
Шановні виборці м.Конотоп! 

 

Якщо: 

-  у Вас виникли сумніви в достовірності даних, що були надруковані в  

списках виборців на попередніх виборах, 

-  ви виявили неточності про себе або про своїх рідних, 

-  виявили кратне включення себе або інших осіб, 

-  виявили особу, що померла, але була внесена до списків виборців, 

-  вирішили перевірити свої дані в Державному Реєстрі виборців, 

 

Запрошуємо Вас до відділу ведення Державного реєстру виборців, що 

розташований за адресою: м.Конотоп, пр.Миру 8, каб. 305 (ІІІ поверх 

адмінбудівлі міської ради).При собі мати паспорт чи документи, що 

засвідчують зміни в персональних даних. 

Державний реєстр виборців - автоматизована інформаційно-

телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які 

містять передбачені  Законом “Про Державний реєстр виборців» відомості, та 

користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян 

України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України 

1. Основними завданнями Реєстру є: 

 

1) ведення персоніфікованого обліку виборців; 

2) складання списків виборців для проведення виборів Президента 

України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, 

всеукраїнських та місцевих референдумів. 

 

2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, 

персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру, можуть 

використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 Закону «Про 

Державний реєстр вибоців». 

 

 



Відомості Реєстру 

 

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені 

Законом «Про Державний реєстр вибоців» відомості про виборця 

(персональні дані) таких видів: 

 

1) ідентифікаційні персональні дані виборця; 

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця; 

3) службові персональні дані. 

 

2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка 

про їх відсутність. 

3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та 

зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не 

передбачені Законом «Про Державний реєстр вибоців». 

 

  

Форма ведення Реєстру 

 

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою 

даних, яка містить персональні дані усіх виборців України. 

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні 

класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються 

розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису 

- сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 5 - 9 

Закону «Про Державний реєстр вибоців». Кожному виборцю відповідає один 

запис у Реєстрі. 

4. Некоректними відомостями Реєстру є: 

 

1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних 

Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру; 



 

2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру; 

3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця. 

5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне 

включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються за 

рішенням розпорядника Реєстру в установленому Законом порядку. 

Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, 

встановленому статтями 19, 20, 22 і 23 Закону «Про Державний реєстр 

вибоців». 

6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю 

персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, 

встановленому розпорядником 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, зазначена в частині першій цієї статті, подає органу ведення 

Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із 

зазначенням відомостей про себе, наведених у статті 6 та пункті 1 частини 

першої статті 7 цього Закону, 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. Особі, 

яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви 

надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення 

Реєстру. 

 



3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу 

перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до 

Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого 

проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині 

другій цієї статті. До заяви додається копія пред'явленого документа, що 

посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт 

або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула 

громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи 

України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві 

закордонних справ України. 

4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до 

Реєстру, визначається відповідно до частин другої - шостої статті 8 цього 

Закону. 

5. 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, шляхом звернення до відповідних органів, 

закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. 

6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, 

керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного 

запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може 

звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо 

нього. 

7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на 

виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за 

формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні 

зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою 

статті б та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його 

включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу 

ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу. ' 

8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому надсилається 

повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, наведену в 

заяві як виборча адреса виборця. 

9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, 

зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав: 

 

1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу; 



 

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, встановлено 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним 

органом, закладом, установою. 

10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у 

письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке 

повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса 

особи. 

Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення 

Реєстру щодо зміни його персональних даних 

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у 

частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, 

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. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, 

звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи 

України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що 

додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ 

України. 

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає 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, шляхом звернення до відповідних органів, 

закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, 

визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу 

ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних 

даних виборця в Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною четвертою 

цієї статті). 

4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси орган 

ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення 

керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення: 

 



1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця 

(якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку 

поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру); 

2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за 

попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін 

щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не 

належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу 

ведення Реєстру); 

3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси. 

5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення 

Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця. 

6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, 

зазначеної в частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав: 

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до 

Реєстру; 

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено 

невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих 

відповідними органом, закладом, установою; 

3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необгрунтованою; 

4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до 

персональних даних виборця. 

7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій 

цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні 

заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке 

повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у 

зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на 

виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив 

визнати його виборчою адресою. 

8. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах 

першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган 

ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до 

відповідних органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. 

Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, 

встановленому частинами шостою та сьомою Статті 19 цього Закону. Перед 

прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця 

стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього. 



 

  

 

 Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру 

1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних 

Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі 

відомостей, які подаються органу ведення Реєстру органами, закладами, 

установами, зазначеними в частинах третій - одинадцятій та п'ятнадцятій цієї 

статті. 

