
3ATBEPAInEHO
Opranisaqifinzrra rouirerou 3 rrpoBeAeHHrr

nz6opin peKTopa MenironoJrbcbKoro
oro ue4arori.rHoro yHinepcurery

na XuelrHr{ubKoro
sil 14 Jrrcroro 2022 poKy

ernHa ruOIfl{KOBA

IIoPflAoK
AorrycKy cuocrepiraqin nh rcanA}f^/Lara (-in) Ha rrocaAy percropa ra

aKpeArlTaqii upe4craeHrldn gaco6in praconoi inQopuaqii uiA qac rpoBeAeHHfl

nn6opin peKropa Me.tirouoJrbcbKoro Aeprr(aBHoro ne4arorirruoro yninepcurery

irvreni BorAana Xue.nrnuubrcoro

1. 3ara.nrni uo.noxeHnfl

1.1. flopx4or (4ali - flopx4orc) nuana.rae yMoBrr AorrycKy cuocrepira.rin ni4

KaHArIAara (- i") Ha rlocaAy peKropa ra arpe4zraqiro upeAcraBnuKis saco6is

Nracosoi inQopuaqii uil qac upoBeAeHHrr nn6opin peKropa MelirouoJrbcbKoro

AepxaBHoro neAarori.IHoro yninepcnrery iueni Eorgana Xuenrnr4rlbKoro (Aani -
Vninepczrer) s Merolo sa6e:ne.reHHrr AeMo4parr,rvuocri, npo3opocri ra nig4pvrrocri

nz6opin, qo rrpoBoryTbcfl TaeMHuM ronocyBaHH.flM, g o6os'.f,gKoBLrM Aorpr,rMaHHf,M

uporzeui4euivrulx saxo4ir 3aryl;r [onepeAx(eHH.f, po3noBcroAx(eHrnr

3axBoploBanocri Ha rocrpy pecniparoprry inQexqiro, crrpLr-.ruHerry rcoponanipycoM

COVID.19.

I.2. IIefi flop.a4or pospo6neHo siAuosiAHo Ao Koncruryqii Y4painu,

rlocraHoBLt Ka6inery Minicrpin Vrcpainn si4 05.12.2014 pory Ng 726 <.{eari

rILIraHIrf, pealisaqii cmrri 42 3arcony Vr<painz dlpo Brrrqy ocniry>>, 3arcony Yrpainlr

<flpo Blrnly ocniry>>, Craryry Yninepczrery.
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1.3. Під час голосування та підрахунку голосів у приміщенні для 

голосування мають право бути присутніми не більше ніж по два спостерігачі 

від кожного кандидата. 

1.4. Під час виборів ректора з урахуванням епідемічної ситуації, що 

склалася у м. Мелітополі, на виборчій дільниці можуть бути присутні не більше 

ніж три громадських спостерігачі, представники засобів масової інформації. 

 

2. Процедура висування спостерігачів від кандидата (-ів) на посаду ректора 

Університету, громадських спостерігачів та акредитації представників 

засобів масової інформації 

 

2.1. Кандидат на посаду ректора Університету, з урахуванням 

протиепідемічних заходів, зокрема встановленого обмеження щодо 

одночасного перебування на певній площі осіб і необхідної соціальної 

дистанції, має право визначити не більше ніж два спостерігачі за ходом 

голосування. 

2.2. Повноваження спостерігачів розпочинаються з дня їх реєстрації 

Організаційним комітетом з проведення виборів ректора і припиняються після 

затвердження Виборчою комісією результатів виборів ректора Університету. 

2.3. Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Університету може 

бути будь-яка особа, крім членів Організаційного комітету та Виборчої комісії 

Університету. 

2.4. Реєстрація спостерігачів від кандидата на посаду ректора 

здійснюється Організаційним комітетом з проведення виборів ректора на 

підставі письмового клопотання кандидата не пізніше ніж за 7 днів до 

проведення виборів (Додаток 1). До клопотання додається заява про згоду бути 

спостерігачем (Додаток 2) та заява про згоду на обробку персональних даних 

(Додаток 3). 
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2.5. Клопотання громадської організації щодо присутності її спостерігачів 

під час проведення виборів ректора університету розглядаються 

Організаційним комітетом Університету протягом однієї доби за наявності 

клопотання керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації та 

копії Статуту цієї організації. Клопотання має бути подано не пізніше ніж за 

7 календарних днів до проведення виборів (Додаток 5). У клопотанні 

зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, 

місце роботи та посада, контактні телефонні номери спостерігачів. До 

клопотання додається заява про згоду бути спостерігачем від громадської 

організації (Додаток 6) та заява про згоду на обробку персональних даних 

(Додаток 7). 

