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Посадова інструкція 

начальника відділу  

ведення Державного реєстру виборців 

 

 I. Загальні положення 

 1.1.Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців здійснює 

загальне керівництво відділом ведення Державного реєстру виборців, 

забезпечує виконання покладених на відділ завдань.  

 1.2.Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 

призначається на посаду розпорядженням міського голови за результатами 

конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. 

Особа, що призначається на посаду проходить погодження з відділом 

адміністрування Реєстру облдержадміністрації. Звільняється з посади 

розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства. 

 1.3.Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 

підпорядковується міському голові та керуючому  справами  виконкому згідно 

розподілу обов’язків. 

 1.4.Начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців 

підпорядковані всі працівники відділу. 

 1.5.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста або магістра, як правило, пов’язана з інформаційними 

технологіями або юридичного напрямку. Стаж роботи за фахом на службі в 

органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді головного 

спеціаліста не менше  3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в 

інших сферах управління не менше 5 років. 

 1.6.На час тимчасової відсутності начальника відділу ведення Державного 

реєстру виборців його обов’язки виконує головний спеціаліст  відділу ведення 

Державного реєстру виборців.  

1.7.Повинен знати: 

 - Конституцію України, закони України, акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії; 

 - законодавчі та нормативні документи щодо служби в органах місцевого 

самоврядування та діяльності міської ради; 

 - основи державного управління; 

 - трудове законодавство; 

- антикорупційне законодавство; 

 - практику застосування законодавства з питань ведення Державного 

реєстру виборців; 

 - положення про відділ; 



- інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради; 

- регламент виконкому, інших виконавчих органів міської ради; 

 - порядок та правила роботи на комп’ютері; 

 - законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та 

пожежної безпеки, гігієни праці; 

- державну мову; 

 - правила ділового етикету. 

   

II. Завдання та обов’язки 

2.1. Щодо діяльності відділу ведення Державного реєстру виборців: 

          - здійснює загальне керівництво відділом і несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відділ функцій і завдань, згідно 

положення про відділ, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та 

контролює їх роботу; 

       - контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; 

        - подає згідно з чинним законодавством пропозиції міському голові щодо      

призначення на посади, звільнення з посад та преміювання працівників відділу; 

 - здійснює контроль за реалізацією виконання Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» у межах компетенції відділу; 

 - здійснює планування роботи відділу; 

          - організовує роботу з дотримання захисту персональних даних, що 

обробляються у відділі відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 2.2.Щодо виконання покладених завдань відповідно до Закону України 

«Про Державний реєстр виборців»: 

 - забезпечує  виконання Закону України «Про Державний реєстр 

виборців» на відповідній території, видає накази у випадках та в порядку, 

визначених Законом  України «Про Державний реєстр виборців», організовує 

та контролює їх виконання; 

 - забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з 

обмеженим доступом відповідно до законодавства; 

 - забезпечує виконання нормативних, методичних та інструктивних 

документів щодо створення та функціонування комплексної системи захисту 

інформації Державного реєстру виборців на рівні відділу ведення Державного 

реєстру виборців; 

 - вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового 

забезпечення роботи з ведення Реєстру; 

 - підписує документи, визначені Законом України «Про Державний 

реєстр виборців», що скріплюються печаткою; 

 - вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про Державний 

реєстр виборців»; 

 - забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів 

відділу  ведення Державного реєстру виборців у судах. 



 2.3.Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та 

положенням про відділ. 

 

III. Права 

 3.1.Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців має право: 

 - брати участь у нарадах, зборах, засіданнях у керівництва міської ради з 

питань, пов’язаних з функціональними обов’язками; 

 - звертатись з питань роботи відділу ведення Державного реєстру 

виборців до розпорядника Реєстру, відділу адміністрування Державного 

реєстру виборців, міського голови; 

 - одержувати від органів виконавчої влади, керівників підприємств, 

установ, організацій всіх форм власності письмові та усні пояснення щодо 

несвоєчасного надання відомостей про виборців. 

