ЗВІТ
про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради
за 2016 рік
Незважаючи на те, що останні вибори пройшли рік тому, відділ ведення Державного
реєстру виборців апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради продовжує
спрямовувати свою роботи на виконання завдань покладених Законом України «Про
Державний реєстр виборців».
Щомісячно проводиться поновлення бази даних на підставі відомостей, поданих
відповідно до ст.22 Закону України «Про Державний реєстр виборців». За 2016 рік відділом
проведено опрацювання 183 відомостей, у т.ч документів періодичного поновлення щодо
ведення Державного реєстру виборців. Всього опрацьовано 4472 рядків вхідних відомостей.
За результатами опрацювання:
 виповнилося 18 років (включено до Реєстру) - 202 особам;
 зареєстрували місце проживання в м.Чугуєві - 1236 виборця;
 знято з реєстрації - 1208 виборців;
 встановлено відмітку “помер” - 563 особам;
 змінено ідентифікаційні персональні дані (зміни прізвища, ім’я, по батькові, місце або
дати народження) - 360 виборцям;
 набули громадянства України - 2 особи;
 припинено громадянство України - 1 особа;
 встановлено позначку “НСП” - 10 виборцям;
 прибуло до військової частини для проходження строкової служби - 634 виборця;
 вибуло з території дислокації військової частини - 243 виборця;
 знято з юридичної адреси відділу обліку бездомних громадян - 9 виборців;
 зареєстровано за юридичною адресою відділу обліку бездомних громадян - 3 виборця;
 визнано судом недієздатним — 1 виборця.
Протягом звітного періоду проводилася систематична робота з суб’єктами подання
відомостей, зокрема з Чугуївський РВ ГУ ДМС в Харківській області, відділом реєстрації
місця проживання особи Чугуївської міської ради та налагоджена робота з відділом адреснодовідкової роботи Головного управління Державної міграційної служби України в
Харківській області щодо уточнення персональних даних виборців. За рік надіслано 66
запитів до суб’єктів подань. Проведено уточнення персональних даних 423 виборців.
Під час проведення періодичного поновлення трапляються випадки розходження
персональних даних виборця в Державному реєстрі виборців з інформацією, яка подана
суб’єктами надання відомостей. В результаті
проведено уточнення, через запити до
відповідних організацій, персональних даних 89 виборців.
Постійно проводиться опрацювання указів Президента України щодо
набуття/скасування громадянства України. За звітний період опрацьовано 87 записів з цих
указів, з них 4 особи втратили громадянство України.
У зв’язку зі змінами, які внесені в Закон України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» та прийняттям постанови ЦВК від 20.05.2016 № 125 «Про
деякі питання забезпечення реалізації громадян України права на отримання інформації з
Державного реєстру виборців» здійснюється постійний прийом внутрішньо переміщених
громадян України з питань надання інформації про їх персональні дані у Державному
реєстрі виборців. З цього часу до відділу звернулось близько 41 особи. Кожному
громадянину України надана кваліфікована допомога та повний роздрук їх персональних
даних.
Працівники відділу активно допомагають іншим структурним підрозділам Чугуївської
міської ради та її виконавчого комітету в здійснені ними своїх повноважень та завдань.
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