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1.Загальні положення 

1.1. Положення про акредитацію та організацію роботи спостерігачів та 
представників засобів масової інформації під час проведення конкурсного відбору на 
посаду директора Шепетівського медичного фахового коледжу (далі - Положення) 
розроблене відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» 
від 06.06.2019 року № 2745-УІІІ, «Положення про проведення конкурсного відбору 
на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області», затвердженого 
рішенням обласної ради від 15 вересня 2021 року № 31-6/2021, керуючись статтею 55 
Закону України «Про місцеве самоврядування», Розпорядження Хмельницької 
обласної ради від 26.11.2021 року № 272/2021- О «Про оголошення конкурсу на 
заміщення посади директора Шепетівського медичного фахового коледжу», Статуту 
Шепетівського медичного фахового коледжу розділ 3 пункт 3.2 абз 2, пункт 4.3.1 абз. 
5 та наказу директора коледжу «Про організацію виборів директора Шепетівського 
медичного фахового коледжу» від 06.12.2021 р. № 122-В. 
1.2. Це Положення визначає умови акредитації та організації роботи спостерігачів та 
представників засобів масової інформації під час проведення конкурсного відбору на 
посаду директора Шепетівського медичного фахового коледжу (далі - коледжу) та в 
день рейтингового голосування з метою забезпечення демократичності, прозорості та 
відкритості конкурсного відбору, що проводяться таємним голосуванням. 
1.3. Це Положення затверджуються педагогічною радою коледжу. 
1.4. Робота спостерігачів та представників засобів масової інформації під час 
проведення конкурсного відбору здійснюється відповідно до Положення про 
протиепідемічні заходи, направлені на запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (СОУІСІ -19) . 