 3.2.За дорученням міського голови представляти та відстоювати інтереси 

міської ради з питань, що входять до компетенції відділу ведення Державного 

реєстру виборців. 

IV. Відповідальність 

 4.1.Несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових 

завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, 

порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням. 

 4.2.Несе кримінальну, адміністративну та іншу юридичну 

відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до 

Реєстру, порушення передбачених Законом України "Про Державний реєстр 

виборців" та іншими законами правил захисту персональних даних та 

програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та 

поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог Закону 

України "Про Державний реєстр виборців". 

          4.3.Несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам 

ведення Реєстру відомостей, передбачених  Законом України “Про Державний 

реєстр виборців”, чи подання неповних, або недостовірних відомостей. 

 4.4.Несе відповідальність за збір, внесення до Реєстру та зберігання в базі 

даних Реєстру відомостей (персональних даних виборців), не передбачених 

Законом України "Про Державний реєстр виборців". 

 4.5.Несе відповідальність за розголошення у будь-який спосіб 

персональних даних інших осіб, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

 5.1.Одержує в установленому порядку інформацію від управлінь, відділів, 

секторів міської ради, Підлипненської сільської ради, державних органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, громадських об’єднань міста, 

необхідну для виконання покладених на нього та на відділ завдань та 

обов’язків. 



 5.2.Готує та надає в установлені терміни інформацію міському голові про 

реалізацію державної політики щодо ведення Державного Реєстру виборців. 

 5.3.Погоджує з керівництвом виконавчого комітету Конотопської міської 

ради проекти документів, які готує в межах своїх завдань і обов’язків. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Керуючий справами виконкому     В.І .Яроцький 

 

 

Ознайомлений і приймаю до виконання    В.Б. П’явка  
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Посадова інструкція 

головного спеціаліста  

відділу ведення Державного реєстру виборців 

 

 I. Загальні положення 

        1.1.Призначається на посаду розпорядженням міського голови за 

результатами конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою 

законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського 

голови згідно чинного законодавства. 

 1.2.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста, магістра, як правило,  пов’язана, з юридичною сферою або 

інформаційними технологіями. Стаж роботи за фахом на службі в органах 

місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного 

спеціаліста не менше  1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах 

управління не менше 3 років.  

 1.3.Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців 

підпорядкований начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців. 

 1.4.На час відсутності начальника відділу ведення Державного реєстру 

виборців та спеціаліста 1 категорії виконує їх обов’язки. На час відсутності 

головного спеціаліста його обов’язки виконує спеціаліст 1 категорії. 

 1.5.Повинен знати: 

- Конституцію України; 

- Закон України "Про Державний реєстр виборців"; 

       - законодавчі та нормативні документи щодо служби в органах місцевого 

самоврядування; 

- антикорупційне законодавство; 

      - нормативні документи про порядок обліку, зберігання і використання 

документів, прав, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 

службову інформацію, що є власністю держави; 

- практику застосування законодавства з питань ведення Державного 

реєстру виборців; 

 - основи державного управління; 

- інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради; 

- регламент виконкому, інших виконавчих органів міської ради; 

 - положення про відділ; 

 - порядок та правила роботи на комп’ютері; 

 - правила ділового етикету. 



 

II. Завдання та обов’язки 

 2.1.Здійснює розгляд  запитів та звернень виборців,  звернень політичних 

партій у порядку, встановленому Законом України  «Про Державний реєстр 

виборців». 

 2.2.На письмову вимогу виборця, здійснює перевірку персональних даних 

виборця та готує інформацію про персональні дані, внесені до Реєстру. 

 2.3.Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до 

Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру та веде облік осіб, 

яким видана така довідка. 

 2.4.Здійснює перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених 

розпорядником реєстру, а саме: 

 - вносить запис про виборця до бази даних Реєстру; 

 - вносить зміни до персональних даних Реєстру; 

 - знищує запис у Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом 

України "Про Державний реєстр виборців" і прийнятими відповідно нього 

актами розпорядника Реєстру; 

 - забезпечує візуальний та автоматизований контроль повноти і 

коректності персональних даних Реєстру. 

