
В ОЛОДИМИР-В ОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ
волинськоi оБлАстI

РОЗПОРШЖЕНIIЯ ГОЛОВИ

I + TpaBHrI 202l року м. Володимир-Волинський J\ъ 2"L

Про затвердженIIя Положення про
вiддiл веденнrI ,Щержавного реестру виборцiв апараry

районноi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до cTaTTi 4| Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, Закону УкраiЪи <Про ,Щержавний реестр виборцiв>> (зi змiнами),
постанови Щентральноi виборчоТ KoMicii вiд 26 лютого 20lб року J\b 58
<<Гfuтання дiяльностi органу (вiддiлу) веденнrI .Щержавного реестру виборцiв та
регiоналъного органу (вiддiлгу) адмiнiструваннrl Щержавного реестру виборцiв),
зi змiнами, внесеними постановою вiд25 червнrI 2020 року J\b 127:

1. ЗАтвЕрдши Положенrrя про вiддiл веденшI Щержавною реестру
виборцiв апарату районноТ державноТ адцrлiнiстрацii (додаетъсф.

2. ВВАЖАТИ такими, що втр€IIиJIи чиннiсть розпорядженIuI юлови
райдержaдлiнiстрацii вiд 16.03.2016 J\Ъ 91 та пункг 4 розпорядкення юлови
райдержаддлiнiстрацii вiд 02.04.201 8 Ns 141.

Голова Юрiй ЛОБАЧ

Ольга Голiцина-Чазова 2| 60З



ЗАТВЕРДКЕНО

РозпорядженнrI голови

районноТ державноi адмiнiстрацii

J1.os.z02l Ns 9J
полохtЕннrI

2. Вiддiл

про вiддiл ведення,Щержавного реестру виборцiв

апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ

1. Вiддiл веденшI ,Щержавного реестру виборцiв (далi - вiддiл веденнrI

Реестру) е структурним пiдроздiлом апарату Володимир-Волинсъкоi районноТ

д.р*ч"rrОi uлЙi"iфацiТ, якиЙ утворюеТься голоВою райдержадмiнiстрацiТ, йоrпгу

пiдзвiтний та пiдконтрольний

райдержадмiнiстрацii.

i пiдпорядковуетъся керiвниковi апарату

ведення Реестру своiй дiялъностi керуетъся Констиryцiею та2. ВiддiЛ веденнЯ РеестрУ у своlИ дlялъноСтl керуеr,ьUя .t\UнU,t,иrуцrЕк, ro

законамИ УкраiнИ <ПрО ,ЩержавНий реестР виборцiв>>, <<Гфо державну службу>>,

а також iншими .u*o"ur" Украiни, актами Президента УкраТни та Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи, Щентральноi виборчоi KoMicii, розпорядженнями та

дору{еннями голови обласнот та районнот державноi адмiнiстрацiт, наказами

р.ii,о"-"ного оргаЕу адмiнiстрування ,Щержавного реестру виборчiв, а також

цим ПоложеншIм.
3. основними завданшIми вiддiлу ведення Реестру е:

1) ведення .Щержавного реестру виборцi (далi - Реестр), до якого заносяться

,iдоrо.ri про |ромадян УкраiЪи, якi маютъ lrраво голосу вiдповiдно до cTaTTi 70

Конституцii Украiни (даrri виборчi) i проживають або перебуваютЬ на

1.p"ropii населених пунктiв, якi входять до скJIаду Володимир-Волинського

раиону;
та уточнення спискiв виборчiв дJIя проведення виборiв i2) скJIадання

референдумiв.
4. Вiддiл веденнrI Реестру вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:

1) забезпечус веденнrI Реестру, що передбачае здiйснення

!- органiзацiйно-правовоТ пiдготоВки та виконаншI в режимi записування таких

дlи: внесенчя запису про виборця до бази даних Реестру; внесення змiн до

персон€rльних даних виборцiв, що мiстятъся в баЗi ДаНИХ РееСТРУ (ДаЛi

персон€tлънi данi Реестру); знищеннrI запису Ресстру на пiдставах i у спосiб, що

встановленi Законом УкраiЪи <<Про Щержавний реестр виборчiв) (ДаЛi - ЗаКОН)

та рiшеннями розпорядника Ресстру, прийнятими згiдно iз Законом, з

' використанням вlзу€lJIьного та автоматизованого контролю за IIовнотою та

коректнiстю персон€Llrьних даних Реестру;
2) веде облiк ycix дiй щодо змiни бази даних Реестру в порядку та за

формою, встановленими розпорядником Реестру;

З) забезпечуе вiдповiдно до законодавства захист Реестру пiд час його

ведення, в тому числi дотриманЕя вимог функцiонування комплексноi системи

захисту iнформачiТ в автоматизованiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй

системi <Про,Щержавний реестр виборцiв>>;
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4) визнача€ на пiдставi вiдоп,iостеI"-l про виборчч адресу виборця номер
виборчот дiлъницi, дiльницi референдуму, до яких вiдноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розгJUIдае зверненнrI |ромадян з
питань, пов'язаних з його дiяльнiстю;

