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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Порядок організації роботи спостерігачів та акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН 

України" (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність", Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання 

керівника державної наукової установи, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 р. № 998, Положення про організаційний комітет та виборчу 

комісію для проведення виборів директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН 

України", затвердженого Вченою радою Інституту 26.12.2017 протокол № 152 . 

1.2. Цей Порядок визначає умови організації роботи спостерігачів та акредитацію 

представників засобів масової інформації під час проведення виборів директора ДУ "Інститут 

економіки та прогнозування НАН України" (далі – Інституту) з метою дотримання принципів 

гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократич-

ності, забезпечення рівності прав учасників та прозорості виборів директора Інституту. 

1.3. Цей Порядок, а також зміни і доповнення до нього, затверджуються 

організаційним комітетом з проведення виборів директора Інституту. 

2. ПРОЦЕДУРА АКРЕДИТАЦІЇ СПОСТЕРІГАЧІВ  

ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Акредитація спостерігачів 

2.1. З метою забезпечення рівноправності спостерігачів і громадських спостерігачів 

при голосуванні і під час підрахунку голосів: 

 кожний кандидат на посаду директора Інституту має право визначити не більше 

двох спостерігачів; 

 на виборчій дільниці можуть бути присутні до трьох громадських спостерігачів – 

по одному від кожної громадської організації. 

Акредитація громадських спостерігачів здійснюється за часом і датою надходження 

клопотання про акредитацію. 

2.2. Спостерігачем від кандидата на посаду директора Інституту може бути будь-яка 

особа (у тому числі особа, що не є співробітником Інституту), крім членів Організаційного 

комітету та Виборчої комісії. 

2.3. Акредитація спостерігачів від кандидата на посаду директора Інституту здійсню-

ється Організаційним комітетом на підставі письмового клопотання кандидата на посаду 

директора Інституту, яка подається не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення виборів. 

2.4. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання наукової 

діяльності, зареєстрована у встановленому законодавством України порядку, не пізніше як за 

7 днів до дня голосування може звернутися до Організаційного комітету з клопотанням про 

дозвіл мати спостерігача під час виборів директора Інституту. 

До клопотання, підписаного керівником громадської організації і засвідченої 

печаткою організації, додаються копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію 

громадської організації, засвідчені в установленому законодавством України порядку. 

2.5. У клопотанні про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду директора 

Інституту чи громадських спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, дата 

народження, місце фактичного проживання, місце роботи та посада, номери контактних 

телефонів (Додаток 1 до Порядку). 

До клопотання додаються згоди цих осіб бути спостерігачами від кандидата на посаду 

директора Інституту чи громадськими спостерігачами (Додаток 2 до Порядку) та згоди цих 

осіб на обробку персональних даних (Додаток 3 до Порядку). 

2.6. Організаційний комітет протягом доби розглядає клопотання, що надійшли від 

кандидатів на посаду директора Інституту та/або громадських організацій, і приймає рішення 

про акредитацію спостерігачів на виборах директора Інституту або про відмову у реєстрації. 

Акредитованим спостерігачам видається посвідчення (Додаток 4 до Порядку). 
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2.7. Підставою для відмови в акредитації спостерігача може бути лише недотримання 

пунктів 2.1 – 2.5 цього Порядку. У разі перевищення граничної кількості спостерігачів, 

зазначеної у п. 2.1, Організаційний комітет під час здійснення акредитації спостерігачів 

враховує дату надходження клопотання про акредитацію спостерігача. 

2.8. Повноваження спостерігачів починаються з дня їх акредитації Організаційним 

комітетом і припиняються після складання підсумкового протоколу про результати 

голосування на виборах директора Інституту. 

Акредитація представників засобів масової інформації 

2.9. Усі представники ЗМІ, які виявили бажання бути присутніми під час проведення 

виборів директора Інституту, підлягають акредитації. 

2.10 Для акредитації представники ЗМІ подають до Організаційного комітету 

Інституту оформлене на фірмовому бланку і засвідчене печаткою клопотання, у якому 

зазначають прізвище, ім’я, по батькові; посаду відповідного працівника їхнього ЗМІ та 

номери контактних телефонів. До клопотання додаються копії документів про реєстрацію 

засобу масової інформації, копії документів, що засвідчують особу працівника, що 

акредитується, та згоду цієї особи на обробку персональних даних (Додаток 3 до Порядку). 

Клопотання та копії документів подаються не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 

виборів. 

2.11. Організаційний комітет протягом доби розглядає клопотання ЗМІ про акредита-

цію своїх представників та приймає рішення про акредитацію або про відмову в акредитації. 

Акредитованим представникам ЗМІ видається посвідчення (Додаток 5 до Порядку). 

