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07.12.2016 № 98 

на доручення № 134 від 30.11.2016  

 

Звіт                                                                                                                                    

про діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців      

виконкому Дрогобицької міської ради                                                          

протягом  12 місяців (з 01.12.2015 по 01.12.2016 р.р.) 

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;  
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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 758 відділів 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 як банк даних з 

єдиною базою даних, яка містить персональні дані всіх виборців України. 

Програмні засоби телекомунікаційної системи дають можливість 

користувачам з числа працівників відділу мати доступ в режимі читання до 

всіх записів Реєстру та в режимі запису до відомостей про виборців, виборча 

адреса яких належить до території, на яку поширюється повноваження 

відділу. 

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 12 місяців (з 01.12.2015 по 01.12.2016 р.р.) 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.  

За цей же період на підставі відомостей, наданих відповідними 

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

ДРВ включено 1086 виборців, внесено зміни до персональних даних 6535  

виборців, знищено записи про 1012 виборців, в тому числі про 38 осіб, 

кратно включених до Реєстру у нас та в інших адміністративно-

територіальних одиницях, та про 974 особи, термін збереження записів щодо 

яких закінчився. 

За цей же період 2014 - 2015 років до бази даних ДРВ було включено 

1179  виборців, внесено зміни до персональних даних 6511  виборців, 

знищено записи про 1158 виборців, в тому числі про  97 осіб, кратно 

включених до Реєстру у нас та в інших адміністративно-територіальних 

одиницях, та про 1061 особу, термін збереження записів щодо яких 

закінчився. 

 

 

 

 

 

 

 



Статистика відомостей періодичного (щомісячного) поновлення ДРВ            
за 12 місяців (з 01.12.2015 по 01.12.2016 р.р.)                                                                                       

у порівнянні з аналогічним періодом 2014 - 2015 років 

Назва суб’єкта 

подання 

Тип відомостей Кількість записів 

про виборців за 

12 місяців                   

(з 01.12.2015 по 

01.12.2016 р.р.) 

Кількість 

записів про 

виборців за            

12 місяців                  

(з 01.12.2014 по 

01.12.2016 р.р.) 

Дрогобицький МВ ГУ 

Державної міграційної 

служби України у 

Львівській області 

Набули громадянства 

Змінили прізвище, ім’я, 

по батькові 

2 

 

573 

   2 

 

611 

Дрогобицький МВ ГУ 

Державної міграційної 

служби України у 

Львівській області          

(до 30.04.2016) 

Виповнилося 18 років 

Зареєстровані в АТО 

Зняті з реєстрації 

 

496 

959 

592 

 

 

1258 

2352 

1685 

 

 

Відділ-ЦНАП 

виконкому 

Дрогобицької міської 

ради (з 01.05.2016) 

Виповнилося 18 років 

Зареєстровані в АТО 

Зняті з реєстрації 

 

389 

1026 

1115 

 

 

- 

- 

- 

 

 

Виконавчий комітет 

Стебницької міської 

ради (з 01.05.2016) 

Виповнилося 18 років 

Зареєстровані в АТО 

Зняті з реєстрації 

141 

254 

273 

- 

- 

- 

Дрогобицький міський 

відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного управління 

юстиції у Львівській 

області 

Померли 941 1188 

Дрогобицький 

міськрайонний суд 

Визнані недієздатними 

Недієздатність скасовано 

5 

- 

4 

1 

Військова частина А-

1108 

Прибули для 

проходження строкової 

військової служби 

Вибули з в/ч 

 

83 

 

82 

 

69 

 

0 

Дрогобицька виправна 

колонія № 40 

Прибули для відбування 

покарання 

Вибули з установи 

покарань 

 

138 

 

282 

 

152 

 

220 

Відділ охорони 

здоров’я виконавчих 

органів Дрогобицької 

міської ради 

Нездатні пересуватися 

самостійно  

 

32 

 

51 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Дрогобицької міської 

ради 

Нездатні пересуватися 

самостійно  

 

40 

 

48 



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, які можуть бути варіантами різного 

написання прізвища, власного імені, по батькові, дати, місця народження 

виборця чи помилками при введенні інформації, 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 4 постанов ЦВК) 38 записів про 

виборців, кратно включених до Реєстру у нас та в інших адміністративно-

територіальних одиницях. 

