
 

 

Відділи ведення Державного 

реєстру виборців подають до 

територіальних виборчих комісій 
 

 

Подання до кожної територіальної виборчої комісії 

орієнтовної середньої кількості виборців, які проживають 

на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці (ч.2, 4 – 7 ст. 17  Закону). 

До 14.09.2015 

 

Подання територіальним виборчим комісіям відомостей про 

кількість виборців, включених до попередніх списків 

виборців на виборчих дільницях (абзац другий ч.6 ст. 74 

Закону) 

До 11.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інформаційний бюлетень підготовлено відділом адміні-

стрування Державного реєстру виборців апарату Сум-

ської обласної державної адміністрації 

(0542) 62-98-19; 62-98-17; 62-98-20 

 

ДОВІДНИК 

відділів ведення Державного реєстру виборців Сумської обла-

сті 

№ 

з/п 
Місто, район 

Контактні 

телефони 

відділу та 

факс 

Поштова адреса 
Розташування відділу (кімнати для 

прийому виборців) 

1 
м.Суми, 

Зарічний р-н 

(0542) 

ф.63-13-31 

63-29-39 

майдан Незалежності, 2, 

м.Суми, 40000 

(приміщення міськвиконкому, 

5-й поверх, кабінет № 71,89 та 1-й поверх 

каб.3) 

2 
м.Суми, 

Ковпаківський р-н 

(0542) 

ф.63-13-33 

 60-01-64 

майдан Незалежності, 2, 

м.Суми, 40000 

(приміщення міськвиконкому, 

5-й поверх, кабінет № 71,89 та 1-й поверх 

каб.3) 

3 м.Глухів 

(05444) 

ф.2-60-06 

2-40-15 

вул.Спаська, 15, м.Глухів, 

Сумська обл., 41400 
(приміщення МВК 1-й поверх, кабінет № 10 ) 

4 м.Конотоп 

(05447) 

ф.6-55-09 
6-55-10 

просп.Миру, 8, м.Конотоп, 
Сумська обл., 41600 

(приміщення міськвиконкому, 3-й поверх, 
кабінет №305 і 315) 

5 м.Лебедин 

(05445) 

ф.2-17-44 

2-35-93 

пл.Волі, 19, м.Лебедин, 

Сумська обл., 42200 
(приміщення відділу РАЦСу кабінет №1) 

6 м.Охтирка 

(05446) 

ф.4-28-41 

6-33-27 

вул.Чкалова, 27А, м.Охтирка, 

Сумська обл., 42706 

(приміщення управління ЖКГ міської ради, 

1-й поверх) 

7 м.Ромни 

(05448) 

ф.2-10-62 

2-20-14 

бульв. Шевченка, 65, м.Ромни, 

Сумська обл., 42000 

(приміщення колишньої військ. частини, 1-й 

поверх) 

8 м.Шостка 

(05449) 

ф.7-03-95 
7-06-49 

вул.Горького, 4, м.Шостка, 
Сумська обл., 41108 

(колишнє приміщ. податкової адміністрації, 
I-й пов., каб. №7) 

9 Білопільський р-н 

(05443) 

ф.7-15-10 

7-12-16 

вул.Старопутивльська, 35, 

м.Білопілля, Білопільський р-н, 

Сумська обл., 41800 

(приміщення РДА, 1-й поверх, каб.№16 і 17) 

10 Буринський р-н 

(05454) 

ф.2-45-17 

2-45-14 

пл.Першотравнева, 20, 

м.Буринь, Буринський р-н, 

Сумська обл., 41700 

(приміщення РДА,1-й поверх, кабінет №3) 

11 В-Писарівський р-н 

(05457) 

ф.5-18-79 

5-18-76 

вул.Борців революції, 1, смт 

Велика Писарівка, 

Великописарівський р-н, 

Сумська обл., 42800 

(приміщення РДА, 2-й поверх, каб. №14) 

12 Глухівський р-н 
(05444) 

