
ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

25 жовтня 2015 року 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
61022, м. Харків, пл. Свободи, 5 

 

П О С Т А Н О В А  
 

___  год. ___ хв. 

«11» листопада 2015 року                                                                                           № 146 

 

Про нарахування одноразової грошової винагороди членам            

Харківської обласної виборчої комісії та залученим фахівцям 

 

 У відповідності до  частини одинадцятої статті 28 Закону України «Про 

місцеві вибори», постанови постановою Кабінету Міністрів України від 8 

вересня 2015 р. № 687  «Про порядок оплати праці членів територіальних і 

дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати 

одноразової грошової винагороди», постанови Центральної виборчої комісії 

від 10 вересня 2015 року № 262 «Про Порядок залучення фахівців та 

технічних працівників  для організаційного, правового, технічного 

забезпечення  здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки  

та проведення місцевих виборів», Постанови Кабінету Міністрів України № 

966 від 28 липня 2004 року «Про умови оплати праці членів виборчих 

комісій», Харківська обласна виборча комісія постановляє: 

       Доручити голові Харківської обласної виборчої комісії забезпечити 

нарахування та виплату одноразової грошової винагороди членам 

Харківської обласної виборчої комісії та залученим технічним працівникам, 

які брали активну участь у її роботі під час підготовки та проведення 

чергових виборів депутатів Харківської обласної ради 25 листопада 2015 

року у залежності від особистого внеску кожного члена комісії, в межах суми 

загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків 

Харківської обласної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих 

виборів згідно додатку.  

 

Голова Харківської обласної  

виборчої комісії                     О. Григорець 
 

 



Додаток до Постанови Харківської 

обласної виборчої комісії  

від 11 листопада 2015 року №___ 

 

 

 
 № 

п/п 

Посада П.І. Б. Сума 

винагороди 

Підпис про 

ознайомлення 

1.  Голова комісії    

2.  Заступник голови комісії    

3.  Секретар комісії     

4.  Член комісії    

5.  Член комісії    

6.  Член комісії    

7.  Член комісії    

8.  Член комісії    

9.  Член комісії    

10.  Член комісії    

11.  Член комісії    

12.  Член комісії    

13.  Член комісії    

14.  Член комісії    

15.  Член комісії    

16.  Член комісії    

17.  Член комісії    

18.  Член комісії    

19.  Юрист    

20.  Діловод    

Разом   

 


