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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) 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 зі збереженням стажу роботи.
Член територіальної,
дільничної виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень у комісії не може
бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із
виконанням ним обов'язків у виборчій комісії.

Робота члена територіальної, дільничної виборчої комісії, який виконує свої
повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої Закону
України «Про місцеві вибори», оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом
Міністрів України, відповідного місцевого бюджету (далі - кошти відповідного місцевого
бюджету), отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України (а у
передбачених Законом України «Про місцеві вибори» випадках - за рахунок коштів
відповідного місцевого бюджету).

Розмір оплати праці членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України.
Для членів виборчих комісій, увільнених від виконання виробничих або службових
обов'язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути нижчим від
середньої заробітної плати за основним місцем роботи але не вище розміру заробітної
плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.
Розмір оплати праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка
тимчасово не працює, не може бути нижчим 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 та проведення місцевих
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виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не
працюють) у день виборів та у дні встановлення підсумків голосування і результатів
виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Робота осіб, зазначених у частині двадцять третій статті 27 Закону України «Про місцеві
вибори», під час підготовки та проведення місцевих виборів оплачується в межах коштів
відповідно Державного бюджету України та відповідного місцевого бюджету, отриманих
як цільова субвенція з Державного бюджету України (а у передбачених Законом України
«Про місцеві вибори» випадках - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету) та
затвердженого кошторису.

Виконання робіт, пов'язаних з підготовкою і проведенням місцевих виборів, особами,
визнаними 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 їм та членам
їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій,
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

У період поза виборчим процесом забезпечення діяльності територіальної виборчої
комісії щодо виконання її повноважень здійснюється за рахунок коштів відповідного
місцевого бюджету.
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