 2.5.Здійснює облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних 

Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру. 

 2.6.Здійснює поновлення бази даних Реєстру. 

 2.7.Готує в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні 

характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. 

 2.8.Забезпечує, у разі призначення виборів чи референдуму, складання, 

уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно 

до законодавства. 

 2.9.Забезпечує складання попередніх списків виборців у строки, визначені 

відповідним Законом про вибори. 

 2.10.Персонально відповідає за своєчасний збір відомостей про виборців 

(осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних 

даних Державного реєстру виборців. 

 2.11. Виконує функції адміністратора безпеки органу ведення Державного 

реєстру виборців відповідно до Інструкції адміністратора безпеки орану 

ведення Державного реєстру виборців, координує свою роботу з відділом 

захисту інформації Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру 

виборців. 

 2.12.Виконує інші доручення начальника відділу, що не суперечать 

чинному законодавству. 

 

III. Права 

 Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців має 

право: 



 3.1.Звертатись з питань роботи відділу ведення Державного реєстру 

виборців до розпорядника Реєстру, відділу адміністрування Державного 

реєстру виборців.  

 3.2.Одержувати від органів виконавчої влади, керівників підприємств, 

установ, організацій всіх форм власності письмові та усні пояснення щодо 

несвоєчасного надання відомостей про виборців. 

 3.3.За дорученням міського голови представляти та відстоювати інтереси 

міської ради з питань, що входять до компетенції відділу ведення Державного 

реєстру виборців. 

 

IV. Відповідальність 

 4.1.Несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових 

завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, 

порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням. 

 4.2.Несе кримінальну, адміністративну та іншу юридичну 

відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до 

Реєстру, порушення передбачених Законом України "Про Державний реєстр 

виборців" та іншими законами правил захисту персональних даних та 

програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та 

поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог Закону 

України "Про Державний реєстр виборців". 

          4.3.Несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам 

ведення Реєстру відомостей, передбачених  Законом України “Про Державний 

реєстр виборців”, чи подання неповних, або недостовірних відомостей. 

 4.4.Несе відповідальність за збір, внесення до Реєстру та зберігання в базі 

даних Реєстру відомостей (персональних даних виборців), не передбачених 

Законом України "Про Державний реєстр виборців". 

 4.5.Несе відповідальність за розголошення у будь-який спосіб 

персональних даних інших осіб, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

 5.1.Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців 

одержує в установленому порядку інформацію від управлінь, відділів, секторів 

міської ради, Підлипненської сільської ради, державних органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, громадських об’єднань міста, необхідну для 

виконання покладених на нього та на відділ завдань та обов’язків. 

 5.2.Готує та надає в установлені терміни інформацію начальнику відділу  

в межах своєї компетенції. 

 5.3.Погоджує з начальником відділу проекти документів, які готує в 

межах своїх завдань і обов’язків. 

 5.4.Взаємодіє з відділами, управліннями, секторами міської ради, 

державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та 



організаціями міста, громадськими об’єднаннями з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами виконкому В.І.Яроцький 

 

Начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців     В.Б.П’явка  

 

 

 

     

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖУЮ 

       Міський голова 

           А.Ю.Семеніхін 

       « 04 » травня  2016 р. 

 

 

Посадова інструкція 

спеціаліста 1 категорії 

відділу ведення Державного реєстру виборців 

 

 I. Загальні положення 

 1.1.Спеціаліст I категорії відділу ведення Державного реєстру виборців 
відповідає за забезпечення ведення Реєстру відповідно до чинного 
законодавства, здійснює заходи по підвищенню ефективності автоматизованої 
обробки інформації. 

  1.2.Призначається на посаду розпорядженням міського голови за 

результатами конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою 

законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського 

голови згідно чинного законодавства. 

