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Постановою Центральної виборчої комісії від 28 травня 2015 року № 51 

призначено проміжні вибори народного депутата України в одномандатному 

виборчому окрузі № 205 (Чернігівська область) на неділю, 26 липня 2015 року. 

Станом на 27 червня 2015 року нараховується рекордна кількість 

кандидатів – 90. 

Відповідно до вищевказаної постанови Центральної виборчої комісії в 

приміщенні Деснянської районної у м. Чернігові ради 5 червня створена 

окружна виборча комісія. Загальна кількість виборців по № 205 округу 

становить близько 147 тис. чоловік. Всього організовано 83 дільниці, з них 

спеціальних – 11. 

"Кожна виборча дільниця має бути забезпечена відповідними технічними, 

інформаційними, іншими матеріальними складовими для ефективної роботи з 

метою проведення виборів в м. Чернігові на належному законодавчому рівні", - 

наголосив заступник міського голови. Він зауважив, що міська влада всіляко 

сприятиме забезпеченню нормальної роботи відповідних інфраструктур під час 

виборів. 

Членом виборчої комісії може бути лише громадянин України. До участі в 

них залучаються також громадяни, які також мають постійне місце роботи. До 

складу виборчої комісії не можуть входити, зокрема, посадові та службові особи 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники судів та 

правоохоронних органів, що зазначено в частині 3 статті 26 Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» (далі – Закон). 

 

1. Загальні гарантії членів виборчих комісій 

 

Виконання обов’язку на платній основі 

 

Згідно з частиною 6 статті 36 Закону за рішенням виборчої комісії, яке 

затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, 

секретар або інші члени виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох 

осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього 

періоду можуть виконувати свої повноваження в комісії на платній основі на 

підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією 

(додаток № 1). Зазначені особи на цей період звільняються від виконання 

виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із 

збереженням загального та спеціального стажу. Для звільнення від виконання 

виробничих або службових обов’язків працівник - член комісії повинен надати 

за основним місцем роботи заяву та копію постанови виборчої комісії. На 

підставі цих документів видається наказ про звільнення від виконання 

трудових обов’язків на період здійснення повноважень члена комісії (зразок 

№ 1). 

Для укладення цивільно-правового договору згідно пункту 2 Порядку 

оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів 

народних депутатів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 05 вересня 2012 р. № 848 (із змінами): 
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1) член виборчої комісії, який є, зокрема, фізичною особою - підприємцем, 

пенсіонером, особою, яка тимчасово не працює, особою, визнаною в 

установленому законом порядку безробітною, чи особою, звільненою від 

виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, 

подає до окружної виборчої комісії такі документи: 

копію сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, дата 

та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, 

відмітка про реєстрацію місця проживання; 

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку 

(серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

2) член виборчої комісії, звільнений від виконання виробничих або 

службових обов'язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої 

комісії разом із зазначеними у підпункті 1 цього пункту документами також 

такі документи: 

довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків 

за основним місцем роботи; 

довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої 

обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року 

№ 100. Така довідка подається членом виборчої комісії до окружної виборчої 

комісії протягом п'яти днів з дня затвердження виборчою комісією вищого 

рівня рішення виборчої комісії про здійснення ним повноважень у виборчій 

комісії на платній основі. 

Якщо працівник — член комісії працює ще й за сумісництвом, йому слід 

надавати за його заявою відпустку без збереження заробітної плати або 

проставляти в табелі обліку робочого часу позначки «І» (інші причини неявок) 

за час відсутності. 

Щодо збереження за працівниками, які виконують свої обов'язки в 

комісії на платній основі, загального і спеціального стажу слід зазначити, цей 

період зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, але 

не зараховується до стажу, що дає право на відпустку за роботу в шкідливих 

умовах та за особливий характер праці. Нагадаємо, що згідно зі статтею 9 

Закону України «Про відпустки» до стажу, що дає право на щорічну додаткову 

відпустку, зараховується час фактичної роботи із шкідливими, важкими 

умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих 

умовах не менше половини тривалості робочого дня. 

Також цей період зараховується до стажу, що дає право на пенсію за віком. 