ф.2-27-12 

вул.Києво-Московська, 43, 

м.Глухів, Сумська обл., 41400. 
(приміщення РДА, 2-й поверх, кабінет №12) 

13 Конотопський р-н 
(05447) 

ф.6-68-38 
6-68-48 

вул.Соборна, 23, м.Конотоп, 

Сумська обл., 41607 
(приміщення РДА, 2-й поверх, кабінет № 41) 

14 Краснопільський р-н 
(05459) 

ф.7-15-57 

вул.Мезенівська, 2, смт 

Краснопілля, Краснопільський 

р-н, Сумська обл., 42400 

(приміщення РДА, 2-й поверх, кабінет №27) 

15 Кролевецький р-н 
(05453) 

ф.5-17-75 

5-25-55 

пл.Миру, 1, м.Кролевець, 
Кролевецький р-н, Сумська 

обл., 41300 

(приміщення РДА, 1-й поверх, кабінет №14) 

16 Лебединський р-н 

(05445) 

ф.2-37-21 

2-10-39 

вул.Сумська, 12, м.Лебедин, 

Сумська обл., 42200 
(приміщення РДА, 3-й поверх, кабінет №32) 

17 Л-Долинський р-н 
(05452) 

ф.5-10-80 

вул.Леніна, 32, смт Липова 

Долина, Липоводолинський р-

н, Сумська обл., 42500 

(приміщення РДА, 1-й поверх, кабінет № 2) 

18 Недригайлівський р-н 

(05455) 

ф.5-21-52 

5-51-53 

вул.Леніна, 4, смт Недригайлів, 

Недригайлівський р-н, Сумська 

обл., 42100 

(приміщення РДА,   1-й поверх, кабінет №8) 

19 Охтирський р-н 
(05446) 

6-33-17 

вул.Київська, 1, м.Охтирка, 

Сумська обл., 42700 
(приміщення РДА, 1-й по. каб. №35) 

20 Путивльський р-н 

(05442) 

ф.5-46-42 

5-45-33 

вул.Першотравнева, 84, 

м.Путивль, Путивльський р-н, 

Сумська обл., 41500 

(приміщення РДА, 1-й поверх, кабінет №5) 

21 Роменський р-н 

(05448) 

ф.2-35-14 

2-15-42 

бульв.Свободи, 1, м.Ромни, 

Сумська обл., 42000 
(приміщення РДА, 4-й поверх, кабінет №41) 

22 
Середино-Будський 

р-н 

(05451) 

ф.7-12-26 

7-19-03 

вул.Радянська, 25, м.Середина-

Буда, Середино-Будський р-н, 

Сумська обл., 41000 

(приміщення РДА, 1-й поверх, кабінет № 8) 

23 Сумський р-н 
(0542) 

ф.66-35-69 

 

вул.Іллінська, 97, м.Суми, 

40009 
(приміщення РДА 4-й поверх кабінет № 35) 

24 Тростянецький р-н 
(05458) 

ф.5-15-83 

вул.Горького, 3, м.Тростянець, 

Тростянецький р-н, Сумська 

обл., 42600 

(приміщення РДА 3-й поверх кабінет № 40) 

25 Шосткинський р-н 

(05449) 

ф.4-66-00 

4-67-24 

вул.К. Маркса, 54, м.Шостка, 

Сумська обл., 41100 
(приміщення РДА 4-й поверх кабінет № 48 

26 Ямпільський р-н 
(05456) 

ф.2-23-50 

бульв.Ювілейний, 1, смт 

Ямпіль, Ямпільський р-н, 

Сумська обл., 41200 

(приміщення РДА, 2-й поверх каб.28) 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

 

БЮЛЕТЕНЬ 
з питань складання 

та уточнення 

списків виборців 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ 

 

 депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, 

міських голів 

  

25 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ 

 

