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ПОРЯДОК
організації роботи представників засобів масової інформації на

виборах ректора Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара

]. Порядок організації роботи представників засобів масової
інформації на виборах ректора Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончара (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону
України «Про інформацію», Методичних рекомендацій щодо особливостей

виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального
закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
05.12.2014 р. М 726, та наказу ректора Про організацію та проведення
виборів ректора від 24.11.2017 р. М 313.

2. Цей Порядок визначає умови організації роботи представників
засобів масової інформації (далі - ЗМІ) під час проведення виборів ректора
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі -
Університет) для забезпечення демократичності, прозорості та відкритості
виборів, що проводяться таємним голосуванням.

3. Допуск журналістів до приміщень Університету відбувається за
наявності документа, що засвідчує статус представника ЗМІ:

- редакційне посвідчення,

- посвідчення журналіста, видане Національною спілкою журналістів
України,

- посвідчення журналіста, видане Незалежною медіа-профспілкою
України.

4. Під час виборів ректора Університету діє «квотний принцип»
допуску представників ЗМІ на виборчі дільниці (один журналіст та один
технічний працівник від кожного ЗМІ).

5. Представники ЗМІ мають право:

]) бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;

2) перебувати в приміщенні для голосування під час голосування,
спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, зокрема й
під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора, і
підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;



3) здійснювати фото та відеофіксацію процесу голосування з місць,
відведених для них виборчою комісією (у цьому випадку заборонені фото-
та відеофіксування й розміщення відеокамер у спосіб, яким можна
ідентифікувати конкретне волевиявлення, порушивши таємницю

голосування),
4) бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, зокрема й під час

підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування, у день
голосування в приміщенні, де проводиться голосування;

5) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо
усунення порушень у разі їх виявлення,

6) звертатися із заявою чи скаргою в разі перешкоджання їхній
законній діяльності з висвітлення виборів,

7) складати акт про виявлення порушення, що підписується
представником ЗМІ та не менше ніж двома особами, які мають право брати
участь у виборах ректора, і засвідчувати факт цього порушення із

зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, місця проживання, адреси й
подавати його до виборчої комісії;

8) звертатися до представників організаційного комітету, виборчої
комісії, кандидатів, спостерігачів, інших осіб, які беруть участь у процесі
голосування на виборах ректора із пропозицією про надання інтерв,ю. У
цьому разі заборонені запитання про оприлюднення особою, яка бере участь
у виборах, її волевиявлення, а також проведення інтерв,ювання в спосіб,
який може перешкоджати процедурі виборів,

9) вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих
за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними, в разі
виявленого порушення процесу підрахунку бюлетенів,

10) отримувати копії протоколів про результати голосування.

6. Представник ЗМІ не має права:
]) безпідставно втручатися в роботу головної (дільничної) виборчої

комісії, чинити дії, що порушують законний перебіг виборчого процесу або
неправомірно заважати членам виборчої комісії здійснювати свої

повноваження,
2) заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах

ректора Університету (зокрема й на його прохання), бюлетень для

голосування,
3) бути присутнім або вести фото- й відеозйомку під час заповнення

особою бюлетеня в кабіні для таємного голосування або в інший спосіб
порушувати таємницю голосування;

4) вчиняти дії, які мають характер чи ознаки агітації «за» або «проти»
певного кандидата.

7. Виборча комісія може достроково припинити повноваження
представників ЗМІ в разі порушення ними цього Положення, приймаючи
мотивоване рішення (відкритим голосуванням більшістю голосів членів
комісії).

8. У разі порушення представником ЗМІ вимог пункту 6 цього

Положення виборча комісія робить йому попередження. У випадку
повторного або грубого порушення вимог пункту 6 цього Положення



виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму
засіданні або під час підрахунку бюлетенів (відкритим голосуванням
більшістю голосів членів комісії).

9. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про
позбавлення права представника ЗМІ бути присутніми на своєму засіданні,
під час проведення голосування, підрахунку голосів, якщо він протиправно
перешкоджає проведенню вказаних дій. Таке рішення приймається
відкритим голосуванням не менше ніж двома третинами голосів членів

виборчої комісії, присутніх на засіданні комісії.
10. Зміни, уточнення та доповнення до цього Порядку можуть

вноситися на підставі рішення організаційного комітету із проведення
виборів ректора Університету.

Голова організаційного комітету 9“; Попова І.С.

Секретар а: Севериновська О.В.
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