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1. Положення про порядок акредитації представників засобів 
масової інформації під час проведення виборів ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі - 
Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про вищу 
освіту», «Про громадські об’єднання», «Про інформацію», Методичних 
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726 (зі змінами), «Положення 
про порядок проведення виборів ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», «Положення 
про організаційний комітет з проведення виборів ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного». 

2. Це Положення визначає умови акредитації та організації роботи 
громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації під час 
проведення виборів ректора Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного (далі - Університет) з метою 
забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів. 

3. Громадським спостерігачем не може бути особа, яка бере участь у 
голосуванні. 

4. Громадське об’єднання, до статутної діяльності якого належать 
питання освітньої, просвітницької, виховної та наукової діяльності, 
зареєстроване у встановленому законом порядку, може звернутися до 
організаційного комітету з проведення виборів ректора не пізніше 05 
листопада 2021 р. з клопотанням про акредитацію громадського спостерігача 
на виборах ректора Університету (Додаток 1). 

До клопотання, підписаного керівником громадського об’єднання, 
додаються засвідчені в установленому порядку копії Статуту (або код доступу 
до примірника в електронному вигляді на сайті Міністерства юстиції України) 
та документу про державну реєстрацію громадського об’єднання; заява особи 
про згоду бути спостерігачем від громадського об’єднання (Додаток 2) та 
заява про згоду на обробку персональних даних (Додаток 3). 

5. Організаційний комітет за результатами розгляду клопотання не 
пізніше наступного робочого дня після його отримання приймає рішення про 
акредитацію спостерігача або відмову в акредитації. У разі рішення про 
акредитацію спостерігача організаційний комітет у цей же термін видає йому 
посвідчення за встановленою формою (Додаток 4). 

Про акредитацію громадських спостерігачів або представників засобів 
масової інформації секретарем організаційного комітету вноситься запис до 
Журналу реєстрації акредитованих спостерігачів Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Додаток 5). 

У разі відмови в акредитації організаційний комітет не пізніше 
наступного дня після отримання клопотання письмово повідомляє про це 
громадське об’єднання із зазначенням причини відмови. Підставою для 
відмови може бути порушення цього Положення або норм законодавства. 

6. Повноваження громадських спостерігачів організацій 



починаються з моменту їх акредитації організаційним комітетом з проведення 
виборів ректора Університету (далі - організаційний комітет) і припиняються 
після складання підсумкового протоколу про результати голосування на 
виборах ректора або у разі дострокового припинення повноважень за 
ініціативою спостерігача чи організаційного комітету відповідно до цього 
Положення. 

7. У процесі виборів ректора, зокрема, голосування та підрахунку 
голосів, мають право бути присутніми не більше трьох акредитованих 
організаційним комітетом громадських спостерігачів на кожній виборчій 
дільниці. Контроль за кількістю спостерігачів, які одночасно перебувають на 
виборчій дільниці, покладається на голову (заступника) відповідної виборчої 
комісії. 

8. Для перебування громадських спостерігачів на виборчій дільниці 
під час голосування та підрахунку голосів вони проходять реєстрацію 
виборчою комісією на підставі посвідчення про акредитацію, виданого 
організаційним комітетом. 

9. Акредитований громадський спостерігач має право: 
9.1. Перед початком голосування разом з членом виборчої комісії, 

іншими спостерігачами, кандидатом на посаду ректора Університету, 
присутнім на виборчій дільниці, оглядати усі наявні на виборчій дільниці 
скриньки для голосування; 

9.2. У день голосування перебувати у приміщенні для голосування, 
спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі 
під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора, і 
підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично; 

9.3. Робити фото-, аудіо-, відеозаписи, не порушуючи при цьому 
таємниці голосування; 

9.4. Бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування; 
9.5. Бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під 

час підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування; 
9.6. Звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо 

вчинених порушень у разі їх виявлення; 
9.7. Складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та 

не менше ніж двома особами, які мають право брати участь у виборах ректора, 
із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та подавати 
цей акт до виборчої комісії; 

9.8. Вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо 
припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів у 
приміщенні для голосування; 

9.9. Вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих 
за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними; 

9.10. Отримувати копію протоколу про результати голосування. 
10. Громадський спостерігач не має права: 
10.1. Безпідставно втручатися в роботу організаційного комітету та 

виборчої комісії, чинити дії,' що порушують законний хід виборчого процесу 



або заважають членам організаційного комітету та виборчої комісії 
здійснювати свої повноваження; 

10.2. Заповнювати бюлетень для голосування замість особи, яка має 
право брати участь у виборах ректора, у тому числі і на його прохання; 

10.3. Бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні 
(кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю 
голосування. 

11. У разі порушення громадським спостерігачем цього Положення 
або вимог законодавства виборча комісія може зробити йому попередження, 
а у разі повторного їх порушення виборча комісія може прийняти мотивоване 
рішення про позбавлення громадського спостерігача права бути присутнім на 
її засідання під час проведення голосування або підрахунку голосів. Таке 
рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів 
затвердженого складу виборчої комісії. 