 

2.12. Усі рішення Організаційного комітету щодо акредитації спостерігачів та пред-

ставників ЗМІ під час проведення виборів директора Інституту приймаються на засіданні 

комітету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів за наявності на засіданні 

не менше половини його членів та оформлюються відповідними протоколами. 

3. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПОСТЕРІГАЧІВ  

НА ВИБОРАХ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ 

3.1. Спостерігачі від кандидата на посаду директора Інституту та громадські 

спостерігачі мають право: 

 бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування; 

 перебувати у приміщенні для голосування під час голосування; 

 спостерігати за діями членів Виборчої комісії з проведення виборів директора 

Інституту (далі – Виборча комісія), у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть 

участь у виборах директора Інституту, і підрахунку голосів, не перешкоджаючи членам 

Виборчої комісії виконувати свої обов’язки; 

 здійснювати відео- та фотозйомку, не порушуючи при цьому таємниці голосування; 

 бути присутніми на засіданнях Виборчої комісії, у тому числі в день голосування у 

приміщенні, де проводиться голосування, при підрахунку голосів та встановленні підсумків 

голосування; 

 звертатися із заявою чи скаргою до Виборчої комісії щодо усунення порушень 

порядку проведення виборів; 

 складати акт про виявлені порушення, що підписується ним та не менш як двома 

особами, що мають право брати участь у виборах директора Інституту та засвідчують факт цього 

порушення, із зазначенням їх персональних даних, та подавати його до Виборчої комісії; 

 вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з 

кандидатів на посаду директора Інституту, а також бюлетенів, визнаних недійсними; 

 отримувати копії протоколів про результати голосування, складений Виборчою 

комісією. 

3.2. Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не 

більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох громадських 

спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом. 
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3.3. Спостерігачам від кандидата на посаду директора Інституту, громадським 
спостерігачам забороняється: 

 втручатись в роботу Виборчої комісії та Організаційного комітету; 
 чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам Виборчої 

комісії здійснювати свої повноваження; 
 заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах директора 

Інституту (у тому числі на його прохання), бюлетень для голосування; 
 бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного голосування 

або іншим чином порушувати таємницю голосування. 
3.4. У разі порушення спостерігачем від кандидата на посаду директора Інституту чи 

громадським спостерігачем вимог п.3.3 цього Порядку Виборча комісія робить йому 
попередження. У випадку повторного або грубого порушення спостерігачем вимог п. 3.3 
цього Порядку Виборча комісія інформує про це Організаційний комітет для вирішення 
питання про позбавлення спостерігача акредитації. 

3.5. Організаційний комітет своїм мотивованим рішенням може достроково 
припинити акредитацію спостерігача. 

3.6. Кандидат на посаду директора Інституту або керівник громадської організації 
мають право відкликати спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до Організаційного 
комітету про припинення його акредитації, і подати документи для акредитації спостерігачем 
іншої особи відповідно вимог пп. 2.1 – 2.5 цього Порядку. 

3.7. Спостерігач від кандидата на посаду директора Інституту, громадський 
спостерігач має право у будь-який час звернутися до Організаційного комітету із заявою про 
припинення своєї акредитації. На підставі такої заяви Організаційний комітет приймає 
рішення про скасування акредитації спостерігача. Копія рішення надається кандидату на 
посаду директора Інституту або керівнику відповідної громадської організації. 

4. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ, АКРЕДИТОВАНИХ НА ВИБОРАХ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ 

4.1. Акредитовані представники засобів масової інформації мають право: 
 бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування; 
 перебувати у приміщенні для голосування під час голосування; 
 спостерігати за діями членів Виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів 

особам, які беруть участь у виборах директора Інституту, і підрахунку голосів, не 
перешкоджаючи членам Виборчої комісії виконувати свої обов’язки; 

 здійснювати відео- та фотозйомку, не порушуючи при цьому таємниці голосування; 
 бути присутніми на засіданнях Виборчої комісії, у тому числі під час підрахунку 

голосів та встановленні підсумків голосування; 
 звертатися із заявою чи скаргою до Виборчої комісії щодо усунення порушень 

порядку проведення виборів. 
4.2. Акредитованим представникам засобів масової інформації забороняється: 
 втручатись в роботу Виборчої комісії та Організаційного комітету; 
 чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам Виборчої 

комісії здійснювати свої повноваження; 
 заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах директора 

Інституту (у тому числі на його прохання), бюлетень для голосування; 
 бути присутніми, вести фото- і відеозйомку при заповненні особою бюлетеня у 

кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування. 
4.3. У разі порушення акредитованим представником засобів масової інформації 

вимог п. 4.2 цього Порядку Виборча комісія робить йому попередження. У випадку 
повторного або грубого порушення спостерігачем вимог п. 4.2 цього Порядку Виборча комісія 
інформує про це Організаційний комітет для вирішення питання про позбавлення 
представника засобів масової інформації акредитації. 

