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ПОЛОЖЕННЯ 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 
від r;/{)JШl&!l ~ 
N!! '11J-а-~г 

Про порядок акредитації засобів масової інформації 

при Броварській міській раді V скликання 

1.Загальніположення 

Положення складено у відповідності до вимог Законів Украіни "Про 
інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", 
"Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого врядування в Україні засобами масової інформації" і визначає 
порядок взаємодії Броварської міської ради та представників засобів масової 
інформації ( надалі ЗМІ). 

2. Порядок акредитації та взаємодії Броварської міської ради з ЗМІ 

2.1. для акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ при 
Броварській міській раді у апарат Броварської міської ради подаються 
наступні документи: 

- офіційне подання ЗМІ до Броварської міської ради з проханням про 

акредитацію; 

- копія статуту ЗМІ; 

_ копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ; 

_ заява журналіста і технічного працівника з пред'явленням ними 
відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах . або 
рекомендації професійного об'єднання журналістів. 

2.2. Від одного ЗМІ може бути акредитовано не більше 2-х 
представників. 

2.3. ·Подані документі попереднє розглядаються ~a засіданні постійної 
комісії з питаНь регламенту, депутатської етики, діяльності засобів масової 
інформації та ко~оJПO за B~OH~ p'~eнь ~iCЬKOЇ ради, яка приймає 
відповідне рішення І доводить иого до сеСІІ МІСЬКОІ ради. 



... " 

.. 2.4.РішенНJI .~o акредитацію ЗМІ при Броварській міській раді 
приимається на сеСll Броварської міської ради. 

2.5. Роботу з організаційного забезпеченНJI акредитації здійснює апарат 
Броварської міської ради за рішенням сесії Броварської міської ради. 

2.6 Порядок допуску журналістів і технічних працівників до 
приміщення Броварської міської ради, доступу до інформації та документів 
визначається чинним законодавством України з ypaxyBaнНJIM загального 

режиму роботи Броварської міської ради і виконкому. Про цей Порядок 
заздалегідь повідомляється акредитованим журналістам і технічним 
працівникам у апараті Броварської міської ради, їм видається акредитаційна 
картка. 

2.7. Документом, який підтверджує акредитацію, є акредитаційна 
картка встановленого зразка (додається). Акредитаційна картка одночасно 

служить посвідченням на право входу до приміщення Броварської міської 
ради. 

2.8. Акредитованим при Броварській міській раді ЗМІ надаються умови 
найбільшого сприяння у висвітленні діяльності Броварської міської ради. 

2.9. Апарат Броварської міської ради готує інформаційні матеріали та 
документи, прийняті Броварською міською радою, для представників ЗМІ за 
їх попереднім письмовим замовленням, сприяє акредитованим журналістам у 
здійсненні їх професійної діяльності, попереджає про проведення пленарних 
засідань, нарад та інших заходів. В день пленарного засідання міської ради 
представники ЗМІ отримують від працівників апарату Броварської міської 
ради порядок денний пленарного засідання. 

2.10. Акредитовані представники ЗМІ можуть бути присутніми на 
пленарних засіданнях Броварської міської ради, засіданнях виконкому. 

2.11. Порядок доступу представників ЗШ дО інформації, документів і 
технічних засобів Броварської міської ради визначається законодавством 
України, Регламентом Броварської міської ради V СКJIИI(aннJI. 

3. ПрипинеННJI акредитаціі 

3.1. у разі перевищення журналістом своїх прав і невиконанНJI 
обов'язків регламентованих ст. 26 Закону України "Про друковані засоби 

, ) у ... " 3 З У оо "П масової інформації (пр~су в ~aun та ст... акону краІНИ . ро ~орядок 
висвітлення діяльНОСТІ органш державНОІ влади та органІВ МІсцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації", його акредитація 

може бути припинена. 



з .2. Ініціювати процедуру припивенНSI акредитації ЗМІ мають право 
депутат Броварської міської ради, постійна депутатська комісія або 
депутатська фракція. для цього вони повинні подати у апарат міської ради 
письмову заяву з перерахуванням підстав для такого рішення. 

з.з. Подані документі попереднє розглядаються на засіданні постійної 
комісії з питань регламенту, депугатської етики, діяльності засобів масової 
інформації та контролю за виконанням рішень міської ради, яка приймає 
відповідне рішення і доводить його до сесії міської ради. 

з .4.Рішення про припинення акредитації ЗМІ при Броварській міській 
раді приймається на сесії Броварської міської ради. 

З.5. Рішення про припинення акредитації ЗМІ при Броварській міській 
раді вручається працівником апарату Броварської міської ради журналісту чи 
технічному працівнику ЗМІ, і таке ж одночасно надсилається до редакції 
ЗМІ, який вони представляють. 

З.6. Журналіст, технічний працівник ЗМІ може оскаржити це рішення 
Броварської міської ради згідно з чинним законодавством. 

Міський голова В.О.Антоненко 
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АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА 

Назва видання -------------------------------
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Акредитований 
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