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Референдумду даярдоону жана ѳткѳрүүнү
финансылык камсыз кылуунун укуктук негиздери

• «Референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү)  дайындоо жѳнүндѳ» 
кыргыз Республикасынын Мыйзамы

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

• Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча 
борбордук комисиясына, аймактык жана участкалык шайлоо 
комисияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттары 
боюнча финансылоо, эсеп жүргүзүү жана отчеттуулук тартиби жөнүндө 
жобо (КР БШК 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



Референдумду даярдоону жана ѳткѳрүүнү камсыз
кылуунун финансылык негиздери

• Референдумду даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ шайлоо комиссияларынын
чыгымдарды Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен чыгашалардын
сметасына ылайык республикалык бюджеттин каражаттарынын
эсебинен ишке ашырат.

• Чыгашалардын сметасы КР ченемдик укуктук актыларында белгиленген
нормаларды, коэффициенттерди, лимиттерди, ставкаларды эске алуу
менен түзүлѳт, алар шайлоо процессинин бардык деңгээлинде (БШК, 
АШК, УШК) шайлоолорду даярдоо жана ѳткѳрүү үчүн зарыл болгон
чыгашалардын бардык топторун пландаштыруу үчүн иштелип чыккан.



Референдумду даярдоону жана ѳткѳрүүнү камсыз
кылуунун финансылык негиздери

• Референдум жѳнүндѳ мыйзамдарды ѳркүндѳтүү, илимий-изилдѳѳ,
маалыматтык, билим берүү программаларын, шайлоочулардын,
референдумдун катышуучуларынын укуктук маданиятын кѳтѳрүү,
ошондой эле референдумдарды техникалык даярдоо боюнча
программаларды каржылоону кошпогондо, чет мамлекеттердин, чет
өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана
ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын
бөлүмдөрүнүн жана өкүлчүлүктөрүнүн, чет өлкөлүк жарандардын,
Кыргыз Республикасында катталган эл аралык уюмдардын,
катышуучусу чет өлкөлүк юридикалык жактар жана жарандар болуп
саналган эл аралык уюмдардын референдумдарды каржылоосуна
тыюу салынат.



Референдумду уюштурууга жана ѳткѳрүүгѳ шайлоо комиссияларынын
чыгашаларынын сметасы (бириктирилгени, миң сомдо)

Эконом 

классиф

денгээли

Беренин аталышы
Бардык

чыгашалар
КЕР  БШК

Облустар

боюнча

(АШК/УШК)

КР ТИМ

2111 Эмгек акы 5 758 660 - 5 585 000 173 660

2121 Соцфондго чегеруу 17,25% 848 740  - 822 400
26 340

2211
Кызматтык иш сапарларынын

чыгашалары
11 545 600 1 500 000 45 600

10 000 000 

2212 Байланыш кызматы 900 000 500 000   - 400 000

2213 Ижара акысы - - -

2214 Транспорттук чыгашалар 1 300 000   1 000 000   - 300 000

2215 Башка чыгашалар 31 289 300 26 131 900 4 557 400 600 000

2222

Учурдагы чарба иштери үчүн
буюм-тайымдарды, 
материалдарды сатып алуу

4 000 000   3 500 000   -

500 000

Итого:
55 642 300  32 631 900 11 010 400

12 000 000



КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕФЕРЕНДУМУН ДАЯРДООГО ЖАНА 
ӨТКӨРҮҮГӨ ИШ ЖҮЗҮНДӨ ЧЫГЫМДАЛГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫ

БӨЛҮНГӨНҮ 43 642,3

БАРДЫК ЧЫГЫМДАЛГАНЫ, анын ичинде:

- БШК чыгымдары

- АШК чыгымдары

30 453,3

18 238,5

12 214,8

ПАЙДАЛАНЫЛБАГАН БЮДЖЕТТИК КАРАЖАТТАРДЫН 
КАЛДЫГЫ  (ҮНӨМДӨЛГӨНҮ)

Маалымат иретинде:

 55 642,3 мин сом суммасынан 2021-жылы референдумду

даярдоого – чыгашаларга каралганы:

 КР БШК 43,6 млн. сом, 

 КР ТИМ – 12 млн. сом. 

 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.

13 189,0



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;

• 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

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



ЧЫГШАЛАР СМЕТАСЫНЫН КАССАЛЫК 
АТКАРЫЛЫШЫ

• Чыгашалар сметасынын кассалык аткарылышы
белгиленген казначылыктын жол-жоболорунун негизинде
КР ФМ Борбордук казначылыгынын бирдиктүү казналык
эсебинде ишке ашырылат. Акча каражаттары
референдумдун датасы дайындалган күндѳн тартып он
календардык күндѳн кеч эмес БШКнын жеке эсебине
которулат жана шайлоо комиссияларынын ортосунда
бѳлүштүрүлѳт.

• Бюджеттин кассалык аткарылышынын эсеби жана аны
кѳзѳмѳлдѳѳ документтердин электрондук формасын жана
электрондук санариптик кол тамганы пайдалануу менен
реалдуу убакыт режиминде Казначылыктын
автоматташтырылган системасында ишке ашырылат



Шайлоолордо чыгашалардын сметасын түзүүнүн жана
аткарылышынын ачык-айкындыгы

• Рефрендумду 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


