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Звіт про основні результати діяльності відділу ведення Державного реєстру 

виборців виконкому Дрогобицької міської ради за 2017 рік 

Протягом 2017 року відділом ведення Державного реєстру виборців 

виконкому Дрогобицької міської ради у взаємодії із суб’єктами подань 

відомостей про виборців проведено 12 періодичних поновлень бази даних 

Державного реєстру виборців.  

Статистика відомостей періодичного (щомісячного) поновлення ДРВ                             

Назва суб’єкта подання Тип відомостей Кількість 

записів про 

виборців  

Дрогобицький МВ ГУ Державної 

міграційної служби України у 

Львівській області 

Набули громадянства 

Змінили прізвище, ім’я, по батькові 

2 

 

483 

Відділ-ЦНАП виконкому 

Дрогобицької міської рад 

Виповнилося 18 років 

Зареєстровані в АТО 

Зняті з реєстрації 

557 

1087 

1142 

Виконавчий комітет Стебницької 

міської ради 

Виповнилося 18 років 

Зареєстровані в АТО 

Зняті з реєстрації 

145 

292 

192 

Дрогобицький міський відділ 

державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного 

управління юстиції у Львівській 

області 

Померли 1082 

Дрогобицький міськрайонний суд Визнані недієздатними 

Недієздатність скасовано 

3 

0 

Військова частина А-1108 Прибули для проходження строкової 

військової служби 

Вибули з в/ч 

 

67 

70 

Дрогобицька виправна колонія № 40 Прибули для відбування покарання 

Вибули з установи покарань 

 

153 

245 

Відділ охорони здоров’я виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради 

Нездатні пересуватися самостійно   

31 

Міському голові  

Т.Кучмі 
 



Управління праці та соціального 

захисту населення міської ради 

Нездатні пересуватися самостійно   

25 

  

 За цей же період на підставі відомостей, наданих відповідними 

суб’єктами подань, та за результатами розгляду заяв громадян до бази даних 

ДРВ включено 746 виборців, внесено зміни до персональних даних 5372  

виборців, знищено записи про 1053 виборців, термін збереження записів щодо 

яких закінчився.  

Станом на 16 січня 2018 року до бази даних автоматизованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» 

включено 67319 осіб, виборчими адресами яких є міста Дрогобич та Стебник, 

зокрема, з міста Дрогобича 53357 виборці, а з міста Стебника – 13962 виборці. 

Серед цих виборців є 628 осіб, нездатних самостійно пересуватися. У базі 

даних АІТС «ДРВ» зберігаються також записи про 31 недієздатну особу, 6 осіб, 

громадянство України яких припинено, та 1437 осіб без виборчих адрес (знятих 

з реєстрації за місцем проживання), а також про 5082 особи, які померли 

протягом 5 останніх років, строк збереження  про яких ще не закінчився.  

Адресна підсистема Реєстру в межах міст Дрогобича та Стебника включає 

360 вулиць, провулків і площ та 9415 будинків. 

Відділом постійно підтримується в актуальному стані довідник виборчих 

дільниць, які утворені ЦВК на постійній основі, а також картографічний облік 

цих виборчих дільниць в інтернет-мережі. На даний час у містах Дрогобичі та 

Стебнику є 33 звичайні та 2 спеціальні виборчі дільниці, з них: 2 малих,                    

7 середніх та 26 великих виборчих дільниць. 
 

Крім цього, відділ ведення Державного реєстру виборців координує 

діяльність, пов’язану із процесом формування об’єднаних територіальних 

громад. 

 Протягом року проведено численні зустрічі із сільськими головами та 

активістами сільських громад навколишніх сіл Дрогобицького району, а                         

16 червня 2017 року відділом ведення Державного реєстру виборців 

організовано круглий стіл на тему «Об’єднання територіальних громад 

Дрогобиччини: переваги та виклики».   

У цьому заході взяли участь Дрогобицький міський голова Тарас Кучма, 

сільські голови семи навколишніх до м.Дрогобича сіл Дрогобицького району, 

консультанти Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації 

міст України, а також представники громадськості. 

У ході круглого столу обговорено проблемні питання та наведено 

переконливі аргументи на користь входження до складу Дрогобицької міської 

об’єднаної територіальної громади (ОТГ) навколишніх сільських рад: 

Дережицької, Раневицької, Почаєвицької, Михайлевицької, Снятинської, 

Рихтицької, Лішнянської і Броницької.  

Проте, жодна сільська рада не виявила готовності входження до 

Дрогобицької ОТГ. 

 



 

 

Більше того, розпорядженням Кабінету міністрів України від 19.07.2017 

року № 491-р внесено зміни до деяких розпоряджень КМУ, зокрема, до 

розпорядження від 11.11.2015 року №1158-р, і, відповідно, затверджено 

перспективний план об’єднання територіальних громад Львівської області у 

новій редакції. Цим  планом передбачено утворення 84 об’єднаних 

територіальних громад на території усіх районів Львівщини, окрім 

Дрогобицького та Сокальського.  Таким чином, процес формування об’єднаних 

територіальних громад на Дрогобиччині повертається на початковий етап: 

напрацювання пропозицій до Перспективного плану. 

 Дрогобицька міська рада готова розглядати ініціативи сільських рад 

навколишніх сіл Дрогобицького району щодо їх добровільного об’єднання із 

м.Дрогобичем у рамках затвердженого у майбутньому Перспективного плану 

об’єднання територіальних громад Львівської області. 

 

 

Начальник відділу  


