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Шифр послуги
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Версія 04
 Тернопільська міська рада

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

Зміна персональних даних виборця

 Розробив: Відділ ведення Державного реєстру виборців
ПОГОДИВ ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу ведення Державного 
реєстру виборців
Ірина БУРДА

Міський голова

Сергій НАДАЛ

1.

СНАП 
(місцезнаходження (адреса), режим роботи, 
довідковий телефон, адреса електронної пошти та 
веб-сайту)

Відділ ведення Державного реєстру 
виборців
м.Тернопіль, вул. Листопадова,5, 
ІV поверх, 42, 44 каб.
Режим роботи: 
понеділок-четвер з 8.00 до 17.15 
п’ятниця з 8.00 до 16.00 
обідня перерва з 13.00 до 14.00
Тел. +380674472970, +380674473793 
vvdrvtmr@ukr.net, www.rada.te.ua

2.
*Вичерпний перелік документів, необхідних для 
отримання АП, що передбачені законом, та вимоги 
до них

1.Заява за формою, встановленою 
розпорядником реєстру.
2.Копія паспорта заявника або 
тимчасового посвідчення громадянина 
України.
3.Копія документів, що підтверджують 
відповідні зміни.
При подачі документів заявник пред’являє: 
Паспорт або тимчасове посвідчення 
громадянина України.
Документ, що підтверджує відповідні 
зміни.

3. Порядок та спосіб подання документів
Заява з пакетом документів подається у 
відділ ведення Державного реєстру 
виборців особисто або через уповноважену 

http://www.rada.te.ua/
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особу, повноваження якої оформлені 
відповідно законодавства.  Також заява 
може бути надіслана в електронній формі 
за підписом, прирівняним до 
власноручного підпису відповідно до 
закону через «Особистий кабінет 
виборця» www.drv.gov.ua .

4.
Платність (безоплатність) АП, розмір та порядок 
внесення плати (адміністративного збору) за платну 
АП; розрахунковий рахунок для внесення плати

Безкоштовно.

5. Строк надання АП 5 календарних днів.  

6. Результат надання АП
Повідомлення про зміну персональних 
даних виборця або вмотивована відмова.

7. Спосіб і місце отримання відповіді (результату АП)

Особисто у відділі ведення Державного 
реєстру виборців, на зазначену особою 
адресу електронної пошти або засобами 
поштового зв’язку.

8. Перелік підстав для відмови у наданні 
АП,зупинення розгляду документів

1. Якщо встановлено, що особа яка 
звернулась із заявою, не включена до 
Державного реєстру виборців.
 2.Якщо перевіркою, передбаченою 
частиною сьомою ст.20 Закону України 
«Про Державний реєстр виборців», 
встановлено невідповідність відомостей, 
зазначених у заяві.
3.Якщо встановлено, що до Державного 
реєстру виборців внесені відповідні зміни.

9.
Акти законодавства, що регулюють порядок та 
умови надання АП (пункти, статті, розділи тощо, 
назва та реквізити законодавчих актів)

1.Ст.20 Закону України «Про Державний 
реєстр виборців» №698-V від 22 лютого 
2007 року.
2.Постанова ЦВК від 02 червня 2020 року 
№96 «Про форми заяв та повідомлення про 
включення виборця до Державного 
реєстру виборців, заяв про внесення змін 
до персональних даних виборця  у 
Державному реєстрі виборців».

  До інформаційної картки додається форма заяви

http://www.drv.gov.ua/
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Форма заяви до ІК –А -33-03                                        Відділ ведення Державного реєстру 
виборців Тернопільської міської ради

З А Я В А
виборця про внесення змін до його ідентифікаційних персональних даних

у Державному реєстрі виборців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" прошу внести 
зміни до моїх ідентифікаційних персональних даних у Державному реєстрі виборців, а саме: 
прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові, дати народження, місця народження, 
унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (потрібне 
підкреслити),з______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
на________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Повідомляю про себе такі дані:
Прізвище

Власне ім’я 
(усі власні імена)

По батькові

Дата народження 
(число, місяць, рік)

(Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь)

(власна назва району або міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт)

у межах 
сучасної 
території 
України

(категорія (село, селище, місто) та власна назва населеного пункту)

(сучасна назва країни)

(назва суб’єкта федерації (для федеративних держав)

Місце 
народження

за межами 
сучасної 
території 
України

(категорія та власна назва населеного пункту)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 
(за наявності такої інформації в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України)

Виборча адреса
(визначається відповідно 

до статті 8 Закону України
"Про Державний реєстр 

виборців")

До заяви додаю документи/копії документів:

.
Адреса моєї електронної пошти*: _____________________________________________.

________________________ ____________________ 
(дата подання заяви)                          (підпис)

* Заповнюється виборцем у разі надсилання заяви в електронній формі, а також виборцем, який подає заяву в паперовій формі та хоче 
отримати повідомлення про результати її розгляду, створене в електронній формі.

Примітка. До заяви додаються документи/копії документів, що підтверджують відповідні зміни.