2. Організація роботи спостерігачів 

2.1. Акредитованими на час проведення конкурсного відбору на посаду директора 
Шепетівського медичного фахового коледжу можуть бути по одному спостерігачеві 
від кожного кандидата, а також по одному спостерігачу від громадських організацій, 
статутом яких передбачені питання освітньої та наукової діяльності, зареєстрованої у 
встановленому законом порядку. 
2.2. Спостерігачем від кандидата на посаду директора коледжу чи громадських 
організацій може бути будь-яка особа, за поданням кандидата або громадських 
організацій. 
2.3. Не можуть бути спостерігачами члени виборчої комісії або члени організаційного 
комітету з проведення конкурсного відбору на посаду директора коледжу. 
2.4. Для акредитації спостерігача громадська організація не пізніше як за сім днів до 
дня рейтингового голосування може звернутися до організаційного комітету з заявою 
(форма заяви - додаток 1) про дозвіл мати спостерігачів під час конкурсного відбору 
на посаду директора Шепетівського медичного фахового коледжу. До заяви, 
підписаної керівником громадської організації і засвідченої печаткою організації, 
додаються копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської 
організації, засвідчені в установленому порядку. 
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2.5. Для акредитації свого спостерігача кандидат на посаду директора звертається до 
організаційного комітету із заявою (форма заяви - додаток 2), не пізніше як за сім 
календарних днів до дня рейтингового голосування. 
2.6. Організаційний комітет наступного дня після отримання заяви ухвалює рішення 
про надання дозволу (акредитації) спостерігачеві від громадської організації та 
кандидата і видає посвідчення за встановленою формою (додаток 3), яке одночасно є 
бейджем спостерігача під час конкурсного відбору на посаду директора коледжу. 
У випадку мотивованої відмови в ухваленні такого рішення, організаційний комітет у 
такий- же термін письмово повідомляє громадську організацію (кандидата на посаду 
директора коледжу) із зазначенням причини відмови. Підставою для відмови може 
бути порушення громадською організацією або кандидатом вимог, встановлених 
п. 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., цього Положення (відповідно). 
2.7. Повноваження спостерігачів починаються від дня їх реєстрації виборчою 
комісією з проведення конкурсного відбору на посаду директора коледжу 
і припиняються після складання підсумкового протоколу про результати 
рейтингового голосування на виборах директора коледжу. 
2.8. Під час рейтингового голосування та підрахунку голосів мають право бути 
присутнім по одному спостерігачу від кожного кандидата, а також по одному 
спостерігачу від громадських організацій, акредитованих організаційним комітетом. 
2.9. Спостерігач від кандидата на посаду директора чи громадської організації має 
право: 
2.9.1 бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування; 
2.9.2 перед початком рейтингового голосування разом з членами виборчої комісії, 
присутніми кандидатами на посаду директора, а також іншими спостерігачами 
оглянути усі наявні в приміщенні для голосування скриньки для голосування; 
2.9.3 робити фото-, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці 
голосування; 
2.9.4 бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час підрахунку 
голосів і підбиття підсумків рейтингового голосування, в день голосування у 
приміщенні, де проводиться голосування (не більше однієї особи від одного 
кандидата та не більше однієї особи від громадської організації); 
2.9.5 звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень у 
разі їх виявлення; 
2.9.6 складати акт про виявлення порушення, що підписується спостерігачем, та 
особою (особами), що мають право брати участь у конкурсному відборі на посаду 
директора та засвідчують факт цього порушення, із зазначенням своїх прізвищ, імен 
по батькові, адреси місця проживання, та подавати його до виборчої комісії; 
2.9.7 вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з 
кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними; 
2.9.8 отримувати завірені копії протоколів про результати голосування. 
2.10. Спостерігач від кандидата на посаду директора коледжу чи громадської 
організації не має права: 
2.10.1 втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід 
конкурсного відбору або неправомірно заважати членам виборчої комісії 
здійснювати свої повноваження; 
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2.10.2 заповнювати бюлетень для рейтингового голосування замість особи, яка має 
право брати участь у рейтинговому голосуванні; 
2.10.3 бути присутнім під час заповнення особою бюлетеня у кабіні для таємного 
голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування. 
2.11. Виборча комісія може достроково припинити повноваження спостерігача у разі 
порушення ним вимог цього Положення. Про дострокове припинення повноважень 
спостерігача ухвалюється мотивоване рішення. 
2.12. У разі порушення спостерігачем від кандидата на посаду директора коледжу чи 
громадської організації вимог пункту 2.10 цього Положення, виборча комісія робить 
йому попередження. У разі повторного або грубого порушення вимог пункту 2.10 
цього Положення, виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на 
засіданні або під час підрахунку бюлетенів. Таке рішення ухвалюється не менше, як 
двома третинами голосів членів виборчої комісії, присутніх на засіданні комісії. 
2.13. Спостерігач від кандидата на посаду директора коледжу чи громадської 
організації має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії із заявою про 
складання своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія ухвалює 
рішення про скасування реєстрації спостерігача. Копія рішення передається 
кандидату на посаду директора коледжу чи керівнику відповідної громадської 
організації. 

3. Організація роботи представників засобів масової інформації 

3.1. Акредитації під час проведення конкурсного відбору на посаду директора 
Шепетівського медичного фахового коледжу підлягають усі без винятку 
представники засобів масової інформації (далі - представники), в тому числі й 
технічний персонал телерадіокомпаній, які виявили бажання бути присутніми під час 
проведення рейтингового голосування. 
3.2. Для акредитації представників засіб масової інформації не пізніш як за сім днів 
до дня голосування, може звернутися до організаційного комітету із заявою (форма 
заяви' - Додаток 5). До заяви, підписаної керівником засобу масової інформації і 
засвідченої печаткою, додаються копія статуту та свідоцтва про державну 
реєстрацію засобу масової інформації, засвідчені в установленому порядку. 
3.3. Для безперешкодного пронесення до приміщень Шепетівського медичного 
фахового коледжу, в яких відбувається рейтингове голосування, апаратури та 
обладнання, необхідних для організації фото- та відео фіксації рейтингового 
голосування, необхідно заздалегідь подати заявку з переліком відповідної техніки. 
3.4. Організаційний комітет наступного дня після отримання заяви ухвалює рішення 
про надання дозволу (акредитації) представникам засобів масової інформації та видає 
посвідчення за встановленою формою (Додаток 6), «яке одночасно є бейджем 
представника на право присутності під час рейтингового голосування. У випадку 
мотивованої відмови в ухваленні такого рішення, організаційний комітет у такий же 
термін письмово повідомляє засіб масової інформації із зазначенням причини 
відмови. Підставою для відмови може бути порушення представником вимог, 
встановлених пп. З.2., 3.3 цього Положення. 

