
Цікаво 
обіймати 
посаду 
в Сієтлі?

Використовуй Демократичні ваучери 
для фінансування своєї кампанії!

Звертайтесь до нас сьогодні аби
отримати індивідуальний тренінг!

Телефон: (206) 727-8855E-mail: democracyvoucher@seattle.gov
www.seattle.gov/democracyvoucher

Місто Сієтл

03 серпня 2021 р.
Попередні вибори

01 липня 2020 р.
Відкриття програми для кандидатів

Кандидати зобов’язуються
дотримуватися правил програми.

17-21 травня 2021 р.
Тиждень реєстрації кандидатів

Усі кандидати мають подати
Заяву про висунення кандидатури

до Виборчої комісії округу Кінг.
04 червня 2021 р.
Останній день долучення 
кандидатів до програми.

02 листопада 2021 р.
Загальні вибори

01 січня 2020 р.
Початок виборчого циклу

09 лютого 2021 р.
Демократичні ваучери надсилаються 
поштою мешканцям Сієтла.

1 Кандидати можуть починати 
збір кваліфікаційних внесків.

Основні етапи

Програма 
демократичних 
ваучерів



Як працює програма?
Комісія Сієтла з питань етики та виборів (Seattle Ethics and Elections Commission, SEEC) 
розповсюджує Демократичні ваучери номіналом по 25$ кожен серед правоздатних 
мешканців Сієтла.

Мешканці передають ваучери кандидатам-учасникам, яких підтримують.

Комісія Сієтла з питань етики та виборів (SEEC) перевіряє ваучери 
та виділяє кошти на кампанію.
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Коротко про Демократичні ваучери

Програма Демократичних ваучерів у 2019 р.:

Фінансування кампаній кандидатів-учасників до 66%.

Отримано 147128$ ваучерів від 38.092 мешканців Сієтла.

Виділено 2454475$ на 35 кампаній.

Який обсяг фінансування виділяється кандидатам?

На вибори 2021 р. виділено 6,8$ для фінансування кампаній кандидатів.

Прийми зобов’язання та стань Кандидатом за Демократичним ваучером.

Пройди кваліфікаційний відбір за програмою аби отримати фінансування.

Збирай Демократичні ваучери від мешканців Сієтла.
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Стань кандидатом!
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$

Заплануй індивідуальний тренінг.

Фінансуй свою кампанію!

$25

Часті запитання

На які посади виділяється фінансування?

Міський голова, міський прокурор та дві посади в міській раді мають право на фінансування 
коштом Демократичних ваучерів.

Які обмеження щодо передвиборчої кампанії для кандидатів, що беруть участь у програмі?

Як проходить кваліфікація кандидатів на долучення до програми?

Кандидати повинні зібрати певну кількість кваліфікаційних внесків і кваліфікаційних 
підписів від мешканців Сієтла аби отримати фінансування.

З чого мені почати?

Звертайся до Програми демократичних ваучерів аби запланувати індивідуальний тренінг!

Міський
голова

Міська рада
(загальноміський

рівень)
Міський прокурор

Попередні вибори

Загальні вибори

400000$ 187500$ 187500$

800000$ 375000$ 375000$


