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1. ПОложення про порядок акредитацi.і. представникiв засобiв масово.і.
iнформацi.і. на виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй (далi
- Положення) визначас умови органiзацi.і. роботи представникiв ЗМ1 пiд час
проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй (далi Унiверситет) з метою забезпечення демократичностi, прозоростi та вiдкритостi

виборiв, що проводяться шляхом тасмного голосування.
2. Акредитацi.і. на виборах ректора Унiверситету пiдлягають yci без

винятку представники вiтчизняних i закордонних засобiв масово.і. iнформацi.і., в
тому числi й технiчний персонал телерадiокомпанiй, якi виявили бажання бути
присутнiми пiд час проведення виборiв.
3. дя акредитацi.і. на перiод проведення виборiв ректора Унiверситету
необхiдно не менше нiж за три днi до початку голосування надiслати листзаявку на бланку засобу масово.і. iнформацi.і. на iм'я Голови Органiзацiйного
комiтету з виборiв ректора Унiверситету, на адресу: 03680, м. Ки.і.в, вул.

Солом'янська, 7, iз проханням акредитувати вiдповiдних працiвникiв.
4. Лист-заявка повинен мiстити данi щодо назви ЗМ1, прiзвища, iменi,
по - батьковi та посади вiдповiдного представника ЗМ1 i мас бути пiдписаний
керiвником засобу масово.і. iнформацi.і. та засвiдчений печаткою. до
подання/заяви додають копi.і. документiв, що пiдтверджують ре€страцiю ЗМ1, та
копi.і. документiв, що посвiдчують особу журналiста(-iв), технiчного(-их)
працiвника(-iв). У разi неподання всiх документiв клопотання про акредитацiю
не може бути задоволено.
5. Акредитацiю здiйснюс Органiзацiйний комiтет з виборiв ректора

Унiверситету

шляхом

пiдписання

вiдповiдного

посвiдчення

головою

Органiзацiйного комiтету з виборiв ректора Унiверситету або його заступником,
шляхом видачi картки акредитацi.і..

6. Встановлено так званий «квотний принцип» допуску представникiв
ЗМ1 на виборчi дiльницi (один журналiст та один технiчний працiвник вiд

кожного ЗМ1.
7. для безперешкодного пронесення до примiщень, в яких вiдбуваються
вибори ректора Унiверситету, апаратури та обладнання, необхiдних для
органiзацi.і. фото- та вiдеофiксацi.і. виборчого процесу, необхiдно заздалегiдь
подати заявку з перелiком вiдповiдно.і. технiки.
8. для розташування транспортних засобiв телеканалiв на територi.і.
Унiверситету необхiдно подати заявку з перелiком вiдповiдних транспортних
засобiв.

9. допуск журналiстiв до примiщень Унiверситету вiдбувасться за
наявностi документа, що засвiдчус особу, вiдповiдно до карток акредитацi.і. та
спискiв, завiрених Головою Органiзацiйного комiтету з виборiв ректора
Унiверситету.

10. для доступу до примiщень Унiверситету представникам засобiв

масово.і. iнформацi.і. необхiдно пройти попереднiй контроль служби охорони
Унiверситету.

11. Представники ЗМ1 мають право:
- бути присутнiм пiд час виготовлення бюлетенiв для голосування;

-

перебувати у примiщеннi для голосування пiд час голосування,

спостерiгати з будь-яко.і. вiдстанi за дiями членiв виборчо.і. комiсi.і., у тому числi
пiд час видачi бюлетенiв особам, якi беруть участь у виборах ректора, i
пiдрахунку голосiв, не заважаючи членам Виборчо.1. комiсi.1. фiзично;

- бути присутнiм на засiданнях виборчо.і. комiсi.і., у тому числi при
пiдрахунку голосiв та встановленнi пiдсумкiв голосування, в день голосування у

примiщеннi, де проводиться голосування;
- звертатися i3 заявою чи скаргою до виборчо.і. комiсi.і. щодо усунення
порушень в разi .і.х виявлення;

-
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- вимагати проведення повторного пiдрахунку бюлетенiв, поданих за
кожного з кандидатiв, а також бюhетенiв, визнаних недiйсними при виявленому
порушеннi процесу пiдрахунку бюлетенiв;
- отримувати копi.і. протоколiв про результати голосування.
12. Представник ЗnШ не мас права:
- безпiдставно втручатися в роботу Виборчо.і. комiсi.і., чинити дi.і., що

порушують законний хiд виборчого процесу або неправомiрно заважати членам
Виборчо.і. комiсi.і. здiйснювати сво.і. повноваження;
- заповнювати замiсть особи, яка ма€ право брати участь у виборах
ректора Унiверситету (у тому числi й на .і-і. прохання), бюлетень для

голосування;

- бути присутнiм або вести фото- вiдеозйомку при заповненнi особою
бюлетеня у кабiнi для та€много голосування або iншим чином порушувати
та€мницю голосування.
13. Виборча комiсiя може достроково припинити повноваження
представникiв ЗМ1 у разi порушення ними цього Положення. Про дострокове
припинення повноважень представникiв ЗМ1 приймасться мотивоване рiшення
(вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв членiв комiсi.і.).
14. У разi порушення представником ЗМ1 вимог пункту 12 цього

Положення Виборча комiсiя робить йому попередження. У випадку повторного
або крубого порушення вимог пункту 12 цього Положення Виборча комiсiя
може позбавити його права бути присутнiм на свосму засiданнi або пiд час
пiдрахунку бюлетенiв (вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв членiв
комiсi.1.).

15. Виборча комiсiя може прийняти мотивоване рiшення про
позбавлення права представника ЗМ1 бути присутнiми на сво€му засiданнi, пiд
час проведення голосування, пiдрахунку голосiв, якщо вiн протиправно

перешкоджас проведенню вказаних дiй. Таке рiшення приймасться вiдкритим

голосуванням.
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