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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
*" z z/a/- ау/

Про заmверdмсення Полосtсення про
вiddiл веDення fернсuвно?о ре€сmру
в uб ор цiв шпар аmу р айонно'i
d ер мс а вн oi adMiH icmp шщii

Вiдповiдно до статей 5, 6, зg,44 Закону УкраТни "Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацiГ', cTaTTi |7 Закону УкраiЪи "Про державIrу службу", Закону

Украiни^''ПрО,ЩержавНий реестр виборчiв", постанови Щентральноi виборчоi

KoMicii вiД 26.0i.2O|6 Ns58 "Питання дiяльностi оргаIIу (вiддiлу) ведення

,ЩержавнЙ реестрУ виборчiв та регiонального органу (вiддiry)

адмiнiструваннrl Щержавного реестру виборцiв" :

1. Затвердити Положення про вiддiл ведення 
'щержавного реестру

виборчiв апараryКам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii у новiй

редакцii, що додаеться.
2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядженнjI голови

райдержадмiнiстрацiТ вiд 16.03.2о16 J\b108/02-08/16 "Про затвердженtiя

положення про вiддiл ведення ,.щержавного ресстру виборчiв апарату

Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii",
з. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керlвника

апараry районноi державнот адмiнiстрацiт Л.височанську.

Голова В.I.Кирилич
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районноi

державноi адмiнiстрацii
вiд Р /.rrю ryеаrzэ дэr'lzLа Э

N

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл ведення .Щержавного реестру виборчiв

апарату Кам'янка-Бузькоi районноi державпоi адмiнiстрацii

1. Вiддiл ведення Щержавного реестру виборцiв апарату Кам'янка-
Бузъкоi районноi державноi адмiнiстрацiТ (далi - вiддiл веденнlI Реестру) - це
структурний' пiдроздiл апарату Кам'янка-Бузъкоi районноi державноi
адмiнiстрацii, який утворюеться головою районноТ державноI адмiнiстрацii,
йоrчrу пiдзвiтний та пiдконтрольний i пiдпорядковусться керiвниковi апарату

районноi державноi адмiнiстрацiТ.

2. Вiддiл ведення Реестру у своiй дiяльностi керусться Конституцiею
УкраТни, законами УкраiЪи, актами Президента Украiни, Кабiцету MiHicTpiB
УкраiЪи, ЩентральноТ виборчоi KoMiciT, вiдповiдно актами MiHicTepcTBa-.
закордонних справ УкраiЪи, розпорядженнями голови обласноТ та районноТ
державноТ адмiнiстрацii, а також Положенням про вiддiл ведення ,Щержавного
ресстру виборцiв апарату Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii.

З. Основними завданнjIми вiддiлу ведення Ресстру е:

- ведення .Щержавного реестру виборцiв (далi - Реестр), до якого заносяться
вiдомостi про громадян УкраiЪи, якi мають право голосу вiдповiдно до cTaTTi
70 КонституцiТ УкраiЪи (даrri - виборцi) i проживають або перебувають на
територii села, селища, MicTa, якi входять до складу вiдповiдного району;

- складання та уточнення спискiв виборцiв для проведення виборiв i
референдумiв.

4. Вiддiл ведення Реестру вiдповiдно до покладених

1) забезпечуе веденнrI Реестру, що передбачае здiйснення органiзацiйно-
правовоi пiдготовки та виконаннrI в режимi записування таких дiй:

- внесення запису про виборця до бази даних Ресстру;

- внесення змiн до персон€шьних даних виборцiв, що мiстяться в базi даних
Реестру (д-i - персональнi данi Реестру);

- знищення запису Реестру на пiдставах i у сцосiб, що встановленi Законом
Украiни "Про ,.Щержавний ресстр виборцiв" (д-i - Закон) та рiшеннями
розпорядника" Реестру, rлрийнятими згiдно iз Законом, з використанням



вiзуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректнiстю
персон€шьних даних Реестру;
2) веде облiк ycix дiй щодо змiни бази даних Реестру в порядку та за формою,
встановленими розпорядником Реестру ;

3) забезпечус вiдповiдно
ведення, в тому числi

до законодавства захист Реестру
дотримання вимог функцiонування

пlд час иого
комплексноI

системи захисту
телекомунlкацlинlи

iнформацii в автоматизованiй iнформацiйно-
системi "Щержавний реестр виборцiв";

4) визначае на пiдставi вiдомостей про виборчу адресу виборця номер
виборчого окруry, окруry з референдуму та номер виборчоТ дiльницi,
дiльницi референдуму, до яких вiдноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розглядае зверненнrI громадян з питань,
пов'язаних з його дiяльнiстю;

6) проводить у разi потреби перевiрки вiдомостей про особу, зазначених у
заявi про включення до Ресстру чи змiну iT персон€LгIьних даниь внесених до
Рееотру;

7) надсилае на виборчу адресу виборця повiдомлення про його включення до
Реестру за формою, встановленою розпорядником Реестру;

