
ПРОТОКОЛ№ 11
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

м. Одеса 26 серпня 2021 року

Згідно наказу в.о. ректора від 30 липня 2021 року № 01-02-210 «Про 
внесення змін до персонального складу Організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Державного університету інтелектуальних технологій і 
зв’язку» склад Організаційного комітету -  5 осіб.

Присутні: Каравелков С.І., Терзі М.В., Бугеда Л.К., Бородіна В .Я., Кривошей
A.A.

Присутні 5 осіб із 5 осіб. Засідання оргкомітету є правомочним.

Порядок денний:
1. Про затвердження переліку документів, що посвідчують особу для 

отримання бюлетеня для голосування на виборах ректора ДУІТЗ.
2. Про затвердження порядку акредитації громадських спостерігачів та 

представників засобів масової інформації під час виборів ректора ДУІТЗ.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про затвердження переліку документів, що посвідчують особу для 

отримання бюлетеня для голосування на виборах ректора ДУІТЗ.

СЛУХАЛИ: Кривошей A.A., заступника голови Організаційного 
комітету, про перелік документів, що посвідчують особу для отримання 
бюлетеня для голосування на виборах ректора ДУІТЗ.

Запропонувала прийняти перелік документів, що посвідчують особу для 
отримання бюлетеня для голосування на виборах ректора ДУІТЗ.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за

проти 
утрималось

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Прийняти та затвердити перелік документів, що 
посвідчують особу для отримання бюлетеня для голосування на виборах 
ректора ДУІТЗ (Додаток №1).

немає
немає



2. Про затвердження порядку акредитації громадських спостерігачів та 
представників засобів масової інформації під час виборів ректора ДУІТЗ.

СЛУХАЛИ; Каравелкова С.І, голову Організаційного комітету, який 
запропонував, відповідно до Положення про організацію виборів ректора 
ДУІТЗ та Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 
ДУІТЗ, методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 
порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджені постановою 
КМУ №726 від 05.12.2014 року затвердити порядок акредитації громадських 
спостерігачів та представників засобів масової інформації під час виборів 
ректора ДУІТЗ.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за 5

Рішення прийнято одноголосно.
УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок акредитації громадських 

спостерігачів та представників засобів масової інформації під час виборів 
ректора ДУІТЗ (Додаток №2).

проти
утрималось немає

немає

С.І. Каравелков 

А.А. Кривошей 

Л.К. Бугеда

В.Я. Бородіна 

М.В. Терзі



Додаток №1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням 

Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора 

Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку 

від 26 серпня 2021 року

Перелік документів, що посвідчують особу 
для отримання бюлетеня для голосування на виборах ректора Державного 

університету інтелектуальних технологій і зв’язку

1. Затвердити наступний перелік документів, що посвідчують особу для 
отримання бюлетеня для голосування на виборах ректора ДУІТЗ (один з нижче 
перерахованих):

паспорт громадянина України (у формі книжки або Ю-картки); 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
посвідчення водія;
службове посвідчення працівника ДУІТЗ; 
довідка відділу кадрів ДУІТЗ про те, що особа дійсно працює в 

ДУІТЗ ( з фотокарткою);
пенсійне посвідчення; 
студентський квіток; 
залікова книжка студента;
довідка відділу кадрів ДУІТЗ про те, що особа дійсно є студентом 

ДУІТЗ (з фотокарткою);
тимчасове посвідчення громадянина України;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи на повернення в України;
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
посвідка на постійне проживання;
посвідка на тимчасове проживання;
картка мігранта;
посвідчення біженця;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;



відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у 
паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в 
електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина для 
виїзду за кордон у єдиному порталі державних послуг «Дія».

