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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок акредитації представників 

засобів масової інформації на виборах ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 
 

1 Загальні положення 

1.1 Положення про порядок акредитації представників засобів масової 

інформації (далі - ЗМІ) на виборах ректора Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (далі - ДВНЗ 

УДХТУ) утворюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 

обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014р. № 726 (зі змінами та 

доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 

р. № 633, від 21.03.2016 р. № 212, від 28.11.2018 р. № 1005), Статуту ДВНЗ 

УДХТУ, Положення про порядок проведення виборів ректора ДВНЗ УДХТУ. 

1.2 Цей порядок визначає умови організації роботи представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора ДВНЗ УДХТУ з метою 

забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів, що проводяться 

шляхом таємного голосування.  

2 Порядок реєстрації та акредитації ЗМІ 

2.1 Акредитації на виборах ректора ДВНЗ УДХТУ підлягають усі без 

винятку представники вітчизняних і закордонних ЗМІ, в тому числі й технічний 

персонал телерадіокомпаній, які виявили бажання бути присутніми під час 

проведення виборів.  

2.2 Повноваження представників ЗМІ починаються з дня їх реєстрації 

організаційним комітетом з проведення виборів ректора ДВНЗ УДХТУ (далі - 

організаційний комітет) і припиняються після складання протоколу про 

результати голосування на виборах ректора ДВНЗ УДХТУ. 

2.3 Акредитацію здійснює організаційний комітет з виборів ректора ДВНЗ 

УДХТУ шляхом підписання відповідного посвідчення головою організаційного 

комітету з виборів ректора ДВНЗ УДХТУ або його заступником, шляхом видачі 

картки акредитації (додаток А). 

2.4 Для акредитації на період проведення виборів ректора ДВНЗ УДХТУ 

необхідно надіслати лист-заявку на фірмовому бланку ЗМІ на ім’я Голови 

організаційного комітету з виборів ректора ДВНЗ УДХТУ, на адресу: 49005, м. 

Дніпро, пр. Гагаріна, 8, із проханням акредитувати відповідних працівників. 

2.5 Лист-заявка повинен містити дані щодо повної назви ЗМІ, тираж, 

періодичність, регіон розповсюдження, поштова та електронна адреса редакції, 

номери телефонів та факсів редакції, головний сайт (за наявності), дата і номер 

державної реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові головного редактора ЗМІ; 
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прізвища, імені, по батькові, посада та номери контактних телефонів, 

відповідного представника ЗМІ і має бути підписаний керівником засобу масової 

інформації та засвідчений печаткою. До подання/заяви додають копії документів, 

що підтверджують реєстрацію ЗМІ, та копії документів, що посвідчують особу 

журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів). У разі неподання всіх документів 

клопотання про акредитацію не може бути задоволено. Заява та копії документів 

повинні бути надані не пізніше ніж за 7 днів до проведення виборів. У разі 

надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, 

зазначена на поштовому штемпелі. 

2.6 Організаційний комітет розглядає заяви ЗМІ на акредитацію своїх 

представників та схвалює рішення про акредитацію або про відмову в акредитації. 

Акредитованим працівникам ЗМІ видається посвідчення згідно з додатком А до 

цього Порядку. 

2.7 Посвідчення видаються журналістам і технічним працівникам особисто із 

зазначенням про це в Журналі реєстрації акредитованих представників ЗМІ на 

виборах ректора ДВНЗ УДХТУ (додаток Б). 

2.8 Встановлено так званий «квотний принцип» допуску представників ЗМІ 

на виборчі дільниці (один журналіст та один технічний працівник від кожного 

ЗМІ (у випадку, якщо приміщення не може вмістити всіх). 

2.9 Для безперешкодного пронесення до приміщень, в яких відбуваються 

вибори ректора ДВНЗ УДХТУ, апаратури та обладнання, необхідних для 

організації фото- та відеофіксації виборчого процесу, необхідно заздалегідь 

подати заявку з переліком відповідної техніки. 

2.10 Для розташування транспортних засобів телеканалів на території ДВНЗ 

УДХТУ необхідно подати заявку з переліком відповідних транспортних засобів. 

2.11 Вхід представників ЗМІ до приміщень ДВНЗ УДХТУ відбувається за 

наявності документа, що засвідчує особу, відповідно до карток акредитації та 

списків (поданих не пізніше 24 годин до початку виборів), завірених Головою 

організаційного комітету з виборів ректора ДВНЗ УДХТУ, згідно з Журналом 

реєстрації акредитованих представників ЗМІ на виборах ректора ДВНЗ 

УДХТУ (додаток Б). 

2.12 Для доступу до приміщень ДВНЗ УДХТУ представникам засобів 

масової інформації необхідно пройти попередній контроль у службовому 

приміщенні служби охорони ДВНЗ УДХТУ.  

2.13 Усі рішення організаційного комітету щодо акредитації ЗМІ під час 

проведення виборів ректора ДВНЗ УДХТУ приймаються шляхом прямого 

відкритого голосування простою більшістю голосів, за наявності не менше 2/3 

його членів, та заносяться до протоколу.  

3 Права та обов’язки представників ЗМІ 

3.1 Представники ЗМІ мають право:  

бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування;  

перебувати у відведеному для спостерігачів місці в приміщенні виборчої 

дільниці під час таємного голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями 

членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть 

участь у виборах ректора, і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої 

комісії та виборцям фізично;  
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Додаток А 

до Порядку роботи та акредитації засобів 

масової інформації для участі у виборах 

ректора ДВНЗ УДХТУ 

 

 

Зразок картки акредитації представника 

засобу масової інформації на виборах 

ректора ДВНЗ УДХТУ 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ПОСВІДЧЕННЯ № ____ 

від «____» _______________ 2019 р. 

 

____________________________________________________________________  
(Прізвище, ім’я, по батькові кому видано посвідчення) 

є представником засобу масової інформації на виборах ректора  

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет» у 2019 році 

 

від _________________________________________________________________  
(назва ЗМІ) 

 

Дійсне з пред’явленням документа, що посвідчує особу. 

 

 

Голова Організаційного комітету 

з проведення виборів ректора  

ДВНЗ УДХТУ                                                                                      О.О. Сігунов 

 

М.П. 
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Додаток Б  

до Порядку роботи та акредитації  

засобів масової інформації  

для участі у виборах ректора  

ДВНЗ УДХТУ  

 

Журнал  

реєстрації акредитованих представників засобів масової інформації  

на виборах ректора Державного вищого навчального закладу  

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

№ з/п 
Назва 

ЗМІ 
ПІБ працівника ЗМІ Номер посвідчення Дата видачі 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

… …       

* Сторінки журналу засвідчуються підписом голови Організаційного 

комітету 

  

  

 


