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1. Загальні положення 

 

1.1.  Це положення визначає порядок організації роботи представників засобів 

масової інформації (далі ЗМІ) під час проведення виборів директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Мукачівський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України»  (далі - 

коледж) з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості 

виборів, що проводяться таємним голосуванням. 

1.2.  На виборах директора на виборчій дільниці можуть бути присутні 

представники ЗМІ, які зареєструвалися в організаційному комітеті з виборів 

директора коледжу до початку голосування. 

1.3. ЗМІ, які бажають направити своїх представників на вибори директора 

коледжу, подають письмову заявку до організаційного комітету з копією 

документа про їхню реєстрацію за три доби до початку голосування з виборів 

директора коледжу. 

1.4. Організаційний комітет приймає рішення про надання дозволу ЗМІ мати 

своїх представників на виборах директора коледжу або про відмову у наданні 

такого дозволу про, що повідомляє ЗМІ впродовж однієї доби після отримання 

клопотання. 

1.5. Реєстрація і акредитація представників ЗМІ здійснюється організаційним 

комітетом на підставі службових посвідчень цих представників. Оргкомітет 

видає представникам ЗМІ посвідчення (додаток 1). 

 

2. Права та обов'язки представників ЗМІ. 

2.1.  Представник ЗМІ має право: 

-  перебувати у приміщенні виборчої дільниці під час голосування, 

спостерігати за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі 

бюлетенів особам, які беруть участь у виборах директора коледжу, і підрахунку 

голосів, не заважаючи при цьому членам виборчої комісії і виборцям фізично; 

- робити фото-, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці 

голосування; 

- бути присутнім на засіданні виборчої комісії, у тому числі при підрахунку 

голосів та встановленні підсумків голосування, у день голосування в приміщенні, 

де проводиться голосування; 

- звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення 

порушень у разі їх виявлення в процесі голосування; 

- складати акт про виявлене порушення, який має бути підписаний 

представником ЗМІ, не менше ніж двома особами, що мають право брати участь у 

виборах директора, та засвідчувати факт цього порушення із зазначенням їхніх 

прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси і подавати його до 

виборчої комісії. Акт має бути складений у день проведення виборів, в момент 

виявлення порушення, у приміщенні виборчої дільниці; 

- вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за 

кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними, при виявленні 

порушення процедури підрахунку бюлетенів; 



- отримувати копії протоколів про результати голосування. 

2.2. Представник ЗМІ не має права: 

- безпідставно втручатися у роботу виборчої комісії, чинити дії, що 

порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважати членам 

виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 

- заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах 

директора коледжу (у тому числі й на його прохання), бюлетень для голосування; 

- бути присутнім або вести фото- відео зйомку при заповненні особою 

бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати 

таємницю голосування. 

 

3. Прикінцеві положення. 

3.1.  Виборча комісія має право достроково припинити повноваження 

представників ЗМІ у разі порушення ними цього Положення. Про дострокове 

припинення повноважень представників ЗМІ приймається мотивоване рішення 

більшістю голосів її членів (відкритим голосуванням). 

3.2. У разі порушення представником ЗМІ вимог пункту 1.7 цього Положення 

виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого 

порушення вимог пункту 7 цього Положення виборча комісія може позбавити 

його права бути присутнім на своєму засіданні або під час підрахунку бюлетенів 

(відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії). 

3.3. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення 

права представника ЗМІ бути присутнім на своєму засіданні, під час проведення 

голосування, підрахунку голосів, якщо він протиправно перешкоджає проведенню 

вказаних дій. Таке рішення приймається відкритим голосуванням не менше ніж 

половиною голосів членів виборчої комісії, присутніх на засіданні комісії. 

 

 

 

Голова організаційного комітету                                       Марія Яцик 

 

Провідний юрист                                                                   Іван Пекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 1 
 

                                                           Організаційний комітет з проведення виборів  

                                                   директора Відокремленого структурного  

                                                   підрозділу «Мукачівський фаховий коледж  

                                                   НУБіП України» 

 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №___ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

прізвище, ім’я, по батькові кому видано посвідчення 

є представником ЗМІ ________________________________________________________  
                                                                                                                   назва ЗМІ 

на виборах директора Відокремленого структурного підрозділу «Мукачівський 

фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України»  12 листопада 2021 року. 

______________________________________________________________________ 

 

Дійсне з пред’явленням документа, що засвідчує особу. 

 

МП 

 

Г олова організаційного комітету                                  Марія Яцик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


