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1. Акредитація засобів масової інформації при приймальній комісії 

МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО проводиться на 

виконання Конституції України, Правил прийому на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до МЕДИЧНОГО 

УЧИЛИЩА ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО в 2019 році , «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та радіомовлення», 

«Про інформаційні агентства», цього Положення та інших нормативних актів. 

 Акредитація – це реєстрація представників засобів масової інформації, 

при Приймальній комісії. 

2. Метою акредитації є: 

- забезпечення відкритості та гласності діяльності Приймальної комісії; 

- сприяння працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх 

професійних обов’язків; 

- надання можливостей для всебічного та об’єктивного висвітлення роботи 

Приймальної комісії. 

3. Акредитація працівників засобів масової інформації при Приймальній комісії 

здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання 

працівниками засобів масової інформації їх професійних обов’язків з 

дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових 

актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства. 

4. Акредитація представників засобів масової інформації, а також внесення змін 

до списку акредитованих представників засобів масової інформації, 

проводиться шляхом винесення рішення Приймальної комісії в терміни, що не 

перевищують 3 днів з дня отримання заявки на акредитацію. 

5. Акредитація працівників засобів масової інформації при Приймальній комісії 

проводиться шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі — 

акредитаційні картки) на строк повноважень Приймальної комісії (зразок 

додається). 

6. Акредитація проводиться на один рік. 

7. Акредитаційні картки видаються працівникам засобів масової інформації, 

зареєстрованих в установленому законом порядку, за поданням засобу масової 

інформації. 

8. Акредитація працівників засобів масової інформації при Приймальній комісії 

здійснюється за наявності подання засобу масової інформації в оригіналі. 

9. У поданні засобу масової інформації на бланку редакції за підписом 

керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) 

зазначаються: 



 

 

- повне найменування ЗМІ, його засновників (співзасновників) або видавця 

(видавців); 

- тираж, періодичність (для електронних ЗМІ - канал і регіон мовлення); 

- юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову 

адресу (у тому числі індекс); 

- прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його 

робочих телефонів і факсів; 

- номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу; 

- прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію 

(повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон 

(за бажанням); 

- прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон. 

10. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу 

журналіста(ів), працівника(ів) (паспорт або редакційне посвідчення). 

11. Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб- сторінці 

приймальної комісії вищого навчального закладу. 

12. Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до 

приміщення, де проводяться засідання приймальної комісії. 

13. Засобу масової інформації або рекомендованому їм представнику може бути 

відмовлено в акредитації на наступних підставах: 

- у разі включення в заявку на акредитацію відомостей про ЗМІ або його 

представника, що не відповідають дійсності; 

- якщо представник ЗМІ, що рекомендується, раніше був позбавлений 

акредитації. 

14. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації 

та документів, зазначених у цьому Положенні, не розглядається, про що у 

п’ятиденний термін письмово повідомляється заявникові. 

15. Порядок проведення акредитації Приймальна комісія повідомляє шляхом 

розміщення Положення про порядок акредитації представників засобів масової 

інформації при Приймальній комісії МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО на офіційному веб-сайті освітнього закладу у розділі 

«Абітурієнту». 

16. Акредитаційні картки видаються працівникам засобів масової інформації 

особисто. 

17. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб 

масової інформації або працівник засобу масової інформації зобов’язані 

негайно повідомити Приймальну комісію у письмовій формі з одночасним 

внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки. 



 

 

18. Протягом строку повноважень Приймальна комісія може провести 

додаткову акредитацію для журналістів та працівників новостворених засобів 

масової інформації. 

19. У разі звільнення акредитованого працівника засобу масової інформації 

його керівник (або інша уповноважена особа) зобов’язаний письмово 

повідомити про це Приймальну комісію у триденний строк. При цьому 

відповідна акредитаційна картка анулюється. 

20. У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв’язку тощо) 

засіб масової інформації, працівник повідомляє про це Приймальну комісію 

письмово у п’ятиденний термін з моменту настання таких змін. 

21. Засіб масової інформації у разі його перереєстрації вносить нове подання 

про акредитацію відповідно до вимог цього Положення. За умови дотримання 

вимог, зазначених у Положенні, Приймальна комісія анулює усі акредитаційні 

картки, видані працівникам до моменту перереєстрації, та видає нові 

акредитаційні картки впродовж 10 днів з дня надходження відповідного 

подання. 

