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1.зАгАльнI положЕння
1.1. Ще Положення визначае умови органiзацii представникiв засобiв масовоi
iНфОРМаЦii (далi - ЗШ) пiд час проведення виборiв директора Кам'янець-
подiльського медичного фахового коледжу (далi - Коледж) з метою забезпечення
ДеМОКРаТИЧНОСтi, Прозоростi та вiдкритостi виборiв, що проводяться шляхом
таемного голосування.
1.2. ПОлОження про порядок роботи представникiв засобiв масовоi iнформацii пiд
час виборiв директора Кам'янець-подiльського медичного фахового коледжу
(Да-rri - Положення) розроблено вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи "Про фахову
ПеРеДВИЩУ ocBiTy" вiд 06.0б.20|9 року Ns 2745-VIII, Наказу MiHicTepcTBa освiти i
НаУКИ УкраiЪи вiд 2З.02.202| року }tb251 ",Щеякi питання реалiзацii cTaTTi 42
закону Украiъи "про фахову передвищу ocBiTy", яким затверджене Типове
ПОЛОЖеНня Про конкурсний вiдбiр на посаду керiвника закладу фаховоi
передвищоТ освiти, Статуту Кам'янець-Подiльсъкого медичного фахового
КОЛеДЖУ, На ВИКОНанIuI нак€ВУ Кам'янець-Подiлъського медичного фахового
коледжу вiд б грудня 202| року Ng 223 "Про органiзацiю виборiв директора
Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу''.
1.3. Щей Порядок, а також змiни i доповнення до нього, подаютъся Органiзацiйним
KoMiTeToM з проведення виборiв директора Коледжу (даrri- Органiзацiйний
KoMiTeT), затверджуються ПедагогiчноЮ радоЮ Коледжу за погодженням з
первинною профспiлковою органiзацiею Кам'янець-подiльського медичного
фахового коледжу i вводяться в дiю наказом т.в.о директора Коледжу.
1.4. АкредитацiТ феестрацii) на виборах директора Коледжу пiдлягають yci без
виняткУ предстаВникИ вiтчизняних i закордонних засобiв масовоi iнформацii, в
т.ч. Й технiчниЙ персонutЛ телерадiОкомпанiй, якi виявили бажання бути
присутнiми пiд час проведення виборiв.
1.5. ЩЛЯ аКРеДитацiТ на перiод проведення виборiв директора Коледжу необхiдно
НаДiСЛаТИ ЛИСТ-Заявку довiльноi форми на iм'я голови Органiзацiйного KoMiTeTy
не пiзнiше, нiж за три доби до дня голосування.
1.6. Лист-заявка повинен мiстити данi щодо н€lзви змI, прiзвище, iм'я, по
батьковi, посаду вiдповiдного представника змI, його KoHTaKTHi даннi, а такожмас
бути пiдписаний керiвником 3MI та засвiдчений uечаткою (за наявностi). До
листа-заявки додаються копii документiв, що пiдтверджують реестрацiю 3MI, та
копii документiв, щО посвiдчуютЬ особУ журналiста(-iв), технiчного(-их)
працiвника(-iв). У разi неподання Bcix документiв клопотання про акредитацiю не
може бути задоволено.
|.7 . Акредитацiю здiйснюс Органiзацiйний KoMiTeT шляхом пiдписання
вiдповiдного посвiдчення головою Органiзачiйного KoMiTeTy або його
заступником шляхом видачi картки акредитацiТ (Щодаток 1).
1.8. fuя безперешкодного пронесення до примiщенъ, в яких вiдбуваються вибори
директора Коледжу, апаратури та обладнання, необхiдних дJUI органiзацii фото- та
вiдеофiкСацii вибОрчого процесу, необхiдно зulзд€rпегiдъ подати заявку з перелiком
вiдповiдноi технiки.
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1.9. Щля розташування транспортних засобiв телеканаJIiв на територii Коледжу
необхiдно подати з€uIвку з перелiком вiдповiдних транспортних
засобiв.
1.10. ,Щопуск журналiстiв до примiщень Коледжу вiдбувасться за наявностi
документо, що засвiдчуе особу, вiдповiдно до карток акредитацii та спискiв,
завiрених головою Органiзацiйного KoMiTeTy (,.Щодаток 2).