 1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта,  пов’язана з інформаційними 

технологіями за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Вільне 

володіння офісними програмними продуктами (WinWord, Excel, Access). Стаж 

роботи за фахом не менше 1 року та практичний досвід автоматизованої 

обробки інформації.  

 1.4.Спеціаліст  I категорії відділу ведення Державного реєстру виборців 

підпорядкований начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців. 

 1.5.На час відсутності головного спеціаліста та спеціаліста  I категорії 

ведення Державного реєстру виборців  виконує його обов’язки. 

 1.6.Повинен знати: 

 -  Конституцію України; 

 - законодавчі та нормативні документи щодо служби в органах місцевого 

самоврядування; 

- антикорупційне законодавство; 

 - Закон України "Про Державний реєстр виборців"; 

- практику застосування законодавства з питань ведення Державного 

реєстру виборців; 

- інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради; 

- регламент виконкому, інших виконавчих органів міської ради; 

 - основи державного управління;  

 - положення про відділ; 

 - порядок та правила роботи на комп’ютері; 

 - правила ділового етикету. 

  - правила роботи з електронною поштою та Internet можливостями; 
   - основи роботи в локальних обчислювальних мережах.  



 

II. Завдання та обов’язки 

 2.1.Здійснює розгляд  запитів та звернень виборців,  звернень політичних 

партій у порядку, встановленому Законом України  «Про Державний реєстр 

виборців». 

 2.2.На письмову вимогу виборця, здійснює перевірку персональних даних 

виборця та готує інформацію про персональні дані, внесені до Реєстру. 

 2.3.Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до 

Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру та веде облік осіб, 

яким видана така довідка. 

 2.4.Здійснює перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених 

розпорядником реєстру.  

 2.5.Здійснює облік усіх операцій¸ пов'язаних із змінами бази даних 

Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру. 

 2.6.Здійснює поновлення бази даних Реєстру. 

 2.7.Здійснює опрацювання звернень, які надійшли в процесі уточнення 

персональних даних Реєстру та готує матеріали для виконання дій з ведення 

Реєстру в порядку, передбаченому ст. 19, 20, 22 Закону України "Про 

Державний реєстр виборців". 

 2.8.Готує в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні 

характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. 

 2.9.Забезпечує, у разі призначення виборів чи референдуму, складання, 

уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно 

до законодавства. 

 2.10.Забезпечує складання попередніх списків виборців у строки, 

визначені відповідним Законом про вибори. 

 2.11.Забезпечує своєчасний збір відомостей про виборців (осіб), на 

підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних 

Державного реєстру виборців. 

 Персонально відповідає за своєчасний збір інформації, що надається 

органом ДМС. 

 2.12.Контролює своєчасність висвітлення інформації щодо діяльності 

відділу у місцевих ЗМІ. Готує інформацію для розміщення у місцевих ЗМІ.  

            2.13.Виконує інші доручення Начальника відділу, що не суперечать 
чинному законодавству. 

III. Права 

 Спеціаліст 1 категорії відділу ведення Державного реєстру виборців має 

право: 

 3.1.Звертатись з питань роботи відділу ведення Державного реєстру 

виборців до розпорядника Реєстру, відділу адміністрування Державного 

реєстру виборців.  

 3.2.Одержувати від органів виконавчої влади, керівників підприємств, 

установ, організацій всіх форм власності письмові та усні пояснення щодо 

несвоєчасного надання відомостей про виборців. 



 3.3.За дорученням міського голови представляти та відстоювати інтереси 

міської ради з питань, що входять до компетенції відділу ведення Державного 

реєстру виборців.  

           

IV. Відповідальність 

 4.1.Несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових 

завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, 

порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням. 

 4.2.Несе кримінальну, адміністративну та іншу юридичну 

відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до 

Реєстру, порушення передбачених Законом України "Про Державний реєстр 

виборців" та іншими законами правил захисту персональних даних та 

програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та 

поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог Закону 

України "Про Державний реєстр виборців". 

