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Відповідно до статті 67 Закону України «Про вибори Президента 

України» (із змінами) (далі – Закон) кандидат на пост Президента України 

може мати не більше п’яти довірених осіб в єдиному загальнодержавному 

виборчому окрузі та по одній довіреній особі у кожному територіальному 

окрузі. Повноваження довірених осіб кандидата на пост Президента України 

у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на 

закордонний виборчий округ. 

Довірена особа кандидата – громадянин України, який має право 

голосу. Не може бути – член виборчої комісії, посадова особа органів 

виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування, військовослужбовець, поліцейський, співробітник 

Служби безпеки України, особа рядового і начальницького складу Державної 

кримінально-виконавчої служби України, особа, яка проходить 

альтернативну (невійськову) службу. 

 Функції довіреної особи кандидата: 

- ведення агітації за обрання його Президентом України; 

- сприяння кандидату на пост Президента України у проведенні 

виборчого процесу; 

- представлення інтересів кандидата у відносинах з виборчими 

комісіями, іншими державними органами та органами місцевого 

самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, 

виборцями. 

Відповідно до частини 3 статті 67 Закону заява про реєстрацію 

довірених осіб кандидата (в електронному вигляді та на паперових носіях) за 

підписом кандидата на пост Президента України, засвідченим у 

встановленому законом порядку, подається до Центральної виборчої комісії  

(далі – ЦВК) у будь-який час після реєстрації кандидата. У цій заяві 

зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної довіреної особи, відповідний 

виборчий округ, громадянство довіреної особи, день, місяць і рік 

народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, 

номер телефону. До заяви додаються власноручно написані письмові згоди 

цих осіб представляти інтереси кандидата на пост Президента України у 

відповідному виборчому окрузі. ЦВК не пізніше третього дня після 

надходження вказаних документів реєструє довірених осіб кандидата на пост 

Президента України та видає їм посвідчення за формою, встановленою ЦВК. 

Відповідно до частини 5 статті 67 Закону довірена особа кандидата з 

дня її реєстрації ЦВК до припинення її повноважень або закінчення 

виборчого процесу має право на звільнення від виробничих або службових 

обов’язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. 

Таким чином треба отримати згоду керівника на увільнення. Звертаємо 

увагу, що якщо членів виборчої комісії роботодавець увільняє обов’язково, 

то довіреній особі кандидата роботодавець може відмовити. 
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Працівник, зареєстрований як довірена особа, подає роботодавцю заяву 

з проханням увільнити від роботи. Згоду роботодавець зазначає в резолюції 

на заяві. Про увільнення працівника складається наказ (див. додаток). 

За працівником зберігається посада та робоче місце, але не заробітна 

плата, оскільки, як передбаченою вищевказаною частиною 5 статті 67 

Закону. 

Період увільнення позначається кадровою службою (кадровиком) в 

табелі літерним кодом «І» – інші причини неявок. 

Слід знати, що кінцева дата увільнення працівника, яка зареєстрована 

як довірена особа кандидата, насамперед невідома, оскільки: 

• повноваження довірених осіб кандидата припиняються у разі 

скасування реєстрації кандидата на пост Президента України – з дня 

прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата; 

• довірена особа кандидата має право у будь-який час до дня виборів 

звернутися до ЦВК із заявою про складення своїх повноважень; 

• кандидат на пост Президента України у будь-який час до дня виборів 

має право на відкликання довіреної особи. 

Кандидат на пост Президента України, який прийняв рішення про 

відкликання довіреної особи та про внесення іншої кандидатури замість 

вибулої, подає відповідну заява разом з письмовою згодою внесеної 

кандидатури до ЦВК, у порядку, визначеному частиною 3 статті 67 Закону. 

На підставі відповідної заяви не пізніше третього дня після її 

надходження, а поданої напередодні і в день виборів, – невідкладно ЦВК 

приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата. Копія 

рішення видається уповноваженому представнику кандидата або 

надсилається на його адресу. 

Посвідчення довіреної особи кандидата, повноваження якої припинено 

до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до ЦВК. 

 

Отже, працівник може виконувати обов’язки довіреної особи до 

закінчення виборчого процесу або до припинення повноважень  

Коли працівник повернеться на роботу, то видається наказ про вихід на 

роботу, який є підставою для нарахування заробітної плати  та проставлення 

в табелі позначки про роботу.   
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Додаток 
 

Державне підприємство  

«Вирощування кабачків» 

 

          НАКАЗ 

22.02.2019           м. Чернігів     № 55-к 

 

 

Про увільнення Цибулі Н.З. 

від виконання трудових обов’язків 

як довіреної особи кандидата 

на пост Президента України 

  

 

Керуючись частиною 5 статі 67 Закону України «Про вибори Президента України» 

від 05.03.1999 № 474-XIV (із змінами) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Увільнити ЦИБУЛЮ Назара Захаровича, головного агронома, від виконання 

службових обов’язків без збереження заробітної плати як довірену особу кандидата на 

пост Президента України з 22 лютого 2019 року до припинення повноважень довіреної 

особи або закінчення виборчого процесу, із збереженням посади, робочого місця. 

 

Підстава: 1. Заява Цибулі Н.З. від 22.02.2019, зареєстрована за № 100; 

                 2. Копія посвідчення довіреної особи кандидата на пост Президента  

                  України від 21.02.2019  № 4. 

 

 

Директор    Черв’ячок    О.І. Черв’ячок   

 

 

 

 

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/ 
 
 

 


