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31 березня 2019 року вибори Президента України, а можливо 21 квітня 

й другий тур зазначених виборів, тому і постають питання залучення 

спеціалістів, експертів та технічних працівників для організаційного, 

правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення 

повноважень Центральної виборчої комісії, окружних та дільничних 

виборчих комісій на час їх підготовки та проведення.  

Порядок здійснення відповідного залучення вищезгаданих працівників 

врегульований постановою Центральної виборчої комісії від 11 квітня 2014 

року № 255 «Про Порядок залучення спеціалістів, експертів та технічних 

працівників для організаційного, правового, інформаційного, технічного 

забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та 

проведення виборів Президента України» (із змінами) (далі – Порядок).  

Питання залучення спеціалістів, експертів та технічних працівників 

(далі – залучені працівники) для роботи у виборчих комісіях, не врегульовані 

цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України. 

 
Розглянемо залучення працівників до окружної 

виборчої комісії територіального виборчого округу та 

дільничної виборчої комісії. 

 

1. Кого залучати 
 

Відповідно до пункту 5 Порядку залученими працівниками не 

можуть бути державні службовці, посадові та службові особи органів 

місцевого самоврядування, працівники судів та правоохоронних органів. 

Гранична чисельність залучених працівників становить для: 

- окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, в межах 

якого утворено: 

  ٠  до 100 виборчих дільниць включно – не більше 10 осіб; 

٠ від 101 до 200 виборчих дільниць включно – не більше 11 осіб; 

٠ понад 200 виборчих дільниць – не більше 12 осіб. 

- дільничної виборчої комісії (крім дільничної виборчої комісії 

виборчої дільниці з кількістю виборців до 50 осіб) – не більше однієї особи. 

Дільничні виборчі комісії виборчих дільниць з кількістю виборців 

до 50 осіб спеціалістів та технічних працівників не залучають. 

Звертаємо увагу, що окружна виборча комісія на підставі граничної 

чисельності залучених працівників на своєму засіданні приймає рішення про 

затвердження переліку посад та чисельності залучених працівників для 

роботи в цій комісії та дільничних виборчих комісіях відповідного 

територіального виборчого округу. 

 

2. Обов’язкові документи  
 

Із залученими працівниками окружними виборчими комісіями 

укладаються цивільно-правові договори за встановленими формами (додаток 

1). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0255359-14/print#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0255359-14/print#n54
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Для укладення цивільно-правового договору залучений працівник 

подає до відповідної виборчої комісії такі документи: 

- копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені 

прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, 

коли і ким виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, або 

копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді 

картки разом з копією довідки про внесення відомостей до єдиного 

державного демографічного реєстру/довідки про реєстрацію місця 

проживання особи; 

- 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 контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); 

- копію документа про освіту (спеціальність, кваліфікацію), якщо 

робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації. 

 

3. Оплата 
 

Праця, пов’язана з організацією підготовки та проведення виборів 

Президента України, осіб, визнаних у встановленому законом порядку 

безробітними, як залучених працівників 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 соціальної 

допомоги. Оплата праці залучених до роботи в комісії осіб, які є 

пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної 

ними пенсії. 

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

підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, 

які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

тощо. 

Залученим працівникам видається довідка про надання ними послуг 

відповідним виборчим комісіям під час підготовки та проведення виборів 

Президента України для подання до органів державної служби зайнятості, 

Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 2. 

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 коштів, окремо укладається договір про повну 

матеріальну відповідальність. 

Оплата праці залученого працівника для роботи в окружній виборчій 

комісії здійснюється щомісяця відповідною виборчою комісією на підставі 

акта наданих послуг. 

Оплата праці залучених працівників для роботи в дільничних виборчих 

комісіях здійснюється відповідною окружною виборчою комісією. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0255359-14/print#n58
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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. 

Розмір оплати праці залучених працівників для роботи в окружній або 

дільничній виборчій комісії встановлюється в межах фонду оплати праці, 

передбаченого єдиним кошторисом видатків на підготовку та проведення 

виборів Президента України відповідної окружної виборчої комісії, 

затвердженим постановою Центральної виборчої комісії. 

Відповідно до пункту 14 Порядку розмір оплати праці залучених 

працівників для роботи в окружній чи дільничній виборчій комісії не 

повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної 

виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 липня 2004 року № 966 «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, 

комісій всеукраїнського референдуму» (із змінами) (додатки 3 і 4), та не 

може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого 

на момент її нарахування (далі – Постанова про оплату праці членів ВК). 

Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

встановлено у 2019 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 

січня - 4173 гривні. 

 

4. Одноразова грошова винагорода 
 

Окружна виборча комісія може виплачувати одноразову грошову 

винагороду залученим працівникам окружної та дільничної виборчих комісій 

після встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному 

виборчому окрузі в межах загальної економії фонду оплати праці, 

передбаченого єдиним кошторисом видатків окружної виборчої комісії, за 

умови стовідсоткового здійснення інших видатків з підготовки та проведення 

виборів Президента України. 

Розмір одноразової грошової винагороди визначається на засіданні 

окружної виборчої комісії за поданням її голови, залежить від особистого 

внеску кожного залученого працівника в роботу комісії і не може 

перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої 

комісії, встановленого Постановою про оплату праці членів ВК (додатки 3 і 

4). 

Рішення дільничної виборчої комісії про виплату одноразової грошової 

винагороди залученим працівникам затверджується відповідною окружною 

виборчою комісією. 

Строки розрахунків за надані послуги визначаються у цивільно-

правовому договорі, що укладається виборчою комісією із залученим 

працівником. 

