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Міністерство закордонних справ України розглянуло Ваш запит про 

надання доступу до публічної інформації та повідомляє таке. 
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

Правові та організаційні засади ведення Державного реєстру виборців (далі -

Реєстр) в Україні встановлено Законом України „Про Державний реєстр виборців" 

(далі - Закон). 

Порядок використання статистичної інформації Реєстру визначається статтею 

30 Закону. Зокрема, згідно з частиною п'ятою вказаної статті відомості у тому числі 

про кількість виборців у закордонному виборчому окрузі станом на останній день 

попереднього місяця розміщуються щомісяця на офіційному сайті Центральної 

виборчої комісії. 

Так, станом на 31 березня 2012 року закордонний виборчий округ налічує 439162            
виборця            (інформацію           розміщено            за           адресою: 

drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pdt=1&pmn_id=127).   

Водночас, положеннями частини четвертої статті 21 Закону встановлено, що у 

порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець 

може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої 

ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо 

надання такої інформації: за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної 

країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, 

іноземній країні. 
Відповідно до частини першої статті 6. Закону до ідентифікаційних 

персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать: 

прізвище; власне ім'я (усі власні імена); по батькові; дата народження; місце 

народження. 

При цьому частиною п'ятою статті 21 Закону чітко визначено, що, у разі 

невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних чи 

виборчої адреси виборця - суб'єкта звернення відповідним даним цього виборця 

у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на наведену в запиті виборчу адресу 

відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови. 

Також згідно з частиною шостою статті 21 Закону, якщо запит, зазначений у 

частині четвертій цієї статті, надісланий органу ведення Реєстру, повноваження 
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якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, 

місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру 

надсилає суб'єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із 

зазначенням підстави відмови. 

Відповідно до положень частини сьомої статті 21 Закону, у разі 

підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним 

виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після 

отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по 

його суті. 

Зважаючи на викладене, у разі надходження безпосередньо до відділу ведення 

та адміністрування Державного реєстру виборців ДКС МЗС України письмового 

запиту виборця, оформленого відповідно до вимог положень частини четвертої 

статті 21 Закону, такий запит буде розглянуто у встановленому Законом порядку. 

Адреса відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців 

Департаменту консульської служби МЗС України: 01025, м.Київ, вул. Велика 

Житомирська, 2; номери контактних телефонів: (+38 044) 238-18-61, 238-18-62, 238-

18-63; номер факсу: (+38 044) 238-18-63.. 

 

З повагою,  
 

Директор Департаменту  

інформаційної політики      /підпис/          О.А.Волошин  


