ІНФОРМАЦІЯ
про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців
щодо складання та виготовлення списків виборців для проведення виборів
народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
З метою забезпечення своєчасного складання та виготовлення списків
виборців для проведення чергових виборів народних депутатів України 28
жовтня 2012 року відділ виконував функціональні завдання

на постійній

основі відповідно до вимог, передбачених Законом України ―Про Державний
реєстр виборців‖, постанов та доручень Центральної виборчої комісії, а також
Положенням про відділ.
Відділом виконувалась робота з проведення щомісячного періодичного
поновлення персональних даних Реєстру шляхом виконання відповідних дій з
ведення Реєстру. Періодичне поновлення проводилось без порушення
нормативно визначених термінів на

підставі поданих 365 відомостей про

виборців за встановленими формами у кількості 13167 записів за період з 01
січня 2011 року по 31 серпня 2012 року.
В розрізі встановлених
опрацьовано записів:

форм

відомостей

Форма відомостей про виборців

поновлення

Реєстру

2011
2012
(01-12) (01-08)
1148
619
- відомостей про осіб, яким виповнилось 18 років
18
5
- відомостей про осіб, які набули громадянства України та
громадянство яких припинено
1
- відомостей про осіб, громадянство яких припинено
1109
- відомостей про виборців, які зареєстрували своє місце 2060
проживання в межах району
1124
- відомостей про виборців, які зняті з реєстрації за місцем 1730
проживання в межах району
635
317
- відомостей про виборців, які отримали паспорт
громадянина України в зв’язку із зміною прізвища, імені, по
батькові, дати або місця народження
871
521
- відомостей про виборців, смерть яких зареєстровано
539
- відомостей про виборців, які прибули для проходження 1327
строкової служби та вибули після закінчення строку служби
з території дислокації військової частини
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- відомостей про виборців, щодо яких встановлено постійну
нездатність пересуватись самостійно
- відомостей про виборців, які зареєструвались за
юридичною адресою закладу, що здійснює облік бездомних
громадян
- відомостей про виборців, які зняті з реєстрації за
юридичною адресою закладу, що здійснює облік бездомних
громадян

103

39

-

977

-

24

Також, у зв’язку із зміною поштової адреси, прийняттям в експлуатацію
житлових будинків тощо, введено в адресну підсистему Реєстру на протязі 2011
року — 21 будинок, на протязі 2012 (по серпень) — 25 будинків.
Відділом постійно здійснювався контроль за своєчасним поданням
відомостей

періодичного

поновлення

персональних

даних

Надавалась методична допомога суб’єктам подання відомостей
підготовки

Реєстру.
в ході

паперових та електронних форм відомостей про виборців для

забезпечення достовірної інформації.
За звітній період, а саме - з 2011 по серпень 2012 року виконано дії
програмними засобами Реєстру:
- щодо зміни виборчої адреси 3447 виборцям на підставі звернень
відділів ведення інших адміністративно-територіальних одиниць, переданих
засобами Реєстру відповідно до статей 20, 22 ЗУ ―Про Державний реєстр
виборців‖;
- щодо зміни виборчої адреси 253 виборцям, які вибули з військових
частин, установ виконання покарань, знялись з консульського обліку МЗС
України та повернулись на попередню виборчу адресу в межах району;
- сформовано та виконано 646 наказів щодо внесення, знищення запису
Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру;
- отримано та виконано засобами Реєстру 29 доручень розпорядника
Реєстру (ЦВК);
- вилучено 391 кратних записів бази даних Реєстру (за 2011 рік — 362 та
на протязі 2012 — 29);
- на підставі 11-ти заяв виборців виконано дії щодо включення до
Реєстру, зміни персональних даних та зміни виборчої адреси.
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На вимогу розпорядника Реєстру (ЦВК) відділом було здійснено
перевірку:
- інформації про громадян, які були визнані судом недієздатними
протягом останніх 50-ти років та про громадян, щодо яких було скасовано
рішення про визнання їх недієздатними протягом останніх 50-ти років - 173
особи;
- дати народження виборців (01.01.; 01.07.) - 686 записів;
- "по батькові" окремих виборців (Вячеславович – В’ячеславович,
Вячеславівна – В’ячеславівна) - 247 записів.
Окрім цього, для забезпечення достовірності даних Реєстру, у взаємодії з
СГІРФО Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, відділом
були проведені:
- контрольні вибіркові перевірки ідентифікаційних даних та відповідності
адресної інформації

