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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 
1.1. Правила проведення виборів Правління Громадської організації “Українська 
кіноакадемія” (далі також – Правління) сформовано спираючись на Положення про 
Правління Громадської організації “Українська кіноакадемія” (далі також – Кіноакадемія). 
 
1.2. Правила проведення виборів членів Наглядової Ради Громадської організації 
“Українська кіноакадемія” (далі також – Наглядова Рада) сформовано спираючись на 
Положення про Наглядову Раду Громадської організації “Українська кіноакадемія”. 
 

ІІ. ВИБОРИ ПРАВЛІННЯ КІНОАКАДЕМІЇ 

2.1. Терміни прийому заявок на вибори Правління та голосування за Правління 
визначаються та затверджуються Виконавчим директором Кіноакадемії. 
 
2.2. Приймання заявок на вибори до Правління відбудеться з 15:00 (за київським часом) 1 
грудня до 15:00 (за київським часом) 8 грудня 2022 року шляхом заповнення кандидатами 
відповідної форми на офіційному сайті Кіноакадемії – uafilmacademy.org 
 
2.3. Голосування за Правління Кіноакадемії пройде онлайн на офіційному сайті 
Кіноакадемії – uafilmacademy.org в один етап з 15:00 (за київським часом) 9 грудня до 15:00 
(за київським часом) 23 грудня 2022 року. 
 
2.4. Про старт прийому заявок на вибори та про старт голосування членів Кіноакадемії  
повідомляють електронними листами, що надсилаються на зареєстровані емейли 
кіноакадеміків. 
 
2.5. Кандидатом на вибори до Правління може стати будь-який член Кіноакадемії, подавши 
відповідну заявку. 
 
2.6. Кандидат може подати свою кандидатуру лише до Правління або лише до Наглядової 
Ради. 
 
2.7. Кількість осіб, які можуть подати свою кандидатуру на голосування, – не обмежена.  
 
2.8. Голосувати за кандидатів можуть лише члени Кіноакадемії. Члени Кіноакадемії 
голосують 1 (один) раз за 1 (одного), 2 (двох) або 3 (трьох) кандидатів. 
 
2.9. Кандидати можуть віддати голос за свою кандидатуру.  
 
2.10. У зв’язку з воєнним станом, рішення приймається простою більшістю голосів 
кіноакадеміків, які взяли участь в голосуванні. 
 
2.11. У випадку однакової кількості голосів, що віддані за кандидатів на «межі відсікання» 
(місця 12–13), рішення приймає Наглядова Рада у складі постійних членів. 
 
2.12. Результати виборів буде оголошено протягом 1 (одного) тижня з моменту закінчення 
голосування, тобто, не пізніше 30 грудня 2022 року.  
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2.13. Склад Правління Кіноакадемії буде визначено за  найбільшою кількістю голосів, що 
отримають кандидати. 
12 (дванадцять) кандидатів, що наберуть найбільшу кількість голосів, автоматично увійдуть 
до складу правління. Ще 3 членів Правління призначає Наглядова Рада на закритому 
засіданні. 
 
2.14. Результати виборів можуть бути оскаржені протягом 1 (одного) тижня з моменту 
оголошення результатів. Заявка на оскарження має бути надіслана на e-mail Виконавчого 
директора (a.machukh@uafilmacademy.org) та буде розглянута діючим складом Наглядової 
Ради.   

 
ІІІ. ВИБОРИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 
3.1. Терміни прийому заявок на вибори членів Наглядової Ради та голосування за членів 
Наглядової Ради визначаються та затверджуються Виконавчим директором Кіноакадемії. 
 
3.2. Приймання заявок на вибори до членів Наглядової Ради відбудеться з 15:00 (за 
київським часом) 1 грудня до 15:00 (за київським часом) 8 грудня 2022 року шляхом 
заповнення кандидатами відповідної форми на офіційному сайті Кіноакадемії - 
uafilmacademy.org 
 
3.3. Голосування за членів Наглядової Ради Кіноакадемії пройде онлайн на офіційному 
сайті Кіноакадемії – uafilmacademy.org в один етап з 15:00 (за київським часом) 9-го грудня 
до 15:00 (за київським часом) 23 грудня 2022 року. 
 
3.4. Про старт прийому заявок на вибори та про старт голосування членів Кіноакадемії 
повідомляють електронними листами, що надсилаються на зареєстровані емейли 
кіноакадеміків. 
 
3.5. Кандидатом на вибори до Наглядової Ради може стати будь-який член Кіноакадемії або 
інша зацікавлена особа, якщо її кандидатуру на участь у виборах буде погоджено діючим 
складом Наглядової Ради. 
Особи, що не є членами Кіноакадемії мають надіслати свою біографію та мотиваційний 
лист, підготовлений у вільній формі на e-mail Виконавчого директора 
(a.machukh@uafilmacademy.org) не пізніше 15:00 (за київським часом) 7 грудня 2022 року. 
 
3.6. Кандидат може подати свою кандидатуру лише до Правління або лише до Наглядової 
Ради. 
 
3.7. Кількість осіб, які можуть подати свою кандидатуру на голосування, – не обмежена.  
 
3.8. Голосувати за кандидатів можуть лише члени Кіноакадемії. Члени кіноакадемії 
голосують 1 (один) раз за 1 (одного) кандидата. 
 
3.9. Кандидати можуть віддати голос за свою кандидатуру.  
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3.10. У зв’язку з воєнним станом, рішення приймається простою більшістю голосів 
кіноакадеміків, які взяли участь в голосуванні. 
 
3.11.  У випадку однакової кількості голосів, що віддані за кандидатів на «межі відсікання» 
(місця 2–3), рішення приймає Наглядова Рада у складі постійних членів. 
 
3.12. Результати виборів буде оголошено протягом 1 (одного) тижня з моменту закінчення 
голосування, тобто, не пізніше 30 грудня 2022 року.  
 
3.13. Склад Змінних членів Наглядової Ради Кіноакадемії буде визначено за найбільшою 
кількістю голосів, що отримають кандидати.  
2 (два) кандидати, що наберуть найбільшу кількість голосів, автоматично увійдуть до 
складу Наглядової Ради Кіноакадемії. 
 
3.14. Результати виборів можуть бути оскаржені протягом 1 (одного) тижня з моменту 
оголошення результатів. Заявка на оскарження має бути надіслана на e-mail Виконавчого 
директора (a.machukh@uafilmacademy.org) та буде розглянута діючим складом Наглядової 
Ради.   
 