Г олова організ 

Заступник гол 

Секретар орг 

Член організ 

Член організацій

/ / / ^  * / і ///(і /  с . І. Каравелков

омітету A. А. Кривошей 

JI.K. Бугеда

B.Я. Бородіна 

М.В. Терзі



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням 

Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора 

Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку 

від 26 серпня 2021 року

Порядок
акредитації громадських спостерігачів та представників засобів масової 

інформації під час виборів ректора Державного університету інтелектуальних
технологій і зв’язку

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок акредитації громадських спостерігачів та представників 

засобів масової інформації під час виборів ректора Державного 
університету інтелектуальних технологій і зв’язку (далі -  Положення) 
розроблене відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про 
громадські об’єднання», «Про інформацію», «Методичних рекомендацій 
щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу 
вищої освіти», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
05.12.2014 № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про 
вищу освіту» (далі -  Методичні рекомендації), Статуту Державного 
університету інтелектуальних технологій і зв’язку (далі -  Статуту 
Університету).

1.2. Порядок акредитації громадських спостерігачів та представників 
засобів масової інформації (далі -  Акредитовані особи) під час проведення 
виборів ректора Державного університету інтелектуальних технологій і 
зв’язку (далі -  Університету) створений з метою забезпечення 
демократичності, прозорості та відкритості виборів, що проводяться 
шляхом таємного голосування.

1.3. Акредитацію громадських спостерігачів та представників засобів 
масової інформації здійснює Організаційний комітет з проведення виборів 
ректора Університету (далі - Оргкомітет).

1.4. Громадським спостерігачем може бути представник зареєстрованої

Додаток №2



у встановленому законом порядку громадської організації, до статутної 
діяльності якої належать питання освітньої, просвітницької, виховної та 
наукової діяльності.

1.5. Право на акредитацію представників на виборах ректора 
Університету мають українські засоби масової інформації (далі - ЗМІ), 
зареєстровані відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Громадським спостерігачем та представником ЗМІ на виборах 
ректора Університету не може бути особа, яка бере участь у голосуванні.

1.7. Під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці 
мають право бути присутніми не більше трьох громадських 
спостерігачів, акредитованих Оргкомітетом. Представники ЗМІ (не 
більше двох осіб від одного ЗМІ), акредитовані Оргкомітетом, мають 
право перебувати на виборчій дільниці тільки під час голосування. 
Контроль за кількістю Акредитованих осіб, які перебувають на виборчих 
дільницях, покладається на голів дільничних виборчих комісій.

1.8. Повноваження Акредитованих осіб починаються від дня їхньої 
акредитації Оргкомітетом і припиняються після складання виборчою 
комісією підсумкового протоколу про результати голосування на виборах 
ректора або в разі дострокового припинення повноважень за ініціативою 
Акредитованої особи чи Оргкомітету відповідно до цього Порядку.

2. ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ
2.1. Для акредитації громадських спостерігачів та представників ЗМІ 

керівник громадської організації чи керівник ЗМІ звертається не пізніше 
сім днів до дати голосування на виборах ректора до Оргкомітету з 
клопотанням про акредитацію відповідних представників (додатки 1.1,
1.2, 1.3, 1.4).

2.2. Оргкомітет не пізніше наступного робочого дня після отримання 
клопотання приймає ухвалу про акредитацію громадського спостерігача 
чи представника ЗМІ або про відмову в акредитації. У разі позитивної 
ухвали про акредитацію Оргкомітет видає Акредитованій особі 
посвідчення (додатки 1.5, 1.6). Секретар Оргкомітету вносить запис про 
акредитацію до відповідного журналу (додатки 1.7, 1.8).

У разі відмови в акредитації Оргкомітет не пізніше наступного 
робочого дня після отримання клопотання письмово повідомляє про це 
громадську організацію чи ЗМІ із зазначенням причини відмови. 
Підставою для відмови може бути порушення норм цього Порядку або 
чинного законодавства.



2.3. Оргкомітет на підставі ухвал про акредитацію формує списки 
Акредитованих осіб і до дня голосування передає їх до виборчих або 
дільничних виборчих комісій з проведення виборів.

2.4. Допуск Акредитованих осіб у приміщення виборчих (дільничих 
виборчих) дільниць відбувається за наявності документа, що засвідчує 
особу, та посвідчення, виданого Оргкомітетом.