4 



3.5. Допуск представників ЗМІ до приміщення Шепетівського медичного фахового 
коледжу відбувається за наявності документа, що посвідчує особу, посвідчення про 
акредитацію та відповідно до списків, завірених головою організаційного комітету з 
проведення конкурсного відбору на посаду директора Шепетівського медичного 
фахового коледжу. 
3.6. Представник засобу масової інформації має право: 
3.6.1 бути присутнім під час рейтингового голосування; 
3.6.2 перед початком голосування разом з членами виборчої комісії, присутніми 
кандидатами на посаду директора, спостерігачами оглянути усі наявні у приміщенні 
для голосування скриньки для голосування; 
3.6.3 робити фото-, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці 
голосування. 
3.7. Представник засобу масової інформації не має права: 
3.7.1 втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід 
виборчого процесу або неправомірно заважати членам виборчої комісії здійснювати 
свої повноваження; 
3.7.2 заповнювати бюлетень для голосування замість особи, яка має право брати 
участь у рейтинговому голосуванні для обрання директора Шепетівського 
медичного фахового коледжу; 
3.7.3 бути присутнім під час заповнення особою бюлетеня у кабіні для таємного 
голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування. 
3.8. У разі порушення представником засобу масової інформації вимог пункту 3.7. 
цього Положення, виборча комісія робить йому попередження. У разі повторного 
або грубого порушення вимог пункту 3.7. цього Положення, виборча комісія може 
достроково припинити повноваження представника засобу масової інформації та 
позбавити його права бути присутнім під час рейтингового голосування для обрання 
директора Шепетівського медичного фахового коледжу. Про дострокове припинення 
повноважень представника ухвалюється мотивоване рішення не менше, як двома 
третинами голосів членів виборчої комісії, присутніх на рейтинговому голосуванні 
для обрання директора Шепетівського медичного фахового коледжу. 
3.9. Представник засобу масової інформації має право у будь-який час звернутися до 
виборчої комісії із заявою про складання своїх повноважень. На підставі такої заяви 
виборча комісія ухвалює рішення про скасування реєстрації представника. Копія 
рішення передається представникові засобу масової інформації або засобу масової 
інформації. 
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Додаток 1 

Форма заяви про акредитацію спостерігача від громадських організацій 

л" 

Організаційному комітету 

з проведення конкурсного відбору на 

посаду директора 

Шепетівського медичного 

фахового коледжу 

Заява 

(повна назва громадської організації) 

Звертається з проханням провести акредитацію на право бути громадським спостерігачем 
« 

під час проведення конкурсного відбору на посаду директора Шепетівського медичного 

фахового коледжу представника нашої організації: 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

дата народження 

адреса проживання 

місце роботи (навчання), посада 

номери контактних телефонів 

Вищезазначений громадський спостерігач ознайомлений з «Положенням про акредитацію 

та організацію роботи спостерігачів та представників засобів масової інформації під час 

проведення конкурсного відбору на посаду директора Шепетівського медичного фахового 

коледжу». 

Копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації додаються. 

