
Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації
( м. Чугуїв, вул. К.Лібкнехта, буд.29, тел. 2-26-46)

Відповідно  до  Закону  України  „Про  державний  реєстр  виборців”  кожен
виборець має право:

1. подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
2. отримувати  інформацію  про  своє  включення  (невключення)  чи  включення

(невключення) інших осіб до Реєстру;
3. отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей,

не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася
інформація про нього;

4. одержувати  на  безоплатній  основі  у  будь-який  час  від  відповідного  органу
ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні
дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

5. звертатися  в  порядку,  встановленому  цим  Законом,  до  відповідного  органу
ведення  Реєстру  з  мотивованою  заявою  щодо  неправомірного  включення
(невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших
осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6. оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії  чи бездіяльність
органів Реєстру;

7. захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні
інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Порядок звернення особи за власною ініціативою
 до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру 

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила,
що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до
органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо
свого включення до Реєстру.

2. Особа, подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою
розпорядником  Реєстру,  із  зазначенням  відомостей  про  себе,  і  пред'являє
документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт
громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо
особа  нещодавно  набула  громадянства  України),  копія  якого  додається  до
заяви.  Відомості  про  постійну  нездатність  виборця  пересуватися  самостійно
зазначаються  у  заяві,  яка  подається  разом  з  документом,  що  підтверджує
відповідний факт. 

3. Орган  ведення  Реєстру  перевіряє,  чи  особа,  яка  звернулася  із  заявою  про
включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у
разі  необхідності  перевіряє  відомості,  зазначені  в  заяві  та  необхідні  для
внесення запису до Реєстру.

4. У  разі  включення  виборця  до  Реєстру  орган  ведення  Реєстру  надсилає  на
виборчу  адресу  виборця  повідомлення  про  його  включення  до  Реєстру.  У
повідомленні  зазначаються  персональні  дані  виборця  а  також  дата  його
включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення
Реєстру та засвідчується печаткою цього органу. 



Форма 19.1

Відділ ведення ДРВ Чугуївської РДА
(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)

З А Я В А
особи, яка проживає на території України, 

щодо включення до Державного реєстру виборців 

Відповідно  до  статті  19  Закону  України  "Про  Державний  реєстр  виборців"  прошу  включити  мене  до
Державного реєстру виборців. Зазначаю про себе такі відомості:

Прізвище
Власне ім’я 
(усі власні імена)
По батькові
Дата народження
(число, місяць, рік)
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(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)

(власна назва району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)

(категорія (село, селище, місто) та власна назва населеного пункту)
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(сучасна назва країни)

(назва суб’єкта федерації (для федеративних держав)

(категорія та власна назва населеного пункту)

Виборча адреса
(визначається відповідно

до статті 8 Закону
України "Про Державний

реєстр виборців")

               (поштовий індекс)                                                                (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)

(район, місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)

(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту)

(вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо)

(номер будинку) (номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо) (номер квартири (кімнати)

(інші відомості, які визначають виборчу адресу)

__________________________________________________________________________________
(мотивування визначення вказаної виборцем, який не має зареєстрованого місця проживання, виборчої адреси)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про постійну нездатність пересуватись самостійно
(за наявності підстав)

_________________________________________________________________________
(документ, який підтверджує факт постійної нездатності особи пересуватись самостійно, із зазначенням  його реквізитів)

___________________________________________   серія ________________    номер ___________________________
     (документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця)

__________________________________________________________________________          _____________________
                                                                                                    (ким видано)                                                                                                                                                                                  (дата видачі)

Дата набуття громадянства  України (для осіб, які набули права голосу у зв’язку з набуттям громадянства України) ________________

До заяви додаю такі документи (копії документів):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________.

______________________                                _________________________
           (дата подання заяви)                  (підпис)

Примітка. При поданні заяви особою пред’являється документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України або 
тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Заява, в якій зазначаються відомості 
про постійну нездатність особи пересуватися самостійно, подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт.



