
Кыргыз Республикасынын шаардык
кеңештеринин (Бишкек ш., Ош ш., Токмок ш.) 

депутаттарын кайра шайлоону уюштурууну
жана ѳткѳрүүнү республикалык бюджеттин

каражаттарынан каржылоо



Шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү камсыз кылуунун
финансылык негиздери

• «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз
Республикасынын 2011-жылдын 14-июлундагы № 98 мыйзамы (1-гл., 14-бер.)

• «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча шайлоо
комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 30-июнундагы № 62 
мыйзамы (6-гл., 25-бер.)

• КР Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясына, аймактык
жана участкалык шайлоо комиссияларына бѳлүнгѳн акча каражаттары боюнча
каржылоонун, эсепке алуунун жана отчеттуулуктун тартиби жѳнүндѳ жобо (КР  
БШКнын 2020-жылдын 26-июнундагы № 114 токтому)

• 2016-жылдын 16-майындагы № 59 КР Бюджеттик кодекси жана Кыргыз
Республикасынын бюджеттик мыйзамдарынын тутумуна кирген башка ченемдик
укуктук актылар

•



Шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү камсыз кылуунун
финансылык негиздери

• Шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ шайлоо комиссияларынын чыгымдары
республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлѳт.

• Шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгымдарды Борбордук
шайлоо комиссиясы бекиткен чыгашалардын сметасына ылайык,  жылга республикалык
бюджет жана пландык мезгил жѳнүндѳ КР мыйзамына жараша ишке ашырат.  

• Чыгашалардын сметасы шайлоо процессинин бардык деңгээлинде (БШК, АШК, УШК) 
шайлоону даярдоо жана ѳткѳрүү үчүн зарыл болгон чыгашалардын бардык топторун
пландаштыруу үчүн иштелип чыккан КР ЧУАда белгиленген нормаларды, коэффиценттерди, 
лимиттерди, ставкаларды эске алуу менен түзүлѳт.



Шайлоо комиссияларынын чыгашаларынын
сметасы

Эконом. 
классиф.
денгээли

Беренелердин аталыштары
Бардык

чыгашалар
КР  БШК

Облустар боюнча АШК

Бишкек ш., Ош ш., Токмок ш.

2111 Эмгек акы 17 396 760   3 443 760   9 600 000   3 398 000   955 000   

2121 КР Сфга чегеруу 17,25% 3 000 799   593 999   1 656 000   586 100   164 700   

2211
Кызматтык чыгуулардын
чыгымдары

644 400   600 000   - 41 700   2 700   

2212 Байланыш кызматы 900 000   900 000   - - -

2213 Ижара акысы - - - -

2214 Транспорт чыгымдары 1 242 000   390 000   592 000   205 000   55 000   

2215 Башка чыгашалар 20 808 600   9 500 000   8 257 500   2 384 600   666 500   

2222
Учурдагы чарбалык иштер үчүн
буюм-тайымдарды жана
материалдарды сатып алуулар

4 420 000   4 420 000   - - -

Жыйынтыгы:
48 412 559   19 847 759   20 105 500   6 615 400   1 843 900   



Иш жүзүндѳ чыгымдалган акча каражаттары
Бѳлүнгѳнү 48 344,0

БАРДЫК ЧЫГЫМДАЛГАНДАР, анын ичинде:
-БШКнын чыгымдары
-АШКнын чыгымдары

42 991,2
13 086,5
29 904,7

ПАЙДАЛАНЫЛБАГАН БЮДЖЕТТИК КАРАЖАТТАРДЫЕН КАЛДЫГЫ 
(ҮНӨМДӨЛГӨНҮ)
Эскертуу: Окууну ѳткѳрүүнүн муктаждыгы, биометрикалык идентификациялоонун, АЭУнун
опреаторлорунун, ошондой эле  АШК жана УШК мүчѳлѳрүнүн транспорттук чыгымдары
БШКнын бекилген чыгашалар сметасына киргизилген. Тийиштүү акча каражаттары КР 
казыначылыгы аркылуу БШКнын ѳздүк эсебинен АШКнын ѳздүк эсебине которулат, андан

ары УШКнын ортосунда бѳлүштүрүлѳт. 

5 352,8

Маалымат:



Чыгашалардын сметасын даярдоо: Негизги
багыттар

• Тѳмѳндѳгү сандык маалыматтарды эске алуу менен эсептелинген:

- АШК саны – 3, АШК мүчѳлѳрүнүн саны – 36 адам, 

- УШК саны – 326, УШК мүчѳлѳрүнүн саны – 4478 адам, 

- АЭУ ишке тартылган операторлорунун саны – 465 адам,

- шайлоо алдындагы күнү, ошондой эле шайлоо күнү коопсуздукту жана тартипти
камсыз кылуу үчүн тартылган ИИМ кызматкерлери - 658 адам.

Маалымат иретинде: Сметага шайлоо комиссияларынын (АШК, УШК) мүчѳлѳрүн сыйлоонун суммасы
киргизилген, алар айына 2,0-3,0 миң сомду түзѳт (бир шайлоо комиссиясында, эреже катары, 
комиссиянын 12-14 мүчѳсү иштейт), автоматтык эсептѳѳ уранларынын (АЭУ) операторлору, 
ошондой эле ИИМ суткалык кызматкерлери үчүн. 

Справочно: В смету включены суммы вознаграждений членам избирательных комиссий 
(ТИК, УИК), которые составляют 2,0-3,0 тысячи сомов в месяц  (в одной избирательной 
комиссии, как правило, работает 12-14 членов комиссий), для операторов а



МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР 

• Бардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларынын иштерин камсыз кылуу үчүн, анын
ичинде шайлоолорду даярдоо жана ѳткѳрүү мезгилинде, мамлекеттик сатып алуулар
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жѳнүндѳ Мыйзамынын
талаптарына ылайык ишке ашырылган;

• Мѳѳнѳтүнүн мурда шайлоолорду кошпогондо, мамлекеттик сатып алуулар
борборлоштурулган тартипте (БШКнын деңгээлинде) ишке ашырылат

• БШК бардык логистикалык операцияларды жана бардык тийиштүү финансылык
документтерди жол-жоболоштурууну жүргүзүүнү, АШК ортосунда сатып алынган
жабдууларды жана ТМЦны бѳлүштүрүүнү борборлоштурулган түрдѳ жүргүзѳт, АШК 
ѳз кезегинде аларды УШК ортосунда бѳлүштүрѳт.



КОНТРОЛДОО

• Республикалык бюджеттен бѳлүнгѳн акча каражаттарын максаттуу
чыгымдоону кѳзѳмѳлдѳѳ үчүн шайлоо комиссиялары шайлоону
даярдоодо жана ѳткѳрүүдѳ БШКнын алдында кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү
тобун (КТТ) түзѳт

• КТТНЫН уюштуруу жана иштѳѳ тартибин БШК белгилейт (БШКнын
алдында кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобунун иши жѳнүдѳ жобо БШКнын
2017-жылдын 14-июнундагы № 157 токтому менен бектилген)



Шайлоолорду ѳткѳрүүдѳ чыгашалардын сметасын түзүүнүн
жана аткарылышынын ачык-айкындыгы

Шайлоону даярдоодо жана ѳткѳрүүдѳ
бекитилген чыгашалардын сметасы, 
ошондой эле республикалык бюджеттин
каражаттарын чыгымдоо жѳнүндѳ
финасылык отчет мыйзамдарда
белгиленген мѳѳнѳттѳ Борбордук шайлоо
комиссиясынын расмий сайтына
милдеттүү тартипте жарыяланат.

http://shailoo.gov.kg