22. Акредитовані при Приймальній комісії представники засобів масової 

інформації мають право: 

— при пред’явленні акредитаційного посвідчення і посвідчення, що 

підтверджує приналежність до вказаного ЗМІ в робочий час безперешкодно 

проходити в приміщення Приймальної комісії; 

— бути присутніми на засіданні Приймальної комісії; 

— на вільне одержання, використання, поширення інформації; 

— користуватися технічною апаратурою, необхідною для проведення аудіо- та 

відео зйомки; 

— використовувати в установленому порядку інформацію, одержану на 

офіційному веб-сайті МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО. 

23. Акредитовані при Приймальної комісії представники засобів масової 

інформації зобов’язані: 

— дотримуватись діючого законодавства України про інформацію та ЗМІ, 

цього Положення, внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначених 

регламентами заходів, що проводяться; 

— надавати тільки об’єктивну інформацію; 

— утримуватися від порушення цілісності інформації, розповсюдження 

окремих положень документа, якщо тим самим порушується суть інформації 

або офіційного документа невірним його тлумаченням; 

— не втручатися в хід заходу, на освітлення якого він запрошений, якщо тільки 

воно не організовано спеціально для представників ЗМІ; 



 

 

— проводити відеозйомку під час проведення заходів з певних місць, що 

вказуються організаторами. 

24. Приймальна комісія приймає рішення про припинення акредитації 

працівника засобу масової інформації і анулювання відповідної 

акредитаційної картки у разі: 

— подання ним відповідної заяви; 

— звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена 

акредитація; 

— неодноразового або грубого порушення особою порядку, умов і загального 

режиму роботи Приймальної комісії, встановленого у Приймальній комісії 

порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів. 

25. У разі позбавлення акредитації працівників засобів масової інформації 

виноситься рішення Приймальної комісії, яке доводить у вигляді письмового 

повідомлення про анулювання акредитації та надсилається йому особисто або 

до відповідного засобу масової інформації впродовж п’яти робочих днів з дня 

прийняття відповідного рішення. 

26. У повідомленні про позбавлення акредитації зазначаються рішення 

Приймальної комісії (номер протоколу, дата прийняття рішення, підстави для 

прийняття рішення та порядок його оскарження). При припиненні акредитації 

акредитаційне посвідчення підлягає поверненню до Приймальної комісії. 

 

Додаток 1 

до Положення про порядок акредитації 

представників засобів масової 

інформації при Приймальній комісії 

МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО 

 

Акредитаційна картка 

Назва видання_________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________ 

Посада________________________________________________________ 

Акредитований при Приймальній комісії 

МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО на період висвітлення її 

діяльності з «___»____________201 _ р. по« ____»________________201_ р. 

 

Голова Приймальної комісії ________________________________________ 
                                                                                     (підпис) (ПІБ) 

М.П. 

Дата видачі «___»___________201_р. 



 

 

Додаток 2 

до Положення про порядок акредитації 

представників засобів масової 

інформації при Приймальній комісії 

МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО 

 

Фірмовий бланк ЗМІ 

Директору 

МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО 

Кожухар О.А. 

(повне найменування ЗМІ) 

 

Шановна Ольга Анатоліївна! 

З метою забезпечення відкритості та гласності діяльності Приймальної 

комісії МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА ІМ.В.О.ЖУКОВСЬКОГО, а також надання 

можливостей всебічного та об’єктивного висвітлення її роботи просимо Вас 

надати акредитаційне посвідчення на 2019 рік. 

Про себе повідомляємо наступні відомості: 

- повне найменування ЗМІ, його засновників (співзасновників) або видавця 

(видавців); 

- тираж, періодичність (для електронних ЗМІ - канал і регіон мовлення); 

- юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову 

адресу (у тому числі індекс); 

- прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його 

робочих телефонів і факсів; 

- номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу; 

- прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію 

(повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон 

(за бажанням); 

- прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон. 

Додатки: 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ 

2. Копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ). 

 

З повагою 

(П.І.П. керівника)                                                                    Підпис (м.п.) 

Дата 