6) ПРОВОдиТЬ у разi потреби перевiрки вiдомостей про особу, зазначених у
За"sВi ПРО ВКJIЮЧенIuI до Реестру чи змiну ii персонzlльних даних, внесених до
Реестру;

7) ВРУчае або надсилае виборцю повiдомлення про його вкJIючення до
Реестру за формою, встановленою розпорядником Реестру;

8) вРУчае або надсилае виборцю повiдомлення про внесення змiн до його
персон€rльних даних, внесених до Реестру;

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

10) здiйснюе перiодичне поновленнщ а також уточнення персон€lльних
даних Реестру;

11) забезпечуе у разi призначення виборiв чи референдумiв складання,
уточнення та виготовлення спискiв виборцiв на виборчих дiльницях, дiльницях
референдуму вiдповiдно до законодавства;

12) здiйснюе вiдповiдно до законодавства заходи щодо тимчасовот змiни

13) виготовляе iMeHHi запрошення виборцям на вибори чи референдуми;
14) ОТРИМУС вiД дiлъничних виборчих комiсiй вiдомостi про змiни, BHeceHi

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

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

17) надае в установленому порядку статистичну iнформацiю про кiлькiснi
характеристики виборчого корtIусу на пiдставi вiдомостей Реестру;

18) ПРОВоДиТъ перевiрку некоректних вiдомостей Реестру, виявлених
розпорядником Реестру;

19) формуе подання до Щентральноi виборчоТ KoMicii щодо виборчих
дiльниць, якi iснують на постiйнiй ocHoBi, за наданими суб'ектами Тх внесення
вlдомостями;

20) здiйснrое облiк виборчих дiльниць, якi iснують на постiйнiй ocHoBi;
2|) ПеРеДае до Щентральноi виборчоi KoMicii змiст рiшень та

повiдомлення виборчих комiсiй у передбачених законодавством випадк€lх;
22) здiiтснюс налаштування та супроводженшI програмного i технiчного

забезпечення Реестру;
23) здiйснюе iншi функцiт вiдповiдно до законодавства, необхiднi для

виконання покJIадених на нього завдань.
5. ПокладеннrI на вiддiл ведення Реестру завдань, що виходять за межi

його компетенцii, не доrтускаеться.
6. ВiДДiЛ ВеДеНнrI Реестру мае право одержувати в установленому порядку

ВiД СТрУктурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, територiальних органiв
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MiHicTepcTB та iнших центрЕшIьних органiв виконавчоТ влади, вiд виборцiв,
органiв мiсцевого самоврядування, виборчих комiсiй, комiсiй референдуму,
закладiв, установ та органiзацiй, iх посадових осiб iнформацiю, документи та
матерiали, необхiднi для виконання покJIадених на нього завдань.

7. Вiддiл ведення Реестру взаемодiс у процесi виконання
нього завдань iз структурними пiдроздiлами

эс1 виконання покJIадених на
районноi держадмiнiстрацii,

територi€llrьними органами центр€lльних органiв виконавчоi влади, органами
мiсцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами
УкраТни, виборчими комiсiями, комiсiями референдуму, а також закладами,

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

8. Вiддiл веденнrI Реестру очолюе начальник, який:
1) забезпечуе виконання на вiдповiднiй територii Закону, законодавства

УкраiЪи про вибори та референдуми з питань, що стосуються дiяльностi вiддirry
веденЕя Реестру;

2) здiйснюе керiвництво дiяльнiстю вiддilry i несе персон.tльну
вiдповiда_пьнiсть за виконання покJIадених на вiддiл завдань;

3) розподiляе обов'язки мiж працiвниками вiддilry;
4) видае нак€ви у випадках та в порядку, визначених Законом, органiзовуе

i контролюе ix виконаннrI;
5) забезпечуе в межах cBoik повноважень зберiгання iнформацii з

обмеженим доступом вiдповiдно до законодавства;
6) вноситъ в установленому порядку пропозицii щодо фiнансового

забезпечення роботи i ведення Реестру;
7) пiдписуе визначенi Законом документи, що скрiплюються печаткою

вiддirrу;
8) вносить у встановленому законодавством порядку пропозицii стосовно

притягнення до вiдповiдаrrьностi осiб, винних у порушеннi Закону;
9) забезпечус в установленому порядку представництво iHTepeciB вiддiлу

веденнrI Реестру в судах;
10) викоЕуе iншi повноваження згiдно з актами законодавства та

положенням про вiддiл.
9. Начальник та iншi працiвники вiддilry веденнrI Реестру призначаються

на посади та звiльнrlються з посад у порядку, передбаченому законодавством
УкраiЪи.

10. Чиселънiсть працiвникiв вiддilry веденЕя Реестру визначаеться
вiдгlовiдно до вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 липня 2007
року J\Ъ 94З <<,Щеякi питання утворення органiв (вiддiлiв) ведення та
регiональних органiв (вiддiлiв) адмiнiстрування,,Щержавного реестру виборцiв>.

11. Вiддiл ведення Реестру мас власну печатку та бланк.
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