Організаційно-правові дії з ведення Державного реєстру виборців:

За даними Коростенського РВ УДМС України в Житомирськiй областi до
підсистеми АІТС “Державний реєстр виборців” внесено відомості про громадян,
які:
– набули громадянства України — 4 особи;
– змінили прізвище, ім’я та по батькові — 315 осіб;

За даними відділу реєстрації місця проживання до підсистеми АІТС
“Державний реєстр виборців” внесено відомості про громадян, які:
– зареєстрували своє місце проживання в м.Коростень — 1535 осіб;
– зняті з реєстрації за місцем проживання в м.Коростень — 1587 осіб;
– виповнилось 18 років — 392 особи.

За даними мiського вiддiлу ДРАЦС до підсистеми АІТС “Державний реєстр
виборців” внесено відомості про громадян, які:
– померли - 956 осіб.

За даними районного відділу ДРАЦС до підсистеми АІТС “Державний реєстр
виборців” внесено відомості про громадян, які:
- померли - 31 особа.

За даними КВК-71 до підсистеми АІТС “Державний реєстр виборців”
внесено відомості про громадян, які:
– вибули з установи для відбування покарання - 227 осіб;
– прибули для відбування покарання - 498 осіб.

За даними міськрайонного суду до підсистеми АІТС “Державний реєстр
виборців” внесено відомості про громадян, які:
- визнані недієздатними — 3 особи.

За даними комунальної установи Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) та Коростенського геріатричного
пансіонату для ветеранів війни та праці внесено відомості про виборців , які:
- нездатні самостійно пересуватись — 31 особа.

За даними міського голови (Коростенська ЦМЛ, управління праці та
соціального захисту населення) до підсистеми АІТС “Державний реєстр виборців”
внесено відомості про громадян, які:
- нездатні самостійно пересуватись — 79 осіб.

Згідно даних міського голови (відділ архітектури, містобудування та
земельних ресурсів) до підсистеми АІТС “Державний реєстр виборців” внесено
зміни до назв вулиць та провулків міста Коростеня:
- вулиця Дмитра Вишневецького перейменована на вулицю Паризької Комуни;
- провулок Митрополита Андрея Шептицького перейменований на провулок
Новий Ковельський.
Внесено зміни до виборчої адреси 797 виборцям через звернення засобами
АІТС “Державний реєстр виборців”.

Здійснено переадресацію вхідних рядків по виборцях, які вибули з
Коростенської виправної колонії №71, місце проживання яких зареєстровано за
межами м.Коростень — 207 осіб.

Порівняльна діаграма періодичного поновлення (2016-2017р.р.)

Порівняльна діаграма опрацьованих заяв виборців (2016-2017р.р.)

Загальні питання діяльності
відділу ведення Державного реєстру виборців:

1.
Завантажено до підсистеми АІТС “Державний реєстр виборців”
57 ініціативних відомостей.
2.
Керівником відділу видано 684 накази (про внесення змін до
персональних даних, про внесення запису до бази даних Реєстру, про знищення
запису в базі даних Реєстру, внесення змін до виборчої адреси засобами звернення
АІТС ДРВ).
3.
Проведено 3 накази керівника відділу щодо усунення кратних включень.
4.
Направлено 66 запитів до відділу реєстрації місця проживання
виконавчого комітету Коростенської міської ради щодо перевiрки та уточнення
мiсця реєстрації 798 виборців.
5.
Направлено 31 запит до Коростенського РВ УДМС щодо перевiрки та
уточнення мiсця реєстрації 157 виборців.
6.
Направлено 6 запитів до міського відділу ДРАЦС стосовно наявності
актового запису про смерть 4 осіб.
7.
Направлено 15 запитів до Коростенської виправної колонії управління
Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області (№71) щодо
уточнення адреси вибуття виборців з установи виконання покарань та уточнення
ідентифікаційних персональних даних виборців - 127 осіб.
8.
Опрацьовано 8 заяв виборців щодо включення до Державного реєстру
виборців, зміни ідентифікаційних персональних даних.