 

Станом на 7 грудня 2016 року до бази даних автоматизованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» 

включено 68271 особу, виборчими адресами яких є міста Дрогобич та 

Стебник, зокрема, з міста Дрогобича 54133 виборці, а з міста Стебника – 

14138 виборців. Серед цих виборців є 734 особи, нездатних самостійно 

пересуватися. У базі даних АІТС «ДРВ» зберігаються також записи про 30 

недієздатних осіб, 7 осіб, громадянство України яких припинено, та 1411 осіб 

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

5056 осіб, що померли протягом 5 останніх років, строк збереження  про яких 

ще не закінчився.  

Адресна підсистема Реєстру в межах міст Дрогобича та Стебника 

включає 355 вулиць, провулків і площ та 9240 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: 1 мала, 8 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 2016 року роботу відділу 

оцінено 11,28 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 

9,45 

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 10,23 

11 Результат тестування за тестом "Робота в АІТС" 11,78 

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).  

1. Дрогобицька територіальна громада – м.Дрогобич, села: Рихтичі, Хатки, 

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

Раневичі, Дережичі, Монастир Дережицький. 

2. Бориславська територіальна громада – м.Борислав, села Попелі та Ясениця 

Сільна. 

3. Меденицька територіальна громада - смт. Меденичі, села: Опарі, Летня, Рівне, 

Коросниця, Довге, Ріпчиці, Солонсько, Далява, Літиня, Городківка, Вороблевичі. 

4. Підбузька територіальна громада - смт. Підбуж, села: Сторона, Смільна, 

Жданівка, Залокоть,  Уріж, Підмонастирок, Винники, Мокряни,  Нагуєвичі. 

5. Стебницька територіальна громада - м. Стебник. 

6. Східницька територіальна громада - смт. Східниця, села: Новий Кропивник, 

Перепростиня, Гута, Підсухий, Старий Кропивник, Бистриця Гірська, Довге 

Гірське, Рибник, Майдан, Опака. 

7. Трускавецька територіальна громада - місто Трускавець, села Модричі та 

Станиля. 

 

Протягом лютого – березня 2016 року на виконання доручення 

Дрогобицького міського голови Т.Кучми від 09.02.2016 № 28, виданого у 

результаті рішення Дрогобицької міської комісії  з питань  реформування 

місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації  влади   від 

04.02.2016 на основі інформації, наданої виконавчими органами 

Дрогобицької міської ради та комунальними підприємствами міста 

проведено SWOT-аналіз доцільності об’єднання окремих сіл Дрогобицького 

району до складу Дрогобицької об’єднаної територіальної громади.  

При проведенні SWOT-аналізу взято до уваги, що місто районного 

значення Стебник, яке підпорядковане Дрогобицькій міській раді, не буде  

входити до складу Дрогобицької міської об’єднаної територіальної громади, 

а  після внесення відповідних змін до адміністративно-територіального 

устрою України стане окремою громадою та, можливо, адміністративним 

центром об’єднаної територіальної громади, до якої можуть увійти окремі 

села Дрогобицького району. 

 

 



Для SWOT-аналізу взято 37 сіл (22 сільські ради) Дрогобицького 

району, зважаючи на відсутність погодження Кабінетом міністрів України 

утворення на території Дрогобицького району таких сільських об’єднаних 

територіальних громад, які після доопрацювання проекту Перспективного 

плану запропоновані Львівською обласною державною адміністрацією 

Кабінетові Міністрів України включення до складу Дрогобицької міської 

об’єднаної територіальної громади через внесення змін до Перспективного 

плану: 
1. Болехівської територіальної громади – села: Болехівці, Нове Село, Нижні Гаї, 

Бійничі, Верхні Гаї. 

2. Грушівської територіальної громади – села: Грушів, Тинів, Зади, Волоща, Ролів, 

Добрівляни, Верхній Дорожів. 

3. Лішнянської територіальної громади – села: Лішня,  Монастир Лішнянський, 

Медвежа, Унятичі, Брониця, Долішній Лужок, Бистриця, Новошичі, Биків, Глинне, 

Ортиничі, Ступниця, Селець, Котоване. 