Згідно пункту 17 Порядку з нарахованої залученому працівнику 

винагороди здійснюються відрахування обов’язкових платежів у порядку та 

розмірах, установлених законодавством України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-2004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-2004-%D0%BF
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5. Відповідальність за порушення законодавства  

Особи, винні в порушенні Порядку, несуть відповідальність згідно із 

законодавством України. 

Звертаємо увагу, що адміністративна відповідальність за порушення 

виборчого законодавства передбачена у главі 15-А «Адміністративні 

правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та 

встановлений порядок його забезпечення» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (із змінами), кримінальна відповідальність 

– у розділі V «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина» Кримінального кодексу України (із змінами). 

Додаток 1 

ДОГОВІР  

про надання окружній (дільничній) виборчій комісії послуг, 

пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів  

Президента України 
 

________________               "___" ___________ 20__ року 
              (місце укладення)                 (дата укладення) 

 

 

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого 

округу № ____ в особі її голови (заступника голови) 

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

який (яка) діє на підставі Закону України "Про вибори Президента України" (далі – 

Замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) України 

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

паспорт: серія __________ номер __________, виданий ______________________________ 

_____________________________________________________________________________/ 
(ким і коли) 

паспорт у вигляді картки: номер _________________________________________________, 

виданий ______________________________________________________________________ 
                                  (код територіального органу або територіального підрозділу ДМС) 

реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності) 

____________________________________, адреса реєстрації місця проживання 

_______________________________________________________ (далі – Виконавець), з 

другої сторони (далі - 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 Президента України надавати послуги згідно з 

переліком, установленим у пункті 1.2 цього Договору, а також Замовник зобов’язується 

оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірі та строки, визначені цим 

Договором. 

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

здійснення повноважень виборчих комісій на час підготовки та проведення виборів 

Президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 11 

квітня 2014 року № 255, у розмірі ______ (________________________________) гривень  
                                                                                                            (сума цифрою та прописом)  

на місяць. Із зазначеної суми здійснюються обов’язкові відрахування, передбачені 

законодавством України на момент виплати. 

2.2. У разі надання Виконавцем послуг протягом неповного календарного місяця 

або дострокового розірвання з різних причин цього Договору оплата здійснюється з 

урахуванням обсягу наданих ним послуг за відпрацьований період. 

2.3. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги щомісяця протягом 5 

(п’яти) робочих днів з моменту підписання обома Сторонами акта наданих послуг. 

2.4. Замовник може виплатити Виконавцю одноразову грошову винагороду після 

встановлення підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі.  

 

3. Обов’язки та права 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, розмірі 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, розмірі 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. 

3.4.3 Контролювати хід та якість надання послуг. 

 

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 вважається укладеним і 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 з ініціативи Замовника 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 українською мовою на ____ аркушах у двох автентичних 

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 реєстрації місця проживання) 

 

 

 

 

 
Голова (заступник голови) 

окружної виборчої комісії  

з виборів Президента України 

територіального виборчого  

округу № _____ 

 

 (реєстраційний номер облікової картки платника податку) 

 (паспорт, серія, номер, ким і коли виданий/паспорт у вигляді картки, номер, 

код територіального органу або територіального підрозділу ДМС, який видав 

паспорт) 

  

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

МП   
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Додаток 2 

ДОВІДКА 

про надання послуг окружній (дільничній) виборчій комісії під час 

підготовки та проведення виборів Президента України 
 

Видана ________________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

який (яка) проживає ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                        (адреса реєстрації місця проживання) 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт: серія ________ номер _____________, виданий ____________________________ 

_____________________________________________________________/паспорт у вигляді 
                                                                 (ким і коли) 
картки: номер ______________________, виданий __________________________________ 

__________________________________________________________, реєстраційний номер 

               (код територіального органу або територіального підрозділу ДМС) 

облікової картки платника податку ______________________________________________,  

 

про те, що він (вона) з "___" _________20__ року до "___" ________20__ року на підставі 

цивільно-правового договору надає (надавав, надавала) послуги  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (окружна чи дільнична виборча комісія з виборів Президента України) 

під час підготовки та проведення виборів Президента України. 

Відповідно до частини двадцятої статті 28, частин шостої, сьомої  

статті 40 Закону України "Про вибори Президента України" праця, пов’язана з 

організацією підготовки і проведення виборів Президента України, осіб, визнаних в 

установленому законом порядку безробітними, як спеціалістів, експертів та технічних 

працівників 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 соціальної допомоги. Оплата праці залучених до роботи в комісії осіб, які є 

пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії. 

Оплата праці осіб, які залучаються до роботи в комісії, не може бути підставою для 

скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з 

ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг тощо. 

Довідку видано для подання за місцем вимоги. 

 

Голова (заступник голови) 

окружної виборчої комісії  

з виборів Президента України  

територіального виборчого округу № ___ 

   

 (підпис) МП (прізвище, ініціали) 

"____"_______________20__ року    
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Додаток 3 

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  

членів окружних виборчих комісій з виборів Президента України, окружних виборчих 

комісій з виборів народних депутатів України, окружних комісій всеукраїнського 

референдуму 

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 

Заступник голови комісії 1540 1650 1760 

Секретар комісії 1490 1580 1710 

Член комісії 1470 1560 1680 

 

Додаток 4 

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  

членів дільничних виборчих комісій,  

дільничних комісій всеукраїнського референдуму 

 

Найменування посади 

Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборців на 

виборчій дільниці, гривень 

до 500 осіб від 501 до 1500 осіб понад 1500 осіб 

Голова комісії 1180 1190 1220 

Заступник голови комісії 1150 1165 1180 

Секретар комісії 1130 1135 1150 

Член комісії 1120 1125 1130 

 

Відділ систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  

 
сайт Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області just.cg.gov.ua/ 
 
 


