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Державний реєстр виборців

- автоматизована інформаційно-

телекомунікаційна система, призначена для 

зберігання, обробки даних, які містять 

передбачені Законом «Про Державний реєстр 

виборців» відомості та користування ними, 

створена для забезпечення державного обліку 

громадян України, які мають право голосу 

відповідно до статті 70 Конституції України. 

Відділи ведення Державного реєстру виборців
Придніпровського та Соснівського районів були
утворені у грудні 2007 року на виконання Закону
України “Про Державний реєстр виборців”



Основні завдання Реєстру

ведення 
персоніфікованого

обліку виборців

складання списків виборців 
для проведення виборів 

Президента України, 
народних депутатів України, 

депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад, сільських, 
селищних, міських голів, 

всеукраїнських та місцевих 
референдумів



Загальна структура 

Державного реєстру виборців

Служба розпорядника 
Реєстру (ЦВК)

Регіональні 
органи 

адміністрування 
Реєстру

Органи ведення
Державного реєстру 

виборців



Кількість виборців:

- у Придніпровському районі 
м.Черкаси - 110 103;

- у Соснівському районі 
м.Черкаси - 117 199;

Загалом по м.Черкаси – 227 302.

Станом на 1 листопада

2018 року:



Кількість постійних виборчих дільниць:

- у Придніпровському районі:

52 звичайних, 4 спеціальних;

- у Соснівському районі :

61 звичайна, 10 спеціальних.

Загалом по м.Черкаси –

113 звичайних, 14 спеціальних.

Станом на 1 листопада

2018 року:



На території Придніпровського району
148 вулиць та провулків

6 036 будинків



На території Соснівського району
260 вулиць та провулків

9 826 будинків



Загальнодоступними ресурсами в мережі 
Internet є сайти:

- Центральної виборчої комісії;



Загальнодоступними ресурсами в мережі 
Internet є сайти:

- Державного реєстру виборців;



Загальнодоступними ресурсами в мережі 
Internet є сайти:

- он-лайн сервіс « Особистий кабінет виборця»



За час існування та роботи

відділи були задіяні у

проведенні наступних виборів:

 Вибори Президента України 17.01.2010;

 Місцеві вибори 31.10.2010;

 Вибори народних депутатів України  28.10.2012;

 Повторні вибори НДУ (ОВО №94,132,194,197,223) 

15.12.2013;

 Позачергові вибори депутатів Черкаської  міської ради 

та міського  голови 25.05.2014;

 Позачергові вибори Президента України 25.05.2014;

 Позачергові вибори народних депутатів України 

28.10.2014;

 Чергові місцеві вибори  25.10.2015.



Суб’єкти подання відомостей
Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення 

бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру 
здійснюється на підставі відомостей, які подаються органу 

ведення Реєстру органами, закладами, установами

Органи УДМС

Військові частини

Органи ведення
Державного реєстру виборців

Відділи РАЦС

Установи виконання 
покарань

Районні суди

Департамент охорони 
здоров’я та медичний 

послуг

Відділ реєстрації місця 

проживання

Департамент архітектури

та містобудування



Поза межами виборчих процесів відділи

ведення Державного реєстру виборців

виконують наступну роботу:

 Обробка відомостей періодичного поновлення даних 

реєстру;

 внесення змін до меж постійних виборчих дільниць;

 Внесення змін до персональних даних виборців;

 Виконання доручень розпорядника Реєстру;

 Підготовка звернень до інших відділів ДРВ засобами 

АІТС ДРВ щодо зміни виборчих адрес;

 Перевірка осіб, які вибули з установ;

 Підготовка та опрацювання запитів;

 Формування поточної звітності та проведення наказів 

начальника відділу;



Поза межами виборчих процесів відділи

ведення Державного реєстру виборців

виконують наступну роботу:

 Контроль за виконанням вимог комплексної системи 

захисту інформації;

 Виконання заходів щодо захисту інформації в АІТС 

ДРВ;

 Участь в тестуваннях і опитуваннях розпорядника 

Реєстру;

 Прийом громадян, надання довідок засобами АІТС;

 Опрацювання запитів органів УДМС стосовно змісту 

персональних даних внутрішньо переміщених осіб;

 Опрацювання запитів з он-лайн сервісу « Особистий 

кабінет виборця»



За період з 1 січня 2018 року до 31 жовтня 2018 року 

прийнято та опрацьовано:

Відділом ведення Державного реєстру виборців 

Придніпровського району:

Звернення виборців - 384;

Запити органів Управління Державної міграційної служби - 17;

Запити органів суду - 5;

Звернення інших відділів ведення засобами АІТС 

стосовно зміни виборчої адреси - 2 380;

Рядків періодичного поновлення - 11 486.

Відділом ведення Державного реєстру виборців 

Соснівського району:

Звернення виборців - 221;

Запити органів Управління Державної міграційної служби - 38;

Звернення інших відділів ведення засобами АІТС 

стосовно зміни виборчої адреси - 2 850;

Рядків періодичного поновлення - 12 748.



Ось так виглядають 761 відділ ведення 

Державного реєстру виборців з висоти 1 000 км





Дякуємо

за увагу!


