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Про надання роз’яснення                                             

 

Шановна Людмило! 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
розглянуло Ваше звернення від 22.09.2020 і повідомляє. 

Підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів 
України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, 
селищних, міських голів регулює відповідно до Конституції України Виборчий 
кодекс України (далі – Кодекс). 

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 212 Кодексу за 
рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови 
інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох 
осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб для 
кожної комісії) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої 
повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового 
договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період 
увільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним 
місцем роботи із збереженням стажу роботи. 

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. 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 
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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 Кодексом. Такі повідомлення 
або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості 
засідання виборчої комісії чи іншого заходу (абзац другий частини п’ятої статті 38 
Кодексу). 

Згідно з частиною десятою статті 33 Кодексу для організаційного, правового, 
інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених 
цим Кодексом, виборчі комісії, а у разі утворення - територіальні представництва 
Центральної виборчої комісії можуть на час виборчого процесу залучати на 
підставі цивільно-правових договорів відповідних спеціалістів, експертів, 
технічних працівників у порядку, встановленому Центральною виборчою 
комісією. 

Постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 111 
затверджено Порядок залучення спеціалістів, експертів, технічних працівників для 
забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та 
проведення місцевих виборів (далі – Порядок № 111). 

Слід зазначити, що Порядком № 111 не врегульовано питання щодо 
збереження гарантій і компенсацій за основним місцем роботи та/або за 
сумісництвом спеціалістів, експертів, технічних працівників, залучених для 
забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та 
проведення місцевих виборів. 

Разом з тим, відповідно до пункту 18 Порядку № 111 питання залучення 
спеціалістів, експертів та технічних працівників для роботи у виборчих комісіях, 
не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства 
України.    

Постановою Центральної виборчої комісії від 19 липня 2012 року № 122 «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» та 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» порушені вище питання врегульовані подібним 
чином.   

Відповідно до частини першої статті 119 Кодексу законів про працю України 

(далі – КЗпП) на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за 
чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий 
час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього 
заробітку. 

Звертаємо увагу на те, що КЗпП не передбачено обмежень у застосуванні 
норм частини першої статті 119 КЗпП щодо осіб, які виконують роботу за 
сумісництвом.    
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Разом з тим, Кодексом прямо не встановлено належність виконання 
повноважень (роботи) у виборчій комісії до державних або громадських 
обов'язків. 

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 14 Закону України «Про 
Центральну виборчу комісію» (далі – Закон № 1932-IV) виборці, виборчі комісії, 
комісії з референдумів, інші суб'єкти виборчого і референдумного процесів, 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, 
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, іноземці та 
особи без громадянства, а також органи влади іноземних держав, міжнародні 
організації мають право звернутися до Центральної виборчої комісії (далі – 

Комісія) із зверненнями з питань, що належать до повноважень Комісії, в порядку, 
встановленому цим Законом, Законом України "Про звернення громадян" та 
іншими законами України. Звернення може бути подано як окремою особою 
(індивідуальне), так і групою осіб (колективне. 

Згідно з пунктом 1 частини третьої статті 14 Закону № 1932-IV під 
зверненням за цим Законом слід розуміти заяву, в якій міститься прохання сприяти 
реалізації виборчих прав, права на участь у референдумі, надати консультативно-

методичну допомогу чи рекомендації щодо підготовки та проведення виборів і 
референдумів, роз'яснення з питань застосування законодавства України про 
вибори і референдуми або в якій висловлюються думки, рекомендації, поради 
щодо вдосконалення законодавства України з питань виборів і референдумів та 
правового регулювання виборів і референдумів в Україні, стосовно покращання 
діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів тощо. 

Пунктами 4-6 статті 17 Закону № 1932-IV встановлено, що Комісія   
забезпечує однакове застосування законодавства України про вибори і 
референдуми на всій території України; здійснює консультативно-методичне 
забезпечення діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів, приймає 
обов'язкові для використання в роботі виборчих комісій та комісій з референдумів 
роз'яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про 
вибори і референдуми; готує пропозиції щодо вдосконалення законів з питань 
проведення виборів та референдумів. 

З урахуванням викладеного з порушених у Вашому зверненні питань 
рекомендуємо звернутися до Комісії. 

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими 
актами, вони мають інформаційний, необов’язковий та рекомендаційний характер.
  

  

З повагою 

Перший заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського  
господарства України                                                              Юлія СВИРИДЕНКО 

 

 
 

Віталіна Коркушко (099) 675-15-03 
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