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!1ро 3атверд?кення ||ололсення про

в!дд1л ведення ,[ерпсавного реестру
виборш!в апарату 9уц!всько!
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Б!дпов|дно до статей 44 3акону }кра|ни <|{ро _м|сцев| дертсавн|

адм|н|сщац||>>, постанови (аб|нету 1м1|н|сщ|в 9кра]ни в!д 29 о9 2ч1-', * у
<|!ро затвердх{енн'{ 1ипового поло)кення про структурний п:дрозд1'1 м1сцево1

д.р*'""'] адм|н]страц|[> (|з зм|нами):

затвердити |{опохсення про в!дд|л ведення ,{ер>кавного реестру виб-орш|в

апарату {угу|всько| районно| дер>кавно| адм|н|страц|! )(арк|всько| област1

(додаеться).

|{ер|вник апарату районно!
дер2кавно! адм!н1страш!! в.о. гшРмАн



3АтввРджвно

Ёаказ кер|вника аларыц
районно| державно| адм|н|сщац|]

//а&иу:у 2//2'ц!'{" Р/ -а

положшння

безпосередньо п|дпорядкований кер|внику а||щыц
адм1н1сщац11.

структурним п|дрозд|лом аларыц районно| дер)кавнот адм|н|сщац11, який

утворк)€ться голово}о районно| дерх{авно| адм|н|страц|| з мето}о ведення

персон|ф|кованого обл[ку виборц|в, як| про)киватоть на територ[| 9уц!вського
утворк)€ться

раионно1 державно1

3.9 сво|й д|яльност| Б|дд|л керуеться 1{онституш|сто }кра|ни, 3аконами
}кра!ни <||ро дерт(авну слух<бу>, .||ро запоб|гання корупц||>, <|[ро.{ерхсавний

реесщ виборш|в>>, |нтпими законами }кра?ни, ук€}зами та розпоряд)кення1!1и
||резидента )/кра|ни' постановами Берховно| Ради }кра?ни, постановами та

про вйд1л ведення {ерэпсавного ре€стру виборш1в
апа рату 9уц!всько'[ районно[ дер'(авно! адм!н1стра ц!! [арк1всько| област1

структурним адм|н|страц||,

району.
2.Бтдд\л у сво!й д|яльност| п[дзв|тний та п|дконтрольний центр€}льним

органам виконавчо| влади, голов! районно| дерх{авно| адм|н|сщац[| та

розпоряд)кенн'{ми !{аб[нету Р11н|стр|в }кра|ни, {енщально| виборно| ком|с||,

розпорядженнями гол|в обласно| та районно| дерх(авних адм|н|сщац|й,

розпоряд>т(еннями рег|она-гтьного органу адм|н!стрування ,{ерх<авного реесщу
виборц!в, нак.вами кер|вника аларыц районно| дер>кавно| адм|н1страц||,

Регламентом районно| дер>кавно? адм|н|сщац||, |{оло:кенням про атларат

районно| дер)кавно| адм|н|сщац1| та цим ||оложенням.
4. Фсновниму1 функц|ями та завданнями Б|дд|лу с:

ведення ,{ер>кавного реестру виборш|в (да''| Реестр), до якого
вносяться в|домост| про щомадян 9кра!ни, що ма}оть право голосу 1

проживатоть або перебуватоть на територ|: с|л, селищ, як1 входять до ск.]1аду

9уц!вського району;
ск.]1адання попередн|х та уточнених списк|в виборш|в, |менних запро|шень

виборцям на вибориих д|льницях.
5. Б|дд|л в|дпов|дно до пок.]1адених на нього завдань:

реал|зуе дер)кавну пол|тику у сфер| ведення Реесщу;
забезпечуе ведення Рессщ}, 1{Ф передбанас проведення орган|зац|йно-

правово| п|дготовки та виконанн'{ в ре){шм| записування таких д|й: внесення
запису про виборця до 6ази даъ\у|х Реесщу; внесення зм|н до персональних

