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Про надання роз’яснення 

 
Шановна пані Людмило! 

 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України розглянуто Ваш запит на публічну інформацію від 23.09.2020  

і в межах компетенції повідомляється.  

Відповідно до частини п’ятої статті 38 Виборчого кодексу (далі – Кодекс) 

на час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь  

у засіданнях комісії, інших заходах на виконання Кодексу 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 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 Кодексом. 

Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу  

та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу. 

Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських 

обов’язків визначено статтею 119 Кодексу законів про працю України.  

Згідно із частиною першою зазначеної статті 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. 

Людмила 
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Законодавством чітко не визначено порядку оформлення звільнення 

працівників від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи  

на період виборчого процесу. 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 17 „Про Центральну 

виборчу комісію” (далі – Закон) загальними повноваженнями Центральної 

виборчої комісії (далі – Комісія), зокрема, відноситься здійснення 

консультативно-методичного забезпечення діяльності виборчих комісій  

та комісій з референдумів, прийом обов’язкових для використання в роботі 

виборчих комісій та комісій з референдумів роз’яснень і рекомендації з питань 

застосування законодавства України про вибори і референдуми. 

Частиною першою статті 14 Закону передбачено, що 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 Комісії  

із зверненнями з питань, що належать до повноважень Комісії, в порядку, 

встановленому Законом, Законом України „Про звернення громадян”  

та іншими законами України. Звернення може бути подано як окремою особою 

(індивідуальне), так і групою осіб (колективне). 

З огляду на викладене, для надання роз’яснень із зазначених у Вашому 

запиті питань пропонуємо звернутися до Центральної виборчої комісії. 

Принагідно інформуємо, що виходячи зі змісту Закону України „Про 

доступ до публічної інформації” зазначений запит не належить до запиту  

на отримання публічної інформації. 

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-

правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер. 

 

З повагою 

 

Перший заступник Міністра розвитку  

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України                                                         Юлія СВИРИДЕНКО 
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