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ПОЛОЖЕННЯ
про Порядок акредитації та організації роботи
спостерігачів і представників засобів масової інформації
на виборах ректора
Херсонського національного технічного університету

1. Загальні положення.
1.1
Положення про Порядок акредитації та організації роботи
спостерігачів і представників засобів масової інформації на виборах ректора
Херсонського національного технічного університету (далі - Положення)
розроблено відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей
виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12. 2014 № 726 (зі
змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 28.11.2018 №1005), Статуту
Херсонського національного технічного університету та Положення про
Порядок проведення виборів ректора Херсонського національного технічного
університету (далі - Університет).
1.2
Це Положення визначає умови акредитації та організації роботи
спостерігачів від кандидатів, громадських спостерігачів і представників засобів
масової інформації (ЗМЇ) під час проведення виборів ректора ХНТУ з метою
дотримання принципів гласності, таємного та вільного волевиявлення,
добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав
учасників виборів та прозорості виборів ректора ХНТУ.
1.3
Це Положення, а також зміни і доповнення до нього ухвалюються
Вченою радою ХНТУ за погодженням з виборними органами первинних
профспілкових організацій працівників і студентів, а також з органом
студентського самоврядування – Студентською радою ХНТУ, затверджуються і
вводяться в дію наказом ректора ХНТУ.
2. Порядок акредитації спостерігачів від кандидата на посаду ректора
2.1
На виборах ректора ХНТУ під час виготовлення бюлетенів,
голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше
двох спостерігачів від кожного кандидата, акредитованих Організаційним
комітетом.
2.2
Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Університету може
бути будь-яка особа, крім членів Виборчої комісії та членів Організаційного
комітету.
2.3
Спостерігачів
від кандидата на посаду ректора ХНТУ акредитує
Організаційний комітет за поданням кандидата на посаду ректора ХНТУ
(Додаток 1).
2.4
Акредитація спостерігачів від кандидатів на посаду ректора ХНТУ
проводиться протягом 3 (трьох) робочих днів з дня подання відповідної заяви.
2.5
У
поданні про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду
ректора ХНТУ зазначаються їх прізвище, ім’я, по батькові, дата народження,
місце роботи, посада, номери контактних телефонів. До подання додаються
заяви про згоду цих осіб бути спостерігачами від кандидата на посаду ректора
ХНТУ (Додаток 2) та згода на обробку персональних даних (Додаток 6).
2.6
Організаційний комітет приймає рішення про акредитацію
спостерігачів на виборах ректора ХНТУ та видає їм посвідчення встановленого
зразка (Додаток 5).
2.7
Кандидат на посаду ректора ХНТУ має право відкликати
спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до Організаційного комітету

про припинення його акредитації, і подати документи для акредитації як
спостерігача іншої особи.
2.8
Спостерігачі від кандидата на посаду ректора ХНТУ мають право у
будь-який час звернутися до Організаційного комітету із заявою про
припинення своєї акредитації. На підставі такої заяви Організаційний комітет
приймає рішення про скасування акредитації спостерігача. Копія такого
рішення щодо спостерігача від якого прийнято рішення про скасування
акредитації, надається кандидату на посаду ректора ХНТУ.
3. Порядок акредитації громадських спостерігачів
3.1
На виборах ректора ХНТУ під час виготовлення бюлетенів,
голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше трьох
громадських спостерігачів, акредитованих Організаційним комітетом.
3.2
Громадським
спостерігачем може бути будь-яка особа, крім
членів Виборчої комісії та членів Організаційного комітету, яка представляє
громадську організацію.
3.3
Громадський спостерігач має представляти громадську організацію,
на підставі клопотання такої організації (Додаток 3).
Організаційний комітет приймає рішення про надання акредитації
громадському спостерігачу або про відмову в наданні акредитації, про що
повідомляє впродовж двох робочих днів після отримання клопотання про
акредитацію від спостерігача.
Підставою для відмови може бути лише порушення громадською
організацією вимог, встановлених цим Положенням.
3.4
Громадська організація, до статутної діяльності якої належать
питання освітньої та наукової діяльності, зареєстрована в установленому
законодавством України порядку, не пізніше як за 7 (сім) календарних днів до
дати голосування може звернутися до Організаційного комітету з клопотанням
про дозвіл мати спостерігача під час виборів ректора ХНТУ. ДО клопотання,
підписаного керівником громадської організації і засвідченого печаткою
організації (за наявністю), додаються копія статуту та документу, що
підтверджує державну реєстрацію громадської організації, засвідчені у
встановленому законодавством України порядку.
3.5
У
поданні
про
акредитацію
громадських
спостерігачів
зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, дата народження, місце роботи,
посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду
цих осіб бути громадськими спостерігачами (Додаток 4) та згода на обробку
персональних даних (Додаток 6).
3.6
Організаційний комітет приймає та розглядає клопотання про
акредитацію громадських спостерігачів, що надійшли не пізніше ніж за 7 (сім)
календарних днів до дати проведення виборів. За результатами розгляду
клопотання, Організаційним комітетом, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів
до дати виборів, приймається рішення про акредитацію (або відмову в
акредитації) громадських спостерігачів на виборах ректора ХНТУ, та видається
посвідчення встановленої форми (Додаток 5).
3.7
Керівник громадської організації має право відкликати спостерігача,