2.6. Організаційний комітет протягом доби розглядає клопотання, що 

надійшли від громадських організацій і приймає рішення про реєстрацію 

спостерігачів або про відмову в реєстрації спостерігачів. Зареєстрованим 

спостерігачам, не пізніше наступного дня після закінчення строку подачі 

клопотань про реєстрацію спостерігача, видається посвідчення (Додаток 8). 

2.7. Усі представники засобів масової інформації, які виявили бажання 

бути присутніми під час проведення виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

підлягають акредитації. 

Для акредитації, представники засобів масової інформації надають до 

організаційного комітету з проведення виборів заяву (Додаток 9) або подання 

(Додаток 10) на фірмовому бланку, засвідчене печаткою, у яких зазначається: 

прізвище, ім’я, по батькові, посада, відповідного працівника засобу масової 

інформації та номери контактних телефонів. До заяви додаються копії 

документів про реєстрацію ЗМІ та копії документів, що підтверджують особу 

акредитованого працівника, заява про згоду на обробку персональних даних 

(Додаток 11). Заява, або подання, та копії документів повинні бути надані не 

пізніше ніж за 7 днів до проведення виборів ректора Університету. 
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2.9. Організаційний комітет протягом доби розглядає заяви засобів 

масової інформації щодо акредитації їх представників та приймає рішення про 

акредитацію або про відмову в акредитації. Акредитованим працівниками 

засобів масової інформації, не пізніше наступного дня після закінчення строку 

подачі заяв, видається посвідчення (Додаток 12). 

2.10. Усі рішення організаційного комітету щодо реєстрації спостерігачів 

та акредитації засобів масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдан 

Хмельницького приймаються шляхом прямого відкритого голосування 

простою більшістю голосів, за наявності не менше половини її членів, та 

заносяться до протоколу. 

2.11. Усі посвідчення, видані організаційним комітетом з проведення 

виборів, спостерігачам від кандидата (-ів) на посаду ректора, громадським 

спостерігачам, акредитованим представникам засобів масової інформації 

реєструються у спеціальному журналі. 

 

3. Права та відповідальність спостерігачів 

3.1. Спостерігачі мають право: 

– перебувати у приміщенні для голосування під час виборів та підрахунку 

голосів, спостерігати за діями членів виборчої комісії не заважаючи їм та не 

втручаючись у діяльність виборчої комісії;  

– бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування;  

– бути присутніми на засідання виборчої комісії, у тому числі при 

підрахунку голосів та встановлення результатів голосування;  

– звертатися з заявами чи скаргами до Голови виборчої комісії у разі 

виявлення порушень, із метою їх усунення; 

– складати акти про виявлені порушення, які підписується не менш як 

двома особами, що мають право брати участь у виборах ректора та засвідчують 
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факт цього порушення, із зазначенням їх повних анкетних даних (П.І.Б., дата 

народження, адреса, контактний номер телефону); 

– вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за 

кожного кандидата, а також бюлетенів, визнаних недійсними; 

 – отримувати копії протоколів із результатами голосування. 

3.2. Спостерігачам забороняється: 

– втручатися у роботу виборчої комісії, заважати членам виборчої комісії 

здійснювати свої повноваження; 

– чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу; 

– бути присутніми при заповненні бюлетенів у кабіні для таємного 

голосування, або іншим чином порушувати таємницю голосування; 

– заповнювати бюлетені для голосування замість або разом із особою, яка 

має право брати участь у голосуванні.  

3.3. Виборча комісія своїм вмотивованим рішенням може достроково 

припинити діяльність спостерігача у разі порушення ним цього Порядку. 

3.4. Кандидат на посаду ректора або керівник громадської організації 

мають право відкликати свого спостерігача, звернувшись з письмовою заявою 

до Голови організаційного комітету не пізніше ніж за добу до дати проведення 

виборів. 

3.5. Усі спостерігачі мають надати копію сертифіката про вакцинацію від 

COVID-19, або медичного висновку щодо наявності протипоказань до 

вакцинації проти COVID-19, та дотримуватися протиепідемічних заходів задля 

попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 

інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, зокрема перебувати в масці та 

фізично дотримуватися встановленої соціальної дистанції не менше 1,5 метри. 

