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Звіт                                                                                                                                    

про діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців      

 виконкому Дрогобицької міської ради                                                           

 за 2018 рік 

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Дрогобицької 

міської ради створений ухвалою Дрогобицької міської ради від 08.10.2007             

№ 400 на виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців». 

Відповідно до цього Закону основними завданнями відділу є: 

- ведення Державного реєстру виборців в порядку, встановленому 

Законом та розпорядником Реєстру;  

- складання списків виборців на відповідних виборчих  

дільницях для проведення виборів Президента України, народних депутатів 

України, депутатів місцевих рад та міських голів, всеукраїнських та місцевих 

референдумів. 

Відповідно до завдань, визначених Законом та Положенням про відділ 

ведення Державного реєстру виборців виконкому Дрогобицької міської ради, 

затвердженого рішенням Дрогобицької міської ради від 30.03.2011 № 176, 

відділ здійснює наступні функції: 

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення 

організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких 

дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до 

персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в 

порядку, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" 

та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру;  

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за 

формою, що встановлені розпорядником Реєстру;  

Міському голові 

Т.Кучмі 

 



3) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та 

захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та 

ведення;  

4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця 

номер виборчої дільниці, до якої належить виборець;  

5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні 

дані, внесені до Реєстру; 

6) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його 

включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та 

веде облік осіб, яким видано таке повідомлення;  

7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних 

виборця, зазначених у заяві;  

8) здійснює щомісяця поновлення бази даних Реєстру та уточнення 

персональних даних Реєстру;  

9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, 

уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях 

відповідно до законодавства;  

10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про 

кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;  

11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення 

політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про 

Держаний реєстр виборців";  

12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених 

розпорядником Реєстру;  

13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-

телекомунікаційна система (АІТС «ДРВ»),  призначена для зберігання, 

обробки даних, які містять передбачені Законом відомості, та користування 

ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які 

мають право голосу відповідно до ст.70 Конституції України. АІТС «ДРВ» 

включає 762 відділи ведення та відділи адміністрування Реєстру в цілому по 

Україні, які об’єднані в єдину найбільшу і найзахищенішу в країні 

корпоративну комп’ютерну мережу. Службою Розпорядника Реєстру є 

Центральна виборча комісія. Ведення Реєстру здійснюється в електронній 

формі. Достовірність відомостей Реєстру забезпечується наявністю у відділі 

документального підтвердження персональних даних, що містяться в базі 

даних, підстав включення виборця до Реєстру чи внесення змін до 

персональних даних. 
 



Протягом звітного періоду відділом ведення Державного реєстру 

виборців виконкому Дрогобицької міської ради у взаємодії із суб’єктами 

подань відомостей про виборців (відповідальними особами Дрогобицького 

МВ ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області, 

виконкому Стебницької міської ради, Дрогобицького міського відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у 

Львівській області, Дрогобицького міськрайонного суду, військової частини 

А-1108, Дрогобицької виправної колонії № 40, відділу-Центру надання 

адміністративних послуг, відділу охорони здоров’я і управління праці та 

соціального захисту населення Дрогобицької міської ради) 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 

1 

 

418 

Відділ-ЦНАП виконкому 

Дрогобицької міської ради  

Виповнилося 18 років 

Зареєстровані в АТО 

Зняті з реєстрації 

395 

2249 

2370 

Виконавчий комітет Стебницької 

міської ради  

Виповнилося 18 років 

Зареєстровані в АТО 

Зняті з реєстрації 

52 

638 

224 

Дрогобицький міський відділ 

державної реєстрації актів цивільного 

стану Головного управління юстиції 

у Львівській області 

Померли 993 

Дрогобицький міськрайонний суд Визнані недієздатними 

Недієздатність скасовано 

4 

- 

Військова частина А-1108 Прибули для проходження 

строкової військової служби 

Вибули з в/ч 

 

60 

54 

Дрогобицька виправна колонія № 40 Прибули для відбування 

покарання 

Вибули з установи покарань 

 

190 

146 

Відділ охорони здоров’я виконавчих 

органів Дрогобицької міської ради 

Нездатні пересуватися 

самостійно  

 

31 

Управління праці та соціального 

захисту населення Дрогобицької 

міської ради 

Нездатні пересуватися 

самостійно  

 

23 

 

 

 

 

 

 

 



За цей же період на підставі відомостей, наданих відповідними 

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

ДРВ включено 576 виборців, внесено зміни до персональних даних 5571 

виборця, знищено записи про 980 виборців, в тому числі про 10 осіб, кратно 

включених до Реєстру у нас та в інших адміністративно-територіальних 

одиницях, та про 970 осіб, термін збереження записів щодо яких закінчився. 