Що стосується зарахування цього періоду до стажу для призначення пільгових 

пенсій, то це питання неоднозначне і в кожній конкретній ситуації варто 

звертатися за роз'ясненням до органів Пенсійного фонду. До страхового стажу 

період роботи в комісії на платній основі зараховується за умови, що за цей 

період сплачений страховий внесок у розмірі не менше мінімального. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF
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Виконання обов’язків не на платній основі 

Відповідно до частини 11 статті 36 Закону на час безпосереднього 

виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших 

заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена 

виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені 

законодавством для працівників на час виконання ними державних або 

громадських обов'язків у робочий час, тобто гарантії, передбачені статтею 119 

Кодексу законів про працю України. Згідно з цією статтею на час виконання 

державних або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки можуть 

здійснюватися в робочий час, працівникам гарантується збереження місця 

роботи (посади) і середнього заробітку.  

Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків 

за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена 

комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи 

секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або 

рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, 

передбачених цим Законом. Такі повідомлення або рішення повинні містити 

зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи 

іншого заходу. Тобто такий документ засвідчуватиме поважність причини 

відсутності працівника на роботі. У табелі обліку робочого часу відсутність 

працівника позначається «ІН» (інший невідпрацьований час, передбачений 

законодавством (виконання державних і громадських обов’язків»)).  

 

2. Оплата праці членів виборчої комісії 

 

Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання 

виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути 

нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи (частина 

2 статті 47 Закону). 

Розглянемо статтю 47 Закону, яка визначає оплату праці членів виборчої 

комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії: 

- виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі 

оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України 

за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного 

бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів. 
Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з 

виборів народних депутатів України затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 вересня 2012 р. № 848 (із змінами). Додатком до цієї 

постанови є зразок договору про виконання обов’язків члена виборчої комісії з 

виборів народних депутатів України (додаток № 1).  

- оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання 

виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути 

нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. 

Оплата праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка 
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тимчасово не працює, не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленого на момент її нарахування. 

- членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, 

передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку 

і проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова 

грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою 

комісією. 

- оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які 

тимчасово не працюють) у день голосування і в дні встановлення підсумків 

голосування здійснюється в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом 

Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії. 

- оплата праці осіб спеціалістів, експертів та технічних працівників, 

здійснюється в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів 

України, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на 

підготовку і проведення виборів депутатів. Розмір оплати праці таких осіб не 

може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 

момент її нарахування. 

Праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів, осіб, 

визнаних в установленому законом порядку безробітними, не є підставою для 

зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають 

роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів 

допомоги. 

Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до 

роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків 

голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, 

обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо. 

Слід пам’ятати, що пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського рефе-

рендуму» від 28 липня 2004 р. № 966 (із змінами) передбачено - установити 

місячну заробітну плату членам виборчих комісій, які виконують свої 

повноваження у виборчій комісії, з оплатою їх праці у зазначених комісіях 

згідно з додатками 1-4 до цієї постанови. 

Зокрема, згідно додатку № 1 до цієї постанови: 

 

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  

членів окружних виборчих комісій з виборів  

народних депутатів України 

Найменування посади Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборчих 

дільниць у виборчому окрузі, гривень 

 

до 100 дільниць від 101 до 200 

дільниць 

понад 200 дільниць 

Голова комісії 1600 1710 1830 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-2004-%D0%BF#n21
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Заступник голови комісії 1540 1650 1760 

Секретар комісії 1490 1580 1710 

Член комісії 1470 1560 1680 

 

Робота членів виборчих комісій (у тому числі тих, які виконують свої 

повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення 

підсумків голосування оплачується в межах видатків, передбачених на цю мету 

в кошторисах відповідних виборчих комісій, у розмірі не більш як 14 відсотків 

мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день. 

Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих 

або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою 

від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. У разі коли 

середня заробітна плата члена виборчої комісії за основним місцем роботи 

нижча від розміру мінімальної заробітної плати, розмір оплати праці такого 

члена комісії визначається згідно з цією постановою. 

Також установлено, що у разі, коли місячна заробітна плата, зазначена у 

вищевказаних додатках до цієї постанови, нижча від визначеного законом 

розміру мінімальної заробітної плати, заробітна плата встановлюється на рівні 

відповідного розміру мінімальної заробітної плати. 

