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1. Положення про акредитацію і порядок роботи представників засобів масової 

інформації на виборах директора ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі" визначає процес акредитації і порядок роботи 

представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) під час проведення 

виборів директора ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і 

торгівлі" (далі – Коледж) з метою забезпечення демократичності, прозорості та 

відкритості виборів, що проводяться таємним голосуванням. 

2. На виборах директора ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і 

торгівлі" на виборчій дільниці можуть бути присутні представники ЗМІ, які 

акредитовані (зареєстровані) Організаційним комітетом із проведення виборів 

директора Коледжу до початку голосування.  

     Акредитації на виборах директора Коледжу підлягають усі без винятку 

представники засобів масової інформації, які виявили бажання бути присутніми 

під час проведення виборів. 

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

Коледжу, не менш , ніж за 3 дні до початку голосування з виборів директора 

Коледжу подають письмову заяву до Організаційного комітету, підписану 

Головним редактором або іншою уповноваженою особою, копію документа про 

їхню реєстрацію Міністерством юстиції України і переліком осіб, які будуть 

працювати на виборах відповідно до чинного законодавства України. У разі 

неподання всіх документів клопотання про акредитацію не може бути 

задоволено.  

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 упродовж однієї доби після отримання 

клопотання.  

5. Акредитацію здійснює Організаційний комітет із проведення виборів 

директора Коледжу шляхом підписання відповідного посвідчення головою  

Організаційного комітету з проведення виборів директора  Коледжу або його 

заступником, шляхом видачі картки акредитації (Додаток 1). 

6. Допуск журналістів до приміщень Коледжу відбувається за наявності 

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

завірених головою Організаційного комітету з проведення виборів директора 

Коледжу (Додаток 2).  

7. Представник ЗМІ має право: 

- перебувати у приміщенні виборчої комісії під час голосування, спостерігати за 

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

беруть участь у виборах директора ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових 

технологій і торгівлі", не заважаючи при цьому членам виборчої комісії; 

- робити відкриту фото- та кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при 

цьому таємниці голосування; 

- отримувати копії протоколів про результати голосування. 

8. 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; 
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- заповнювати замість особи, яка має право брати  участь у виборах директора 

Коледжу (у тому числі й на прохання), бюлетень для голосування; 

- бути присутнім або вести фото-, відео зйомку під час заповнення особою 

бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати 

таємницю голосування. 

9. У разі порушення представником ЗМІ вимог пункту 8 цього Положення 

Виборча комісія робить йому попередження. У разі повторного або грубого 

порушення вимог пункту 8 цього Положення Виборча комісія може позбавити 

представника ЗМІ права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час 

голосування. 

 

 

Додатки: 

1. Зразок посвідчення представника ЗМІ на виборах директора ДВНЗ 

"Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі" (додаток 1); 

2. Зразок журналу акредитованих представників ЗМІ на виборах директора 

ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі" (додаток 

2). 

 

 

 

Голова Організаційного комітету         С.Й.Грицишин 

 

Секретар Організаційного комітету   О.С. Дрюченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Додаток 1 

        до Положення про акредитацію і  

        порядок роботи представників ЗМІ  

        на виборах директора ДВНЗ 

                                                                        "Тернопільський коледж 

                                                                        харчових технологій і торгівлі" 

        (Зразок посвідчення представника ЗМІ 

                                                                                     на виборах директора ) 

 
 

  Організаційний комітет із проведення виборів директора 

ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі" 

     

ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ № _____ 

 

__________________________________________________________________ 
                                  (прізвище, ім’я, по батькові кому видано посвідчення) 

є представником засобу масової інформації _____________________________ 
        (назва ЗМІ) 

на виборах директора ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і 

торгівлі"  "____"_________ 2019 року. 

 

 

 

 

Голова Організаційного комітету 

з проведення виборів директора 

ДВНЗ "Тернопільський коледж  

харчових технологій і торгівлі"     __________                Ініціали, прізвище 

 

М.П. 

Дата видачі «____» ____________2019р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток 2 

         до Положення про акредитацію і  

         порядок роботи представників ЗМІ  

         на виборах директора ДВНЗ 

                                                                                  "Тернопільський коледж 

                                                                                  харчових технологій і торгівлі" 

(Зразок журналу акредитованих 

представників ЗМІ на виборах 

директора) 

 
 

  

    ЗРАЗОК ЖУРНАЛУ 

акредитованих представників засобів масової інформації на виборах  

директора ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і 

торгівлі" 

«____» __________ 2019р.      м.Тернопіль 

 

№ 

з/п 

            Назва ЗМІ ПІБ представника ЗМІ Номер посвідчення 

представника ЗМІ 

    

    

    

 

 
 

 

Голова Організаційного комітету 

з проведення виборів директора 

ДВНЗ "Тернопільський коледж  

харчових технологій і торгівлі"     __________           Ініціали, прізвище 

 
 

 

 

 

 