4.4. Організаційний комітет своїм мотивованим рішенням може достроково припинити 
акредитацію представника засобів масової інформації.
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Додаток 1 

до Порядку організації роботи спостерігачів 

та акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах директора 

ДУ "Інститут економіки та прогнозування 

НАН України" 

Організаційний комітет 

з проведення виборів директора 

ДУ "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" 

КЛОПОТАННЯ 

про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду директора Інституту  

чи громадських спостерігачів на виборах директора ДУ "Інститут економіки  

та прогнозування НАН України" 

 

Відповідно до Порядку організації роботи спостерігачів та акредитації представників 

засобів масової інформації на виборах директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування 

НАН України" прошу акредитувати  _________________________________________________ 
(спостерігачами  чи  громадськими спостерігачами )  

від 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду директора Інституту або назва громадської організації) 

 

на виборах директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" таких осіб: 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Дата 

народження 

Місце 

фактичного 

проживання 

Місце роботи Посада Телефон 

       

       

 

До клопотання додаються: 

- згоди на обробку персональних даних осіб, що акредитуються спостерігачами; 

- заяви осіб про згоду бути спостерігачем від 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду директора Інституту або назва громадської організації) 
 

________________________ ______________  _____________________ 
 (посада)      (підпис)    (ініціали, прізвище) 

 

" ___ " ____________ 2019 року  



6 

 

Додаток 2 

до Порядку організації роботи спостерігачів 

та акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах директора 

ДУ "Інститут економіки та прогнозування 

НАН України" 

 

Організаційний комітет 

з проведення виборів директора 

ДУ "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" 

ЗАЯВА 

Я, ______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

даю згоду бути ___________________________________________________________________ 
   спостерігачем / громадським спостерігачем 

від 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду директора Інституту або назва громадської організації) 

 

на виборах директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". 

Із Порядком організації роботи спостерігачів та акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН 

України" ознайомлений/ознайомлена. 

 

 

 

 _________________  _____________________ 
       (підпис)    (ініціали, прізвище) 

 

 

" ___ " ____________ 2019 року
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Додаток 3 

до Порядку організації роботи спостерігачів 

та акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах директора 

ДУ "Інститут економіки та прогнозування 

НАН України" 

 

 

 

ЗГОДА 

на обробку персональних даних 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

дата народження ______________________________________________________________ 

паспорт: серія ___ №________________, виданий ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України від 1 червня 2010 року 

№ 2297-VІ «Про захист персональних даних» надаю згоду Державній установі "Інститут 

економіки та прогнозування Національної академії наук України" на обробку моїх 

персональних даних з метою ведення діловодства, підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань реалізації 

визначених законодавством прав та обов’язків, пов’язаних з участю спостерігача у виборах 

директора цієї установи. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін 

Організаційному комітету з проведення виборів уточнену інформацію та подавати оригінали 

відповідних документів для оновлення моїх персональних даних. 

 

______________________      ________________________

 дата          підпис 
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Додаток 4 

до Порядку організації роботи спостерігачів 

та акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах директора 

ДУ "Інститут економіки та прогнозування 

НАН України" 

Організаційний комітет з проведення виборів директора 

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 

ПОСВІДЧЕННЯ № _____ 

спостерігача на виборах директора  

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

є ______________________________________________________________________________ 
(спостерігачем / громадським спостерігачем) 

 

на виборах директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України  

 

від  
________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду директора Інституту або назва громадської організації) 

 

Посвідчення дійсне при пред’явленні документа, що засвідчує особу. 

 

Голова Організаційного комітету     А.А.Гриценко 

Секретар Організаційного комітету     В.К.Хаустов 

 

МП 

 

 

Дата видачі " __ "  _____________ 2019 року



9 

 

Додаток 5 

до Порядку організації роботи спостерігачів 

та акредитації представників засобів 

масової інформації на виборах директора 

ДУ "Інститут економіки та прогнозування 

НАН України" 

Організаційний комітет з проведення виборів директора 

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 

ПОСВІДЧЕННЯ № _____ 

акредитованого представника засобу масової інформації  

на виборах директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

є акредитованим представником засобу масової інформації на виборах 

директора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"  

від 
________________________________________________________________________________ 

(назва засобу масової інформації) 

 

Посвідчення дійсне при пред’явленні документа, що засвідчує особу. 

 

Голова Організаційного комітету     А.А.Гриценко 

Секретар Організаційного комітету     В.К.Хаустов 

 

МП 

 

 

Дата видачі " __ "  _____________ 2019 року 