Провівши SWOT-аналіз, зроблено відповідні висновки, які полягають у 

доцільності опиратися на його сильні сторони та враховувати слабкі сторони 

у процесі об’єднання окремих сіл Дрогобицького району до складу 

Дрогобицької об’єднаної територіальної громади. 

Комплексний аналіз загроз і можливостей з врахуванням впливу на них 

сильних і слабких сторін виявив основні можливості для Дрогобича та 

стратегічні загрози, які слід врахувати у подальшій діяльності. 

 

З травня 2016 року триває процес внесення змін та доповнень до 

перспективного плану об’єднання  територіальних громад Львівської області, 

які у цей час перебувають на розгляді Львівською обласною радою і пізніше 

будуть затверджені Кабінетом міністрів України. Виконком Дрогобицької 

міської ради виступив з ініціативою перед Львівською ОДА, яка передбачає 

можливість збереження меж Дрогобицької міської об’єднаної територіальної 

громади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 №1158-р (місто Дрогобич, село Рихтичі, село Хатки, село 

Михайлевичі, село Воля Якубова, село Снятинка, село Залужани, село Старе 

Село, село Почаєвичі, село Раневичі, село Дережичі, село Монастир 

Дережицький) з можливими доповненнями цих меж, включивши території 

Броницької, Долішньолужецької, Дорожівської, Лішнянської, Нагуєвицької, 

Медвежанської, Ступницької, Унятицької сільських рад.  

У проекті рішення Львівської обласної ради, підготовленого обласною 

державною адміністрацією, «Про схвалення змін до проекту Перспективного 

плану спроможних громад Львівщини (в частині Дрогобицького, 

Сколівського та Турківського районів)» та винесеному на розгляд 

депутатського корпусу у вересні цього року, передбачається утворення 4 

обєднаних територіальних громад: Дрогобицької (з м.Стебником та 19 

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

Меденицької селищної. 



Не зважаючи на те, що у затвердженому КМУ Перспективному плані 

міста Дрогобич та Стебник визнано як окремі спроможні територіальні 

громади, у цьому проекті вказані міста чомусь подані як єдина об’єднана 

територіальна громада. При цьому не враховано те, що між нашими містами 

є землі Болехівської сільської ради Дрогобицького району. А такий підхід 

суперечить як Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» (ст.4), так і Методиці формування спроможних територіальних 

громад (п.8), затвердженій постановою КМУ від 08.04.2015 №214, у яких 

зазначено, що територія об’єднаної територіальної громади має бути 

нерозривною. 

 

Профільна постійна комісія обласної ради  питань  дорожнього 

господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин,  

адміністративно-територіального устрою, планування території та 

архітектури 24 жовтня 2016 року вирішила винести на розгляд обласної ради 

проект Перспективного плану, який передбачає утворення  7 ОТГ: 

Дрогобицької, Трускавецької, Бориславської міських, Східницької, 

Підбузької та Меденицької селищних та Новосільської сільської громади. 

 

Рішенням Дрогобицької районної ради від 03.11.2016 рекомендовано 

Львівській обласній державній адміністрації винести на розгляд  обласної 

ради проект рішення про внесення змін до Перспективного плану, 

передбачивши утворення 8 ОТГ: Дрогобицької, Трускавецької, 

Бориславської міських, Східницької, Підбузької та Меденицької селищних, 

Новосільської та Рихтицької сільських громад. 

 

8 листопада 2016 року Львівською обласною радою прийняті рішення про 

внесення змін до Перспективного плану Пустомітівського, Стрийського та 

Сколівського районів, а 22 листопада – Турківського району, таким чином 

завершивши внесення змін по усіх районах Львівщини, за винятком 

Дрогобицького. Це питання перенесено на розгляд наступної сесії.  

 

У звітному періоді відділом ведення Державного реєстру виборців всі  

завдання, поставлені Центральною виборчою комісією та міським головою, 

виконані повністю і на належному професійному рівні.  

 

 

Начальник відділу  

ведення Державного реєстру виборців                                     Б.Николаїшин 
 