7397 виборців, місце проживання яких зареєстровано на

території району;
- перевірка 385 виборців щодо яких були виявлені взаємно суперечливі
дані в окремих полях запису бази даних Реєстру та запису відомостей
періодичного поновлення в ході здійснення візуального та автоматизованого
контролю;
- перевірка 320 виборців для виявлення кратних включень даних до
Реєстру або встановлення висновку ―різні особи‖.
Відповідно до статей 39,41 Закону України «Про вибори народних
депутатів України», статей 27, 28 Закону України “Про Державний реєстр
виборців” та Порядку складання попередніх списків виборців для звичайних
виборчих дільниць для підготовки та

проведення голосування з виборів

народних депутатів України, затвердженого постановою ЦВК від 29.02.2012
№38, Роз'яснення щодо складання та уточнення списків виборців для
підготовки і проведення голосування з виборів народних депутатів України,
затвердженого постановою ЦВК від 07.06.2012 №96, відомості періодичного
поновлення Реєстру для складання попередніх та уточнених списків виборців
подаються та опрацьовуються з наступними змінами в періодах:
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Період за який
Строк подання відомостей
подаються відомості
З 01 серпня по 31 серпня
з 01 по 04 вересня
з 01 по 26 вересня
27 вересня
з 27 вересня по 16 жовтня
17 жовтня
з 17 по 31 жовтня
з 01 по 04 листопада

Термін опрацювання
відділом Реєстру
01.09 — 26.09
27.09 — 30.09
17.10 — 21.10
01.11 — 30.11

Виконання відділом робіт щодо підготовки та виготовлення попередніх та
уточнених списків виборців

для проведення виборів народних депутатів

України 28 жовтня 2012 року проводиться за наступними етапами:
Назва етапу

Опрацювання заяв виборців, членів окружних та дільничних
виборчих комісій щодо тимчасової зміни місця голосування
без зміни виборчої адреси (ч. 3 ст. 41 ЗУ "Про вибори народних депутатів

Термін
виконання
24.09-30.09
03.10-22.10

України",ч. 3 ст. 7 ЗУ "Про Державний реєстр виборців")

Перевірка сформованих в тестовому режимі електронних
файлів попередніх списків виборців
Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами,
закладами, установами для складання попередніх списків
виборців (п.6 Порядку складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих

24.09-26.09
27.09-30.09

дільниць для підготовки та проведення голосування з виборів народних депутатів України,
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 29 лютого 2012 року № 38)

Виготовлення попередніх списків виборців та іменних
запрошень
Передача одного примірника попереднього списку виборців до
ДВК (звичайні, спеціальні ВД: УВК, СІЗО), іменних
запрошень до ДВК звичайних ВД (ч. 5 ст. 39, ч. 3 ст. 43 ЗУ "Про вибори

03.10-06.10
06.10-07.10

народних депутатів України", п. 2 постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня
2012 року № 12 "Про форми іменних запрошень на вибори народних депутатів України
28 жовтня 2012 року")

Опрацювання заяв виборців про уточнення попереднього
списку виборців (ч.ч. 1, 5 ст.40, ч.ч. 5, 7 ст. 44 ЗУ "Про вибори народних

08.10-22.10

депутатів України")

Отримання відомостей про виборців, включених до списків
виборців на спеціальних ВД, утворених у стаціонарних
лікувальних закладах (ч.ч. 2, 6, 14 ст. 43 ЗУ "Про вибори народних депутатів

20.10-24.10

України")

Опрацювання відомостей, поданих відповідними органами,
закладами, установами для складання уточнених списків
виборців (п.2.13 Роз'яснення щодо складання та уточнення списків виборців для

17.10-21.10

підготовки і проведення голосування з виборів народних депутатів України,
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96)

Інформування органом ведення Реєстру відповідної ДВК про
виявлені кратні включення виборців до списків виборців на
іншій виборчій дільниці (ч. 15 ст. 43 ЗУ "Про вибори народних депутатів

24.10-28.10

України")