Зворотний бік
Заповнюється працівником органу ведення Державного реєстру виборців

Відмітки (у разі необхідності): _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

       ___________________               _______________    ______________________________
(дата прийняття заяви)                                             (підпис)                                           (ініціали, прізвище працівника)

Відмітки про перевірку відомостей відповідно до частини п’ятої статті 19 
Закону України "Про Державний реєстр виборців"

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Відмітки про включення виборця до Державного реєстру виборців

Дата та номер наказу керівника органу ведення 
Реєстру про внесення запису до Реєстру

Дата надсилання виборцю повідомлення 
про включення до Реєстру

       ___________________               _______________    ______________________________
(дата)                                                                   (підпис)                                          (ініціали, прізвище працівника)

Відмітки про відмову в задоволенні заяви

Підстави відмови 

Особа не має права голосу

Перевіркою виявлено невідповідність відомостей, 
зазначених у заяві та наданих відповідним органом, 
закладом, установою

Дата надсилання виборцю повідомлення про відмову в задоволенні заяви 

       ___________________               _______________    ______________________________
(дата)                                                                   (підпис)                                         (ініціали, прізвище працівника)

    



_________________________________________
(найменування органу ведення Державного реєстру виборців)
_________________________________________

_________________________________________
(адреса органу ведення Державного реєстру виборців)

_________________________________________

_______________________________________
(виборча адреса виборця)

_______________________________________
_______________________________________

(прізвище, ініціали виборця)

(лінія згинання)

Форма 19.7

ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення виборця до Державного реєстру виборців

Повідомляємо, що _____________________________________________________________________________ 
                  (прізвище, ім’я, по батькові виборця)

включений(а) до Державного реєстру виборців.

До Державного реєстру виборців внесено такі персональні дані виборця:

Прізвище 

Власне ім’я (усі власні 
імена)

По батькові

Дата народження

Місце народження

Виборча адреса

Номер територіального або зазначення 
закордонного виборчого округу

Номер виборчої дільниці

Відомості про постійну нездатність пересуватися самостійно

(лінія згинання)

Дата включення до Державного реєстру виборців ___________________________.
                           (число, місяць, рік)

_____________________________________________
(найменування посади керівника

_____________________________________________
органу ведення Державного реєстру виборців) МП

_______________          ________________________
            (підпис)                                      (ініціали,  прізвище)

___________________________
(дата)

Примітка.  У повідомленні  відомості  про номер територіального  (зазначення закордонного)  виборчого округу та номер
виборчої  дільниці,  що містяться  у Державному реєстрі  виборців,  вказуються  щодо виборчих округів  та  виборчих дільниць,  які
утворені на виборах чи референдумах, що проводяться. 



 Порядок звернення виборця за власною ініціативою 
до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі  зміни його персональних даних може особисто
звернутися  до  органу  ведення  Реєстру  відповідно  до  своєї  виборчої  адреси  із
заявою  про  внесення  змін  до  його  персональних  даних  у  Реєстрі.  До  заяви
додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі, якщо
до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення
Реєстру.  Виборець,  який  постійно  не  здатний  пересуватися  самостійно,  може
уповноважити на подання такої заяви іншу особу. 

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає до органу
ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи
(копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця. 

3. Орган  ведення  Реєстру  може  провести  перевірку  зміни  персональних
даних виборця, зазначених у заяві.

4. У  разі  внесення  змін  до  персональних  даних  Реєстру  орган  ведення
Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця.



    Відділ ведення ДРВ Чугуївської РДА

ЗАЯВА
щодо зміни  персональних даних  до Державного реєстру виборців

 особи, яка проживає на території України
Відповідно  до  статті  20  Закону  України  "Про  Державний  реєстр  виборців"  прошу  змінити  мої

персональні дані  до Державного реєстру виборців. Зазначаю такі відомості про себе:

Прізвище Попереднє:                                                      Дійсне:

Власне ім'я (усі 
власні імена) Попереднє:                                                      Дійсне:

По батькові Попереднє:                                                      Дійсне:

Дата народження 
(число, місяць, рік) Попереднє:                                                      Дійсне:
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(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)
Попереднє:                                                                         Дійсне:

(назва району, міста обласного (республіканського в АРК) значення, до якого входить населений пункт)
Попереднє:                                                                         Дійсне:

(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту)
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Попереднє:                                                                         Дійсне:

(сучасна назва країни)
Попереднє:                                                                         Дійсне:

(назва суб'єкта федерації (для федеративних держав)
Попереднє:                                                                         Дійсне:

(категорія та назва населеного пункту)

Виборча адреса

Попереднє:                          Дійсне:                            Попереднє:                                Дійсне:  

     (поштовий індекс)                                                                              (країна проживання)
Попереднє:                                                                      Дійсне:                            

(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)
Попереднє:                                                                      Дійсне:                            

(район, місто обласного (республіканського в АРК) значення, район у місті, до складу якого входить населений пункт)
Попереднє:                                                                      Дійсне:                            