Членам виборчих комісій в межах загальної економії фонду оплати праці, 

передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії, може бути 

виплачена одноразова грошова винагорода, що передбачено пунктом 2 

постанови Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці членів виборчих 

комісій, комісій всеукраїнського референдуму» від 28 липня 2004 р. № 966 (із 

змінами). 

 

3. Відповідальність за порушення гарантій працівників – членів 

виборчих комісій 

 

Згідно з частиною 8 статті 36 Закону  член комісії не може бути звільнений 

з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням 

його обов'язків у виборчій комісії. Тобто не допускається безпідставне 

звільнення працівника з ініціативи роботодавця у зв'язку з його роботою в 

комісії. Водночас не можна розглядати цю норму як взагалі заборону звільнення 

працівника, якщо таке звільнення відбувається у випадках, передбачених 

законодавством. 

За порушення гарантій, установлених законодавством для членів 

виборчих комісій, роботодавець може нести адміністративну відповідальність. 

Відповідно до статті 21219 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих або служ-

бових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень 

члена виборчої комісії тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а звільнення члена виборчої 

комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із 

виконанням його обов'язків у виборчій комісії, — від 60 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Застосування вказаних 

санкцій можливе лише, якщо буде доведено, що працівника звільнили або 

перевели на нижчу посаду у зв'язку з виконанням ним обов'язків члена 

виборчої комісії. 

Відповідно до підпункту 5 пункту 7 статті 36 Закону член виборчої комісії 

має право на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у 

зв'язку з виконанням обов'язків члена комісії, у тому числі витрат на 

відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії в порядку і розмірі, 

що встановлені Кабінетом Міністрів України. Відшкодування шкоди 

здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи 

майну члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює 

підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад,  сільських, 

селищних, міських голів і старост, у зв'язку з виконанням обов'язків члена 

виборчої комісії» від 17 травня 2002 року № 662 (із змінами). 

 

4. Гарантії кандидатам у народні депутати 

 

Відповідно до статті 76 Закону кандидатам у народні депутати України, 

надаються такі трудові гарантії: 

 - кандидату не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної 

агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з 

наданням неоплачуваної відпустки (далі — відпустка без збереження заробітної 

плати). Відпустка без збереження заробітної плати надається кандидату-

працівнику на підставі частини 1 статті 76 Закону (зразок № 2). Оскільки 

ця відпустка регулюється спеціальним Законом, на неї не поширюються 

обмеження щодо тривалості відпусток, установлені статтями 25, 26 Закону 

України «Про відпустки». Відпустка без збереження заробітної плати 

надається на період передвиборної агітації, кількість днів якої не може 

перевищувати агітаційного періоду; 

 - кандидат не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця, 

тобто власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним 

органу, командира військової частини (формування) (з підстав, передбачених 

статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України); 

 - без згоди роботодавця кандидат не може бути переведений на іншу 

роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або 

альтернативну службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозо-

бов'язаних. 

Зазначені гарантії поширюються лише на період, коли працівник має статус 

кандидата в депутати. 
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5. Гарантії довіреним особам кандидатів у народні депутати 

 

Кандидат у депутати в одномандатному окрузі має право визначити із 

числа виборців своїх довірених осіб (не більше трьох осіб). 

Довірені особи кандидата у депутати в одномандатному окрузі 

реєструються Центральною виборчою комісією за поданням кандидата в 

депутати. У поданні зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, 

її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, посада (заняття), 

адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода 

цієї особи представляти інтереси кандидата у депутати та ксерокопії першої та 

другої сторінок паспорта громадянина України або ксерокопія тимчасового 

посвідчення громадянина України (для осіб недавно прийнятих до 

громадянства України). Центральна виборча комісія протягом трьох днів після 

дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата в депутати і 

видає їм посвідчення за встановленою нею формою. 

Довірені особи кандидата у депутати в одномандатному окрузі набувають 

повноважень з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією. 

Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про 

реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі чи встановлення 

результатів виборів та їх офіційного оприлюднення. 

Згідно частини 8 статті 76 Закону довірені особи кандидата у депутати в 

одномандатному окрузі мають право на звільнення від виконання виробничих 

або службових обов'язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без 

збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, 

установи, організації чи уповноваженим ним органом, тобто роботодавцем. 