Виготовлення уточнених списків виборців

23.10-24.10
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Передача одного примірника уточненого списку виборців до
ДВК (звичайні, закордонні, спеціальні ВД: УВК, СІЗО)

25.10

(ч. 6 ст. 41, ч. 3 ст. 43, ч. 9 ст. 44 ЗУ "Про вибори народних депутатів України")

Отримання від ДВК відомостей про включених чи виключених
з уточнених списків виборців на звичайних ВД (ч. 6 ст. 42 ЗУ "Про

26.10-28.10

вибори народних депутатів України")

Повідомлення ДВК про виявлені кратні включення виборців
до списків виборців на звичайних виборчих дільницях (ч. 5 ст. 42

26.10-28.10

ЗУ "Про вибори народних депутатів України", п.3.6 Роз'яснення щодо складання та
уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів народних
депутатів України, затвердженого постановою ЦВК від 7 червня 2012 року N 96)

Проведення голосування

28.10

(ч.1 ст.16 ЗУ "Про вибори народних депутатів України")

Отримання відділом ведення відомостей про виборців,
включених чи виключених зі списків виборців, а також про
зміни, внесені до уточнених списків виборців (ч.9 ст.88, ч.1 ст.99 ,
ч.1 ст.100 ЗУ "Про вибори народних депутатів України", зразок повідомлення про
зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці
затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 7 червня 2012 року № 96)

не пізніш як на
третій день з дня
оприлюднення
результатів
виборів

Центральною виборчою комісією 24.01.2012 були прийняті постанови
№11 ―Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних
виборчих дільниць на постійній основі‖ та №12 ―Про форми іменних
запрошень на вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року‖.

На

вимогу Служби Розпорядника Реєстру ЦВК на протязі грудня 2011-березня
2012 відділом виконані роботи по

внесенню інформації про адреси, місце

знаходження, площі приміщень, опис меж

виборчих дільниць у відповідні

програмні підсистеми АІТС Реєстру, що в свою чергу забезпечило
автоматизацію наступних процесів: формування подань щодо первинного
утворення виборчих дільниць на постійній основі (звітні форми у відповідності
до додатків до постанови ЦВК від 24.01.2012 №11); облік виборчих дільниць,
утворених на постійній основі (з урахуванням змін); виготовлення іменних
запрошень виборцям.
Також, Службою розпорядника Реєстру ЦВК розроблено нову підсистему
АІТС Реєстру ―Картографічний облік виборчих дільниць‖. На протязі липнясерпня цього року відділом були виконані роботи по означенню меж звичайних
виборчих дільниць на карті району в електронному форматі.
На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний
реєстр виборців" Центральна виборча комісія 13.09.2012 прийняла постанову
№893, якою затверджено Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця
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без зміни його виборчої адреси та визнала такою, що втратила чинність,
постанову ЦВК від 01.04.2011 №57, якою попередньо був визначений механізм
тимчасової зміни місця голосування виборця.
Даний

Порядок

розроблено

з

метою

забезпечення

однакового

застосування органами ведення Реєстру законодавства України про вибори під
час приймання та розгляду звернень громадян про тимчасову зміну місця
голосування. Заява виборця приймається відділом ведення Реєстру як за місцем
реєстрації, так і за місцем перебування виборця в день голосування чи
місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем
голосування. Однак, відповідно до прийнятої Постанови умови зміни
голосування стали значно жорсткішими і потребують крім заяви виборця
документального

підтвердження

необхідності

тимчасової

зміни

місця

голосування, що полягає в доведенні факту проживання (не перебування) на
території виборчої дільниці, яку виборець просить визначити місцем
голосування.
Також, орган ведення Реєстру під час розгляду заяв виборців про
тимчасову зміну місця голосування на період проведення виборів народних
депутатів України повинен враховувати, що зміна місця голосування виборця
на іншу звичайну виборчу дільницю, де виборець перебуватиме в день
голосування, не повинна призвести до збільшення на цій виборчій дільниці та в
одномандатному виборчому окрузі кількості виборців, які не проживають на
відповідній території, що порушуватиме вимоги Закону України "Про вибори
народних депутатів України" щодо граничної чисельності виборців на виборчій
дільниці та в одномандатному виборчому окрузі.

Начальник відділу ведення
Державного реєстру виборців

Л.Павличенко

