться: 

- виборців — 13507, м.Бережани- 12155, с.Лісники- 723, с.Рай.- 629 та 

с.Посухів (ВВ ДРВ Бережанського р-ну)- 488 виборців. 

- недієздатних — 3; 

- Не здатних самостійно пересуватися (НСП) — 207; 

- вулиць — 139; 

- будинків — 3597; 

Поновлення бази даних здійснюється до 5 числа щомісячно  на підставі 

відомостей, поданих суб'єктами подання.   

  

 



Суб'єктами подання даних у ВВ ДРВ у відповідності до ст. 22 Закону 

України “Про Державний реєстр виборців” зареєстровано 7 установ, а саме: 

1. Бережанський районний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області; 

2. Бережанський районний відділ Управління Державної міграційної 

служби України в Тернопільській області; 

3. Бережанський районний суд в Тернопільській області; 

4. Орган реєстрації Бережанської міської ради; 

5. Військова частина А 1461; 

6. Військова частина А 3200. 

7. Територіальний центр соціального обслуговування. 

 

За період з 01.01.2019 року по 31.12. 2019 року було подано відомості про    

• реєстрацію місця проживання - 580 виборців, 

• зняття з реєстрації - 409 виборців, 

• померлих — 252 виборців, 

• 18-літнього віку- 38, 

• змінили ПІБ- 76 виборці, 

• строковиків, які прибули для проходження служби у В/Ч- 32, 

• строковиків, які вибули з В/Ч — 10.   

 

 Відділом ДРВ здійснено 72 запити до  суб’єктів подань відомостей. 

Опрацьовано по запитах 355 виборців. 

 

Протягом 2019 року відділом була проведена підготовка до таких виборчих 

процесів: 

• Вибори Президента України 31.03.2019; 

  Повторне голосування з виборів Президента України 21.04.2019; 

• Позачергові вибори народних депутатів України 21.07.2019. 

Під час виборчого процесу через особистий кабінет виборця звернулося 

753 виборці, особисто до відділу- 487 виборців. З них було включено до реєстру 

— 85 виборців, змінено персональні дані — 18,  зміни виборчої адреси — 40 

виборців, тимчасова зміна місця голосування (ТЗМГ) — 447 виборців. 
            
До ВВ ДРВ Бережанської міської ради надійшло 424 звернень іншими 

відділами щодо виборців, які прибули на їхню територію, в томі числі і МЗС.   

Поточним відділом здійснено 293 звернення до інших відділів,  переадресовано 

34 записи. Керівником відділу видано 782 накази з питань внесення змін до 

персональних даних виборців, внесення запису та знищення запису в Реєстрі. 

Протягом 2019 року працівники відділу брали участь у тренінгах 

”Взаємодія органів Державного реєстру виборців з виборчими комісіями” за 

сприянням ЦВК і Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), “Процес 

передачі виборчої інформації”, який організовала ГО “Моніторингово-

Аналітична Група “ЦИФРА” (за інформаційної підтримки ЦВК), семінарі на 



тему “Організація безпеки інформаційних систем. Система захисту 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр 

виборців” та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. 

         Щомісяця Служба Розпорядника Реєстру проводить тестування працівників 

ВВ ДРВ на такі теми: 

Операціцйна система Microsoft Windows; 

Робота в АІТС ДРВ; 

Нормативно-правові акти ДРВ; 

Закон України про державний реєстр виборців; 

Тест для керівників та адміністраторів безпеки; 

OpenOffice.org 

       Щодо стану справ та роботи відділу ВВ ДРВ виконавчого комітету 

Бережанської міської ради, автоматизованою системою Реєстру дано наступну 

оцінку: 

Звіт про деталізацію оцінки 

   

  Початок Кінець Оцінка 

Результат 

за 5-ти 

бальною 

шкалою 

 01.12.2019 31.12.2019 11,237333 5 

 01.11.2019 30.11.2019 10,794921 5 

 01.10.2019 31.10.2019 11,219259 5 

 01.09.2019 30.09.2019 11,164868 5 

 01.08.2019 31.08.2019 11,611556 5 

 01.05.2019 31.05.2019 11,349778 5 

 01.04.2019 30.04.2019 11,133858 5 

 01.03.2019 31.03.2019 11,411349 5 

 01.02.2019 28.02.2019 11,512 5 

 01.01.2019 31.01.2019 11,497763                                                                           5 
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  Початок Кінець Оцінка 

Результат 

за 5-ти 

бальною 

шкалою 

 

      На виконання постанови Центральної виборчої комісії від 20 січня 2011 

року №13 “Про Порядок організаційно-правової підготовки і виконання дій 

щодо ведення Державного реєстру виборців”, та розпорядженням міського 

голови від 12 лютого 2017 року №32-р “Про роботу з електронними 

документами”, 

     Інформаційно-довідкове забезпечення діяльності ВВ ДРВ здійснюється 

Розпорядником Реєстру за допомогою офіційного сайту ЦВК, електронної 

пошти, безпосередньо за допомогою АІТС “ДРВ”; а також відділом 

адміністрування ДРВ Тернопільської ОДА через електронну пошту. 

 

      У 2019 році ВВ ДРВ всі поставлені завдання виконані повністю і на 

належному професійному рівні, а саме: 

1. ВВ ДРВ виконавчого комітету Бережанської міської ради дотримувався 

вимог Закону України “Про Державний реєстр виборців” щодо повноти та 

достовірності відомостей Реєстру, що забезпечується внесенням до бази даних 

Реєстру виборців повного обсягу відомостей про виборців, їх коректністю, а 

також веденням бази даних в єдиному форматі. 

2. Проводив роботу щодо ефективної взаємодії з уповноваженими 

суб’єктами подання інформації, необхідної для поновлення бази даних Реєстру. 

3. Проводив роз’яснювальну роботу виборцям щодо необхідності 

уточнення своїх персональних даних під час підготовки до Виборів Президента 

України, та Позачергових виборів народних депутатів України. 

4. Забезпечував захист інформації при веденні реєстру, виконано план робіт 

КСЗІ та проведення експертних випробувань комплексної системи захисту 

інформації АІТС ДРВ. 

        

 

 

 

 

Начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців 

виконавчого комітету 

Бережанської міської ради                                                         О.М. ЗАХАРКІВ 
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