(категорія (село, селище, місто) та назва населеного пункту)
Попереднє:                                                                      Дійсне:                            

(вулиця, проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо)
Попереднє:          Дійсне:               Попереднє:             Дійсне:                       Попереднє:                 Дійсне:  

(номер будинку)                (номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо)            (номер квартири (кімнати)
Попереднє:                                                                      Дійсне:       

(інші відомості, які визначають виборчу адресу (номер військової частини тощо)

(мотивування визначення іншої виборчої адреси, ніж зареєстроване місце проживання (перебування) та адреса житла)

Постійна  нездатність пересуватися самостійно ТАК,  НІ    (зайве закреслити)

Серія:_______№_________________________________________

(документ, що посвідчує особу і громадянство виборця) (ким виданий)

Дата видачі:__________________________________________

_____________________ ______________
(дата подання заяви) (підпис)

Примітка. Разом із заявою до відділу ведення Реєстру подається (пред'являється) документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, - паспорт  



громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України.

Заповнюється працівником відділу ведення Державного реєстру виборців

Відмітки(заповнюються в разі необхідності):_______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(дата прийняття заяви) (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)

Відмітки про перевірку відомостей відповідно до частини третьої або восьмої  
статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців"

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Відмітки про внесення змін до персональних даних  виборця у 
Державному реєстрі виборців(далі-Реєстрі)

Дата та номер розпорядження керівника відділу ведення Реєстру 
про внесення змін до персональних даних виборця в Реєстрі

Номер територіального виборчого округу
Номер виборчої дільниці

Дата надсилання повідомлення виборцю

Дата та номер нової довідки про включення до Реєстру

_________________________________________________________________________________________
(дата) (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)

Відмітки про звернення до розпорядника Реєстру

Дата надсилання звернення до розпорядника Реєстру

_________________________________________________________________________________________
(дата прийняття заяви) (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)

Відмітки про відмову в задоволенні заяви
Підстави відмови Особа не включена до Реєстру

Перевіркою виявлено невідповідність у змісті 
відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними 
органом, закладом, установою чи організацією

Заяву щодо зміни персональних та/або адресних 
даних визнано необґрунтованою
До персональних даних виборця в Реєстрі вже 
внесено відповідні зміни

Дата надсилання виборцю повідомлення про відмову в задоволенні заяви

_________________________________________________________________________________________
(дата) (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)

Відмітки щодо включення  виборця до Реєстру

Дата надсилання виборцю повідомлення про 
проведення перевірки відомостей, зазначених у 
заяві
Дата звернення виборця(у разі необхідності) щодо
перевірки чи уточнення відомостей

Дата та номер розпорядження керівника відділу 
ведення Реєстру про внесення запису  до бази 
даних Реєстру
Дата та номер довідки про включення до Реєстру

_________________________________________________________________________________________
(дата) (підпис) (прізвище та ініціали працівника відділу)



Запит виборця до органу ведення Реєстру

1. Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення
Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі,
пред'явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина
України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не
здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

2. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, не пізніше ніж на третій робочий
день після отримання запиту надсилає  на  виборчу  адресу виборця роздруковані  в
повному обсязі його персональні дані, що містяться у відповідному записі Реєстру.
Зазначені  дані  засвідчуються  підписом  керівника  органу  ведення  Реєстру  та
скріплюються печаткою цього органу.

3.  У порядку  здійснення  публічного  контролю за  діяльністю Реєстру  кожен
виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої
ідентифікаційні  персональні  дані  та  виборчу  адресу,  з  письмовим  запитом  щодо
надання такої інформації:
1) за його власною виборчою адресою  – щодо персональних даних  усіх осіб, які 
внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни – щодо кількості 
виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

4. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних
даних чи виборчої  адреси  виборця –  суб'єкта  звернення  відповідним даним цього
виборця  у  Реєстрі  орган  ведення  Реєстру  надсилає  на  наведену  в  запиті  виборчу
адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

5.  Якщо  запит,  зазначений  у  частині  третій,  надісланий  до  органу  ведення
Реєстру,  повноваження  якого  не  поширюються  на  територію,  до  якої  належить
виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується
запит,  орган ведення Реєстру надсилає суб'єкту звернення на його виборчу адресу
відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

6.  У  разі  підтвердження  відповідності  персональних  даних  виборця  та
зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого
дня  після  отримання  такого  запиту  надсилає  відповідь  на  запит  з  вичерпною
інформацією по його суті. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру
та скріплюється печаткою цього органу.