Якщо роботодавець погоджується звільнити відповідну особу від 

виконання трудових обов’язків, таке звільнення оформляється наказом на 

підставі заяви працівника і копії відповідного посвідчення (зразок № 3). 

 

6. Гарантії фахівцям та технічним працівникам на виборах  

народних депутатів 

 

Порядок залучення фахівців та технічних працівників до роботи у виборчих 

комісіях визначається постановою Центральної виборчої комісії «Про Порядок 

залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, 

правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на 

час підготовки та проведення виборів народних депутатів України» від 19 липня 

2012 р. № 122 (далі — Порядок залучення спеціалістів). Залученими працівниками 

не можуть бути державні службовці, посадові та службові особи органів 

місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів. 

Відзначимо, що жодних трудових гарантій для залучених працівників законо-

давством не встановлено. З ними укладаються цивільно-правові договори за типовою 

формою, наприклад, додаток 5 до Порядку залучення спеціалістів (додаток № 2). 

Відповідно, питання відсутності на основній роботі такі працівники повинні 



 8 

вирішувати з роботодавцем в індивідуальному порядку. Як правило, залучені 

працівники працюють на виборах у вільний від роботи час. 

Відповідно пункту 7 Порядку залучення спеціалістів при укладенні цивільно-

правового договору залучений працівник подає до відповідної виборчої комісії 

такі документи: 

копію паспорта (сторінки, в яких зазначено прізвище, ім'я, по батькові, 

дата і місце народження, коли і ким виданий паспорт, місце проживання); 

копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податку 

(у разі якщо особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про 

це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у 

паспорті громадянина України, подається копія сторінок паспорта з 

відповідною відміткою); 

копію документа про освіту (спеціальність, кваліфікація), якщо робота 

потребує спеціальної підготовки або кваліфікації. 

Праця, пов'язана з організацією підготовки та проведення виборів народних 

депутатів України, осіб, визнаних у встановленому законом порядку 

безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі 

зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм 

допомоги по безробіттю та інших видів допомоги. 

Оплата праці осіб, які залучаються до роботи у комісії, не може бути 

підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів 

соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг тощо. 

Згідно з пунктом 11 Порядку залучення спеціалістів у разі залучення для 

роботи у виборчих комісіях бухгалтера, касира чи іншого спеціаліста, на якого 

безпосередньо покладається обов'язок зберігання, перевезення або використання в 

цих комісіях переданих їм матеріальних цінностей чи грошових коштів, окремо 

укладається договір про повну матеріальну відповідальність. 

У разі роботи залученого працівника протягом неповного календарного 

місяця або дострокового розірвання з різних причин цивільно-правового 

договору оплата здійснюється з урахуванням обсягу наданих ним послуг за цей 

час. 

Питання залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників для 

роботи у виборчих комісіях, не врегульовані цим Порядком залучення 

спеціалістів, вирішуються відповідно до законодавства України. 

 

7. Гарантії для офіційних спостерігачів 

 

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі. Такі особи 

мають права та обов'язки, передбачені статтями 77-78 Закону. Так, офіційним 

спостерігачем від кандидата у депутати може бути виборець. Не може бути 

офіційним спостерігачем: член виборчої комісії; посадова особа органів 

виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної 
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Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; 

особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу. 

Закон не надає офіційним спостерігачам трудових гарантій. Тому якщо 

працівник має статус офіційного спостерігача, усі питання його відсутності на роботі 

під час виборів вирішуються винятково за взаємною домовленістю між працівником і 

роботодавцем.  

 

 

 



8. Зразки 

 

Зразок № 1 

 

Наказ про звільнення від виконання трудових обов’язків 
 

                                                

 

НАКАЗ 

 

__________                                       м. Чернігів                                        № 36-к 
     (дата) 

  

Про звільнення 

від виконання трудових обов’язків  

Романенка Н.Г.  

 

Відповідно до частини 6 статті 36 Закону України «Про вибори народних 

депутатів України»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

Романенка Назара Георгійовича, (посада), звільнити від виконання 

трудових обов’язків з ________ на період здійснення ним повноважень голови 

виборчої комісії на платній основі зі збереженням місця роботи.  