Керівник 
громадської організації 

(підпис) • (ПІБ) 

(М.П. громадської організації) « » 2022р. 
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Додаток 2 

Форма заяви про акредитацію спостерігача від кандидатів на посаду 

директора 

Організаційному комітету 

з проведення конкурсного відбору на 

посаду директора 

Шепетівського медичного 

фахового коледжу 

Заява 

Я, 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

як кандидат на посаду директора Шепетівського медичного фахового коледжу, звертаюсь 

з проханням провести акредитацію на право бути моїм спостерігачем під час проведення 

конкурсного відбору на посаду директора Шепетівського медичного фахового коледжу: 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

дата народження 

адреса проживання 

місце роботи (навчання), посада 

номери контактних телефонів 

Вищезазначений спостерігач ознайомлений з «Положенням про акредитацію та 

організацію роботи спостерігачів та представників засобів масової інформації під час 

проведення конкурсного відбору на посаду директора Шепетівського медичного фахового 

коледжу». 

« » 2022р. 

(підпис) (ПІБ) 



Форма посвідчення спостерігача 

Організаційний комітет з проведення конкурсного відбору на посаду 

директора Шепетівського медичного фахового коледжу 

ПОСВІДЧЕННЯ № 

під час проведення конкурсного відбору на посаду директора 

коледжу 

(дата проведення виборів) 

від 

(ПІБ кандидата на посаду директора, громадська організація) 

Дійсне з пред'явленням документа, що посвідчує особу. 

Голова організаційного комітету 

з проведення конкурсного відбору 

на посаду директора ШМФК 

(прізвище, ім'я по батькові) 

СПОСТЕРІГАЧ 

МП 

(підпис) 

« » 
(ПІБ) 

2022р. 
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Додаток 4 

Зразок журналу реєстрації спостерігачів від кандидата на посаду директора 

чи громадських організацій 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я по 
батькові 

Предстааіяє Номер 
посвідчення 

Термін 
реєстрації Примітка 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я по 
батькові Громадська 

організація Від кандидата 

Номер 
посвідчення 

Термін 
реєстрації Примітка 

1 2 3 4 5 6 8 

• 
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Додаток 5 

Форма заяви про акредитацію представників засобів масової інформації 

Організаційному комітету 

з проведення конкурсного відбору на 

посаду директора 

Шепетівського медичного 

фахового коледжу 

Заява 

(повна назва ЗМІ) 

Звертається з проханням провести акредитацію на право бути присутніми під час 
рейтингового голосування для обрання директора Шепетівського медичного фахового 
коледжу 
наступних представників: 
1) 

(прізвище, ім'я та по батькові) 
дата народження 
адреса проживання 
місце роботи (навчання), посада 
номери контактних телефонів 
2) 

(прізвище, ім'я та по батькові) 
дата народження 
адреса проживання 
місце роботи (навчання), посада 
номери контактних телефонів 
3) 7 

(прізвище, ім'я та по батькові) 
дата народження 
адреса проживання 
місце роботи (навчання), посада ± 

номери контактних телефонів 

Вищезазначені представники ознайомлені з «Положенням про акредитацію та організацію 
роботи спостерігачів та представників засобів масової інформації під час проведення 
конкурсного відбору на посаду директора Шепетівського медичного фахового коледжу». 

Копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації додаються. 

Керівник ЗМІ 
(підпис) * (ПІБ) 

(М.П. ) « » 2022р. 
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Форма посвідчення представника ЗМІ 

Додаток 6 

Організаційний комітет з проведення конкурсного відбору на 
посаду директора Шепетівського медичного фахового коледжу 

ПОСВІДЧЕННЯ № 

, (прізвище, ім'я по батькові) 

ПРЕДСТАВНИК ЗМІ 
Під час рейтингового голосування для обрання директора коледжу 

від 
(дата проведення рейтингового голосування) 

(назва ЗМІ) 

Дійсне з пред'явленням документа, що посвідчує особу. 

Голова організаційного комітету з проведення 

конкурсного відбору на посаду директора ШМФК 

(підпис) (ПІБ) 

МП « » 2022р. 
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Додаток 6 

Зразок журналу реєстрації представників засобів масової інформації 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я по 
батькові 

Назва ЗМІ Номер 
посвідчення 

Термін 
реєстрації Примітка 

і 2 3 4 5 7 

-
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