Для виконання зазначених вище дій видано 252 накази начальника відділу. 

Спеціалісти відділу з використанням програмних засобів 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи постійно 

здійснюють вибіркові перевірки персональних даних Реєстру з метою 

забезпечення повноти і цілісності відомостей, коректності персональних 

даних. У разі виявлення у базі даних Реєстру за результатами проведення 

візуального та автоматизованого контролю неповноти або некоректності 

відомостей відділом проводиться відповідна перевірка персональних даних 

про виборця шляхом звернення до органів, закладів, установ та організацій, 

визначених статтею 22 Закону, або до виборця. Після перевірок на основі 

отриманих відділом документів, які є підставою для видання наказу, 

виконано відповідні дії щодо ведення Реєстру (внесено необхідні зміни до 

персональних даних виборців). 

З метою забезпечення однократності включення виборців до Реєстру 

відділом постійно здійснюється перевірка бази даних щодо виявлення 

записів можливих кратних включень, тобто записів, що містять схожі 

ідентифікаційні персональні дані, або викликають підозру кратного 

включення виборця до Реєстру через частковий збіг зазначених облікових 

реквізитів. Протягом звітного періоду відділом виявлено та усунено за 

дорученнями ЦВК (на виконання 3 постанов ЦВК) 10 записів про виборців, 

кратно включених до Реєстру у нас та в інших адміністративно-

територіальних одиницях. 

Станом на 29 грудня 2018 року до бази даних автоматизованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» 

включено 66235 осіб, виборчими адресами яких є міста Дрогобич та Стебник, 

зокрема, з міста Дрогобича 52512 виборців, а з міста Стебника – 13723 

виборці. Серед цих виборців є 594 особи, нездатних самостійно 

пересуватися. У базі даних АІТС «ДРВ» зберігаються також записи про 32 

недієздатних особи, 5 осіб, громадянство України яких припинено, та 1749 

осіб без виборчих адрес (знятих з реєстрації за місцем проживання), а також 

про 5109 осіб, що померли протягом 5 останніх років, строк збереження 

записів про яких ще не закінчився.  

Адресна підсистема Реєстру в межах міст Дрогобича та Стебника 

включає 375 вулиць, провулків і площ та 9528 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.  



На виконання вимог Закону щодо захищеності Реєстру від 

несанкціонованого доступу створено комплексну систему захисту інформації 

підсистеми рівня відділу в автоматизованій інформаційно-

телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців» (КСЗІ ІТС ОВР). 

Згідно з календарним планом робіт із захисту інформації в ІТС проводиться 

ряд організаційних та інженерно-технічних заходів: контролі оновлення 

антивірусу, ведення документації КСЗІ ІТС ДРВ, працездатності 

телекомунікаційного обладнання КСІ, використання ПАЗІ, доступу до 

приміщення та контроль за цілісністю наклейок. Крім цього, усі події та 

роботи КСЗІ обліковуються та фіксуються у системі.  

 

Щомісячно Службою Розпорядника Реєстру (ЦВК) за допомогою 

автоматизованих програмних засобів Реєстру формується оцінка стану справ 

та роботи відділів ведення Реєстру. Так, за листопад 2018 року роботу відділу 

оцінено 11,68 балами за 12-ти бальною системою: 
 

 

Обчислені значення показників оцінки 
 

№  Назва показника Балів 

1 
Щоденне ознайомлення з повідомленнями на порталі/Ефективність використання сайту 
portal.drv.gov.ua 

11,86 

2 Невчасне завантаження відомостей ПП (попередній період поновлення) 12 
4 Навмисне створення дійсних кратних включень 12 
5 Утримання кратників без висновку >14 днів 12 
6 Утримання кратників з висновком "Залишити"-"Залишити" більше 14 днів 12 

7 
Створення відділом ведення кратних включень, що виявлені протягом періоду розрахунку 
(незалежно від дати їх створення) 

12 

8 
Оперативність виконання доручення/Оперативність внесення змін до Реєстру/ Оперативність 
опрацювання висновків відомостей ПП  

8 

10 Досвід та плинність кадрів 11,8 
11 Результат тестування за тестом "Робота в АІТС" 12 
12 Результат тестування за тестом "Нормативно-правові акти" 12 
13 Забезпечення щоденної роботи в АІТС 12 
14 Опрацювання списків виборців -  
15 Виконання контрольних тестувань (попередній місяць) -  
17 Неопрацьовані виборці, які вибули з установ - 

18 
КСЗІ виконання протоколу випробувань ОВР/КСЗІ -встановлення DR WEB/ КСЗІ наявність 
визначеного адміністратора безпеки  

12 

19 Некоректні дії щодо ведення Реєстру 12 
20 Забезпечення коректності уточнених списків виборців 12 
21 Включення (виключення) записів про не громадян України до Реєстру 12 
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Крім цього, відділ ведення Державного реєстру виборців координує 

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

громад. 