2. Передбачені цією статтею відомості подаються щомісяця до 5 числа 

відповідному органу ведення Реєстру. 

3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу 

Міністерства внутрішніх справ України подає відомості про: 

 

1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця 

виповниться 18 років; 

2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та 

отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт 

громадянина України; 

3) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт 

громадянина України у зв'язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати 

або місця народження; 

4) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце 

проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; 

5) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем 

проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; 

6) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього 

місяця. 

 

4. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства 

юстиції України подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано 

протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру, повноваження 

якого поширюються на територію, де було зареєстровано останнє місце 

проживання виборців, крім відомостей про виборців, останнє місце 



проживання яких зареєстровано за межами району, міста, в якому 

розташовано відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відомості 

про таких виборців подаються керівником відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням 

відділу. 

 

5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про: 

 

1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом 

попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій 

частині (формуванні); 

2) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом 

попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини 

(формування). 

6. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд 

подає відомості про: 

 

1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними; 

 

2) осіб, щодо яких протягом попереднього місяця було скасовано рішення 

про визнання їх недієздатними. 

7. Керівник установи виконання покарань подає відомості про: 

1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування 

покарання до цієї установи; 

2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули 

з цієї установи; 

3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного 

місяця виповниться 18 років. 

 

8. Керівник спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює 

облік бездомних громадян, подає відомості про виборців, які протягом 

попереднього місяця: 

 



1) зареєстровані за юридичною адресою закладу; 

2) зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу. 

9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу 

ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про: 

1) громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 

років; 

2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та 

отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт 

громадянина України; 

3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього 

місяця; 

4) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на 

консульський облік на території відповідного консульського округу; 

5) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з 

консульського обліку на території відповідного консульського округу; 

6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, 

ім'я, по батькові, дату або місце народження; 

7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на 

відповідній території компетентним органом відповідної держави видано 

свідоцтво про смерть або інший документ. 

10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в 

Міністерстві закордонних справ України відомості про: 

1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження 

служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за 

межами України на відповідній території; 

2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин 

(формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній 

території. 

11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу 

охорони здоров'я, установи соціального захисту, сільський, селищний, 

міський голова подає відомості про виборців, щодо яких протягом 

попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися 

самостійно. 

 



12. Подання, передбачені частинами третьою - одинадцятою цієї статті, 

включають відомості, передбачені частиною першою статті 6 цього Закону, 

про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - 

сьомою, десятою та одинадцятою цієї статті, крім того, включають адресу 

житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було 

зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону 

України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні". Подання, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, включають 

також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову 

адресу за правилами країни проживання (перебування). 

13. Подання, передбачені частинами третьою - одинадцятою цієї статті, 

подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну 

нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів, Достовірність 

відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника 

відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової 

частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання 

встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та 

електронних носіях. 

14. Під час проведення виборів або референдумів відомості, передбачені цією 

статтею, подаються органами, закладами, установами з урахуванням 

особливостей та у строки, зазначені у статтях 27, 28 цього Закону. 

15. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка 

відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення 

Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць 

(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння 

номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному 

населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї 

посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради. 

16. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених 

частинами третьою - одинадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), 

якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення: 

1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності 

підстав, передбачених частиною другою статті 17 цього Закону; 

2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за 

наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 17 цього Закону; 

3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за 



попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни 

персональних даних виборця; 

 

4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які 

вибули з відповідної території. 

 

17. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі 

відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої, пунктом 2 частини 

сьомої та пунктом 2 частини десятої цієї статті, виборча адреса такого 

виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою 

житла виборця. 

 

18. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених 

частиною п'ятнадцятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до 

виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі відомості. 

 

19. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному 

устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, 

населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного 

акта про зміни або перейменування приймає рішення про внесення 

відповідних змін місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких 

стосуються зміни. 

 

20. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї 

статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають право голосу, однак 

не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення 

щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та 

внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами 

четвертою - шостою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган 

ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи 

уточнення відомостей про нього. 

 

21. У разі якщо із змісту відомостей, передбачених частинами третьою - 

одинадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, 

виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються 

повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча 



адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник 

органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до 

персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до 

персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною 

третьою статті 20 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення 

Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення 

відомостей про нього. 

 

22. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - одинадцятою цієї 

статті, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами 

території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, 

керівник цього органу звертається за допомогою засобів автоматизованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру до органу ведення 

Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін 

до його персональних даних. Орган ведення Реєстру перед прийняттям 

відповідного рішення може звернутися до виборця стосовно проведення 

перевірки чи уточнення відомостей про нього. 


