ДОДАТОК 
до рішення виконавчого комітету
03 грудня 2019 року № 289

Інформація 
про стан ведення Державного реєстру виборців  Бориславської міської ради за 2019 рік

Основними завданнями відділу ведення ДРВ є:
- ведення персоніфікованого обліку громадян України, які користуються виборчим правом і зареєстровані за місцем проживання у м.Бориславі та смт Східниця;
- складання і подання до Дільничних виборчих комісій попередніх та уточнених списків виборців на виборах усіх рівнів та референдумах.
На сьогодні по відділу ведення ДРВ Бориславської міської ради зареєстровано 31079 облікових записів, які занесені до офіційної бази даних. Станом на 01 грудня поточного року на обліку перебувають 28579 виборців. З них- 27896 мають виборчу адресу. 683 особи знялися з реєстрації за місцем проживання і не реєструвалися за новою адресою.
Відділ ведення ДРВ обслуговує по м.Бориславу та смт Східниця 132 вулиці та 5486 житлових будинків.
Фіксовані дані за період з 01.01.2019 р. по 30.11.2019 р. виглядають так:
 
№
з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання
1
Участь у нарадах міського голови 
Виконано
2
Участь у тестуванні нових підсистем АІТС „Державний реєстр виборців”
Виконано
3
Опрацювання відомостей періодичного поновлення за результатом запиту
Опрацьовано 45 відомостей 
4
Опрацювання відомостей періодичного поновлення
Опрацьовано 217 відомостей 
5
Внесення змін до бази даних ДРВ згідно поданих відомостей
-	включення 18-літніх —  251 виборців;
-	зміна прізвища — 122 осіб;
-	зареєстровані — 567 особи;
-	знятих з реєстрації — 478 осіб;
-	недієздатний — 1 виборця;
-	включення в Реєстр — 82 виборців;
-	набули громадянства — 3 виборців;
-	померлих — 443 виборців.
6
Опрацювання ініціативних відомостей
Опрацьовано 53 відомостей
7
Внесення змін до бази даних ДРВ
-	на зміну прізвища —  104 виборців;
-	на зміну місця народження — 69 виборців;
-	зареєстровані — 66 виборців;
-	зняті з реєстрації — 14  виборців;
-	нездатних самостійно пересуватися — 48 виборців;
-	припинення громадянства — 1 особи; 
-	померлих — 43 виборців.
8
Формування електронних наказів щодо внесення змін до бази даних АІТС ДРВ
Сформовано і проведено 224 наказів
9
Формування електронних наказів щодо внесення запису до бази даних АІТС ДРВ
Сформовано і проведено 186 наказів
11
Формування електронних наказів на знищення записів в АІТС ДРВ згідно Закону України „Про ДРВ”
Сформовано і проведено 36 наказів
12
Формування електронних наказів на знищення записів, термін зберігання яких закінчився — ст.17, ч.5, п.1 (>5 років)
Сформовано і проведено 72 накази
13
Формування електронних наказів щодо  внесення змін до виборчої адреси виборця через звернення засобами АІТС ДРВ
Сформовано і проведено 149 наказів
14
Формування електронного наказу щодо  внесення зміни номера будинку
Сформовано і проведено 1 наказ на 4 виборці
15
Формування електронних наказів щодо внесення змін до місця народження виборців
Сформовано і проведено 1 наказ на 2 виборців

Формування електронних наказів щодо знищення записів про осіб, які не є виборцями
Сформовано і проведено 1 наказ на 3 особи

Формування електронних наказів щодо тимчасової зміни місця голосування
Сформовано і проведено 232 накази

Формування електронних наказів щодо відміни тимчасової зміни місця голосування
Сформовано і проведено 4 накази на 7 виборців
16
Погодження звернень інших відділів ДРВ щодо зміни виборчої адреси виборців
Погоджено 149 звернень на 528 виборців
17
Звернення до інших відділів ведення ДРВ щодо зміни виборчої адреси виборців
Сформовано звернень на 389 виборців

Опрацювання заяв виборців щодо тимчасової зміни місця голосування
Опрацьовано 1672 заяви

Опрацювання заяв виборців
Опрацьовано 245 заяв, а саме:
1.	включення у базу даних 49;
2.	внесення змін до персональних даних — 98;
3.	внесення змін до виборчої адреси— 98.
18
Опрацювання переадресувань з інших відділів
Опрацьовано 62 переадресування, з них— стосовно 22 осіб, які вибули з установ виконання покарань, 2 виборців щодо зміни прізвища, 18 виборців, які вибули з військової частини, 1 особи щодо припинення громадянства України та 19 виборців, які померли.