8) надсилае на виборчу адресу виборця повiдомлення про внесення змiн до
його персонаJIьних даних, внесених до Реестру;

9) надас на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом
порядку, вiдповiдну iнформацiю з Ресстру;

10) здiйснюе перiодичне поновлення) а також уточненнlI персон€tльних даних
Реестру;

11) забезпечуе у разi призначення виборiв чи референдумiв складання,

уточнення та виготовлення спискiв виборцiв на
дiльницях референдуму вiдповiдно до законодавства;

виборчих дiльницях,

12) здiйснюе вiдповiдно до законодавства заходи щодо
мiсця голосування виборця без змiни його виборчоТ адресй;

тимчасовоi змiни

13) виготовляе iMeHHi запрошення виборцям на вибори чи референдуми у
випадках, передбачених законодавством;

14) отримуе вiд дiльничних виборчих комiсiй вiдомостi про змiни, BHeceHi
ними до уточнених спискiв виборчiв, для опрацювання в установленому
Законом порядку;



15) проводить перевiрку звернень полiтичних партiй, розглядас запити
виборчих комiсiй в установленому Законом порядку;

16) надас необхiдну iнформацiю на запит суду стосовно уточнення
вiдомостей про виборця у зв'язку з розгJIядом адмiнiстративноi справи щодо
уточнення списку виборцiв;

|7) надае в установленому законом порядку статистичну iнформацiю про
кiлькiснi характеристики виборчого корtryсу на пiдставi вiдомостей Реестру;

18) проводить перевiрку некоректних
розпорядником Реестру ;

19) формуе поданнrI до Щентральноi
дiльниць, якi iснують на постiйнiй ocHoBi,
вiдомостями;

вiдомостей Реестру, виlIвлених

20) здiйснюе облiк виборчих дiльниць, якi iснують на постiйнiй ocHoBi;

завдань, що виходять за межi
?

виборчоi KoMiciT щодо виборчих
за наданими суб'ектами ik внесення

2|) вносить до Реестру данi про номери i межi оj"оru"оатних,_
територiальних виборчих округiв пiсля отриманнrI вiд територiальних
виборчих комiсiй рiшення про yTBopeHHrI таких округiв;

22) rcредае до I_{ентральноТ виборчоi KoMicii змiст рiшень та повiдомлення
випадках;

i технiчного

виборчих комiсiй у передбачених законодавством

2З) здiйснюе налаштуваннrI та супроводження програмного
забезпеченнrI Реестру;

24) здiйснюе iншi функцii вiдповiдно до законодавства, необхiднi для
виконаннrI покJIадених на нього завдань.

5. ПокладеннrI на вiддiл веденнrI Реестру
його компетенцii, не допускаеться.

6. Вiддiл веденнrI Ресстру мае право одержувати в установленому
порядку вiд виборцiв, органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
самоврядуваннr{, виборчих комiсiй, комiсiй референдуму, закладiв, установ та
органiзацiй, ik посадових осiб iнформацiю, документи та матерiали, необхiднi
для виконання покJIадених на нього завдань.

7. Вiддiл ведення Реестру взаемодiе у процесi виконання покJIадених на
нього завдань iз структурними пiдроздiлами вiдповiдно MiHicTepcTBa
закордонних справ Украiни, районноi державноi адмiнiстрацii,
територiальними органами центрzLльних органiв виконавчоi влади, органами
мiсцевого самоврядуваннrI, закордонними дипломатичними установами
УкраТни, виборчими комiсiями, комiсiями референдуму, а також закJIадами,



установами та органiзацiями Bcix форм власностi, об'еднаннями громадян iокремими громадянами.

8. Вiддiл ведення Реестру очолюе начЕUIьник вiддiлу, який:

- забезпечуе виконаннrI на вiдповiднiй територii Закону, законiв УкраiЪипро вибори та референдуми з питань, Що стосуютъся дiяльностi вiддiлуведення Реестру;

- здiйснюс керiвництво дiялънiстю вiддiлу i несе персон€LJIънувiдповiдалънiсть за виконання покJIадених на вiддiл .u"дu"";

- розподiляе обов'язки мiж працiвниками вiддiлу;

- видае нак€ви у випадках та в порядку, визначених Законом, органiзовуеi контролюс ix виконання;

щодо фiнансового
- вносить у встановленому порядку пропозицii

забезпечення роботи вiддiпу 
""д""н" 

Г.е.ф;

_ - пiдписуе визначенi Законом документи, що скрiплюютъся печаткоювiддiлу;

- вносить у встановленому законодавством порядку пропозицiт стосовнопритягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi Закону;

- забезпечуе в установленому законом цорядку представництво iHTepeciBвlддlлу ведення Реестру в судах;

- виконуе iншi повноваження згiдно з актами законодавства йположенням про вiддiл.

. 9, Началъник та iншi працiвники вiддiлry ведення Реестру призначаютьсяна посади та звiльняються з посад керiвником апарату районноi державноiадмiнiстрацiТ в установленому законодавством порядку.

10. Вiддiл ведення Реестру мае власну печатку та бланк.