 

Підстава: 1. Заява Романенка Н.Г. 

      2. Постанова виборчої комісії від ___ №___. 

 

  

Начальник                                                          М.М. Пучок 

 

 

Зразок № 2 

 

Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати 
 

                                                  НАКАЗ 

 

__________                                       м. Чернігів                                        № 88-к 
     (дата) 

  

Про надання відпуски  

без збереження заробітної плати 

Кручко Л.Д. 
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Відповідно до частини 1 статті 76 Закону України «Про вибори народних 

депутатів України»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

Кручко Леоніду Даниловичу, (посада), надати відпустку без збереження 

заробітної плати як кандидату в народні депутати з 24 червня 2015 року до 

закінчення виборного процесу.  

 

Підстава: 1. Заява Романенка Н.Г. 

      2. Посвідчення кандидата в депутати № 55. 

 

  

Начальник                                                          Ю.В. Жучок 

 

 

Зразок № 3 

 

Наказ про тимчасове звільнення від виконання трудових обов’язків 
 

                                                  НАКАЗ 

 

__________                                       м. Чернігів                                        № 56-к 
     (дата) 

  

Про тимчасове звільнення 

від виконання трудових обов’язків  

Зубко Н.Р.  

 

Відповідно до частини 8 статті 76 Закону України «Про вибори народних 

депутатів України»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

Зубко Наталію Романівну, (посада), звільнити від виконання трудових 

обов’язків без збереження заробітної плати як довірену особу кандидата в 

народні депутати з 25 червня 2015 року до закінчення виборного процесу.  

 

Підстава: 1. Заява Зубко Н.Р. 

      2. Посвідчення довіреної особи № 85. 

 

  

Начальник                                                          А.Д. Бурачок 



10.  Додатки 

                      

                    Додаток № 1 

 

ДОГОВІР 

про виконання обов’язків члена виборчої комісії з виборів 

народних депутатів України 
 

_________________________ 
(місце укладення) 

____ _____________ 20 __ року 
(дата укладення) 

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України 

одномандатного виборчого округу № ____ в особі її голови (заступника голови) 

____________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який (яка) діє на підставі Закону України “Про вибори народних депутатів 

України” (далі - замовник), з одного боку, та громадянин (громадянка) 

____________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

паспорт: серія __________ номер ____________________, виданий ___________ 

____________________________________________________________________, 
(ким і коли) 

реєстраційний номер облікової картки платника податку 

____________________, адреса місця проживання__________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________, контактний телефон ___________________ 

(далі - виконавець), з другого боку (далі - сторони), уклали цей договір про 

таке. 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Виконавець зобов’язується виконувати обов’язки члена виборчої 

комісії, пов’язані з підготовкою та проведенням виборів народних депутатів 

України, а замовник зобов’язується здійснити оплату праці виконавця послуги 

в порядку, розмірі та строки, визначені цим договором. 

 

2. Порядок, розмір та строки оплати праці 

2.1. Виконання виконавцем обов’язків члена виборчої комісії, передбачені 

Законом України “Про вибори народних депутатів України” та цим договором, 

оплачуються замовником відповідно до Порядку оплати праці членів окружних 

та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р.     

№ 848, у розмірі _________________ гривень на місяць, з якого здійснюються 

обов’язкові відрахування, передбачені законодавством на момент виплати. 
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2.2. Оплата праці виконавця за роботу здійснюється пропорційно фактично 

відпрацьованому часу. 

2.3. Замовник здійснює оплату праці виконавця щомісяця на підставі 

табеля обліку робочого часу, підписаного головою виборчої комісії, в якому 

зазначається кількість фактично відпрацьованих днів. 

 

3. Права та обов’язки сторін 

3.1. Замовник зобов’язаний: 

1) створити належні умови для виконання виконавцем передбачених 

Законом України “Про вибори народних депутатів України” обов’язків члена 

виборчої комісії; 

2) здійснити оплату праці виконавця в порядку, розмірі та строки, 

визначені цим договором.  

3.2. Замовник має право вимагати від виконавця виконання покладених на 

нього обов’язків члена виборчої комісії відповідно до Закону України “Про 

вибори народних депутатів України”. 

