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1.1. Положення про кредитацiю i порядок роботи представникiв

засобiв масовоi iнформацii на виборах ректора Подiльського державного

проведення виборiв ректора Подiльського державного аграрно-технiчного

унiверситету (далi - Унiверситет) з метою забезпечення демократичностi,

прозоростi та вiдкритостi виборiв, що проводяться тасмним голосУВанняМ.

1.2. На виборах ректора Унiверситету на виборчiй дiльницi можуть

бути присутнi представники ЗVII, якi акредитованi (зареестрованi)

Органiзацiйним ко iTeToM iз проведення виборiв ректора УнiверСиТеТУ ДО

початку голосування. Акредитацii на виборах ректора Унiверситету

пiдлягають yci без винятку представн ки вiтчизняних i закордонних засобiв

масовоi iнформачii, якi виявили бажання бути присутнiми пiд час проведення

виборiв.
1.3. ЗМI, якi бажають н правити своiх представникiв на вибори ректора

унiверситету, не менш нiж за 3 днi до початку голосування з виборiв ректора
Унiверситету подають письмову заяву до Органiзацiйного KoMiTeTy,

пiдписану Головним редактором або iншою уповноваженою особОЮ, кОПiЮ

документа про ikню ре€страцiю MiHicTepcTBoM юстицii Украiни i ПеРелiКОМ

осiб, якi будуть працювати на виборчiй дiльницi вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни. У разi неподання Bcix документiв клопотання про

акредитацiю не може бути задоволено.

1.4. Органiзацiйний KoMiTeT приймае рiшення про надання доЗВолУ ЗМI

мати cBoik представникiв на виборах ректора Унiверситету або пРО вiДМОвУ У

наданнi такого дозволу, про що повiдомляе ЗМI упродовж однiеi доби пiсля

отримання клопотання.
1,5. Дкредитацiю здiйснюс Органiзацiйний KoMiTeT iз проведення

виборiв ректора Унiверситету шляхо пiдписання вiдповiдного посвiдчення

головою Органiзацiйного koMiTeTy з проведення виборiв ректора

Унiверситету та секретарем Органiзацiйного KoMiTeTy з проведення виборiв

ректора Унiверситету ляхом видачi картки акредитацii (Додаток 1).

1.6. ,.Щопуск журналiстiв до примiщень Унiверситету вiдбУВасТЬсЯ За

наявностi документа, що засвiдчуе особу, вiдповiдно до карток акредитацii та

спискiв, завiрених головою Органiзацiйного KoMiTeTy з проведення виборiв

ректора Унiверситету (Щодаток 2).

2



1.7. Представник ЗМI мас право:

l) перебувати у примiщеннi виборчоi дiльницi пiд час голосування,

спостерiгати за дiями членiв виборчоi KoMicii, у тому ч слi пiд час видачi

бюлетенiв особам. Якi беруть участь у виборах ректора Унiверситету, не

зважаючи при цьому членам виборчоi KoMicii i виборчям фiзично;
2) робити вiдкриту фото- та кiнозйомку, аулiо- та вiдеозапис, не

порушуючи при цьому таемницi голосування;

3) отримувати копii протоколiв про результати голосування.

1.8. Представник ЗМI не мае права:

1) безпiдставно втручатися у роботу ВиборчоТ KoMicii, чинити дiТ, що

порушують законний хiд виборчого процесу або неправомiрно заважати

членам виборчоi koMicii здiйснювати своi повноваження;

2) заповнювати замiсть особи, яка ма€ право брати участь у виборах

ректора Унiверситету (у тому числi й на його прохання), бюлетень для

голосування;
з) бути присутнiм або вести фото-, вiдео зйомку пiд час заповнення

особою бюлетеня у кабiнi для та€много голосування або iншим чином

порушувати таемницю голосування.

1.9. У разi порушення представником ЗМI вимог пункту 1.8. цього

положення Виборча комiсiя робить йому попередження. У разi повторного

або грубого порушення вимог пункту 1.8. цього Положення Виборча комiсiя

може позбавити представника змI права бути присутнiм у примiщеннi

виборчоi дiльницi пiд час голосування.

Голова Органiзацiйного KoMiTeTy

з проведення виборiв ректора
Подiльського державного аграрно-

технiчного унiверситету

ПОГОДЖЕНО
на засiданнi первинноi профспiлковоi

органiзацii спiвробiтникiв та

студентiв Подiльського державного
аграрно-технiчного унiверситету
29 серпня2019 р. (протокол N 7)

А. Ясiнецька
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.Iодrтох l
Зразок посвiдчення представника засбу масовоi iнформаrfi па вйорах

рекгора

ФОТО (3ха) ОРГАНIЗАЦIЙНИЙ KOMITET З ПРОВЕДЕННJI ВИБОРIВ РЕКТОРА
ПОДЛЬСЪКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНIЧНОГО

УНIВЕРСИТЕТУ

Посвiдчення Ns
(_) 20_р. м.

(п.LБ.)

с пре.]ставником засобу масовоТ iнформацii'
(назва ЗМI)

на вltборах ректора Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету 0l . 1 l .2019 р.

го.rова органiзач;":-"::;;"'*""М 

ДОКУМеНТа' ЩО ПОСВiДЧУС ОСОбУ

з прове.]ення виборiв ректора
По:i-rьського державного аграрно-
технiчного унiверситеry
()

Секретар Органiзачiйного KoMiTeTy
з проведення виборiв ректора
Подiльського державного аграрно-
технiчного унiверситеry( ) 2019 року

20l9 року
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