9.
Опрацьовано 28 запитів виборців щодо змісту особистих персональних даних
виборця у Реєстрі.
10. Опрацьовано 16 запитів від Коростенського РВ УДМС щодо надання даних
про виборців.
11. Документи, що надходять до відділу, реєструються вчасно і мають відповідні
резолюції. В 2017 році зареєстровано 315 вхідних та 182 вихідних документа.
12. Підготовлено та направлено до Центральної виборчої комісії 4 поданя щодо
внесення змін до переліку звичайних
та спеціальних виборчих дільниць,
утворених на постійній основі.
13. Підготовлено лист до голови Коростенської райдержадміністрації, про
надання інформації щодо офіційної назви закладу, який знаходиться за адресою:
м.Коростень, вул.Жмаченко, 46.
14. Підготовлено та надіслано листи на військову частину А1796.
15. Надіслано до Центральної виборчої комісії акт обстеження індивідуального
пакета користувача АІТС “Державний реєстр виборців” Виноградової А.М. та лист
про вихід з ладу флеш-носія.
16. Налаштовано флеш-носій працівника відділу (Виноградової А.М.), який був
отриманий в облдержадміністрації.
17. Складено акт про вилучення для знищення документів, не внесених до
Національного архівного фонду .
18. Проведено роботу щодо впорядкування виборчих адрес виборців у базі даних
Реєстру, а саме: про внесення до карток будинків відомостей щодо кількості
приміщень у будинку та про початок і кінець нумерації діапазону приміщень.
19. 30.05.2017р. отримано в облдержадміністрації саморуйнівні контрольнозахисні наклейки для опечатування задіяних та незадіяних портів та інтерфейсних
з’єднань вводу-виводу обладнання.
20. З 15.05.2017р. по 19.05.2017р. головний спеціаліст відділу Голяка Л.М. брала
участь у тематичному короткостроковому семінарі “Практичні аспекти
застосування виборчого законодавства”.
21. Замінено
ADSL2+маршрутизатор
Asotel
UM-A+
та
пристрій
криптографічного захисту NME-UVPN (“Булава” - Cisco Ukraine VPN).
Підготовлено та надіслано до Центральної виборчої комісії відповідні папери
(супровідний лист, дефектний акт про вихід з ладу модему, оригінал акту
від Енглеру про заміну модему) .
22. Отримано від Центральної виборчої комісії та встановлено носій ключової
інформації для засобу криптографічного захисту даних CISCO UKRAINE VPN
маршрутизатора Cisco ISR 2811.
23. Знищено документи, які не внесені до Національного архівного фонду
(згідно акту).
24. Підготовлено та надіслано лист на облдержадміністрацію про виконання
доручення Центральної виборчої комісії щодо знищення записів в Реєстрі про осіб,
які не є виборцями.
25. Підготовлено та надіслано інформацію на запит Клюжева О.В. щодо надання
інформації стосовно використання персональних даних виборців, що містяться у
базі даних Державного реєстру виборців, органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності протягом 2014 – 2017 років та щодо одноразового надання відділу

