
2022-жылдын 09.10 дайындалган Кыргыз
Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин

депутаттарын шайлоону даярдоого жана
ѳткѳрүүгѳ бѳлүнгѳн республикалык бюджеттин

каражаттарынын чыгымдалышы жѳнүндѳ» 
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана
референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук

комиссиясынын отчету



Шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү каржылык камсыз

кылуунун укуктук негиздери

• «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын

жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 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

Мыйзамы (6-гл., 25-бер.)

• Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча

борбордук комиссиясына, аймактык жана участкалык шайлоо

комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн

акча каражаттары боюнча финансылоо, эсеп жүргүзүү жана

отчеттуулук тартиби жөнүндө жобо (КР БШКнын 2020-жылдын 26-

июнундагы № 114 токтому);

• 2016-жылдын 16-майындагы № 59 Кыргыз Республикасынын

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 жылга жана пландык мезгилге республикалык

бюджет жѳнүндѳ КР  Мыйзамында белгиленген шайлоону даярдоого

жана ѳткѳрүүгѳ чыгымдарды Бобордук шайлоо комиссиясы бекиткен

чыгашалардын сметасына ылайык ишке ашырат.   

• Чыгашалардын сметасы шайлоо процессинин бардык деңгээлинде

(БШК, АШК, УШК) шайлоолорду даярдоо жана ѳткѳрүү үчүн зарыл 

болгон чыгашалардын бардык топторун пландаштыруу үчүн иштелип

чыккан КР ченемдик укуктук актыларында белгиленген нормаларды, 

коэффициенттерди, лимиттерди, ставкаларды эске алуу менен түзүлѳт.



КР жергиликтүү кенештерине шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ

чыгашалардын сметасы

Чыгашалардын

аталышы

Бекитилген смета Иш жүзүндѳгү чыгашалар
Пайдаланылбаган каражаттардын

калдыгы

БАРДЫГЫ КР  БШК АШК БАРДЫГЫ КР  БШК АШК БАРДЫГЫ КР БШК АШК

БАРДЫГЫ: 1 341 000 630 400  710 600 1 294 670 584 100 710 570   46 330 46 300 30

Эмгек акы 332 000 0 332 000 332 000 0 332 000

Соцфондго

чегерүүлѳр 57 300 0 57 300 52 270 0 52 270 30 0 30

Кызматтык иш

сапарына чыгымдар
247 100   200 000 47 100   204 800 157 700 47 100 42 300 42 300

Байланыш кызматы 9 000 9 000   0 5 000 5 000 0 4 000 4 000 -

Транспорттук чыгмдар 59 500 0 59 500 59 500 0 59 500 0 0 -

Башка чыгымдар 636 100 421 400 214 700 636 100 421 400 214 700 0 0 0

Учурдагы чарбалык

максаттарга буюм-

тайымдарды жана

материалдарды сатып

алуу

-

АШК саны - 1

АШК мүчѳлѳрүнүн саны - 12

УШК саны-5

УШК мүчѳлѳрүнүн саны-63

УШК ишке тартылган операторлордун саны -5
ИИМ кызматерлери - 12

Маалымат иретинде: 1. Шайлоочуга чыгашалардын суммасы 159,44 сом. (Бардык чыгашалар 1 294,7 сом/шайлоочулардын

санына 8120 адам =159,44 сом).

2. Окутууну өткөрүүгө керектөө, биометрикалык идентификациялоо операторлорунун транспорттук чыгымдары, ошондой

эле АШК жана УШК мүчөлөрү үчүн чыгымдар БШКнын бекитилген чыгашалар сметасына киргизилген. Тийиштүү акча

каражаттары БШКнын жеке эсебинен КР казначылыгынын системасы аркылуу АШКнын жеке эсебине которулат жана андан

ары УШК ортосунда бөлүштүрүлөт.



КОНТРОЛДОО

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

• 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

http://shailoo.gov.kg милдеттүү тартипте жарыяланат.

http://shailoo.gov.kg/