 

4. Права та відповідальність акредитованих засобів масової 

інформації 

4.1. Акредитовані представники засобів масової інформації мають право: 
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– перебувати у приміщенні для голосування під час виборів та підрахунку 

голосів, спостерігати за діями членів виборчої комісії не заважаючи їм та не 

втручаючись у діяльність виборчої комісії;  

– бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування; 

– бути присутніми на засіданні виборчої комісії, у тому числі при 

підрахунку голосів та встановлення результатів голосування;  

– звертатися з заявами чи скаргами до Голови виборчої комісії у разі 

виявлення порушень, з метою їх усунення. 

4.2. Акредитованим представникам засобів масової інформації 

забороняється: 

– втручатися у роботу виборчої комісії, заважати членам виборчої комісії 

здійснювати свої повноваження; 

– чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу; 

– бути присутніми, вести фото- відеозйомку при заповненні бюлетенів у 

кабіні для таємного голосування, або іншим чином порушувати таємницю 

голосування; 

– заповнювати бюлетені для голосування замість або разом із особою, яка 

має право брати участь у голосуванні. 

4.3. Виборча комісія своїм вмотивованим рішенням може достроково 

припинити діяльність акредитованого представника засобу масової інформації 

у разі порушення ним цього Порядку. 

4.4. Усі представники засобів масової інформації повинні надати копію 

сертифіката про вакцинацію від COVID-19, або медичного висновку щодо 

наявності протипоказань до вакцинації проти COVID-19, та дотримуватися 

протиепідемічних заходів задля попередження розповсюдження 

захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом 

COVID-19, зокрема перебувати в масці та фізично дотримуватися встановленої 

соціальної дистанції не менше 1,5 метри. 
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5. Прикінцеві положення 

5.1. Цей Порядок набуває чинності з дня затвердження на засіданні 

організаційного комітету із проведення виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та діє 

протягом  строку проведення виборів ректора Університету. 
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Додаток 1  
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

 

Організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольського державного  

педагогічного університету   

імені Богдана Хмельницького 

від кандидата на посаду ректора 
                                                           ________________________________________________ 

                                                           ________________________________________________ 
                                                                                                    (ПІБ кандидата; адреса та контактний телефон) 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

про реєстрацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора 

МДПУ імені Богдана Хмельницького 

 

Прошу провести реєстрацію спостерігачами від мене як кандидата на 

посаду ректора на виборах ректора Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «11» березня 

2022 року таких осіб: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце 

роботи 

Посада Контактний 

телефон 

1.      

2.      

До клопотання додаються заяви осіб про згоду бути спостерігачами від 

кандидата на посаду ректора та згоди на обробку персональних даних. 

З порядком допуску спостерігачів від кандидата на посаду ректора на 

виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького ознайомлений. 

 

«____» _____________ 2022 р.           ______________          __________________ 
                                                                         (підпис)                           (ПІБ кандидата на посаду ректора) 

 



9 

 

Додаток 2 
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

 

Організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольського державного  

педагогічного університету   

імені Богдана Хмельницького 

від кандидата на посаду ректора 
                                                           ________________________________________________ 

                                                           ________________________________________________ 
                                                                                                    (ПІБ та контактний телефон) 

 

 

ЗАЯВА 

 

Я, ____________________________________________________________, 

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

даю згоду бути спостерігачем від кандидата на посаду ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького  ______________________________________________________ 

                                                  (прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду ректора) 

на виборах ректора  «11» березня 2022 року. 

З порядком допуску спостерігачів від кандидата на посаду ректора на 

виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького ознайомлений. 

 

«____» _____________ 2022 р.           ______________          __________________ 
                                                                         (підпис)                                                            (ПІБ) 
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Додаток 3 
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 
 

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

народився «____» _______________ ____________ р., проживаю за адресою: 

__________________________________________________________________, 

контактний телефон ____________________________, паспорт серія _________ 

№ ___________________, виданий _____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

підписуючи цей документ, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надаю згоду Мелітопольському державному 

педагогічному університету імені Богдана Хмельницького на обробку моїх 

персональних даних з метою внесення цієї інформації до бази даних 

спостерігачів від кандидата (-ів) на посаду ректора при проведенні виборів 

ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького, а також внутрішніх документів університету з 

питань проведення виборів ректора. 

З цією метою передаю Мелітопольському державному педагогічному 

університету імені Богдана Хмельницького інформацію про мої персональні 

дані: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, дату народження, місце 

проживання, місце роботи та посаду, контактний телефон. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних під час виборів 

ректора університету надати організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольському державному педагогічному університету 

імені Богдана Хмельницького уточнену інформацію. 