реєстрації місця проживання інформації для створення територіальної громади
міста.
26. Працівниками відділу здійснено виходи до приміщень де знаходяться виборчі
дільниці та дільничні виборчі комісії під час виборчого процесу, з метою
обстеження на предмет доступності для осіб із обмеженими фізичними
можливостями. Відповідну інформацію внесено до системи АІТС ДРВ та
надіслано листом на Житомирську ОДА
27. Підготовлено та надіслано лист на Житомирську ОДА щодо створення
поштової скриньки в відділі ведення Державного реєстру виборців виконавчого
комітету Коростенської міської ради в домені gov.ua
28. Проведено нараду з представниками Коростенського РВ УДМС та відділу
реєстрації місця проживання щодо повного та якісного подання відомостей
періодичного поновлення. Підготовлено та надіслано лист на ОДА щодо
проведеної наради.
29. Виведено з домену drv.gov.ua фізично та морально застарілий персональний
комп’ютер. Замість нього до домену введено ноутбук, переданий відділам Реєстру
згідно з постановою ЦВК від 23 червня 2014 року № 789 (встановлено операційну
систему Windows XP, браузер Google Chrome, офісні програми Open Office, Adobe
Reader, антивірусне програмне забезпчення Eset, виконано налаштування друку та
сканування на принтері Konica Minolta).
30. Зібрано документи для оформлення працівникам відділу електронних
цифрових підписів в Акредитованому центрі сертифікації ключів органів
Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.
31. 25.10.2017р. начальником відділу отримано електронні цифрові підписи в
Акредитованому центрі сертифікації ключів органів Інформаційно-довідкового
департаменту ДФС.
32. Підготовлено та надіслано лист і один екземпляр протоколу про проведення
випробувань КСЗІ АІТС “Державний реєстр виборців” до облдержадміністрації.
33. Підготовлено рішення виконавчого комітету “Про затвердження нової
редакції Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого
комітету Коростенської міської ради” від 16.03.2016 №142.
34. Внесено зміни до посадових інструкцій начальника відділу (Джус С.В.) та
головного спеціаліста відділу (Голяки Л.М.) згідно вимог постанови Центральної
виборчої комісії №140 від 21.07.2017р.
35. Проведено встановлення на трьох робочих станціях операційної системи
Windows 10 Pro.
36. Перевірено в Реєстрі стан віднесення житлових будинків до описів меж
виборчих дільниць, а також відповідність чисельності виборців, віднесених до
виборчих дільниць, вимогам постанови Центральної виборчої комісії №11 від
24.01.2012 року.
37. Щоденно проводився візуальний та автоматизований контроль за повнотою
та коректністю персональних даних виборців в Державному реєстрі виборців.
38. Електронним запитом в “Кабінет виборця” що розміщений на сайті ДРВ
скористалось 2 мешканця міста.
39. Постійно проводиться звірка ідентифікаційних даних осіб, які за власною
ініціативою звертаються безпосередньо до відділу ведення ДРВ.
40. Розроблено номенклатуру справ на 2018 рік.

41. Працівники відділу протягом року брали участь у внутрішніх навчаннях на
різні теми.
42. Здійснено ряд виходів за місцем проживання громадян, з метою
підтвердження місця реєстрації та перевірки персональних даних.
43. Періодично працівники відділу здійснювали вихід на закріплену за
відділом територію, стосовно перевірки санітарного стану.
44. Постійно оновлюється інформація про діяльність відділу на офіційному
сайті www.korosten.in.ua .
45. Закуплено та висаджено квіти в кашпо на ліхтарях центральної площі
міста.
46. Працівники відділу приймали участь у моніторингу пасажиропотоку в місті.
47. Щоденно працівники відділу проходять тести для оцінювання знань та
вмінь, для самоперевірки та покращення професійних навичок. Пройдені
контрольні тести ЦВК, а саме: “Робота в автоматизованій інформаційнотелекомунікаційній системі “Державний реєстр виборців”; “Нормативноправові акти Державного реєстру виборців”; тести для керівників та
адміністраторів безпеки відділу. Відділ активно бере участь в опитуваннях на
порталі Державного реєстру, а також приймає участь в обговоренні проблемних
питань на форумі АІТС.

Працівники відділу брали участь у загально-міських заходах:
- в загальноміському суботнику санітарної очистки міста;
- в урочистостях, присвячених Дню Перемоги;
- у мітингу з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи;
- у мітингу скорботи, присвяченому вшануванню пам’яті жертв Великої
Вітчизняної війни;
- у святкуванні дня міста та дня Незалежності України;
- у організації та святкуванні фестивалю дерунів;
- у молебні біля пам’ятника Покрови Пресвятої Богородиці.