3. ПРАВА АКРЕДИТОВАНИХ ОСІБ
3.1. Акредитований громадський спостерігач має право:
- бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;
- перед початком голосування разом з членами Виборчої комісії, 

іншими спостерігачами, кандидатом(ами) на посаду ректора оглядати всі 
наявні на виборчій дільниці скриньки та кабіни для голосування;

- у день голосування перебувати у приміщенні виборчої дільниці, 
спостерігати за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі 
бюлетенів та підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії;

- робити фотозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при 
цьому таємності голосування;

- бути присутнім на засіданнях виборчих комісій у день голосування, 
у тому числі під час підрахунку голосів і підведення підсумків 
голосування;

- звертатися із заявою чи скаргою до виборчих комісій чи 
Оргкомітету щодо вчинених неправомірних дій та порушень у разі їх 
виявлення;

- вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за 
кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними;

- отримувати копію протоколу дільничної виборчої комісії про 
результати голосування.

3.2.Представник ЗМІ має право:
- спостерігати за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час 

видачі бюлетенів та підрахунку голосів, не заважаючи при цьому членам 
виборчої комісії;

- робити фотозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при 
цьому таємності голосування;

- отримувати від голови виборчої комісії інформацію про хід 
голосування, проводити інтерв’ю з членами виборчої комісії за їх згодою.

3.3. Акредитованим особам заборонено:
- безпідставно втручатися в роботу Оргкомітету та виборчих комісій;



- чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або 
заважають членам виборчих комісій здійснювати свої повноваження;

- проводити агітацію на користь будь-якого кандидата;
- заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах 

ректора Університету (у тому числі й на її прохання), бюлетень для 
голосування;

- бути присутнім під час заповнення особою бюлетеня в кабіні для 
таємного голосування або іншим чином порушувати таємність 
голосування.

3.4.У разі порушення Акредитованою особою вимог цього Порядку 
або вимог чинного законодавства виборча комісія може зробити йому 
попередження, а в разі повторного їх порушення -  прийняти мотивовану 
ухвалу про позбавлення Акредитованої особи права бути присутньою на її 
засіданні під час проведення голосування або підрахунку голосів. Таку 
ухвалу приймають відкритим голосуванням більшістю голосів 
затвердженого складу виборчої комісії та оформляють окремим 
протоколом довільної форми, який передається до Оргкомітету для 
подальшого розгляду.

3.5. Оргкомітет своєю мотивованою ухвалою може достроково 
припинити повноваження Акредитованої особи в разі порушення нею 
вимог цього Порядку або норм чинного законодавства. Таку ухвалу 
приймають відкритим голосуванням більшістю голосів затвердженого 
складу Оргкомітету.

3.6 Акредитована особа має право у будь-який час звернутися до 
Оргкомітету із заявою про складання своїх повноважень. На підставі такої 
заяви Оргкомітет приймає ухвалу про скасування акредитації. Копію ухвали 
Оргкомітет передає керівникові відповідної громадської організації чи 
керівникові ЗМІ.

Голова організаційно^
_ /^О <£Л  \У̂ ЕЛС*> ь
Заступник голови артнізатийїюф. 

Секретар організ 

Член організаційні 

Член організаційно

'І'*/?//' С.І. Каравелков 

ітету /~) CßTf) A.A. Кривошей

JI.K. Бугеда

В.Я. Бородіна 

М.В. Терзі



Додаток 1.1

Організаційному комітету 
з проведення виборів 

ректора Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку

КЛОПОТАННЯ
про акредитацію громадських спостерігачів на виборах ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

Прошу провести акредитацію як громадських спостерігачів від

(назва громадської організації)
на виборах ректора Державного університету інтелектуальних технологій і 
зв’язку таких осіб:

№
з/п

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові

Дата
народження

Громадянство Домаш
ня

адреса

Місце
роботи

Посада Контак
тний

номер
телефо

ну

До клопотання додаються:
1. Копії статуту та документа про державну реєстрацію громадської 

організації.
2. Заяви осіб про згоду бути громадськими спостерігачами та про згоду на 

обробку персональних даних.

