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Загальні положення 

 1. Порядок акредитації та організації роботи представників засобів 

масової інформації на виборах Генерального  директора (далі – Порядок)  

державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (далі –                                                                

ДУ «Держґрунтохорона») розроблено відповідно до вимог Законів України 

«Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інформацію», «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Методичних рекомендацій 

щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи «Деякі 

питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 

№ 998, Положення «Про державну установу інститут охорони ґрунтів 

України», Положення «Про порядок проведення виборів Генерального 

директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 

Положення «Про організаційний комітет з проведення виборів Генерального 

директора  державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». 

2. Цей Порядок визначає умови акредитації та організації роботи 

представників засобів масової інформації під час проведення виборів 

Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона» з метою забезпечення 

демократичності, прозорості та відкритості виборів. 

3. Право на акредитацію мають журналісти, фотокореспонденти, 

телеоператори українських ЗМІ, зареєстрованих у відповідності до Законів 

України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», а також 

іноземні журналісти, акредитовані при МЗС України. 

4. Особи, які не є представниками ЗМІ, а також представники рекламних 

видань, каталогів чи інтернет-порталів комерційної спрямованості не мають 

права на акредитацію ЗМІ. 

5. Організаційний комітет з проведення виборів Генерального директора 

ДУ «Держґрунтохорона» може відмовити у акредитації представнику ЗМІ, що 



надав про себе відомості, які не відповідають дійсності, порушив порядок 

проведення виборів Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона». 

6. Акредитація починається за 2 тижні і закінчується за два дні до 

виборів Генерального директора ДУ «Держґрунтохорона». 

7. У письмові заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової 

інформації, зазначається його прізвище, ім’я та по батькові, адреса, номер 

засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності). До заяви додаються: 

копії документів, що посвідчують особу (копії паспортів громадянина України 

(сторінки 1–3 та місце проживання у випадку, якщо паспорт оформлено у 

вигляді книжечки або двосторонню копію у випадку, якщо паспорт оформлено 

у формі картки, що містить безконтактний електронний носій) журналістів, 

представників ЗМІ; копії документів, що засвідчують їх професійну діяльність 

(посвідчення журналіста, працівника ЗМІ). 

Організаційний комітет у термін не більше двох діб після отримання 

письмової заяви, що реєструється у журналі реєстрації вхідних документів 

організаційного комітету, приймає рішення про акредитацію представника 

ЗМІ або про вмотивовану відмову в акредитації, про що невідкладно 

повідомляє ЗМІ. 

8. У разі рішення про акредитацію представника ЗМІ організаційний 

комітет видає Посвідчення представника ЗМІ (Додаток 1), підписане головою 

організаційного комітету або його заступником. 

Про акредитацію представників ЗМІ секретарем організаційного 

комітету вноситься запис до журналу реєстрації видачі посвідчень 

акредитованим представникам ЗМІ (Додаток 2). 

  9. Акредитований представник ЗМІ має право: 

 9.1 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 Генерального 

директора; 



 9.2 Робити фото-, аудіо-, відеозаписи, не порушуючи при цьому 

таємниці голосування; 

  9.3 Отримувати інформацію про вибори Генерального директора ; 

  9.4 Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України. 

  10. Акредитований представник ЗМІ зобов’язаний: 

  10.1 Носити при собі бедж спеціального зразка «Преса»;  

10.2 При здійсненні професійної діяльності пред’явити за першою 

вимогою редакційне посвідчення чи інший документ, що посвідчує особу та 

повноваження  журналіста; 

  10.3 Не втручатися в процес голосування на виборах Генерального 

директора ДУ «Держґрунтохорона»; 

10.4 Дотримуватись положення «про порядок проведення виборів 

Генерального директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів 

України».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 
  

Організаційний комітет з проведення виборів Генерального  

директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 

 

ПОСВІДЧЕННЯ  

представника засобу масової інформації №___  

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)  

є представником засобу масової інформації 

__________________________________________________________________ 
(назва ЗМІ) 

на виборах Генерального  директора державної установи                                       

«Інститут охорони ґрунтів України» в 2021 році. 

Дійсне за пред’явлення редакційного посвідчення чи іншого документа, 

що посвідчує особу та повноваження журналіста. 

 

 

Голова організаційного комітету             _______________        С.В. Шапран  
                          (підпис) 

Дата реєстрації «___» __________ 2021 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 
  

Організаційний комітет з проведення виборів Генерального  

директора державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 

 

Журнал 

реєстрації видачі посвідчень акредитованим представникам засобів масової 

інформації (ЗМІ) на виборах  

Генерального директора державної установи  

«Інститут охорони ґрунтів України» 

 

№ 

 з/п 

Повне найменування 

ЗМІ 

 

ПІБ 

представника ЗМІ 

 

Номер 

виданого 

посвідчення, 

дата видачі 

Підпис та дата 

отримання 

посвідчення 

     

     

     

     

 

 


