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Звіт про роботу відділу ведення  

Державного реєстру виборців   

за 2020 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу відділу ведення 

Державного реєстру виборців за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців за 2020 

рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

 Міський голова                                                                Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З В І Т  

про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців за 2020 рік 

 

 Протягом 2020 року організаційно-правова робота відділу була 

спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме: 

 - забезпечено ведення Реєстру, уточнення персональних даних виборців; 

 - опрацьовано  відомості  періодичного  поновлення  від 12  суб’єктів 

подання (відповідні територіальні органи ДМС/МВС, відділ ДРАЦС 

Міністерства юстиції України, військові частини (формування), установа 

виконання покарань, спецзаклади з обліку бездомних громадян, міський орган 

охорони здоров'я, Ужгородський  міськрайонний суд, відділ реєстрації місця 

проживання виконкому Ужгородської міської ради); 

 - забезпечено  ведення  Реєстру постійних  виборчих  дільниць, 

«Картографічного обліку виборчих дільниць»; 

 - опрацьовано відомості за результатом запиту та за ознакою «виборчий 

процес»; 

 - забезпечено захист Реєстру у взаємодії з Державною службою 

спеціального зв'язку та захисту інформації України; 

 - забезпечено проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 р. та 

повторного голосування з обрання міського голови 22 листопада 2020 р. 

(співпраця з територіальними і дільничними виборчими комісіями, друк 

запрошень виборцям, друк попередніх та уточнених списків для голосування, 

опрацьовано 566 заяв виборців на зміну виборчої адреси та 235 повідомлень 

дільничних виборчих комісій до відділу щодо уточнення персональних даних 

виборців). 

 У звітному періоді: 

 - опрацьовано 266 відомостей періодичного поновлення (10237 рядків), 

проведено 787 наказів, у відомостях проставлено 4782 висновки, опрацьовано 

67 пар кратних включень; 

 - сформовано пошукових запитів — 5562, запитів до суб’єктів подання — 

620, звітів — 2419; 

 - опрацьовано 235 звернень (запитів) виборців до відділу, через 

«Особистий кабінет виборця» (на сайті ЦВК) до відділу ведення звернулося  

266 виборців; 

 - отримано та опрацьовано 50 запитів на інформацію про виборців від 

Ужгородського МВ ГУ ДМСУ в Закарпатській області, 2 — від Головного 

управління ДМСУ в Закарпатській області, 11 — від Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської області; 

 - знищено записів в Реєстрі — 1262; 

 - опрацьовано в «Аналізі розбіжностей даних» — 32 відмінності,  у 

«Контролі достовірності даних» — 92 уточнення; 

 - внесено 316 змін у Реєстр постійних виборчих дільниць (у 

побудинковому складі, нових геонімів). Відправлено 9 подань на ЦВК. 



 Всього внесено до Реєстру по м. Ужгороду: виборців з виборчою адресою 

— 90127, без виборчої адреси — 3644, неспроможних самостійно пересуватися 

— 218, недієздатних — 66, померлих — 6312, вулиць — 483, будинків — 9949.  

 Відділ укомплектований новою оргтехнікою, яка облікована за ЦВК; 

облаштовані автоматизовані робочі місця; встановлено нове програмне 

забезпечення.  

У квітні 2020 р. працівники відділу успішно пройшли навчання з базового 

курсу цифрової грамотності та отримали сертифікат від Міністерства цифрової 

трансформації України («Дія», «Цифрова освіта»). 

 У вересні 2020 р. відділ пройшов перевірку  управлінням 

Держспецзв’язку в Закарпатській області та в жовтні 2020 р. — Службою 

розпорядника Реєстру (ЦВК). Зауважень немає. 

 В грудні 2020 р. проведена щорічна інвентаризація. Недоліків немає. 

 Протягом року щомісячно відділ був лідером області за результатами 

показників. 

 

Начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців                                                    Григорій ЖИРКОВ 