У КОЖНОМУ РАЙОНІ ТА МІСТІ 

(ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ) УТВОРЕНІ 

ТА ПОСТІЙНО ПРАЦЮЮТЬ   ВІДДІЛИ 

ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

ВИБОРЦІВ у райдержадміністраціях та 

міськвиконкомах 



 

 

Основні етапи складання та 

уточнення списків виборців 
 

Дата Зміст етапу 

 

 

30 

вересня 

(включно) 

Керівники закладів, установ, визначених ст. 22 ЗУ 

“Про Державний реєстр виборців”, подають  до органу 

ведення Державного реєстру виборців відомості для 

підготовки попередніх списків виборців (ч. 1 ст. 30 

ЗУ "Про місцеві вибори" (далі - Закону), ч.3 ст. 27 ЗУ 

"Про Державний реєстр виборців") 

До 11 жовтня 

 (включно) 

Відділи ведення Державного реєстру виборців переда-

ють попередні списки виборців, іменні запрошення до 

ДВК звичайних ВД (ч.1,2 ст. 30 Закону) 

Наступного дня 

після        

отримання 

попереднього 

списку виборців 

Дільнична виборча комісія надає  попередній список 

виборців для загального ознайомлення у приміщенні 

ДВК (ч.1 ст. 31 Закону) 

До 12 жовтня 

(включно) 

Керівники стаціонарних лікувальних закладів 

подають  дільничним виборчим комісіям спеціальних 

виборчих дільниць відомості для складання списків 

виборців (ч.1 ст. 34 Закону) 

До 14 жовтня 

(включно) 

Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє 

кожному виборцю іменне запрошення (ч.2 ст. 31, п.4 

ч.2 ст. 26   Закону) 

До 14 жовтня 

(включно) 

Керівники закладів, установ, визначених ст. 22 ЗУ 

“Про Державний реєстр виборців”, подають  до органу 

ведення Державного реєстру виборців відомості для 

підготовки уточнених списків виборців (ч.1 ст. 32 

Закону, ч. 1 ст. 28 Закону України "Про Державний 

реєстр виборців") 

До 14 жовтня 

(включно) 

Дільнична виборча комісія складає списки виборців на 

спеціальних виборчих дільницях, утворених у 

стаціонарних лікувальних закладах (абзац 2 ч.1, ст. 34 

Закону) 

Невідкладно 

після складення 

списку виборців 

до 14 жовтня 

(включно) 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої 

дільниці передає відомості про виборців, включених 

до  списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, 

відповідним органам ведення Державного реєстру 

виборців (ч.9 ст. 34 Закону) 

Наступного дня 

після складення 

списку виборців 

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої 

дільниці надає один примірник списку виборців для 

загального ознайомлення у приміщенні дільничної 

виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці (ч.5 ст. 

34 Закону) 

До 19 жовтня 

(включно) 

Громадянин України звертається із заявою до 

дільничної виборчої комісії звичайної виборчої 

дільниці або до органу ведення Державного реєстру 

виборців щодо неправильностей у попередньому 

списку виборців (ч.3-5 ст. 31 Закону) 

До 22 жовтня 

(включно) 

Отримання відділами ведення  відомостей про 

виборців, включених  або виключених зі списку 

виборців на спеціальній ВД (ч.12 ст. 34 Закону) 

Невідкладно 

після виявлення   

Органи ведення Державного реєстру повідомляють 

відповідну дільничну виборчу комісію про виявлені 

кратні включення виборців до списків виборців на 

звичайних виборчих дільницях (ч. 1, 5 ст. 33 Закону) 

До 24 години 

 22 жовтня   

Виборці мають право подати позовну заяву про 

уточнення списку виборців до місцевого суду без 

сплати судового збору. Суд при розгляді позову 

звертається до відповідного органу ведення Реєстру із 

запитом щодо уточнення відомостей про виборця (ч.4, 

8 ст. 31 Закону, ст.173 Кодексу адміністративного 

судочинства України) 

