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м. Кропивницький 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про порядок роботи та акредитації спостерігачів, засобів масової 

інформації  на виборах директора комунального закладу  «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (далі 

Інститут) визначає умови організації роботи та акредитації спостерігачів, засобів 

масової інформації під час проведення виборів директора Інституту (далі Вибори) з 

метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів, що 

проводяться шляхом таємного голосування. 

2. При проведенні голосування можуть бути присутні спостерігачі за ходом 

голосування від кандидатів на посаду директора Інституту та спостерігачі від 

громадських організацій (далі Спостерігачі ), представники офіційно зареєстрованих 

засобів масової інформації, які виявили бажання бути присутніми під час проведення 

Виборів (далі представники ЗМІ). 

3. Кандидат на посаду директора Інституту (далі Кандидат) має право мати не 

більше двох Спостерігачів. 

4. Усі Спостерігачі та представники ЗМІ підлягають акредитації. 

5. Повноваження Спостерігачів та представників ЗМІ починаються з дня їх 

реєстрації організаційним комітетом з проведення Виборів (далі Організаційний 

комітет) і припиняються після складання протоколу про результати голосування на 

Виборах. 

6. Вхід Спостерігачів та представників ЗМІ до приміщень Інституту, в яких 

проводяться Вибори, відбувається за наявності документа, що засвідчує особу, та 

належно оформлених посвідчень встановленого зразка, згідно з Журналом реєстрації 

спостерігачів, акредитованих представників засобів масової інформації на  виборах 

директора комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», який веде 

секретар Організаційного комітету (додаток 5).  

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА АКРЕДИТАЦІЇ 

1. Спостерігачем може бути будь-яка особа, крім члена виборчої комісії з 

проведення Виборів (далі Виборча комісія),  Організаційного комітету, Кандидатів. 

Одна особа може бути Спостерігачем тільки від одного Кандидата чи громадської 

організації. 

2. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання 

освітньої та наукової діяльності, зареєстрована у встановленому законом порядку, не 

пізніш як за сім днів до дня голосування може звернутися до Організаційного 

комітету з заявою про дозвіл мати Спостерігача під час проведення Виборів. До заяви, 

підписаної керівником громадської організації і засвідченого печаткою організації, 

додаються копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської 

організації, засвідчені в установленому порядку. 

3. Організаційний комітет приймає рішення про надання дозволу громадській 

організації (акредитація) мати Спостерігача або про відмову в наданні такого дозволу, 

про що повідомляє громадську організацію впродовж двох днів після отримання 

заяви.  



4. У заяві про реєстрацію Спостерігачів (додаток 1) зазначаються: їх прізвища, 

імена, по батькові, дата народження, місце фактичного проживання та адреса 

реєстрації, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До заяви 

додається згода цих осіб бути Спостерігачем (додаток 2).   

Заява про реєстрацію Спостерігача за підписом Кандидата, керівника відповідної 

громадської організації подається до Організаційного комітету не пізніш як за три дні 

до дня голосування. 

5. Підставою для відмови у реєстрації Спостерігача може бути лише порушення 

вимог, встановлених пунктами 1, 2, 4 цього розділу. 

6. Для акредитації на час проведення Виборів представники ЗМІ подають до 

Організаційного комітету заяву на фірмовому бланку ЗМІ, засвідчену печаткою, у 

якій зазначаються: повна назва ЗМІ, тираж, періодичність та регіон розповсюдження, 

поштова та електронна адреса редакції, номери телефонів редакції, головний сайт (за 

наявності), дата і номер державної реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові головного 

редактора ЗМІ, прізвище, ім’я, по батькові відповідного працівника ЗМІ, акредитація 

якого запитується, номери контактних телефонів, спосіб фіксації виборчого процесу. 

Заява та копія документів повинні бути надані не пізніше ніж за 7 днів до дати 

проведення Виборів, до заяви додаються копії документів про реєстрацію ЗМІ та копії 

документів, що ідентифікують особу працівника ЗМІ, якого буде акредитовано.  

Для безперешкодного пронесення до приміщення, в якому  відбудуться Вибори, 

апаратури та обладнання, необхідного для організації фото та відеофіксації виборчого 

процесу, заздалегідь подається заявка  з переліком відповідної техніки. 

7. Організаційний комітет приймає рішення про реєстрацію Спостерігачів, 

акредитацію ЗМІ на Виборах та видає їм посвідчення (додаток 3 для Спостерігачів, 

додаток 4 для представників ЗМІ) не пізніше наступного дня після закінчення строку 

прийняття заяв про реєстрацію Спостерігачів, представників ЗМІ. 

8. Спостерігачі мають право: 

1) перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, спостерігати 

на відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів 

особам, які беруть участь у Виборах, і підрахунку голосів, не заважаючи членам 

Виборчої комісії фізично; 

2) бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування; 

3) бути присутнім на засіданнях Виборчої комісії, Організаційного комітету, у 

тому числі під час підрахунку голосів та підбитті підсумків голосування; 

4) звертатися із скаргою до Виборчої комісії на рішення, дії чи бездіяльність, що 

стосуються виборчого процесу, усунення порушень у разі їх виявлення; 

5) складати акт про виявлення порушення, що підписується ними та ще не менш 

як двома особами, які мають право брати участь у Виборах та засвідчують факт цього 

порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання, та 

подавати його до Виборчої комісії, Організаційного комітету; 

6) вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з 

Кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними; 

7) отримувати копії протоколів про результати голосування. 