2.ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКIВ ЗМI
2.1. Представники ЗМI мають право:

- бути присутнiм пiд час виготовлення бюлетенiв для голосування; перебувати у
примiщеннi для голосування пiд час проведення виборiв директора Коледжу,
спостерiгати з будь-якоi вiдстанi за дiями членiв Виборчоi KoMicii з проведення
виборiв директора Коледжу (далi - Виборча комiсiя), у тому числi пiд час видачi
бюлетенiв особам, якi беруть участь у виборах директора, не заважаючи членам
Виборчоi KoMicii фiзично;
- бути присутнiм на засiданнях Виборчоi KoMicii, у тому числi в день голосуваннrI

у примiщеннi, де проводиться голосування; отримувати копiТ протоколiв про

результати голосування.
2.2.tlредставник ЗМI не мас права:

- безпiдставно втручатися в роботу Виборчоi KoMicii, чинити дii, що поруIlгуIоть
законний хiд виборчого процесу, або неправомiрно заважати членам ВиборчоТ
KoMiciT здiйснювати своi повноваження;

- заповнювати замiсть особи, яка мае право брати }пrастъ у виборах директора
Коледжу (у тому числi й на його прохання), бюлетень для голосування; бути
присутнiм або вести фото-, вiдеозйомку при заповненнi особою бюлетеня у кабiнi
для таемного голосуваннrI або iншим чином порушувати таемницю голосування.

3. прикIнцЕвI поло}ItЕння
3.1. Органiзацiйний KoMiTeT може достроково припинити повноваження
представникiв ЗМI у разi порушення цього Положення. Про дострокове
припинення повноважень представникiв приймаеться мотивоване рiшення
вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв членiв Органiзацiйного KoMiTery.
3.2. У разi недотримання представником вимог шункту 2.2. цього ПоложеннrI
Виборча комiсiя робить йому попередження. У випадку повторного або грубого
порушення вимог пункту 2.2. цъого Положення Виборча комiсiя може позбавити
його права бути присутнiм на своему засiданнi (вiдкритим. голосуванням
бiльшiстю голосiв членiв KoMicii,).
3.3. Виборча комiсiя може прийняти мотивоване рiшення шро позбавлення права
представЕика 3MI бути присутнiм на своему засiданнi пiд час проведеннrI
голосуваннjI, якщо BiH протиправно перешкоджас проведенню
вкiваних дiй. Таке рiшення приймаеться вiдкритим голосуваннrIм не менше, нiж
половиною голосiв членiв Виборчоi KoMicii, присутнiх на засiданнi KoMicii.
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Щодаток 1

Зразок картки акредитацiТ представника засобу масовоi iнформацii
пiд час виборiв директора Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу

Органiзацiйний KoMiTeT з проведення
виборiв директора Кам'янець-Подiльсъкого медичного фахового коледжу

ПОСВIДЧЕНFUI Ns
вlд (( >) 2021. року

(прiзвище, iм'я, по батьковi)
е ПРеДСТаВНИКОМ засобу масовоi iнформацii на виборах директора Кам'янець-
ПОДiльського медичного фахового коледжу, що вiдбудутъся 10 лютого 2О22року

вlд

(назва ЗМI)
Щiйсне з пред'явленням службового посвiдчення представника ЗМI.

Голова Органiзацiйного KoMiTeTy з
проведення виборiв директора
Кам'янець-Подiльсъкого медичного фахового коледжу Тетяна N4оШАк
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Щодаток Nb2

Х{урнал реестрацii представникiв засобiв масовоI iнформацii на виборах
директора Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу

Журнал
Реестрацii представникiв засобiв масовоТ iнформацiТ на виборах директора

Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу

м
з/п

пlБ Назва ЗМI Номер
посвIдчення

KoHTaKTHi

данi

Голова Органiзацiйного KoMiTeTy з
проведення виборiв директора
Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу Тетяна МоШАк
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