
                                                                               

УКРАЇНА 

Харківська область 

Зміївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 лютого 2021 року                                                        № 47         
Про затвердження Порядку проведення 

акредитації представників засобів масової 

інформації при Слобожанській селищній 

раді 

 

          З метою надання можливості засобам масової інформації всебічно та 

об’єктивно висвітлювати інформацію про діяльність Слобожанської 

селищної ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Слобожанської селищної 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок проведення акредитації представників засобів 

масової інформації при Слобожанській селищній раді (додаток 1).  

2. Затвердити склад Комісії по проведенню Акредитації засобів масової 

інформації при  Слобожанській селищній раді  (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря  

селищної ради Куценко Г.О. 

 

 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                     Дмитро ДІХТЯР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток1 

           

 

ПОРЯДОК 

Проведення Акредитації представників засобів масової інформації 

при Слобожанській  селищній раді.  

 

1. Акредитація представників засобів масової інформації при 

Слобожанській селищній раді проводиться з метою надання можливості 

засобам масової інформації всебічно та об’єктивно висвітлювати 

інформацію про діяльність Слобожанської селищної ради. 

2. Акредитація здійснюється шляхом реєстрації на підставі офіційного 

подання засобу масової інформації на ім’я селищного голови з 

пред’явленням ними документів, що підтверджують їх професійний фах. 

Заявка на Акредитацію подається на офіційному бланку редакції ЗМІ і 

засвідчується підписом головного редактора ЗМІ. Разом  із  заявкою 

надається копія свідоцтва про Державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії 

на мовлення, відео мовлення. 

Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості: 

• повне найменування ЗМІ; 

• його засновників або видавців; 

• тираж, періодичність; 

• юридичну та електронну  адресу редакції ЗМІ; 

• прізвище, ім’я по батькові головного редактора (директора), номери 

телефонів, факсів. 

Пакет документів розглядається Комісією при виконкомі Слобожанської 

селищної ради впродовж 15 днів, з дня його надання до селищної ради. За 

даними висновку Комісії представникам засобів масової інформації 

протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається лист з результатами 

рішення комісії. 

3. Права та обов’язки Слобожанської селищної ради. 

3.1.Селищна рада сприяє створенню умов для здійснення професійної 

діяльності  акредитованим ЗМІ. 

 

4. Права та обов’язки акредитованих ЗМІ. 

4.1.Представники акредитованих ЗМІ зобов’язані: 

• Представники акредитованих ЗМІ мають право на засіданнях сесій, 

постійних депутатських комісіях використовувати технічні засоби 

відповідно наданих ліцензій; 

• Здійснювати свою діяльність з урахуванням внутрішнього трудового 

розпорядку селищної ради; 

• Не втручатися у проведення заходів на яких вони присутні. 



5. Припинення акредитації. 

5.1. Акредитація припиняється у разі: 

• надання відповідної заяви від представника акредитованого ЗМІ; 

• неодноразового грубого порушення представниками акредитованого 

ЗМІ обов’язків визначених пунктом 4.1. даного Порядку; 

• припинення діяльності засобу масової інформації; 

• закінчення строку дії акредитації. 

 

Слобожанський  

селищний голова                                                                 Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Склад Комісії по проведенню Акредитації  

при Слобожанській селищній раді: 

 

Голова комісії – Діхтяр Дмитро Миколайович – Слобожанський селищний 

голова; 

Заступник голови комісії – Куценко Галина Олександрівна – секретар 

селищної ради; 

Секретар комісії – Кривеженко Віра Василівна – начальник відділу 

організаційно-інформаційної роботи Слобожанської селищної ради 

Члени комісії: 

Тимченко Олена Володимирівна – заступник селищного голови; 

Стародубцева Тетяна Олександрівна – депутат Слобожанської селищної 

ради; 

Євченко Євген Станіславович - депутат Слобожанської селищної ради.  

 

 

 

Слобожанський  

селищний голова                                                                 Дмитро ДІХТЯР 
 

 

 

 

 