 

______________                    ________________                   ______________ 
                  (дата)                                                                            (підпис)                                                                           (П.І.Б.) 

 

 

Особу та підпис _____________________________ перевірено. 
                                                                                                (П.І.Б.) 

Відповідальна особа ______________________ __________________________ 
                                                                                              (підпис)                                                                              (П.І.Б.) 
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Додаток 4  
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету  імені Богдана Хмельницького 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №________ 

спостерігача на виборах ректора Мелітопольського державного   

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
 

«___» березня 2022 року                 м. Мелітополь 

 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

  

є спостерігачем під час проведення виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(ПІБ кандидата на посаду ректора) 

 

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

 

Голова організаційного комітету 

з проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького      ____________                 Тетяна ДЮЖИКОВА 

                      М.П. 

 

Дата видачі «____»__________________ 2022 р. 
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Додаток 5  
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

 

 

Організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольського державного  

педагогічного університету   

імені Богдана Хмельницького 

від  
                                                           ________________________________________________ 

                                                           ________________________________________________ 
                                                                                          (ПІБ керівника громадської організації, місце знаходження організації та контактний 

                                                                                           телефон) 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

про реєстрацію громадських спостерігачів  

на виборах ректора МДПУ імені Богдан Хмельницького 

 

Прошу провести реєстрацію громадськими спостерігачами від _________ 

____________________________________________________________________ 
(назва громадської організації) 

на виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького «11» березня 2022 року таких осіб: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце 

проживання 

Місце 

роботи та 

посада 

Контактний 

телефон 

      

      

 

До клопотання додається копія Статуту громадської організації (або код 

доступу до примірника в електронному вигляді на сайті Міністерства юстиції 

України) та документу про державну реєстрації громадської організації;  заяви 
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осіб про згоду бути громадськими спостерігачами та згоди на обробку 

персональних даних. 

З порядком допуску громадських спостерігачів на виборах ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького ознайомлений. 

 

 

 

 

 

«____» _____________ 2022 р.           ______________          __________________ 
                                                                        (підпис)                   (ПІБ керівника громадської організації) 
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Додаток 6 
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

 

Організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольського державного  

педагогічного університету   

імені Богдана Хмельницького 

від кандидата на посаду ректора 
                                                           ________________________________________________ 

                                                           ________________________________________________ 
                                                                                         (ПІБ члена громадської організації, місце проживання та контактний телефон) 

 

 

ЗАЯВА 

 

Я, ____________________________________________________________, 

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

даю згоду бути громадським спостерігачем від  ___________________________ 

                                                                                                                                (назва громадської організації) 

на виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького «11» березня 2022 року. 

З порядком допуску громадських спостерігачів на виборах ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького ознайомлений. 

 

 

 

«____» _____________ 2022 р.           ______________          __________________ 
                                                                         (підпис)                                                            (ПІБ) 
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Додаток 7 
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 
 

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

народився «____» _______________ ____________ р., проживаю за адресою: 

__________________________________________________________________, 

контактний телефон ____________________________, паспорт серія _________ 

№ ___________________, виданий _____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

підписуючи цей документ, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надаю згоду Мелітопольському державному 

педагогічному університету імені Богдана Хмельницького на обробку моїх 

персональних даних з метою внесення цієї інформації до бази даних 

громадських спостерігачів при проведенні виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, а також 

внутрішніх документів університету з питань проведення виборів ректора. 

З цією метою передаю Мелітопольському державному педагогічному 

університету імені Богдана Хмельницького інформацію про мої персональні 

дані: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, дату народження, місце 

проживання, місце роботи та посаду, контактний телефон. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних під час виборів 

ректора університету надати організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольському державному педагогічному університету 

імені Богдана Хмельницького уточнену інформацію. 

 

______________                    ________________                   ______________ 
                  (дата)                                                                            (підпис)                                                                           (П.І.Б.) 
 

 

Особу та підпис _____________________________ перевірено. 
                                                                                                (П.І.Б.) 

Відповідальна особа ______________________ __________________________ 
                                                                                              (підпис)                                                                              (П.І.Б.) 
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Додаток 8 
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

Організаційний комітет із питань проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

 імені Богдана Хмельницького 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №________ 

громадського спостерігача на виборах ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету 

 імені Богдана Хмельницького 
 

«___» березня 2022 року              м. Мелітополь 

 

_________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

є громадським спостерігачем під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького від ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(назва громадської організації) 

 

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

 

Голова організаційного комітету 

з проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького      ____________                 Тетяна ДЮЖИКОВА 

                      М.П. 