9. Представники ЗМІ мають право: 



1) перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, спостерігати 

на відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів 

особам, які беруть участь у Виборах, не заважаючи членам Виборчої комісії фізично; 

2) бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування; 

3) бути присутнім на засіданнях Виборчої комісії, Організаційного комітету; 

4) звертатися із скаргою до Виборчої комісії, Організаційного комітету на 

рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються права ЗМІ на фото та відеофіксацію 

виборчого процесу, усунення порушень у разі їх виявлення; 

5) складати акт про виявлення порушення, що підписується ними та ще не менш 

як двома особами, які мають право брати участь у Виборах та засвідчують факт цього 

порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання, та 

подавати його до Виборчої комісії; 

6) отримувати копії протоколів про результати голосування. 

10. Спостерігачі, представники ЗМІ не мають права: 

1) безпідставно втручатися в роботу Виборчої комісії, Організаційного комітету, 

чинити дії, що порушують законний перебіг виборчого процесу або неправомірно 

заважають членам  Виборчої комісії, Організаційного комітету здійснювати свої 

повноваження; 

2) заповнювати замість особи, яка має право брати участь у Виборах  (у тому 

числі й на їх прохання), бюлетень для голосування; 

3) бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного 

голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування. 

11. Організаційний комітет може достроково припинити повноваження 

Спостерігача, представника ЗМІ у разі порушення ним цього Порядку. Про 

дострокове припинення повноважень  приймається мотивоване рішення. 

12. Виборча комісія може звернутися з поданням до Організаційного комітету 

про дострокове припинення повноважень Спостерігача, представника ЗМІ. 

13. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права 

Спостерігача, представника ЗМІ бути присутніми на своєму засіданні, під час 

проведення голосування, підрахунку голосів, якщо він протиправно перешкоджає 

проведенню вказаних дій. Таке рішення приймається не менше ніж половиною 

голосів членів Виборчої комісії, присутніх на засіданні комісії. 

14. Кандидат або керівник громадської організації має право відкликати 

Спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до Організаційного комітету про 

припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації  Спостерігачем 

іншої особи у встановленому порядку. 

15. Спостерігач  має право у будь-який час звернутися до Організаційного 

комітету із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви  

Організаційний комітет приймає рішення про скасування реєстрації Спостерігача, 

копія рішення надається Кандидату  чи керівнику відповідної громадської організації. 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Голові організаційного комітету  

з проведення виборів директора 

КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

__________________________ 

 

кандидата на посаду директора/ 

керівника громадської організації 

___________________________ 

 

ЗАЯВА 

про реєстрацію спостерігача 

 

Прошу зареєструвати спостерігачем на виборах директора КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові спостерігача, дата народження) 

__________________________________________________________________ 

( місце роботи, посада, номер контактного телефону) 

__________________________________________________________________ 

(місце проживання ) 

____________ ________________ 

(дата) (підпис) 

 

 

 

До заяви додаються: 

- заява про згоду бути спостерігачем від _________ 

- копія паспорта ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



                                    Додаток 2 

 

Голові організаційного комітету 

з проведення виборів директора  

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

____________________________ 

____________________________                                                         

                   (ПІП особи) 

____________________________ 

(місце фактичного проживання) 

____________________________ 

(місце роботи, посада) 

____________________________ 

(номер контактного телефону) 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

З метою забезпечення демократизації, прозорості та відкритості виборів, 

погоджуюсь бути спостерігачем на виборах директора комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського», які відбудуться    ______________________   202__   року.   

Даю згоду на обробку моїх персональних даних у межах, визначених Положенням 

про порядок роботи та акредитації спостерігачів, засобів масової інформації  на 

виборах директора комунального закладу  «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». 

 

   ____________                                                                       ________________ 

        (дата)                                                                                          (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Додаток 3 

 

Зразок посвідчення спостерігача          

на виборах директора КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

 

Організаційний комітет з проведення виборів директора 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

 

 

Посвідчення № _________ 

 

________________________________________________________________________ 

                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

є спостерігачем/акредитованим спостерігачем на виборах директора комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського»____ 202__ року 

від ______________________________________________________________ 

       (П.І.Б. кандидата на посаду директора/ назва громадської організації) 

Дійсне з пред’явленням документа, що засвідчує особу. 

 

Голова організаційного комітету з проведення виборів директора комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» ______________________ 

                                                            М.П            ПІБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Організаційний комітет з проведення виборів директора 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

 

Посвідчення № _________ 

 

________________________________________________________________________ 

                                   (прізвище, ім’я, по батькові) 

є акредитованим представником ЗМІ _______________________________________ 

на виборах директора комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»____ 202__ року 

  

Дійсне з пред’явленням документа, що засвідчує особу. 

 

Голова організаційного комітету з проведення виборів директора комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» ______________________ 

                                                            М.П            ПІБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

 

Журнал реєстрації  

спостерігачів, акредитованих представників засобів масової 

інформації на  виборах директора комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського» 

 

№ 

з/п 

Назва ЗМІ / громадської 

організації / П.І.Б. кандидата 

на посаду директора 

                  П.І.Б.  

 спостерігача / представника 

Номер 

посвідчення 

Дата 

видачі 

1     

2     

 

* сторінки журналу засвідчуються підписом голови Організаційного комітету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