Керівник
громадської організації_______________ ____________________

підпис прізвище, ініціали

« » 2021 Р



Додаток 1.2.

Організаційному комітету 
з проведення виборів 

ректора Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку

КЛОПОТАННЯ
про акредитацію представників засобів масової інформації на виборах ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

Прошу провести акредитацію як представників від

(назва засобу масової інформації, дата і номер його державної реєстрації, адреса)

на виборах ректора Державного університету інтелектуальних технологій і 
зв’язку таких осіб:

№
з/п

Прізвище, 
ім’я та по батькові

Посада 
працівника ЗМІ

Контактний номер 
телефону, адреса 

електронної пошти

До клопотання додається копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ. 

Керівник ЗМІ

підпис прізвище, ініціали

«____ » ______________________ 2 0 2 1  р.



Додаток 1.3

Організаційному комітету 
з проведення виборів 

ректора Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку

ЗАЯВА

Я,

(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду бути громадським спостерігачем від

(назва громадської організації)

на виборах ректора Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку.

З «Порядком акредитації громадських спостерігачів та представників 
засобів масової інформації під час проведення виборів ректора Державного 
університету інтелектуальних технологій і зв’язку» ознайомлений.

п ід п и с  прізвище, ініціали

« » 2021 р.



Додаток 1.4

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився «___» р., паспорт серія №

виданий

підписуючи цей документ, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» надаю згоду Державному університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку на збір, обробку та використання моїх 
персональних даних з метою внесення цієї інформації до бази даних 
громадських спостерігачів під час проведення виборів ректора Державного 
університету інтелектуальних технологій і зв’язку, підготовки 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 Державному університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку інформацію про мої прізвище, ім’я, по батькові, 
паспортні дані, дату народження, громадянство, домашню адресу, місце 
роботи, посаду, телефон.

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних під час виборів 
ректора Університету надати Організаційному комітету з проведення 
виборів ректора Державного університету інтелектуальних технологій і 
зв’язку уточнену інформацію.

(дата) (підпис) (прізвище, ініціали)

Особу та підпис перевірено.
(прізвище, ім’я, по батькові)

Відповідальна особа 
Організаційного комітету



ПОСВІДЧЕННЯ №

Додаток 1.5

(прізвище, ім’я, по батькові)
є спостерігачем від

(назва громадської організації)

на виборах ректора Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку.

дійсне за пред’явленням документа, що посвідчує особу згідно зі 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) (ініціали, призвще)

Дата видачі «___» 2021 р.



ПОСВІДЧЕННЯ №

Додаток 1.6

(прізвище, ім’я, по батькові)

є представником від

(назва ЗМІ)

на виборах ректора Державного університету інтелектуальних технологій 
і зв’язку.

дійсне за пред’явленням документа, що посвідчує особу згідно зі ст.13 
Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус».

Г олова
Організаційного комітету _____

(підпис) (ініціали, призвіще)

Дата видачі «___» 2021 р.



Додаток 1.7

Журнал реєстрації
громадських спостерігачів 

на виборах ректора Державного університету інтелектуальних технологій
і зв’язку

№
з/п

Дата
запису

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

громадського 
спостерігача

Назва 
громадської 

організації, яку 
представляє 
громадський 
спостерігач

Номер і 
дата 

видачі 
посвід
чення

Контак
тний

номер
телефо

ну

Підпис
громадського
спостерігача

про
отримання

посвідчення

Примітка

Додаток 1.8

Журнал реєстрації
представників засобів масової інформації 

на виборах ректора Державного університету інтелектуальних
технологій і зв’язку

№
з/п

Дата
запису

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

представника
змт

Назва ЗМІ

Номер і 
дата 

видачі 
посвід
чення

Контак
тний

номер
телефо

ну

Підпис 
представника 

ЗМІ про 
отримання 

посвідчення

Примітка