Переадресовано до інших відділів ведення ДРВ
Сформовано переадресування на 9 виборців, які померли
19
Ведення ділового листування з питань, що належать до компетенції відділу
Отримано 327 листів вхідної та 160 листів вихідної кореспонденції


21
Перевірка осіб, яким протягом  січня-листопада 2019 року виповниться 18 років
Перевірено 278 осіб, з них 230 зареєстровані у межах міста
22
Опрацювання запитів виборців щодо змісту їх персональних даних
Опрацьовано 5 запити
23
Виконання доручень Центральної виборчої комісії
Виконано 5 постанов на усунення  кратних включень 13 виборців та 1 постанову щодо 3 осіб, які не є виборцями 

Опрацювання запитів у “Кабінеті виборця”
Опрацьовано 202 запити
24
Ведення обліку усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлена Розпорядником Реєстру
990

Особливістю поточного року є дві виборчі кампанії, у яких працівники відділу взяли безпосередню участь. Досвід, набутий попередніми роками, дозволив успішно виконати усі покладені на відділ завдання. Єдине, про що варто зазначити, те це значне збільшення навантажень. Практично чотири місяці, - а це третина тривалості року, підрозділ працював без жодного вихідного, причому далеко не щодня з 8.00 до 17.00 години.
 Визначальним чинником результативності роботи є те, що суттєво зменшилися неточності та помилки у базі даних, а, відповідно, у сформованих списках виборців. Про це свідчать кількість звернень громадян як під час проведення виборів Президента України 31 березня та 21 квітня, так і на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Загалом — 245 (0,86 % від усієї чисельності виборців). Під час  аналогічних виборів 2014 року заяв було 367 (1,25 %).  
Додатково інформую, що протягом звітного періоду вживалися заходи нетрадиційного пошуку резервів наповнення даних. Зокрема, непоганий результат дала співпраці з міграційною службою з формування так званого „банку даних” у вигляді сформованих списків підлітків, які отримали перший паспорт громадянина України. Це робота на перспективу. Сформовано файл, у якому містяться відомості про осіб, народжених з 2001 по 2005 роки.
Значна увага приділяється безпосередньому контакту з виборцем. Мешканці міста та селища мають змогу через “Особистий кабінет виборця” на Веб-сайті ЦВК самостійно перевірити і уточнити дані про себе. Цим методом скористалися 1153 виборці.
Треба також вказати, що 2019 рік позначений поліпшенням технічного забезпечення відділу. У липні устаткування підрозділу поповнилося новим принтером Konica Minolta 226. Це пристрій двостороннього друку, що дасть можливість предметно підвищити ефективність роботи в плані економії часу на формування і друк списків виборців, іменних запрошень, а також — будь якої документації, пов’язаної з виборчим процесом чи проведенням референдумів.
Підсумково треба зазначити, що у відділі ведеться системна щоденна робота, яка ретельно контролюється службою Розпорядника Реєстру та оцінюється Центральною виборчою комісією за 12-ти та 5-бальною шкалою.
Її результати і є основним досягненням структурного підрозділу ради у 2018 році. За 12-ти бальною шкалою оцінка виставляється за 22-ма технічними параметрами. Середній бал, отриманий відділом за цією шкалою у звітному році  складає майже 11,54 балів. За 5-бальною шкалою (загальне враження) — виключно 5 балів рівно, починаючи з 01.01.2019 р. і по сьогоднішній день.


Керуючий справами виконкому                                                            І.Кобилецький

