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Згідно частини 1 статті 76 

Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» від 

17.11.2011 № 4061-VI (залі – Закон) 

кандидату у депутати, крім кандидата 

у депутати, який є Президентом 

України або народним депутатом 

України, не може бути відмовлено у 

звільненні на період передвиборної 

агітації від виконання виробничих або 

службових обов'язків за місцем 

роботи з наданням неоплачуваної 

відпустки. 

Роботодавець зобов’язаний 

увільнити від виробничих чи 

службових обов’язків працівника, 

якого зареєстрували кандидатом у 

депутати, якщо той просить.  

Спосіб увільнення – надати 

неоплачувану відпустку. 

Строк увільнення – на період 

передвиборчої агітації. Кандидат у 

депутати має право розпочати 

передвиборчу агітацію з наступного 

дня після того, як Центральна виборча 

комісія (далі – ЦВК) зареєструвала 

кандидата. Передвиборча агітація 

закінчується згідно частин 1 та 2 

статті 70 Закону о 24 годині останньої 

п’ятниці перед днем голосування. 

Передвиборна агітація напередодні 

дня голосування та в день голосування 

забороняється. У цей же час 

забороняються проведення масових 

акцій (зборів, мітингів, походів, 

демонстрацій, пікетів) від імені партії, 

кандидати у депутати від якої 

зареєстровані у загальнодержавному 

окрузі, кандидатів в депутати, 

розповсюдження агітаційних матеріалів, 

а також публічні оголошення про 

підтримку партією чи окремими 

кандидатами у депутати проведення 

концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів та телепередач чи 

інших публічних заходів. 

Як оформити відпустку. 

Кандидат в депутати подає заву про 

неоплачувану відпустку  на час 

передвиборчої агітації. Роботодавець 

оформлює відпустку наказом. Підстава 

для наказу – заява та посвідчення 

кандидата в народні депутати. України. 

ЦВК видає посвідчення впродовж 

трьох днів після того, як зареєструвала 

кандидата відповідно до частини 8 статті 

58 Закону. Форми посвідчень кандидата 

в народні депутати України в 

загальнодержавному багатомандатному 

виборчому  окрузі та одномандатному 

виборчому окрузі  викладені у додатках 

1 та 2 до постанови ЦВК «Про форми 

посвідчень суб’єктів та інших учасників 

виборчого процесу з виборів народних 

депутатів України» від 07.06.2019          

№ 963. 

Державний службовець, який 

планує взяти  участь у виборах як 

кандидат у народні депутати, має в 

одноденний строк письмово 

повідомити про це керівника 

державної служби та оформити 

відпустку без збереження заробітної 

плати на час участі у виборчому 

процесі відповідно до частини 4 статті 

10 Закону України «Про державну 

службу» (із змінами). Зазначена 

відпустка надається за рішенням 

керівника державної служби з дня 

його повідомлення про участь у 

виборчому процесі і до дня його 

завершення відповідно до виборчого 

законодавства. 

 Заборона для роботодавця. 

Закон забороняє роботодавцю 

звільняти з власної ініціативи 

працівника – кандидата у депутати, 

переводити на іншу роботу чи 

направляти у відрядження без його 

згоди. Кандидат у депутати без його 

згоди не може бути призваний на 

військову або альтернативну 

(невійськову) службу, навчальні 

(перевірні) та спеціальні збори 

військовозобов'язаних, що 

відображено у часині 2 статті 76 

Закону.    

 
 