3.3. Виконавець зобов’язаний особисто, своєчасно та якісно виконувати 

обов’язки члена виборчої комісії, передбачені Законом України “Про вибори 

народних депутатів України”, дотримуючись умов цього договору. 

3.4. Виконавець має: 

1) право отримувати плату за виконання своїх обов’язків; 

2) право ініціювати у письмовій формі питання про зміну умов договору; 

3) інші права, передбачені Законом України “Про вибори народних 

депутатів України”. 

 

4. Відповідальність сторін, вирішення спорів 

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання обов’язків за договором згідно із законодавством України. 

4.2. Сторона, яка порушила умови договору, звільняється від 

відповідальності за порушення умов договору, якщо вона доведе, що це 

порушення сталося не з її вини. 

4.3. Усі спори, що можуть виникнути під час виконання обов’язків за цим 

договором, сторони вирішують шляхом проведення переговорів, а в разі 

неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством. 

 

5. Строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення 

його дії 

 

5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до дня 

припинення повноважень виборчої комісії. 

5.2. Зміна умов договору здійснюється за взаємною згодою сторін. 

Одностороння зміна умов договору не допускається. 

У разі виникнення обставин, які викликають необхідність зміни умов цього 

договору, сторони повинні письмово попередити про це одна одну за ___ днів. 
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У такому разі складається додаткова угода про зміну умов цього договору, яка 

підписується сторонами і є невід’ємною частиною цього договору. 

5.3. Одностороння відмова від виконання обов’язків за цим договором в 

повному обсязі або частково не допускається. 

5.4. Дія договору припиняється у разі: 

1) закінчення строку, на який його було укладено; 

2) дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії виборчою 

комісією; 

3) дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії. 

 

6. Інші умови 

6.1. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього 

договору і не врегульовані ним регулюються відповідно до законодавства. 

6.2. Цей договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають 

однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін. 

 

 

7. Реквізити сторін  

 

ЗАМОВНИК: 

_______________________________ 
(повне найменування 

_______________________________ 
окружної виборчої комісії, 

_______________________________ 
адреса місцезнаходження) 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові голови 

(заступника голови) комісії) 

 

__________________ 
(підпис) 

 

М.П. 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, 

_______________________________ 
адреса місця проживання, 

_______________________________ 
контактний телефон) 

 

__________________ 
(підпис) 



 Додаток №  2 
 

ДОГОВІР  
 

___________________                               "___" ___________ 20__ року 
 (місце укладання)                                                                  (дата укладання) 

 

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України, в особі її 

голови (заступника 

голови)______________________________________________, 
 (прізвище, ім'я, по батькові) 

який (яка) діє на підставі Закону України "Про вибори народних депутатів 

України" (далі - Замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) 

____________________________________________________________________, 

 (прізвище, ім'я, по батькові) 

паспорт серія _______________ номер _________________, виданий 

____________________________________________________________________, 
(ким і коли) 

реєстраційний номер облікової картки платника податку (у разі наявності) 

_________________, адреса місця проживання_____________________________ 

 ___________________________________________, контактний телефон 

___________ (далі - Виконавець), з другої сторони (далі разом - Сторони), 

уклали цей Договір про нижчезазначене. 
 

1. Предмет Договору  

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе 

зобов'язання під час підготовки та проведення виборів народних депутатів 

України надавати послуги згідно з переліком, установленим у пункті 1.2 цього 

Договору, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги в порядку, 

розмірі та строки, визначені цим Договором. 

1.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором:  

а) _____________________________________________________________; 

б) _____________________________________________________________.  

 

2. Порядок, розмір та строки оплати послуг  

2.1. Надані Виконавцем послуги, передбачені цим Договором, 

оплачуються Замовником відповідно до Порядку залучення спеціалістів, 

експертів та технічних працівників для організаційного, правового, технічного 

забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та 

проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою 

Центральної виборчої комісії від ______________ № ____, в розмірі 

___________________________________________ гривень (сума цифрою та 
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прописом) на місяць. Із зазначеної суми здійснюються обов'язкові 

відрахування, передбачені законодавством України на момент виплати. 

2.2. У разі роботи Виконавця протягом неповного календарного місяця 

або дострокового розірвання з різних причин цивільно-правового договору 

оплата здійснюється з урахуванням обсягу наданих ним послуг за цей час. 