  Розпорядженням Кабінету міністрів України від 11.11.2015 року 

№1158-р затверджено перспективний план об’єднання територіальних 

громад Львівської області. У ньому на території Дрогобиччини передбачено 

утворення чотирьох міських (Дрогобич, Стебник, Борислав, Трускавець) 

та 3 селищних об’єднаних територіальних громад (Меденичі, Підбуж та 

Східниця). Зокрема, Дрогобицька територіальна громада з центром у 

м.Дрогобич, охоплює за цим планом такі села: Рихтичі, Хатки, Михайлевичі, 

Воля Якубова, Снятинка, Залужани, Старе Село, Почаєвичі, Раневичі, 

Дережичі, Монастир Дережицький. 

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. 

31 січня 2018 року відбувся круглий стіл “Децентралізація: за і проти”, 

організований редакцією газети “Мідіа Дрогобиччина”, під час якого 

обговорено питання формування ОТГ на Дрогобиччині. 

8 лютого 2018 року проведено засідання Дрогобицької міської комісії з 

питань реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади, на якому обговорено питання про підготовку пропозицій 

щодо проекту Перспективного плану формування об’єднаних територіальних 

громад Львівської області в частині м.Дрогобича та Дрогобицького району. 

За рішенням комісії під час проведення консультацій Львівської обласної 

державної адміністрації з органами місцевого самоврядування щодо проекту 

Перспективного плану формування об’єднаних територіальних громад 

Львівської області в частині м.Дрогобича та Дрогобицького району 

пропонувати передбачити створення Дрогобицької міської об’єднаної 

територіальної громади у складі: міст Дрогобича та Стебника, а також сіл: 

Болехівці,  Нове Село, Раневичі, Почаєвичі, Михайлевичі, Рихтичі, 

Хатки, Снятинка, Залужани, Старе Село, Воля Якубова, Дережичі, 

Монастир Дережицький, Лішня, Монастир Лішнянський, Унятичі, 

Нагуєвичі, Брониця.  

Рішенням Дрогобицької районної ради від 12.03.2018 № 224 

запропоновано Львівській ОДА винести на розгляд обласної ради проект 

Перспективного плану формування об’єднаних територіальних громад 

Дрогобицького району Львівської області, яким передбачено створення 9 



ОТГ: Дрогобицької, Трускавецької, Бориславської, Східницької, Підбузької, 

Меденицької, Нижньогаївської, Рихтицької та Лішнянської.  

У проекті рішення Львівської обласної ради, підготовленого обласною 

державною адміністрацією, «Про стан проведення реформи децентралізації у 

Львівській області та схвалення змін до проекту Перспективного плану 

спроможних територіальних громад Львівщини» передбачається утворення             

4 об’єднаних територіальних громад: Дрогобицької (з м.Стебником та 10 

сільськими радами району), Трускавецької та Бориславської міських, а також 

Меденицької селищної. Як передбачено цим проектом рішення, до 

Дрогобицької міської ОТГ мають увійти: міста Дрогобич та Стебник, а також 

села Болехівської, Броницької, Дережицької, Долішньолужецької, 

Лішнянської, Михайлевицької, Почаєвицької, Раневицької, Рихтицької та 

Снятинської сільських рад. Цей проект рішення буде розглянутий обласною 

радою у вересні. 

 4 травня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав 

Закон України щодо добровільного приєднання територіальних громад до 

міст обласного значення. Цим Законом поширено на територіальні громади 

міст обласного значення порядок приєднання до спроможних об’єднаних 

територіальних громад інших територіальних громад без проведення перших 

виборів до міської ради. Для цього Законом прирівняно територіальні 

громади міст обласного значення до спроможних об’єднаних територіальних 

громад. 

Територіальні громади міст обласного значення у всіх випадках є 

спроможними територіальними громадами і є основою формування нових 

територіальних громад. Тому прирівняння їх до спроможних об’єднаних 

територіальних громад є виправданим. 

 Закон дозволяє містам обласного значення згуртувати навколо себе 

сусідні сільські та селищні ради і стати центром об’єднаної громади без 

зайвих бюрократичних процедур – в тому числі, без проведення виборів. 

Рішення громади приймають, як і раніше, добровільно.  

Дрогобицька міська рада готова розглядати ініціативи сільських рад 

навколишніх сіл Дрогобицького району щодо їх добровільного приєднання 

до ОТГ у рамках затвердженого у майбутньому Перспективного плану 

об’єднання територіальних громад Львівської області. 

 

 

 

Начальник відділу  

ведення Державного реєстру виборців                                     Б.Николаїшин 