До 12 години 

24 жовтня 

Повідомлення виборцем, який постійно не здатний са-

мостійно пересуватися (щодо якого у списку зазначена 

відповідна відмітка НСП) відповідної дільничної ви-

борчої комісії письмово або особисто про бажання 

проголосувати у приміщенні для голосування (п. 1 ч.3 

ст. 78 Закону) 

До 18 години 

24 жовтня 

Дільнична виборча комісія вносить зміни до 

уточненого списку виборців на підставі рішень суду і 

повідомлень органу ведення Державного реєстру 

виборців, після чого закриває список шляхом 

закреслення незаповнених граф (ч. 1, 2 ст. 33 Закону) 

До 20 години 

 24 жовтня 

Виборець, внесений до списку виборців на виборчій 

дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за 

станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно 

подає до дільничної виборчої комісії поштою або 

через інших осіб власноручно написаної заяви з 

проханням забезпечити голосування за місцем 

перебування (до заяви додається довідка медичної 

установи про стан здоров’я) (п. 2 ч.3 ст. 78 Закону) 

У день 

голосування 

25 жовтня 

Голова, заступник голови та секретар дільничної 

виборчої комісії в день голосування виправляють 

неточності та технічні описки в уточненому списку 

виборців. Таке виправлення засвідчується підписом 

голови або заступника голови чи секретаря дільничної 

виборчої комісії у графі "Примітки" (ч.6 ст. 33 Закону) 

У день голосування зміни до уточненого списку виборців не 

вносяться (ч.2 ст. 33 Закону).        

Відомості, що невідкладно подають територіа-

льні виборчі комісії до відділів ведення Держав-

ного реєстру виборців для подальшої передачі 

ЦВК 
Рішення про утворення одномандатних, територіальних виборчих округів із 

зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному 
виборчому окрузі невідкладно на паперових носіях та в електронному вигляді 

за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією, 

передається органу ведення Державного реєстру виборців. Зміст рішення про 
утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, 

орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі невідкладно 

передається до Центральної виборчої комісії через органи ведення Державного 
реєстру виборців за встановленими нею формою та порядком.(ч. 12, 13 ст. 17 

Закону). 

До 16-20 вересня 2015 року включно 

Територіальна виборча комісія після закінчення реєстрації, але не пізніш 

як за 21 день до дня голосування, передає ЦВК за формою та в порядку, 

встановленими ЦВК, інформацію про виборчі списки кандидатів у депутати 
місцевих організацій партій із зазначенням відомостей про кандидатів у 

депутати, включених до таких виборчих списків. Така інформація в 

електронному вигляді передається територіальною виборчою комісією 
відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для невідкладного 

надсилання Центральній виборчій комісії (ч. 13 ст. 41 Закону). 

До  3-4 жовтня 2015 року включно 

Про підсумки голосування та результати виборів міського голови,  

результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного 

голови, відповідна територіальна виборча комісія надсилає повідомлення ЦВК 

в порядку та за формою, встановленими ЦВК. Таке повідомлення також в еле-

ктронному вигляді передається територіальною виборчою комісією відповід-
ному органу ведення Державного реєстру виборців для невідкладного надси-

лання ЦВК (ч. 12 ст. 85 Закону). 

Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів          
(з 30 жовтня по 4 листопада включно) 

Повідомлення про підсумки голосування і результати виборів у 

багатомандатному виборчому окрузі територіальна виборча комісія 
невідкладно надсилає ЦВК в порядку та за формою, встановленими ЦВК, а 

також про результати виборів депутатів обласної, районної, міської рад 

інформує відповідну раду на її першому пленарному засіданні відповідно до 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Таке повідомлення в 

електронному вигляді передається територіальною виборчою комісією 

відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для невідкладного 
надсилання ЦВК (ч. 12 ст. 86 Закону). 

Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів         

(4-10 листопада) 

Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, 

виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців  про прийняте 

рішення щодо проведення повторного голосування                                                            
(ч. 2 ст. 87 Закону). 

Не пізніш як на другий день після встановлення результатів 


