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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 
1. Цей Порядок визначає умови організації роботи представників засобів 
масової організації (далі - ЗМІ) під час проведення виборів ректора Київської 
муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра (далі - Академія) з метою 
забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів ректора 
Академії.   
        Рішення про акредитацію, а також про організацію роботи представників 
ЗМІ віднесено до компетенції Організаційного комітету.  
2. ЗМІ, які бажають направити своїх представників на вибори ректора 
Академії, подають письмову заявку до Організаційного комітету з копією 
документа про їх реєстрацію та із зазначенням кількості представників цього 
ЗМІ, які будуть направлені для висвітлення виборів, не пізніше ніж за п’ять 
днів до початку голосування виборів ректора Академії. 
3. Організаційний комітет приймає рішення про надання дозволу ЗМІ мати 
свого представника на виборах ректора Академії (акредитація) або про 
відмову у наданні такого дозволу, про що повідомляє ЗМІ впродовж однієї 
доби після отримання клопотання. Організаційний комітет одразу після 
прийняття рішення про акредитацію видає особисто представникам ЗМІ 
посвідчення (додаток № 1).  
4. На виборах ректора Академії на виборчій дільниці можуть бути приcутні 
представники ЗМІ, які акредитовані Організаційним комітетом та 
зареєстровані виборчою комісією з виборів ректора Академії. 
5. Реєстрація акредитованих представників ЗМІ проводить Виборча комісія на 
підставі посвідчення, виданого Організаційним комітетом. Відомості про 
зареєстрованих представників ЗМІ вносять до Журналу реєстрації 
акредитованих представників засобів масової інформації на виборах ректора 
Академії (додаток № 2).  
6. Представники ЗМІ мають право :  
-  перебувати в приміщенні виборчої дільниці під час голосування, 
спостерігати за діями членів з місць, відведених для них, у тому числі під час 
видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора Академії, і 
підрахунку голосів, не заважаючи при цьому членам виборчої комісії і 
виборцям;  
- здійснювати фото- та відеофіксацію процесу голосування з місць, відведених 
для них виборчою комісією (при цьому забороняється здійснення фото- та 
відеофіксування і розміщення відеокамер у спосіб, який можна ідентифікувати 
як конкретне волевиявлення, порушивши таємницю голосування);  
- звертатися зі заявами чи скаргами у разі перешкоджання їх законній 
діяльності щодо висвітлення виборів; 
- звертатися до представників Організаційного комітету, Виборчої комісії, 
кандидатів, спостерігачів, інших осіб, які беруть участь у процесі голосування 
на виборах ректора Академії з пропозицією щодо надання інтерв’ю. При 



цьому забороняється опитування у спосіб, який може перешкоджати 
процедурі виборів.   
7. Представникам ЗМІ заборонено:  
- втручатися у роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують 
громадський порядок або законний хід виборчого процесу або заважати 
членам виборчої комісії виконувати свої повноваження;  
- заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах ректора 
Академії (у тому числі й на його прохання), бюлетень для голосування, а 
також надавати зазначеним особам поради чи вказівки з питань щодо 
голосування;  
- бути присутнім або вести фото- чи відео-зйомку при заповненні особою 
бюлетеня у кабіні для таємного голосування або по-іншому порушувати 
таємницю голосування;  
- вчиняти дії, які носять характер, або мають ознаки агітації за або проти 
певного кандидата.  
8. У разі порушення представником ЗМІ вимог пункту 7 цього Положення 
виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або 
грубого порушення вимог пункту 7 Положення виборча комісія може 
позбавити його права бути присутнім на виборчій дільниці під час проведення 
виборів ректора Академії або під час підрахунку бюлетенів. Таке рішення 
приймають не менше ніж половиною голосів членів виборчої комісії, 
присутніх на засіданні комісії (відкритим голосуванням). 
 
 
 
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток  № 1  
                                                       до Порядку організації роботи представників 

                                                         ЗМІ   на виборах ректора Академії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зразок 
Посвідчення спостерігача на виборах ректора  

Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра 
 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора КМАМ ім. Р.М.Глієра  
 
 

Посвідчення № _____  
 
 

_____________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
є спостерігачем на виборах ректора  

Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра  
«___»______________ 2019 року   

 
від _________________________________________________________  

(кандидат на посаду ректора, громадська організація)   
 

Дійсне при пред’явленні документа, що посвідчує особу.  
 
 

Голова Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра  

 
 
 

_____      _________________________ ______________ 
      
 
 



 
 
 
 

Додаток  № 2  
                                                       до Порядку організації роботи представників 

                                                        ЗМІ   на виборах ректора Академії 
 

 
                                                    
 

Журнал реєстрації  
акредитованих представників засобів масової інформації  

на виборах ректора  
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра   

 
 

№ Назва ЗМІ П.І.П. Номер 
посвідчення 

Дата видачі 

     
 

                                         
 
Голова виборчої комісії  
з проведення виборів ректора  _________________________________  
 
 

• Усі сторінки журналу засвідчує підписом голова Організаційного комітету 
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