          4.3.Несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам 

ведення Реєстру відомостей, передбачених  Законом України “Про Державний 

реєстр виборців”, чи подання неповних, або недостовірних відомостей. 

 4.4.Несе відповідальність за збір, внесення до Реєстру та зберігання в базі 

даних Реєстру відомостей (персональних даних виборців), не передбачених 

Законом України "Про Державний реєстр виборців". 

 4.5.Несе відповідальність за розголошення у будь-який спосіб 

персональних даних інших осіб, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

 5.1.Спеціаліст I категорії відділу ведення Державного реєстру виборців 

одержує в установленому порядку інформацію від управлінь, відділів, секторів 

міської ради, Підлипненської сільської ради, державних органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, громадських об’єднань міста, необхідну для 

виконання покладених на нього та на відділ завдань та обов’язків. 

 5.2.Готує та надає в установлені терміни інформацію начальнику відділу  

в межах своєї компетенції. 

 5.3.Погоджує з начальником відділу проекти документів, які готує в 

межах своїх завдань і обов’язків. 

 5.4.Взаємодіє з відділами, управліннями, секторами міської ради, 

державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та 

організаціями міста, громадськими об’єднаннями з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Керуючий справами виконкому     В.І.Яроцький 



 

Начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців     В.Б.П’явка  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

       Міський голова 

           А.Ю.Семеніхін 

        

« __ » ____________ 2017 р. 

 

 

 

Посадова інструкція 

спеціаліста 1 категорії 

відділу ведення Державного реєстру виборців 

  

I. Загальні положення 

 1.1.Спеціаліст I категорії відділу ведення Державного реєстру виборців 

відповідає за забезпечення ведення Реєстру відповідно до чинного 

законодавства.   

       1.2.Призначається на посаду розпорядженням міського голови за 

результатами конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою 

законодавством України. Звільняється з посади розпорядженням міського 

голови згідно чинного законодавства. 

       1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, пов’язана з інформаційними 

технологіями за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Стаж 

роботи за фахом не менше 1 року та практичний досвід автоматизованої 

обробки інформації.  

 1.4.Спеціаліст 1 категорії відділу ведення Державного реєстру виборців 

підпорядкований начальнику відділу ведення Державного реєстру виборців. 

 1.5.На час відсутності спеціаліста 1 категорії його обов'язки виконує 

головний спеціаліст або спеціаліст 1 категорії. 

  1.6.Спеціаліст 1 категорії відділу ведення Державного реєстру виборців 

відповідає за дотримання термінів виконання контрольних документів для 

забезпечення ведення реєстру відповідно до чинного законодавства. 

 1.7.Повинен знати: 

 -  Конституцію України; 

 - законодавчі та нормативні документи щодо служби в органах місцевого 

самоврядування; 

- антикорупційне законодавство; 

          - Закон України "Про Державний реєстр виборців"; 

 - Закон України “Про захист інформації і інформаційно-

телекомунікаційних системах” 

 - правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно - телекомунікаційних системах 

 - практику застосування законодавства з питань ведення Державного 

реєстру виборців; 

 - основи державного управління; 

- Інструкцію з діловодства у виконавчому комітеті міської ради; 



- регламент виконкому, інших виконавчих органів міської ради; 

 - положення про відділ;   

 - порядок та правила роботи на комп’ютері; 

 - правила ділового етикету. 

 

II. Завдання та обов’язки 

 2.1.Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки 

нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень.  

 2.2.Забезпечує ведення діловодства у відділі.  

 2.3.Забезпечує  зберігання і використання документів, справ, видань та 

інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію. 

 2.4.Здійснює контроль за дотримання термінів виконання контрольних 

документів, своєчасним наданням відповідей на звернення громадян, відповідає 

за облік контрольних документів (ведення журналу обліку), які надходять до 

відділу. 

2.5.Здійснює знищення документів (у тому числі і електронних) після 

закінчення строків їх зберігання. 

 2.6.Здійснює розгляд  запитів та звернень виборців,  звернень політичних 

партій у порядку, встановленому Законом України  «Про Державний реєстр 

виборців». 