 

Дата видачі «____»__________________ 2022 р. 
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Додаток 9  
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

 

 

Організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольського державного  

педагогічного університету   

імені Богдана Хмельницького 

від  
                                                           ________________________________________________ 

                                                           ________________________________________________ 
                                                                                          (ПІБ представника засобу масової інформації, адресе та контактний  телефон) 

 

 

ЗАЯВА 

Я, ____________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Звертаюся з проханням надати акредитацію мені, як представнику ЗМІ 

___________________________________________________________________                           

(назва засобу масової інформації) 

на виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького «11» березня 2022 року. 

З порядком акредитації представників засобів масової інформцаії на 

виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького ознайомлений. 

 

 «____» _____________ 2022 р.          ______________          __________________ 
                                                                        (підпис)                                                    (ПІБ) 

 



18 

 

Додаток 10  
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

Організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольського державного  

педагогічного університету   

імені Богдана Хмельницького 

від  
                                                           ________________________________________________ 

                                                           ________________________________________________ 
                                                                                          (ПІБ керівника ЗМІ, місце знаходження організації та контактний   телефон) 

 

 

 

ПОДАННЯ 

про акредитацію представника засобу масової інформації на виборах ректора 

МДПУ імені Богдан Хмельницького 

 

Прошу провести акредитацію працівника ЗМІ  від _____________________ 

____________________________________________________________________ 
(повна назва засобу масової інформації) 

для висвітлення процедури виборів ректора Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «11» березня 

2022 року: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 

Домашня 

адреса 

Місце 

роботи та 

посада 

Контактний 

телефон 

      

      

 

До клопотання додається копія витяг з Державного реєстру засобів масової 

інформації;  заява працівника ЗМІ, згода на обробку персональних даних. 
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З порядком акредитації представників засобів масової інформації на 

виборах ректора Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького ознайомлений. 

 

 

 

 

 

«____» _____________ 2022 р.           ______________          __________________ 
                                                                        (підпис)                                          (ПІБ керівника ЗМІ) 
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Додаток 11 
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 
 

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

народився «____» _______________ ____________ р., проживаю за адресою: 

__________________________________________________________________, 

контактний телефон ____________________________, паспорт серія _________ 

№ ___________________, виданий _____________________________________ 

___________________________________________________________________, 

підписуючи цей документ, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надаю згоду Мелітопольському державному 

педагогічному університету імені Богдана Хмельницького на обробку моїх 

персональних даних з метою внесення цієї інформації до бази даних 

представників засобів масової інформації при проведенні виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького, а також внутрішніх документів університету з питань 

проведення виборів ректора. 

З цією метою передаю Мелітопольському державному педагогічному 

університету імені Богдана Хмельницького інформацію про мої персональні 

дані: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, дату народження, місце 

проживання, місце роботи та посаду, контактний телефон. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних під час виборів 

ректора університету надати організаційному комітету з проведення виборів 

ректора Мелітопольському державному педагогічному університету 

імені Богдана Хмельницького уточнену інформацію. 

 

______________                    ________________                   ______________ 
                  (дата)                                                                            (підпис)                                                                           (П.І.Б.) 

 

 

Особу та підпис _____________________________ перевірено. 
                                                                                                (П.І.Б.) 

Відповідальна особа ______________________ __________________________ 
                                                                                              (підпис)                                                                              (П.І.Б.) 
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Додаток 12 
до Порядку допуску спостерігачів від кандидата (-ів) на 

посаду ректора та акредитації представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

Організаційний комітет із питань проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

 імені Богдана Хмельницького 

 

ПОСВІДЧЕННЯ №________ 

представника ЗМІ на виборах ректора Мелітопольського державного 

педагогічного університету  імені Богдана Хмельницького 
 

«___» березня 2022 року              м. Мелітополь 

 

_________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

є представником ЗМІ під час проведення виборів ректора Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від ____ 

___________________________________________________________________ 

(повна назва засобу масової інформації) 

 

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

посвідчення працівника ЗМІ. 

 

Голова організаційного комітету 

з проведення виборів ректора 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького      ____________                 Тетяна ДЮЖИКОВА 

                      М.П. 

 

Дата акредитації «____»__________________ 2022 р. 

 


