
Витяг з Положення “о виборах делегатів Курултаю кримськотатарського 

народу” 

 

IV. Висування та реєстрація кандидатів в делегати у багатомандатному 

мажоритарному виборчому окрузі 

Стаття 26. Порядок висування кандидатів у делегати в багатомандатному 

мажоритарному виборчому окрузі, одномандатному виборчому окрузі, що 

включає в себе місто Київ та населені пункти Київської області 

26.1 Кандидат у делегати висувається незалежно від місця реєстрації його 

проживання. 

26.2 Висування кандидатів у делегати в багатомандатних мажоритарних 

виборчих округах, одномандатному виборчому окрузі, що включає в себе 

місто Київ та населені пункти Київської області, здійснюється шляхом 

самовисування. 

Кожен кандидат може бути висунутий лише в одному багатомандатному 

мажоритарному виборчому окрузі або одномандатному виборчому окрузі, що 

включає в себе місто Київ та населені пункти Київської області. 

26.3. Висування кандидатів у багатомандатному мажоритарному виборчому 

окрузі, одномандатному виборчому окрузі, що включає в себе місто Київ та 

населені пункти Київської області починається на другий день з формування 

окружної комісії відповідного багатомандатного мажоритарного виборчого 

округу, одномандатного виборчого округу, що включає в себе місто Київ та 

населені пункти Київської області і завершується не пізніше 35 днів до дня 

голосування в цьому ж окрузі. 

26.4. Претендент у кандидати для обрання делегатом за мажоритарною 

системою подає письмову заяву до окружної виборчої комісії про надання 

йому підписного листа. 

Окружна виборча комісія видає підписні листи в той же день. 

Кожен виборець має право підписатися на підтримку одного або декількох 

претендентів у кандидати в делегати. 

 



26.5. Претендента в кандидати в багатомандатному мажоритарному 

виборчому окрузі, одномандатному виборчому окрузі, що включає в себе 

місто Київ та населені пункти Київської області для реєстрації 

встановлюється строк 7 днів з дня видачі підписного листа, для особистого 

подання ним документів до окружної виборчої комісії 

Стаття 27. Порядок реєстрації кандидатів у делегати в багатомандатному 

мажоритарному виборчому окрузі, одномандатному виборчому окрузі, що 

включає в себе місто Київ та населені пункти Київської області. 

27.1. Реєстрація кандидата в делегати в багатомандатному мажоритарному 

виборчому окрузі, одномандатному виборчому окрузі, що включає в себе 

місто Київ та населені пункти Київської області проводиться протягом 5-ти 

днів з дня отримання документів окружною виборчою комісією. 

27.2. Для реєстрації кандидата в делегати в багатомандатному 

мажоритарному виборчому окрузі, одномандатному виборчому окрузі, що 

включає в себе місто Київ та населені пункти Київської області до окружної 

виборчої комісії подаються такі документи: 

а) заяву про бажання балотуватися кандидатом у делегати Курултаю  

кримськотатарського народу в багатомандатному мажоритарному 

виборчому окрузі, одномандатному виборчому окрузі, що включає в 

себе місто Київ та населені пункти Київської області; 

б) копію паспорта (стор. 1,2); 

в) автобіографію; 

г) текст передвиборної програми з обов'язковим зазначенням 

відношення до рішень Курултаю кримськотатарського народу і 

Меджлісу кримськотатарського народу; 

д) підписні листи з підписами не менше 100 (сто) виборців, зібраними 

на території відповідного округу; 

е) копію квитанції про сплату реєстраційного внеску; 

ж) копії всіх документів повинні бути також представлені в 

електронному вигляді 

 



27.3. Форма підписного листа на підтримку претендента в кандидати у 

делегати затверджується Центральною виборчою комісією. Підписний лист 

повинен містити в собі такі відомості: 

а) прізвище, ім'я, по батькові кандидата; 

б) порядковий номер і дату реєстрації; 

в) прізвище та ім'я виборця, число, місяць і рік його народження; 

г) місце проживання; 

д) особистий підпис виборця. 

Підписні листи видаються претендентам в кандидати окружною виборчою 

комісією, на підписних листах проставляються дата видачі та відповідна 

печатка. 

Одне і те ж особа може збирати підписи лише за одного претендента в 

кандидати. 

Підписний лист завіряється особою, яка збирає підписи, із зазначенням 

прізвища, імені, адреси і номера телефону. 

Окружна виборча комісія перевіряє достовірність підписів. Недійсними 

визнаються встановлені підроблені підписи, а також обманним шляхом 

зібрані підписи, якщо про це в окружну виборчу комісію у письмовій формі 

будуть спрямовані заяви виборців. Якщо із зазначених причин кількість 

підписів, представлених в окружну виборчу комісію, зменшиться кількість 

менша, ніж необхідно для реєстрації, відповідний претендент у кандидати не 

реєструється.  

27.4. Кандидат має право відкликати свою кандидатуру шляхом подання 

заяви до окружної виборчої комісії не пізніше 10 днів до виборів. 

27.5. Добровільний внесок на організацію і проведення виборів у делегати 

Курултаю становить 250 (двісті п'ятдесят) гривень і вноситься до каси 

Центральної виборчої комісії через окружну виборчу комісію, про що йому 

видається квитанція. 

У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації кандидата в делегати, 

добровільний внесок повертається протягом трьох днів з дня прийняття 

такого рішення на вимогу його вніс. 

В інших випадках добровільний внесок поверненню не підлягає. 



Добровільні внески кандидатів у делегати витрачаються на проведення 

виборів. 

27.6. Кожен кандидат після реєстрації в делегати має право подати до 

окружної виборчої комісії список довірених осіб не більше трьох осіб, яким 

протягом семи днів видаються відповідні посвідчення. 