даних Реесщу;
знищення залису в Реестр| з п|дстав та в порядку' що встановлен|

3аконом }кра[ни <|!ро ,{ертсавний ресстр виборш|в> та прийнятими в|дпов|дно

до нього актами розпорядника Реесщу;



веде в|зуальний та автоматизований конщоль повноти [ коректност|
персон€}льних даних Реесщу;

зд|йснтое обл[к ус|х операц1й, пов'язаних |з зм|нами 6ази даних Реесщу, в

порядку таза формото, що встановлен1 розпорядником Рессщу;
забезпеиуе взасмод|то з ,.{ерхсавнок) слуэкбото спец|ального зв'язч та

захисту |нформац|| }лкра|низахист Реесщу у процес| його ведення;
встановлтое' на п|дстав| в|домостей про виборну адресу виборшя, номер

територ|€}льного виборного окруц та номер виборио| д|льниц[, до яких
н€}|е)кить виборець;

ътадае на письмову вимоц виборця |нформац|то про його персональн|

дан|, внесен[ до Реестру;
надсилае на виборчу адресу виборшя дов|дку про його вк.т11очення до

Реестру за формо!о' встановленою розпорядником Реесщу, та веде обл|к ос|б,

яким видана така дов1дка;
проводить у раз| пощеби перев|рку зм|ни персон.]"льних даних виборшя,

зазначениху заяв|;
зд|йснтое щом|сячне поновленн'1 б ази даних Рессщу ;

забезпенуе у раз| призначенн'{ вибор|в чи референдум[в складенн'{'

уточнення та виготовленн'г списк|в виборц|в на виборчих д|льницях в!дпов|дно

до законодавства;
11адае в установленому порядку статисту1ину |нформац|то про к!льк|сн1

характеристу1ки виборного корпусу на п|дстав| в|домостей Реесщу;

розг.т1ядае зат|ити та звернення виборц|в, а тако)к звернення пол|тичних
парт|й у порядку' встановлено1шу 3аконом }кра!ни <|1ро ,{ер>каний реесщ
виборш|в>>;

проводить перев|рку некоректних в|домостей Реесщу, виявлених

розпорядником Реесщу;
бере участь' в|дпов|дно до компетенц|| Б|дд|лу, у забезпеченн]

в|дкритост| влади' покращання надання районното дер)1(авного адм|н|страц|ето

адм|н|стративних послуг;
забезпечус захист персон€}'!ьних даних;
орган|зовуе робоц з укомт1лектування, збер!гання, обл|ку та

використанн'г арх|вних документ|в;
оприлк)дн1о€ у встановленому порядку та визначен[ сщоки публ|нну

1нформац|то 9уц!всько| районно| дерт{авно] адм|н|сщац!1, яка в[дпов1дно до
3акону 9кра!ни <|!ро доступ до публ|нно[ |нформац||> е публ|иното, щ1м
|нформац|| з обмех<еним досцпом;

зд|йснтое ]нтш| функц|| в|дпов|дно до законодавства, необх|дн| для
виконанн'{ пок.'1адених на нього завдань.

6. Б|дд|л мае право одерх{увату\ в установлено]!ту порядку в[д виборт{|в,

орган|в виконавчо| влади, орган|в м|сцевого самоврядування. заклад[в, установ
та орган|зац|й 1нформац|то, необх|дну для ведення Реестру | виконання
пок.]1адених на нього завдань.



7. Б|дд|лу заборонено збирати, вносити до Реестру та збер|гати в баз|

даних Реестру в|домост| (персональн| дан| ви6орц|в), не передбачен| 3аконом
}кра!ни <|!ро ,.{ерхсаний рессщ виборц|в>.