звернувшись з письмовою заявою до Організаційного комітету про припинення
його акредитації, і, подати документи для акредитації спостерігачем іншої особи
відповідно до вимог п. 3.4 цього Положення.
3.8
Громадський
спостерігач має право у будь-який час звернутися
до Організаційного комітету із заявою про припинення своєї акредитації. На
підставі такої заяви Організаційний комітет приймає рішення про скасування
акредитації спостерігача. Копія такого рішення надається керівнику відповідної
громадської організації.
4. Порядок акредитації ЗМІ
4.1
Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової
інформації (відеографів і фотокореспондентів) здійснюється шляхом реєстрації
вищезгаданих осіб на підставі офіційного звернення засобів масової інформації
до Організаційного комітету з клопотанням за встановленою формою (Додаток
3) про акредитацію ЗМІ під час виборів ректора ХНТУ з пред’явленням
відповідних документів.
4.2
Організаційний комітет не пізніше наступного дня після отримання
клопотання приймає рішення про надання дозволу (акредитації) представнику
ЗМІ та видає йому посвідчення за встановленою формою (Додаток 5). У випадку
мотивованої відмови в прийняті такого рішення, Організаційний комітет у такий
же термін письмово повідомляє представників ЗМІ із зазначенням причин
відмови.
5. Організація роботи спостерігачів від кандидатів, громадських
спостерігачів та представників ЗМІ
5.1.Спостерігачі від кандидатів, громадські спостерігачі та представники ЗМІ
мають право:
- бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування;
- перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, спостерігати
за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам,
які беруть участь у виборах ректора ХНТУ і підрахунку голосів, не
перешкоджаючи членам Виборчої комісії виконувати свої обов’язки;
проводити відео - та фотозйомку, не порушуючи при цьому таємниці
голосування;
бути присутніми на засіданнях Виборчої комісії, у тому числі під час
підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день голосування у
приміщенні, де проводиться голосування;
звертатися із заявою чи скаргою до Виборчої комісії щодо усунення
порушень Порядку проведення виборів;
складати акт про виявлення порушення, що підписується ними та не
менше ніж двома особами, які мають право брати участь у виборах ректора
ХНТУ, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен,
по батькові, місця проживання, та подавати його до Виборчої комісії;
спостерігачі від кандидатів мають право отримувати копії протоколів про
результати голосування.

5.2
Спостерігачам від
кандидатів,
громадським
спостерігачам
та
представникам ЗМІ заборонено:
- втручатися в роботу Виборчої комісії та Організаційного комітету, чинити
дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам Виборчої
комісії здійснювати свої повноваження;
- заповнювати бюлетень для голосування замість особи, яка має право брати
участь у виборах ректора ХНІЛУ (у тому числі і на його прохання);
- бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні (кімнаті) для
таємною голосування, або іншим чином порушувати таємницю голосування.
5.3
У
разі порушення спостерігачами та представниками ЗМІ вимог
п.5.1, 5.2 цього Положення, виборча комісія тимчасово припиняє повноваження
спостерігачів та представників ЗМІ і інформує про це Організаційний комітет
для вирішення питання про позбавлення спостерігачів та представників ЗМІ
акредитації.
5.4
Контроль за кількістю спостерігачів від кандидатів та громадських
спостерігачів, які одночасно перебувають в приміщенні для голосування,
покладається на голову (заступника) Виборчої комісії.
5.5
Повноваження спостерігачів та представників ЗМІ припиняються
після складання підсумкового протоколу про результати голосування на виборах
ректора ХНТУ.

ПОГОДЖЕНО:
Первинна профспілкова організація працівників
Херсонського національного технічного університету
Тіротршлуж
20 А Р р. №
Голова профкому співробітників
Ф.Г. Семенченко
_
ЕНО:
Первинна профспілкова організація студентів
Херсонського національного технічного університету
Протокол від ^ СІЇ
20р. №
Голова профспілки студентів
(1
Полосьмак

