ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОРУЧЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
У зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України,
реорганізацією районних державних адміністрацій в області, відповідно до частини
другої пункту 5 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 22 статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на
виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців», постанови
Центральної виборчої комісії від 26 січня 2021 року № 24 «Про заходи щодо
забезпечення виконання вимог Закону України «Про Державний реєстр виборців» у
зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України, утворенням та
реорганізацією районних державних адміністрацій» та з метою впорядкування
комп’ютерного обладнання, програмно-апаратних комплексів та іншого
обладнання, переданого на відповідальне зберігання Центральною виборчою
комісією обласній державній адміністрації:
Головам райдержадміністрацій,
головам комісій з реорганізації
районних державних адміністрацій,
Володимир-Волинському,
Ковельському, Луцькому,
Нововолинському міським головам
1. Забезпечити вжиття заходів щодо:
1) ведення Державного реєстру виборців (далі – Реєстр), його періодичного
поновлення та актуалізації бази даних адресного Реєстру згідно з актами
законодавства, зокрема з постановою Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК) від
26 січня 2021 року № 24, відповідним листом облдержадміністрації від 29.01.2021
№ 714/44/2-21
Термін виконання: постійно
2) виконання керівником (уповноваженим працівником) відділу ведення
Реєстру райдержадміністрацій, що реорганізуються, у встановлені терміни заходів
та повернення в установленому порядку визначених саморуйнівних контрольнозахисних наклейок облдержадміністрації та майна ЦВК згідно з листом
облдержадміністрації від 29.01.2021 № 726/44/2-21
Термін виконання: лютий 2021 року
3) інформування виборців, органів, закладів, установ, що є суб’єктами подання
відомостей про виборців, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення
Сертифікат
58E2D9E7F900307B0400000051452D00223F7C00
Підписувач Погуляйко Юрій Михайлович
Дійсний з 06.12.2019 0:00:00 по 06.12.2021 0:00:00

.

.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

Н4В">ВВlJ65*|О
№ 936/17/2-21 від 05.02.2021

.

2

персональних даних Реєстру, щодо місцезнаходження відповідних органів ведення
Реєстру
Термін виконання: до 05.02.2021
4) приведення штатної чисельності відділів ведення Реєстру у
відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
№ 943 (зі змінами), а також повного укомплектування згаданих відділів
кваліфікованими і досвідченими кадрами належного освітнього рівня
(фахівцями у галузі права та інформаційних технологій)
Термін виконання: до 15.03.2021
5) інформування облдержадміністрації письмово та на електронну пошту
vadm_drv@voladm.gov.ua у форматі PDF про проведену роботу згідно з
завданнями, визначеними дорученням.
Термін виконання: до 15.02,15.03.2021
Департаменту соціального захисту
населення, управлінню охорони здоров’я
облдержадміністрації, сільським,
селищним, міським головам,
рекомендувати управлінню Державної
міграційної служби України в області,
територіальному управлінню Державної
судової адміністрації України у
Волинській області, Західному
міжрегіональному управлінню
Міністерства юстиції (м.Львів), сектору
охорони режиму та нагляду у Волинській
області ДКВС України Західного
міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та
пробації Міністерства юстиції,
Волинському обласному територіальному
центру комплектування та соціальної
підтримки, Луцькому, Ковельському,
Володимир-Волинському гарнізонам,
Луцькому прикордонному загону
2. Забезпечити в установлений строк подання підпорядкованими
підрозділами, органами, закладами, установами, визначеними статтею 22
Закону України «Про Державний реєстр виборців», відомостей про виборців, на
підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних
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Реєстру, до відділів ведення Реєстру області із урахуванням змін
адміністративно-територіального устрою України, постанови ЦВК від 26 січня
2021 року № 24, листа облдержадміністрації від 02.02.2021 № 823/43/2-21.
Термін виконання: щомісяця до
5-го числа
Головам райдержадміністрацій,
комісій з реорганізації районних
державних адміністрацій
3. Ужити заходів щодо:
1) обліку, збереження та використання за встановленим призначенням
комп’ютерного обладнання, програмно-апаратних комплексів, іншого
обладнання, переданих на відповідальне зберігання Центральною виборчою
комісією
через
відповідні
договори
облдержадміністрації
з
райдержадміністраціями, його прийому-передачі від райдержадміністрацій, що
припиняються, до їх правонаступників, та підписання відповідних договорів з
облдержадміністрацією згідно з окремими листами облдержадміністрації;
2) збереження маршрутизаторів CISCO 2811 разом з пристроями
криптографічного захисту інформації CISCO UKRAINE VPN «Булава», а також
усіх наявних у відділах ведення Реєстру ADSL-модемів, наданих ЦВК, відповідно
до договорів між облдержадміністрацією та райдержадміністраціями, що
припиняються, про відповідальне зберігання обладнання.
Термін виконання лютий, березень
2021 року
Регіональному відділу адміністрування
Державного реєстру виборців
управління інформаційних технологій
та адміністрування апарату обласної
державної адміністрації
4. Узагальнити та проаналізувати отриману згідно з пунктом 1 цього
доручення інформацію та надати голові обласної державної адміністрації.
Термін виконання: до 05.03., 05.04.2021
5. Контроль за виконанням доручення покласти на керівника апарату
обласної державної адміністрації Юрія Судакова.
Голова
Віктор Стасюк 778 276

Юрій ПОГУЛЯЙКО