8. Б|дд1л взаемод1с у процес| виконання пок.]|адених на нього завдань 1з

сщуктурниму| п|дрозд|лами районно| дерх(авно| адм|н!страц||, територ1альними
органа\,1и центр€!"льних орган|в виконавчо| влади, органами м|сцевого
самоврядування' консульськими установами }кра|ни за кордоном, а тако)к
зак.т1адамп, установами та орган|зац|ями вс|х форм власност|, об'сднаннями

щомадян | окремими щомадянами.
9. Б|дд|л очол}о€ нач€}}1ьник' який несе персон€!льну в|дпов|дальн1сть

перед голово}о районно| дер}(авно| адм|н|сщац|| за виконання пок.]1адених на
Б!дд|л завдань. Ёачальник Б]дд!лу призначаеться на посаду та зв|льняеться з
посади кер|вником апарату районно| дер)кавно| адм|н|сщац|| в|дпов|дно до
законодавства про дер)кавну слухсбу.

10. Ёачальник Б|дд|лу:
забезпетуе реа.г:|зац[то дерхсавно] пол1тики у сфер| ведення Реесщу;
забезпетус виконантля 3акону }кра|ни <<||ро ,{ерхсавний ресстр виборц|в>>

на адм!н|сщативн|й територ1| 9уц[вського району;
зд|йснтое кер|вництво Б|дд!лом, несе персон€}льну в[дпов|дальн|сть за

орган[зац|то та результати його д|яльност|, слрияе створенн1о н€!ле)|(них умов
прац| п|дрозд|лу;

розробляс посадов| |нструкц|| прац1вник|в та розпод|ляс обов'язки м}к
ними;

видае нак€ви у випадках та в порядку, визначених 3аконом }кра!ни
<||ро .{ер>кавний реестр виборц|в>>, орган|зовуе [ конролтое !х виконання;

забезпенуе в ме)|(ах сво!х повнов€:;кень
обме>кеним доступом в]дпов|дно до законодавства;

збер|гання 1нформац|| 3

вносить в установлено1!гу порядку пропозиц|| щодо ф1нансового
забезпечення роботи з ведення Рессщу;

п|дписуе документи, визначен1 3аконом }кра|ни к|{ро .{ерт<авний реесщ
виборц1в)' що скр|плтототься печатко}о Б!дд[лу;

вносить в установленому порядку пропозиц|? стосовно притягнення до
в|дпов|дальност| ос1б, винних у пору1шенн| 3акону 9кра|ни <||ро ,(ер:кавний
реестр виборц|в>>;

забезпечуе в установленому законом порядку представництво |нтерес|в
Б|дд|лу в судах;

мо)ке 6ратиучасть у зас|даннях орган|в м|сцевого самоврядування;
виконус |нтш[ повнова)кенн'{ зг|дно з законодавчими актами та

поло)|(енням про Б!дд|л.
11.|!осадов| особи Б1дд|лу несуть в|дпов|дальн|сть зг|дно з чинним

законодавством.
12. 1!1атер[альна 1шкода, завдана незаконними нак€вами начаг!ьник

Б|дд|лу, д|ями чи бездйльн|стто посадових ос|б Б|дд|лу при зд|йсненн| ними
сво!х повнова)кень, в|дтшкодовуетъся за рахунок держави.



13. !ерэкава мае право зворотньо| вимоги фещесу) до посадово] особи

Б|дд|лу, яка запод|яла тпкоду, у розм|рах | порядку' визначених законодавством.

раз1 визнанн,{ м|н|стерством' |н:пим ценщ€}льним органом|4. у раз! визнанн'л м|н|стерством' 1н!пим ценщ€}льним органом
виконавчо| влади незадов|льно1о робоц Б|дд!лу або його нач.ш1ьника, пл[н|сщ

чи кер|вник |нтпого центр€тльного органу виконавчо| влади звертаеться з

в|дпов|дним вмотивованим поданням до голови районно| дерэкавно|
адм|н|сщац|!. [олова районно| державно| адм|н|сщац|! зобов'язаний

розглянути це подання | не п|зн|тпе н1ж у м|сянний терм|н лрийняти р|тшення та

дати общунтовану в1дпов|дь.

Ёачальник в1дд!лу ведення
{ержсавного ресстру виборш1в апарату ,-=7х-з +
районно[деря(авно|адм1н|страц![с%д.0..}!окайнук