12. Організаційний комітет своїм мотивованим рішенням може 
достроково припинити повноваження спостерігача у разі порушення ним 
цього Положення або норм законодавства. Таке рішення приймається 
відкритим голосуванням більшістю голосів затвердженого складу 
організаційного комітету. 

13. Громадське об’єднання має право відкликати свого спостерігача, 
звернувшись з письмовою заявою до організаційного комітету про дострокове 
припинення його повноважень. 

14. Громадський спостерігач має право у будь-який час звернутися до 
виборчої комісії із заявою про складання своїх повноважень. На підставі цієї 
заяви організаційний комітет приймає рішення про дострокове припинення 
акредитації спостерігача. 

15. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на 
підставі рішення організаційного комітету з проведення виборів ректора. 
  



Додаток 1 
Організаційному комітету з проведення 
виборів ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного 
 
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

(П.І.Б. керівника громадського об’єднання; місцезнаходження 
об’єднання та контактний телефон) 

 
КЛОПОТАННЯ 

про акредитацію громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації 
на виборах ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного 
Прошу провести акредитацію громадськими спостерігачами від 

_____________________________________________________________________________ 
(назва громадського об’єднання або ЗМІ) 

на виборах ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного 11 листопада 2021 року таких осіб: 
 

№ Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Дата 
народження 

Домашня 
адреса 

Місце 
роботи Посада Телефон 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

До клопотання додаються копії Статуту (або код доступу до примірника в електронному 
вигляді на сайті Міністерства юстиції України) та документу про державну реєстрацію 
громадського об’єднання; заява (заяви) про згоду бути громадським спостерігачем та 

згоду на обробку персональних даних. 
Керівник 
громадської організації ____________________________   _____________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

 
«_____»__________________2021 р. 

  



Додаток 2 
 

Організаційному комітету з проведення 
виборів ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

(П.І.Б. члена громадського об’єднання; місце проживання та 
контактний телефон) 

 
 

ЗАЯВА 
Я, _______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)  
даю згоду бути громадським спостерігачем від 

__________________________________________________________________ 
(назва громадського об’єднання)  

на виборах ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного, що відбудуться 11 листопада 2021 року. 

З Положенням про порядок акредитації представників засобів масової інформації під 
час проведення виборів ректора Таврійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного ознайомлений(а). 
 
 
 
 
«_____»_____________2021 р. ______________ _____________________ 

(підпис)    (прізвище та ініціали) 
 
  



Додаток 3 
 

ЗАЯВА 
про згоду на обробку персональних даних 

 
 

Я, ____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

народився (лась)________________________, 
(число, місяць, рік) 

мешкаю за адресом ____________________________________________, 
контактний телефон ____________________________________________, 
паспорт серії_____ № ______________, виданий ____________________ 

__________________________________________________________________, 
(ким, дата видачі) 

даю згоду Таврійському державному агротехнологічному університету 
імені Дмитра Моторного на обробку моїх персональних даних з метою 
внесення цієї інформації до бази даних громадських спостерігачів при 
проведенні виборів ректора Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного, підготовці відповідно до законодавства 
України статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань 
проведення виборів ректора університету, а також внутрішніх документів 
університету з питань проведення виборів ректора. 

З цією метою передаю Таврійському державному агротехнологічному 
університету імені Дмитра Моторного інформацію про мої персональні дані: 
прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, дату народження, місце 
проживання, місце роботи, посада, контактний телефон. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних під час виборів ректора 
університету надати організаційному комітету з проведення виборів ректора 
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного уточнену інформацію. 
 
 
«_____»_____________2021 р. ______________ _____________________ 

(підпис)    (прізвище та ініціали) 

 
Особу та підпис______________________перевірено 

(П.І.Б.) 
 
Відповідальна особа _________________       _______________________ 

       (підпис)         (прізвище та ініціали) 
 

  



Додаток 4 
 

 
Організаційний комітет з проведення виборів ректора Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
 
 
 
 
ПОСВІДЧЕННЯ № ____________ 

 
 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
є громадським спостерігачем на виборах ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного від ____________ 
__________________________________________________________________ 

(назва громадського об’єднання або ЗМ1) 
 
 
Дійсне за пред’явлення документа, що засвідчує особу згідно з ст. 13 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус». 

 
 
 

Голова організаційного комітету  _____________  ________________ 
(підпис)    (ПІБ) 

 
 
Дата акредитації «______»__________________2021 р. 
 
   



Додаток 5 
 

Журнал реєстрації акредитованих спостерігачів на виборах ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету  

імені Дмитра Моторного 
 

№ 

Дата 
запису 
(число, 

місяць, рік) 

П.І.Б. спостерігача 
Номер та дата 

видачі 
посвідчення 

Прізвище ініціали 
кандидата на посаду 

ректора, або 
найменування 
громадського 

об’єднання, ЗМІ 

Підпис 
відповідальної 

особи 
оргкомітету 

Підпис 
спостерігача 

про 
отримання 

посвідчення 

Інша інформація (дата 
дострокового 
припинення 
повноважень 

спостерігача, № 
протоколу 

оргкомітету) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 


	ПОЛОЖЕННЯ
	Я, ____________________________________________________________
	(П.І.Б.)


