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Основні завдання відділу

Ведення персоніфікованого обліку 
виборців.

Складання списків виборців для 
проведення виборів Президента України, 

народних депутатів України, депутатів 
міської ради, міського голови, 

всеукраїнського та місцевих референдумів.

Облік виборчих дільниць, які існують на 
постійній основі.



Основні заходи в 2021 році

 Вивчення працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців
м.Вінниці Виборчого кодексу

 Проведено тестування та введення в експлуатацію нових
електронних сервісів ЦВК відповідно до нового Виборчого кодексу

 Проведено аналіз розбіжностей баз даних РТГ та АІТС ДРВ (помилкова
нумерація квартир та «схожі прізвища в одній квартирі»)

 Оновлено паспорти виборчих дільниць Вінницької міської
територіальної громади

 Робота з заявами виборців при особистому прийомі та через
електронний кабінет виборця



Перелік суб’єктів надання відомостей
Територіальні органи ДМС:
 Відділ №1 у м.Вінниці УДМС у Вінницькій області
 Відділ №2 у м.Вінниці УДМС у Вінницькій області
 Відділ №3 у м.Вінниці УДМС у Вінницькій області
 Відділ №4 у м.Вінниці УДМС у Вінницькій області

Відділи ДРАЦС:
 Вінницький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління Міністерсва юстиції (м.Хмельницький)
 Вінницький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-

Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Хмельницький)

Військові частини: військові частини

Органи виконання покарань:
 Державна установа "Вінницька виправна колонія (№86) "
 Державна установа "Вінницька установа виконання покарань (№1) "

Орган реєстрації:
 Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради

Суд:
 Вінницький міський суд Вінницької області
 Вінницький районний суд в Вінницькій області

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради



СТАНОМ НА 31.12.2021

Обліковуються Кількість

Записів 325687

Виборців 303972

В тому числі:

мають ВА 292708

без ВА (вибули) 11264

Померлі 21231

Скасовано громадянство 120

Недієздатні 364

НСП 1185

Вулиць 1351

Будинків 31927



Опрацьовано рядів відомостей періодичних подань в АІТС

Включені до реєстру в 
зв’язку з отриманням 

паспорту; 77

Виповнилось 18 років (дмс); 
3360

Зміна прізвищ; 2430

Набули громадянство; 1

Скасовано громадянство 10

Померли; 7424

Вибули з в/ч; 457

Прибули у в/ч; 597

Прибули для відбування 
покарання; 147

Вибули з установи 
виконання покарань; 138

Визнані недієздатними; 23

Виповнилося 18 років; 4392

Зняті з реєстрації; 16887

Зареєстровані; 10710

НСП (департамент 
соціальної політики); 117

Включені до реєстру в зв’язку з 
отриманням паспорту
Виповнилось 18 років (дмс)

Зміна прізвищ

Набули громадянство

Скасовано громадянство

Померли

Вибули з в/ч

Прибули у в/ч

Прибули для відбування покарання

Вибули з установи виконання покарань

Визнані недієздатними

Виповнилося 18 років

Зняті з реєстрації

Зареєстровані

НСП (департамент соціальної політики)



Внесено змін до Реєстру
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В 2021 проведено 19 наказів керівника відділу за типом змін - усунення
кратних включень. У попередньому періоді до відділу надходили постанови
Центральної виборчої комісії про доручення органам ведення Державного
реєстру виборців знищити зайві записи у зв’язку із виявленням випадків
кратного включення до Державного реєстру виборців.

Кількість виявлених кратних включень
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Сформовані та надіслані запити до суб’єктів
подань відомостей протягом 2021 року щодо уточнення

персональних даних та виборчої адреси виборців

Департамент 
адміністративних 
послуг; 2119; 65% Пенітенціарні 

установи; 31; 
1%

Державна міграційна 
служба; 45; 1%

ВДРАЦС; 889; 27%Департамент соціальної 
політики; 16; 1%Суд; 19; 

1%

Військові 
частини; 127; 

4%

Департамент адміністративних 
послуг
Пенітенціарні установи

Державна міграційна служба

ВДРАЦС

Департамент соціальної політики

Суд

Військові частини



Кількість запитів від міграційної служби, суду та 
виборців про надання даних

263

41 Кількість запитів від 
ДМС та суду

Кількість довідок 
виданих за 
зверненнями 
виборців



Кількість виборців, що мають виборчу адресу у Вінницькій
міській територіальній громаді
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Кількість записів що отримали примітку по реєстрації смерті

З квітня 2021 року відомості від Міністерства Юстиції щодо реєстрації смерті надходять щодня 
у електронній формі.   
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Звернення виборців до відділу ведення Державного 
реєстру виборців

Перевірили свої дані у електронному кабінеті виборця – 68 осіб 
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Фактична кількість виборчих адрес у Вінницькій міській
територіальній громаді, які обліковуються у автоматизованій

інформаційно-телекомунікаційній системі Державного реєстру
виборців

Відповідно до п.16 статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» 
до відділу надходять відомості  про присвоєння номерів новим будинкам, а 
також включаються будинки підтверджені відповідями на запити щодо 
існування адрес виявлених відсутніми під час опрацювання відомостей 
періодичного поновлення
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Протягом 2021 року створено 1 нову звичайну виборчу 
дільницю

с.Вінницькі Хутори,
КЗ «Вінницько-Хутірський ліцей» 

Зал №1



Інформація про виборчі дільниці на сайті Державного 
реєстру виборців www.drv.gov.ua:

Даний сервіс дозволяє отримати інформацію про виборчі дільниці, 
що утворені на постійній основі,в межах території України.
Пошук виборчої дільниці можна здійснити двома способами:
 скористатися параметрами пошуку, вказавши потрібну адресу з випадаючих списків
 клікнути на мапі - при цьому буде показано маркери приміщень для голосування 
найближчих до вказаного місця виборчих дільниць.
Також надано додаткові посилання на сайт 
www.drv.gov.ua для перегляду закордонних виборчих дільниць та пошуку за фразою.



Зміни довідника постійно діючих виборчих
дільниць

У 2021 році відділом реєстру виборців Вінницької міської
територіальної громади сформовано та надіслано Центральній 
виборчій комісії 3 подання щодо зміни опису меж виборчих 
дільниць. 

У тому числі щодо утворення нової звичайної виборчої дільниці 
у селі Вінницькі Хутори та відповідно зміни опису меж суміжних 
виборчих дільниць.

Вперше у жовтні 2021 року подання на зміну опису меж 
виборчих дільниць було надіслано до ЦВК з використанням 
кваліфікованого електронного підпису.



Електронні сервіси



Електронний кабінет суб’єкта 
подань періодичного поновлення

Вхід до кабінету виконується за посиланням:
http://drv.gov.ua/ords/svc/f?p=kspv

http://drv.gov.ua/ords/svc/f?p=kspv


Назва адміністративно-
територіальної одиниці, 

громади

Всього З виборчою 
адресою

З відміткою про 
вибуття

ВІННИЦЬКА МІСЬКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

303960 292697 11263

м.Вінниця 288497 277556 10941

смт Десна 1031 1010 21

с.Великі Крушлинці 665 658 7

с.Вінницькі Хутори 7652 7474 178

с.Гавришівка 1376 1354 22

с.Малі Крушлинці 1237 1226 11

с.Писарівка 1215 1190 25

с.Стадниця 1100 1075 25

с.Щітки 1187 1154 33

Кількість виборців станом на 31.12.2021