 2.7.На письмову вимогу виборця, здійснює перевірку персональних даних 

виборця та готує інформацію про персональні дані, внесені до Реєстру. 

 2.8.Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до 

Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру та веде облік осіб, 

яким видана така довідка. 

 2.9.Здійснює перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених 

розпорядником реєстру, а саме: 

 - вносить запис про виборця до бази даних Реєстру; 

 - вносить зміни до персональних даних Реєстру; 

 - знищує запис у Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом 

України "Про Державний реєстр виборців" і прийнятими відповідно нього 

актами розпорядника Реєстру; 

 - забезпечує візуальний та автоматизований контроль повноти і 

коректності персональних даних Реєстру. 

 2.10.Здійснює облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних 

Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру. 

 2.11.Здійснює поновлення бази даних Реєстру. 

 2.12.Здійснює опрацювання звернень, які надійшли в процесі уточнення 

персональних даних Реєстру та готує матеріали для виконання дій з ведення 

Реєстру в порядку, передбаченому ст. 19, 20, 22 Закону України "Про 

Державний реєстр виборців". 

 2.13.Забезпечує, у разі призначення виборів чи референдуму, складання, 

уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно 

до законодавства. 



 2.14.Забезпечує своєчасний збір відомостей про виборців (осіб), на 

підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних 

Державного реєстру виборців. 

 Персонально відповідає за своєчасний збір інформації, що надається 

установою виконання покарань, установами соціального захисту населення, 

органами охорони здоров’я. 

 2.15. Забезпечує виконання вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

 2.16.Виконує інші доручення начальника відділу, що не суперечать 

чинному законодавству. 

 

III. Права 

 Спеціаліст 1 категорії відділу ведення Державного реєстру виборців має 

право: 

 3.1.Звертатись з питань роботи відділу ведення Державного реєстру 

виборців до розпорядника Реєстру, відділу адміністрування Державного 

реєстру виборців.  

 3.2.Одержувати від органів виконавчої влади, керівників підприємств, 

установ, організацій всіх форм власності письмові та усні пояснення щодо 

несвоєчасного надання відомостей про виборців. 

 3.3.За дорученням міського голови представляти та відстоювати інтереси 

міської ради з питань, що входять до компетенції відділу ведення Державного 

реєстру виборців. 

 

IV. Відповідальність 

 4.1.Несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових 

завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, 

порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням. 

 4.2.Несе кримінальну, адміністративну та іншу юридичну 

відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до 

Реєстру, порушення передбачених Законом України "Про Державний реєстр 

виборців" та іншими законами правил захисту персональних даних та 

програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та 

поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог Закону 

України "Про Державний реєстр виборців". 

          4.3.Несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання органам 

ведення Реєстру відомостей, передбачених  Законом України “Про Державний 

реєстр виборців”, чи подання неповних, або недостовірних відомостей. 

 4.4.Несе відповідальність за збір, внесення до Реєстру та зберігання в базі 

даних Реєстру відомостей (персональних даних виборців), не передбачених 

Законом України "Про Державний реєстр виборців". 



 4.5.Несе відповідальність за розголошення у будь-який спосіб 

персональних даних інших осіб, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

V. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

 5.1.Спеціаліст I категорії відділу ведення Державного реєстру виборців 

одержує в установленому порядку інформацію від управлінь, відділів, секторів 

міської ради, Підлипненської сільської ради, державних органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, громадських об’єднань міста, необхідну для 

виконання покладених на нього та на відділ завдань та обов’язків. 

 5.2.Готує та надає в установлені терміни інформацію Начальнику відділу  

в межах своєї компетенції. 

 5.3.Погоджує з начальником відділу проекти документів, які готує в 

межах своїх завдань і обов’язків. 

 5.4.Взаємодіє з відділами, управліннями, секторами міської ради, 

державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та 

організаціями міста, громадськими об’єднаннями з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами виконкому     В.І.Яроцький 

 

Начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців     В.Б.П’явка 