2.3. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги щомісяця 

на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, підписаного обома 

Сторонами. 

2.4. Замовник може виплатити Виконавцю одноразову грошову 

винагороду після встановлення підсумків голосування у відповідному 

одномандатному виборчому окрузі.  

 

3. Обов'язки Сторін  

3.1. Виконавець зобов'язується:  

3.1.1. Не розголошувати інформацію, що відповідно до Закону України 

"Про інформацію" не відноситься до відкритої, але стала йому відома при 

наданні послуг Замовнику за цим Договором.  

3.1.2. Надавати Замовнику визначені пунктом 1.2 цього Договору послуги 

особисто якісно та своєчасно.  

3.2. Виконавець має право:  

3.2.1. Отримувати від Замовника необхідну для надання послуг 

інформацію.  

3.2.2. Отримувати за надані послуги оплату в порядку, розмірах та строки, 

встановлені цим Договором.  

3.3. Замовник зобов'язується:  

3.3.1. Створити належні умови для надання Виконавцем передбачених 

цим Договором послуг.  

3.3.2. Оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірах та 

строки, встановлені цим Договором.  

3.4. Замовник має право:  

3.4.1. Вимагати від Виконавця усунення недоліків, якщо такі виникають 

під час надання послуг з вини Виконавця.  

3.4.2. Визначати строк надання Виконавцем послуг, передбачених 

пунктом 1.2 цього Договору.  

 

4. Відповідальність Сторін, вирішення спорів  

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором згідно із 

законодавством України.  

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за 

цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.  
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4.3. Усі спори, що можуть виникати під час виконання зобов'язань за цим 

Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів, а в разі неможливості 

досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством України.  

 

5. Строк дії Договору, порядок розірвання та внесення змін до нього  

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома 

Сторонами і діє до _______________ 20__ року включно.  

5.2. Зміни до Договору вносяться за письмовою домовленістю Сторін та 

оформляються додатковою угодою до цього Договору.  

5.3. Дія Договору припиняється у випадках, передбачених 

законодавством України, та за умови закінчення строку, визначеного пунктом 

5.1 цього Договору.  

5.4. Договір може бути розірваний у разі неналежного, неякісного або 

несвоєчасного надання послуг, визначених у пункті 1.2 цього Договору. 

5.5. Сторони мають право відмовитися від виконання зобов'язань за цим 

Договором, попередивши про це іншу Сторону не пізніш як за _____ днів.  

5.6. Строк дії Договору може бути продовжено за згодою Сторін, якщо це 

не суперечить предмету цього Договору.  

 

6. Інші умови  

6.1. Правовідносини, не врегульовані цим Договором, але такі, що можуть 

виникати у зв'язку з виконанням його умов, регламентуються законодавством 

України.  

6.2. Цей Договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.  

 

7. Адреси і підписи Сторін  

ЗАМОВНИК :   ВИКОНАВЕЦЬ:  

  (прізвище, ім'я, по батькові)  

(реквізити)   

  (адреса місця проживання) 

   
  (контактний телефон) 

Голова (заступник голови) окружної 

виборчої комісії одномандатного 

виборчого округу № ___ 

  

       
(підпис)  (прізвище, ініціали)  (підпис)  (прізвище, ініціали) 

МП  МП 

 

 



 

Література: 

1. Закон України «Про вибори народних депутатів України» (із змінами) від 17 

листопада 2011 року № 4061-VI (із змінами). 

2. Закон України «Про відпустки» (із змінами) від 15 листопада 1996 року № 

504/96-ВР (із змінами). 

3. Кодекс законів про працю України. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення 

5. Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій 

з виборів народних депутатів України затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 вересня 2012 р. № 848 (із змінами). 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці членів 

виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» від 28 липня 2004 р. № 

966 (із змінами). 

7. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (із 

змінами). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена окружної, 

територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та 

проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради 

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

старост, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії»» від 17 

травня 2002 року  № 662 (із змінами). 

9. Постанова Центральної виборчої комісії «Про Порядок залучення 

спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, правового, 

технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час 

підготовки та проведення виборів народних депутатів України» від 19 липня 2012 р. 

№ 122. 

 

 
Відділ реєстрації нормативно-правових актів,  

правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  
 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF

