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                    1-тиркеме. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН МҮЧӨЛӨРҮНҮН ТИЗМЕСИ 
 

 

 

 

Фамилиясы, аты, 

атасынын аты 

Шайлоо 

комиссиясындагы 

кызмат орду 

Негизги иштеген жери, 

кызмат орду  

Туулган 

жылы 

Билими Ким көрсөткөн, 

кайсы саясий 

партиядан 

Байланыш 

телефондору 
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 2-тиркеме. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

_______________________________________   аймактык шайлоо комиссиясынын кириш документтерин 
 

КАТТОО ЖУРНАЛЫ 
 

 
Каттоо номуру 

жана келип 

түшкөн 

датасы 

 

Документтин кыскача мазмуну 

 

Резолюция, 

документ кимге өткөрүп 
берилди 

 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Аткарууга 

жооптуу 

адамдын 

кол 

тамгасы 

Документтин 

аткарылышы 

жөнүндө 

маалыматтар 
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                                                                                                                  3-тиркеме. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 

______________________________________  аймактык шайлоо комиссиясынын чыгыш документтерин  
 

 

КАТТОО ЖУРНАЛЫ 

 

Чыгыш 

номуру жана 

датасы 

 

Документтин кыскача мазмуну 

 

Аткаруучу 

 

Документ кимге жиберилди 
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 4-тиркеме. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

_______________________________________аймактык шайлоо комиссиясы 

Шайлоо мыйзамдарын бузуулар боюнча аймактык шайлоо комиссиясына келип түшкөн даттанууларды (арыздарды) 

эсепке алуу  

реестри 

 

 
 

№ 

Даттануу 

(арыз), 

кайрылуу 

келип 

түшкөн дата 

жана убакыт 

 

Арыз ээсинин Ф.А.А. 

 

Арыз ээсинин жашаган 

дареги, телефону 

 
Даттануунун 

(арыздын), 

кайрылуунун мазмуну 

Дата жана убакыт  

Документтин 

аткарылышы 

жөнүндө 

белги 

Даттануунун 

каралышы 

(УШКнын 

     
№  чечими) 

Жооптун арыз 

ээсине 

жиберилиши, 

чыг. №____ 

        

        

        

        

        

        

        
 

Аймактык шайлоо 
комиссиясынын төрагасы 

________________________ 
                               (кол тамга)        

Аймактык шайлоо 
комиссиясынын катчысы 

____________________________________________________________________________ 

(кол тамга) 

М.О. 

                                     

 _____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.А.А.) 

                                     

 

  (Ф.А.А.)  
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 5-тиркеме. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

Партиялардын ишенимдүү адамдарын, шайлоо комиссиялардагы өкүлдөрүн жана талапкерлерден, саясий партиялардан, 

коммерциялык эмес уюмдардан келген байкоочуларды жана ЖМК өкүлдөрүн  

каттоо журналы 
 

 

Каттоо  

жана дата 

 

Кимден келген 

 

Кыскача мазмуну 

 

Жолдомо 

Каттоо жүргүзгөн 

адамдын кол 

тамгасы 
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 6-тиркеме. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

Шайлоочулардын укуктарын бузуу фактылары жөнүндө  

реестр 
 

Датасы: « » 20 ж. 

Аймактык шайлоо комиссиянын аталышы:   

Шайлоо участогунун дареги жана №:   
 

 

 

 

 
 

к/и 

 

 

 
Шайлоочулард

ын 

укуктуранын 

бузуу 

фактысы, 

анын 
катталган 

убактысы 

 

 

 

 

Шайлоочунун ФАА 

Шайлоочулардын укуктуранын бузуу фактысынын 

себептери 
 

 

 

 
Шайлоочу 

нун колу 

 
УШКнын 

маалымат 

базасында 

жок 

 
УШК ID- 

картадагы 

дарекке дал 

келбейт 

 
 

Паспорттун 

MRZ-зонасы 

окулган эмес 

Чек басып 

чыгарылган эмес 

(шайлоочу 

идентификацияло 
одон өткөн) 

 
 

Шайлоочу 

кагаз 

тизмеде жок 

 

Паспорт 

1974 г. / 

1994 г. 

үлгүсүндө 

          

          

          

          

 
УШКнын Төрагасынын колу   

(колу) (Ф.А.А.) 
УШКнын катчысынын колу   
М.П. (колу) (Ф.А.А.) 



М.О. 
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 7-тиркеме.  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН 
ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 

Аймактык шайлоо комиссиясы КР жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо 

добуш берүү үчүн шайлоо бюллетендерин БШКдан кабыл алгандыгы тууралуу  

 АКТ 

20 ж. « »   
(акт түзүлгөн дата) 

Кыргыз  Республикасынын  жергиликтүү  кеңештеринин  депутаттарын  шайлоо боюнча

 аймактык шайлоо комиссиясы 
(аталышы) 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын  30-бер.  ылайык  төмөндөгүдөй санда шайлоо бюллетендерин алды: 

 

а) кыргыз тилинде даана. 
(сан санарип жана сөз менен жазылат) 

б) орус тилинде   даана. 
(сан санарип жана сөз менен жазылат) 

Шайлоочулардын тизмесине жараша бардыгы даана 
(сан санарип жана сөз менен жазылат) 

 

Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 

    
(комиссия мүчөлөрүнүн фамилия, инициал жана статусу көрсөтүлөт) 

 _  
(комиссия мүчөлөрүнүн фамилия, инициал жана статусу көрсөтүлөт) 

 

 Талапкерлердин, ЖМКлардын өкүлдөрү жана байкоочулар:   
                                           (фамилия жана инициал) 

Өткөрүп берди: 

Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү 
 

 
 

  

М.О. 
(кол тамга) (кол тамга) 

 

Кабыл алды: 

Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы 
 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
 

АШК мүчөлөрү:       

(Ф.А.А.) (кол тамга) 

 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
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 8-тиркеме. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

КР жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо добуш берүү үчүн шайлоо 

бюллетендерин УШКга өткөрүп берүү боюнча  

 АКТ 

 

20 ж. « »   
(акт түзүлгөн дата) 

Кыргыз  Республикасынын  жергиликтүү  кеңештеринин  депутаттарын  шайлоо боюнча

 аймактык шайлоо комиссиясы 
(аталышы) 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын  30-бер.  ылайык   шайлоо участогунун участкалык шайлоо 

комиссиясына төмөндөгүдөй санда шайлоо бюллетендерин өткөрүп берди: 

 

а) кыргыз тилинде ____________даана. 
(сан санарип жана сөз менен жазылат) 

б) орус тилинде   ___________даана. 
(сан санарип жана сөз менен жазылат) 

Шайлоочулардын тизмесине жараша бардыгы ___даана 
(сан санарип жана сөз менен жазылат) 

 

№ _ _шайлоо участогунун участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү: 

   ______________ 
(комиссия мүчөлөрүнүн фамилия, инициалжана статусу көрсөтүлөт) 

 Талапкерлердин өкүлдөрү:  ______ 
(фамилия жана инициал көрсөтүлөт) 

Өткөрүп берди: 

 ________________________________________аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы 
(комиссиянын аталышы) 

 

 

 
 

  

М.О. 
(Ф.А.А) (кол тамга) 

 

Кабыл алды: 

 шайлоо участкасынын 
Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы 

 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 

 
УШК мүчөлөрү:       

(Ф.А.А.) (кол тамга) 

 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
 

(Ф.А.А.) (кол тамга) 
М.О. 
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 9-тиркеме. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

ПРОТОКОЛ  

  Аймактык шайлоо 
комиссиясынын жыйналышынын  

№         ПРОТОКОЛУ 

Катышты: 

Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү   

_______________________________________________________(Ф.А.А.санап көрсөтүлөт); 

Талапкердин, ЖМКлардын өкүлдөрү, байкоочулар 
 
 

  (Ф.А.А. санап 

көрсөтүлөт); Чакырылган адамдар (Ф.А.А., иштеген жери, ээлеген кызмат орду көрсөтүлөт): 
 

 
 

 

КҮН ТАРТИБИ: 

1.   

2.   

1. УГУЛДУ:   

Чыгып сүйлөштү:   

 

 

Чечти:  ____ 

 

 

2. УГУЛДУ:   

 

 

Чечти:  ____ 

 

 

Аймактык шайлоо 

комиссиясынын төрагасы      
 

Аймактык шайлоо (кол тамга) (Ф.А.А.) 

комиссиясынын катчысы    

(кол тамга) 

   

(Ф.А.А.) 

 

М.О. 
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 10-тиркеме. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН 

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 аймактык шайлоо комиссиясынын жыйынтык 

жыйналышынын  
(шаар, район) 

№ протоколу 

 

20____-ж.  «_____» _____________________ 

Катышты: 

АШК 

төрагасы   

Ф.А.А. 

АШК катчысы    

Ф.А.А. 

АШК 

мүчөлөрү  _ 
 

 

 

Талапкерлердин, саясий партиялардын талапкерлеринин, коммерциялык эмес уюмдардын 

өкүлдөрү, шайлоочулар  ________ 
 

 

Байкоочулар   
 

 

 

Күн тартиби: Келип түшкөн арыздар (даттануулар) 

жөнүндө   

Арыз ээсинин Ф.А.А. 

20 -ж. « »_  
 

Төраганын маалыматын угуп, талкуулаган соң, АШК 

Чечти: макул каршы  
 

АШК төрагасы   

АШК катчысы    

АШК мүчөлөрү: 
 

 

 

 

 

 

Кабыл алынган чечимге макул болгон арыз ээлери: 
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   11-тиркеме. 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

№         Шайлоо участогунда добуш берүү үчүн жайдын даярдыгын 

текшерүү жана кабыл алуу   боюнча  

 

МААЛЫМКАТ-АКТ,  

20___-ж., «____»  ____ 
 

Добуш берүү жайы төмөнкү даректе:   
 

(мектеп, окуужай, маданий мекеме ж.б.у.с. административдик имараттар) 
жайгашкан. 

 

Катар 

 

Жайдын абалы жана 

жабдылышы 

Текшерүү жыйынтыктары жөнүндө 

белги 

Эскертүү 

1. Жалпы абалы (канаат., канаат. эмес)  

2. Телефон (телефон номуру)  

3. Жабдылышы:   

столдор (саны)  

отургучтар (саны)  

сейф же темир шкаф (бар)  

Добуш берүү кабиналары (саны)  

Добуш берүү үкөктөрү: 
* АЭУ; 

*орнотулган; 
* көчмө; 

 
(саны) 

(саны) 

 

4. Жасалгасы:   

Имараттагы көрнөк (бар)  

Мамлекеттик Туу (бар)  

Мамлекеттик герб (бар)  

Көрсөткүч жебелер (бар)  

Шайлоочулар үчүн 

маалымат такта 

(ДМЧАлардын 

керектөөлөрүн эске алуу 

менен): ченемдик  укуктук 

адабияттар менен 

камсыздалышы: 

* Кыргыз  

Республикасы нын 

Конституциясы 

* КР жергиликтүү 

кеңештердин депутаттарын 

шайлоо жөнүндө КР 

мыйзамы 

* КР БШКнын токтомдору 

жана усулдук 

материалдары ж.б. 

документтер үчүн 

 

 

 

 

(бар) 

 

(бар) 

 

 

 

(бар) 

 

 

 

(бар) 
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такталар 

5. Камсыздалышы: 

*электрдин 

альтернативалуу  булагы 

 
(бар) 

 

*өрткө каршы коопсуздук (камсыздалган)  

 *шайлоо документтеринин 

жана жабдуулардын 

сакталгандыгы 

 

(камсыздалган) 

 

*жайдын корголушу (камсыздалган)  

Кошумча эшик (бар)  

6. Имаратка келген жол:   

Жарык (бар)  

Көрктөндүрүлүшү (канаат., кан. эмес)  

Көрсөткүч жебелер (бар)  

 

Корутунду:  добуш берүү жайы шайлоо өткөрүүгө 
 

 

(даярдык даражасы көрсөтүлөт) 
 

 

Аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлү Жергиликтүү аткаруу 

бийлигинин өкүлү 
 

 

 

(кол тамга) (Ф.А.А.) (кол тамга) (Ф.А.А.) 

 

 
 шайлоо участкасынын участкалык 

шайлоо комиссиясынын төрагасы 
 

(кол тамга) (Ф.А.А.) 

 

20 -жыл, «_ » _   
(акт түзүлгөн дата) 

 
 

*Маалымкат-акт 2 нуска түзүлөт: 

- бир нуска – аймактык шайлоо комиссиясы үчүн 

- экинчиси – участкалык шайлоо комиссиясы үчүн 
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 12-тиркеме. 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН 

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

Участкалык шайлоо комиссиясынан шайлоо документтерин өткөрүп берүү -кабыл алуу  

« »   
 (акт түзүлгөн дата) 

Биз,  аймактык шайлоо комиссиясынын     
(комиссиянына талышы) 

төрагасы (катчысы) жана мүчөлөрү 
 

(комиссия мүчөлөрүнүн Ф.А.А.) 
 

№ шайлоо участогунун участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасынан 
(катчысынан, мүчөсүнөн) төмөнкү документтерди кабыл алгандыгыбыз тууралуу ушул актыны 

түздүк: 

 Участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүү жыйынтыктары жөнүндөгү 

протоколунун биринчи нускасы жана ага тиркелген документтер (АЭУ жыйынтык 

протоколу, идентификациялоонун нөлдүк жана корутунду отчеттору ж.б.) салынып, 

мөөр басып бекитилген өзүнчө сейф баштыктар. 

 Мөөр басып бекитилген жарактуу шайлоо бюллетендери таңгак; 

 Мөөр басып бекитилген жараксыз шайлоо бюллетендери таңгак; 

 Мөөр басып бекитилген жокко чыгарылган шайлоо бюллетендери таңгак; 

 Добуш берүү жайынан тышкары добуш берүү мүмкүнчүлүгүн сураган шайлоочулардын 
тизмеси, арыздары тиркелип, мөөр басып бекитилген; 

 Шайлоо бюллетендерин жараксыз деп табуу жөнүндө участкалык шайлоо 
комиссиясынын чечимдери; 

 Добуш берүү жайында жана добуш берүү жайынан тышкары добуш берүү үчүн шайлоо 

бюллетендеринин берилиши жөнүндө, пайдаланылбай калган шайлоо бюллетендеринин 

кайтарып берилиши жөнүндө актылар; 

 Шайлоочулар бузган жана пайдаланылбай калган шайлоо бюллетендерин жокко 

чыгаруу жөнүндөгү актылар; 

 Участкалык шайлоо комиссиясына шайлоо мыйзамдарынын бузулгандыгы боюнча 
келип түшкөн даттануулар, арыздар, бул даттануулар менен арыздардын реестри жана 

алар боюнча участкалык шайлоо комиссиясы кабыл алган чечимдер тиркелген; 

 Шайлоочулардын добуш берүүсүндө жана добуштарды эсептөөдө катышкан 

адамдардын тизмеси; 

 Башка документтер (санап көрсөтүлөт). 

Өткөрүп берди: Кабыл алды: 

Участкалык шайлоо Аймактык шайлоо 
Комиссиясынын төрагасы комиссиясынын төрагасы 

(катчысы)  (катчысы)   
 

(кол тамга) (Ф.А.А.) (кол тамга) (Ф.А.А.) 

МО МО 

20 -жыл, «_ »  20 -жыл, «_  »   
Эскертүү: Акт экинускатүзүлөт да, бири аймактык шайлоо комиссиясын өткөрүп берилет, экинчиси 

участкалык шайлоо комиссиясында калат. 
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 13-тиркеме. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН 
ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 

  __________аймактык шайлоо комиссиясы 
(комиссиянын аталышы) 

 

 

Маалыматтык шайлоо тутумуна (МШТ) киргизилген маалыматтардын участкалык 

шайлоо комиссияларынын протоколдорунун биринчи нускаларындагы 

маалыматтарына  дал келиши жөнүндө 

 АКТ 

 

Биз, участкалык шайлоо комиссияларынын төмөндө кол койгон мүчөлөрү, 

участкалык шайлоо комиссияларынын шайлоо участокторунда добуш берүү 

жыйынтыктары тууралуу протоколдорундагы маалыматтардын киргизилишине көзөмөл 

жүргүзгөн топтун мүчөлөрү, тутумдук администратор, МШТга киргизилген 

маалыматтар 

№ _______участкалык шайлоо комиссиясынын добуш берүү жыйынтыктары 

жөнүндөгү протоколунун биринчи нускасынын маалыматтарына дал келиши тууралуу ушул 

актыны түздүк. 
 
 

Кат 

ар 

 

Участк 

а 

номуру 

УШКнын 

протоколду 

жеткирген 

төрагасынын 

(катчысынын, 

мүчөсүнүн) 
Ф.А.А. 

УШКнын 

компьютердик 

басма барак алган 

төрагасынын 

(катчысынын, 

мүчөсүнүн) 
кол 

тамгасы 

Көзөмөл тобунун 

компьютердик 

басма барак берген 

мүчөсүнүн кол 

тамгасы 

Компьютердик 

басма барак 

берилген дата 

Компьютердик 

басма барак 

берилген 

убакыт 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Тутумдук администратор      
(кол тамга) (Ф.А.А.) 

 

Көзөмөл тобунун мүчөлөрү       
(кол тамгалар) (Ф.А.А.) 

 

_     
 

20 -жыл, «_ » _  саат мүнөт . 
 

Эскертүү: реестр участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтарынын 

киргизилишине жараша хронологиялык тартипте толтурулат. 
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 14-тиркеме. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН 

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 

Товардык-материалдык баалуулуктарды өткөрүп берүү жөнүндө  

АКТ    
 

 

Орду   АШК « » 20   -ж. 
 

 КР БШКнын АШКдагы атайын өкүлү 

 

  ----------------------------------участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы 
 

Ф.А.Ж. 
төмөнкү товардык-материалдык баалуулуктарды өткөрүп берүүдө: 

 

№ Материалдардын аталышы Чен бирдиги 
Материалдардын 

саны 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

    

    

    

    

 БАРДЫГЫ:   

 
Өткөрүп берди: 

БШКнын атайын өкүлү 
 

  АШК 
 

 
  

(колу) (Ф.А.Ж.) 

Кабыл алды: 

УШКнын төрагасы 
 

  УШК 
 

 
  

(колу) (Ф.А.Ж.) 
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 15-тиркеме. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН 

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

Шайлоо документациясын өткөрүп берүү-кабыл алуу 

АКТы 

« » 20      -ж 
 

Ушул акты №       -----участкалык шайлоо комиссиясынын (төрагасы, катчысы) 

  __________________АШКга 
(фамилия, инициалдары) (жогору турган комиссиянын аталышы) 

 

  _______________шайлоо 
                    (шайлоонун аталышы) 

 

боюнча шайлоо документациясын 

тиркелген тизмеге ылайык тапшыргандыгы жөнүндө түзүлдү: 
 

Документтердин аталышы (таңгакталган орундун саны) Колу 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

  

  

  

  

  

 

 Тиркеме.: таңгакталып тапшырылган документтердин тизмеги баракта. 
Тапшырды: 

 

  
(колу, датасы) 

 

  
(УШК мүчөсүнүн фамилиясы, инициалдары) 

Кабыл алды: 

 

  
(колу, датасы) 

 

  
(жогору турган комиссиянын мүчөсүнүн фамилиясы, 
инициалдары) 
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 16-тиркеме. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

  аймактык шайлоо комиссиясы 

Белгисиз формадагы шайлоо бюллетендерин таануу жөнүндө  

 АКТ 

 

Биз, аймактык шайлоо комиссиясынын төмөндө 

кол койгон мүчөлөрү, БШКдан алынган шайлоо бюллетендерди саноодо   
  даана белгисиз формадагы 

(саны цифра жана жазуу менен) 

бюллетендер бар экендиги жөнүндө ушул актыны түздүк, б.а. бул бюллетендердин        

мазмуну жана (же)  тиркемеси шайлоо бюллетенинин расмий түрдө бекитилген текстине 

жана формасына ылайык келбейт 

 

 

Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 
 

 

 
(колу) (Ф.А.А.) 

 

 
(колу) (Ф.А.А.) 

 

 

(колу) (Ф.А.А.) 

 

Мында төмөнкү адамдар (байкоочулар, талапкерлердин жана ЖМК өкүлдөрү) катышты: 
 

 

(колу) (Ф.А.А.) 
 

 

(колу) (Ф.А.А.) 
 

 

(колу) (Ф.А.А.) 

 

 

 
Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы 

 

(колу) (Ф.А.А.) 

 

Аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы 
 

  

 

М.О. 

(колу) (Ф.А.А.) 
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 17-тиркеме. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

Шайлоочуларды идентификациялоо боюнча жабдуунун жана автоматтык эсептөөчү урнанын техникалык бузулуусу жөнүндө 

АКТ 

Датасы: « » 20 г. 

Шайлоо участогунун дареги жана :   

МККнын операторунун жана УШКнын мүчөсүнүн ФАЖ   

 
 

 

к/и 

 
Техникалык 

бузулуунун 

убактысы 

Техникалык үзгүлтүктүн баяндалышы (шайлоочу 

биометрикалык тастыктоодон өтө алган эмес, тутумдун 

өчүп калышы же кайрадан жүктөлүшү, чекти басып 

чыгаруу убактысынын создугуп кетиши ж.б.) 

 

 
Техникалык бузулуу болгон 

шарттар 

 

 
Мүмкүн болгон 

себеп 

 

 
Эскертүү 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

Жарандарды идентификациялоо боюнча техникалык кызмат көрсөткөн УШК мүчөсүнүн колу 

    
(колу) (Ф.А.Ж.) 

АЭУну тейлеген УШК мүчөсүнүн колу   
(колу) (Ф.А.Ж.) 

М.О.
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 18-тиркеме. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

  аймактык шайлоо комиссиясы 
 

Добуш берүү жыйынтыгын белгилөө жөнүндө аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун жана башка шайлоо документтеринин 
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнүн берилишин каттоо  

ВЕДОМОСТУ 
 

 

 

 
№ 

 

 

 
Ф.А.А. 

 

Көчүрмө алган адамдын 
статусу (байкоочу, 

талапкердин, ЖМК 
өкүлү ж.б.у.с.) 

 

Алынган шайлоо 
документтеринин 
(көчүрмөлөрдүн) 
аталышы 

 

Нуска саны 
 

Көчүрмөнү 
күбөлөндүргөн 

жана берген, АШК 
төрагасынын 

(катчысынын) кол 
тамгасы 

 

Көчүрмө 
берилген дата 

 

Көчүрмө алган 
адамдын кол 

тамгасы 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Аймактык шайлоо 
комиссиясынын төрагасы   

(кол тамга) (Ф.А.А.) 
Аймактык шайлоо 
комиссиясынын катчысы   

(кол тамга) (Ф.А.А.) 
 

М.О. 
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 19-тиркеме. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 

 аймактык шайлоо комиссиясы 
 

Шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө аймактык шайлоо комиссиясынын протоколдорунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн жана 

башка шайлоо документтерин берүүнү каттоо  

ВЕДОМОСТУ 
№ Ф.А.А. Көчүрмөнү 

алган адамдын 

статусу 

(байкоочу, 

талапкердин, 

ЖМК өкүлү 

ж.б.) 

Алынган шайлоо 

документтеринин 

(көчүрмөлөрүн) 

аталышы 

Нускалардын 

саны 

Көчүрмөнү 

күбөлөндүргөн 

жана берген 

АШКнын 

төрагасынын 

(катчысынын) 

колу 

Көчүрмөнү 

берүү датасы 

Көчүрмөнү 

алган адамдын 

колу 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Аймактык шайлоо 

комиссиясынын төрагасы   

(колу) (Ф.А.Ж.) 

Аймактык шайлоо 

комиссиясынын катчысы   

                   М.О. (колу) (Ф.А.Ж.) 
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              20-тиркеме. 
 

Добуш берүү, шайлоочулардын добушун саноо жана___________________аймактык шайлоо 

комиссиясында добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол түзүү учурунда 

катышкан адамдардын  

РЕЕСТРИ 

 
ирет 

№ 
 
ФАА 

Адамдын 

статусу 

(күбөлүгүнүн 

номуру) 

Жашаган 

жери, 

телефону 

Негизги 

иш орду, 

кызмат 

орду 

 
Ким 

жөнөткөн 

Шайлоо 
участогунда 

иштеген 

убактысы 

Эскертүүлөр Колу 
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_________ 

 

УШК 

 21-тиркеме. 

 
Аймактык шайлоо комиссиясына участкалык шайлоо комиссияларынан шайлоочулардын  

1-форма боюнча келип түшкөн арыздарынын  

 

(2 нускада түзүлөт) 
 

№ УШК Датасы: 20 ж. 
 

 
 

и/с 

Арыз берилген 

дата 
 
Шайлоочунун ЖИН жана 

ФАА 

Арызды 

ШЭБТда 

иштелип 

чыгууну 
статусу 

 

Арыздын ШЭБТда 

иштетилбегенинин 

себеби 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

. 
    

N+1 
    

 
БААРДЫГЫ: 

   

 

Шайлоочулардын ушул тизмесинде N + барак 
 
 

Даярдалды:    

УШК мүчөсүнүн 

ФАА 

 

Датасы 

 

Колу 

Күбөлөндүрүлдү:    

УШК төрагасы 

 

Датасы 

 

Колу 

Кабыл алды: 
 

АШК тутумдук админстраторунун 
ФАА 

                                                   
Датасы 

   
Колу 

 

Иштеп чыгуудан кийин толтурулат: 
 

 

Иштеп чыкты:  
АШК тутумдук 

админстраторунун ФАА 

                                                   
Датас

ы 

   
Колу 

Алды: 
 

АШК мүчөсүнүн ФАА 

                                                   
Датас

ы 

   
Колу 
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 22-тиркеме. 
 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын алдын ала 

тизмеси 
 

« » 20 - жыл 
  

аймактык шайлоо комиссиясы 

 

№ ______шайлоо участогу 
(добуш берүү үчүн участок жайгашкан жердин номери жана дареги) 

 

 

и/н 
Фамилиясы, аты, атасынын аты 

Туулган жылы 

(датасы*) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

*18 жаштагы шайлоочулар үчүн туулган күнү, айы, жылы кѳрсѳтүлѳт 

Шайлоочулардын ушул тизмесинде N + барак 

М.О.    
 

(АШКнын тѳрагасынын ФАА жана колу) 

Беттин    
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  23-тиркеме. 
 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын 

контролдук тизмеси 
 

« » 20 жыл 
 

(аймактык шайлоо комиссиясы) 
 

 

 

к/н 
Фамилиясы, аты, атасынын аты 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 шайлоо 

участогу 
(добуш берүү үчүн участоктун жайгашкан жеринин номери жана дареги 

 

Шайлоочулардын ушул тизмесинде N + барак 
 

М.О.    
 

(АШКнын тѳрагасынын ФАА жана колу) 
 

Беттин  №  
Беттин  №  
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  24-тиркеме. 

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын 

акыркы тизмеси 
 

« » 20 -жыл 
 

 
 

аймактык шайлоо комиссиясы 
 

_______________________________________________шайлоо  участогунун 

(добуш берүү үчүн участоктун номери жана дареги) 
 

 
 

 

к/н 
Фамилиясы, аты, атасынын аты 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 

Шайлоочулардын ушул тизмесинде N + барак 
 

М.О. 
(АШК тѳрагасынын ФАА жана колу) 

Беттин  №  
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 24-1-тиркеме. 

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо шайлоочулардын акыркы тизмеси (кагаз түрүндөгү тизме) 

 

« » 20 -жыл 

 

(аймактык шайлоо комиссиясы) 

  шайлоо участогу 
(участоктун номери, аталышы жана жайгашкан жери) 

 

 
 

к/н 

 
Фамилиясы, аты, атасынын 

аты 

 

Туулган 

жылы 

(датасы*) 

Туруктуу 

жашаган 

жеринин дареги 

(паспорттогу 
белги боюнча) 

 

Паспорттун 

сериясы 

жана номери 

 
Шайлоочунун 

колу 

Участоктук 

шайлоо 

комиссиясынын 

жооптуу 
мүчѳсүнүн колу 

 
Өзгѳчѳ 

белги 

        

        

        

        

        

        

*18 жаштагы шайлоочулар үчүн туулган күнү, айы, жылы 

 

а)-                 б)-                   в)- 
 

( участоктук шайлоо комиссиясынын жоопту мүчѳсүнүн ФАА) (колу) 
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к/н 

 
Фамилиясы, аты, 

атасынын аты 

 

Туулган 

жылы 

(датасы*) 

Туруктуу 

жашаган 

жеринин дареги 
(паспорттогу 

белги боюнча) 

 

Паспорттун 

сериясы 

жана номери 

 
Шайлоочу- 

нун колу 

Участоктук 

шайлоо 

комиссиясынын 

жооптуу 

мүчѳсүнүн колу 

 
Өзгѳчѳ 

белги 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

*18 жаштагы шайлоочулар үчүн туулган күнү, айы, жылы 
 

а)- б)- в)- 
 

 

( участоктук шайлоо комиссиясынын жоопту мүчѳсүнүн ФАА) (колу) 
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к/н 

 
Фамилиясы, аты, атасынын 

аты 

 

Туулган 

жылы 

(датасы*) 

Туруктуу 

жашаган жеринин 

дареги 
(паспорттогу белги 

боюнча) 

Паспортту 

н сериясы 

жана 

номери 

 
Шайлоочу- 

нун колу 

Участоктук 

шайлоо 

комиссиясынын 

жооптуу 

мүчѳсүнүн колу 

 
Өзгѳчѳ 

белги 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

*18 жаштагы шайлоочулар үчүн туулган жылынын күнү, айы, жылы 

 

а)-                 б)-                   в)- 
 

( участоктук шайлоо комиссиясынын жоопту мүчѳсүнүн ФАА) (колу) 

 

Шайлоочулардын ушул тизмесинде N+1 барак 
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- 

- 

- 

 

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! ДОБУШ БЕРҮҮ АЯКТАГАНДАН КИЙИН УЧАСТОКТУК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫ 

ШАЙЛОО УЧАСТОКТОРУ БОЮНЧА ТӨМӨНКҮДӨЙ ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ МААЛЫМАТТАРДЫ 

КИРГИЗҮҮГӨ МИЛДЕТТҮҮ: 
 

а- добуш берүү жайында шайлоо бюллетендерин алган шайлоочулардын саны (добуш берүү үчүн жайдан 

тышкары добуш бергендиги тууралуу белги менен колдорду эсепке албаганда шайлоочулдардын тизмесиндеги 

шайлоочулардын колдорунун саны боюнча белгиленет); 

б- жайдан тышкары добуш берүү үчүн бюллетень алган шайлоочулардын саны (шайлоочулардын 

тизмесиндеги тийиштүү белгилердин саны боюнча белгиленет); 

в- шайлоолорго катышкан шайлоочулардын саны («а» жана «б» суммасы катары шайлоочулардын колунун 

саны боюнча белгиленет); 

Шайлоочулардын добуштарын түздѳн-түз санаардын алдында шайлоочуларды каттоого жооптуу болгон 

участоктук шайлоо комиссиясынын мүчѳлѳрү ар бир барактын аягында жайгашкан «а», «б» жана «в» квадраттарына беттер 

боюнча тийиштүү суммалык маалыматтарды киргизүүгө милдеттүү 

а) - б) - в) – 
 

добуш берүү үчүн жайларда жайдан тышкары добуш берүү шайлоолорго 34атышу 

шайлоо бюллетень алган үчүн бюллетень алган бет боюнча а) жана б) 

шайлоочулардын саны б) боюнча шайлоочулардын саны (беттеги тийиштүү суммасы катары 

добуш берүү үчүн жайдан белгилердин саны боюнча белгиленет) белгиленет 

тышкары добуш бергендиги 

жѳнүндѳ коюлган белги менен 
колдорду эсепке албай шайлоочу- 

лардын колунун саны боюнча 

белгиленет) 
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Ар бир бетке ушул суммалык маалыматтар киргизилгенден кийин шайлоочулардын тизмесине шайлоочуларды 

каттоого жооптуу участоктук шайлоо комиссиясынын мүчѳсү кол коет жана шайлоочулардын тизмеси участоктук 

шайлоо комиссиясынын тѳрагасына берилет. 

Участоктук шайлоо комиссиясынын тѳрагасы жана катчысы шайлоочулардын тизмесинин а), б) жана в) бардык 

беттери боюнча тийиштүү түрдѳ маалыматтарды суммалаштырат жана жыйынтыктоочу маалыматтарды 

шайлоочулардын тизмесинин акыркы бетиндеги «а», «б», «в» квадраттарына киргизет. 
 

 

 

 

Участоктук шайлоо комиссиясынын тѳрагасынын ФАА М.О. Датасы жана колу  

Участоктук шайлоо комиссиясынын катчысынын ФАА М.О. Датасы жана колу  

Аймактык шайлоо комиссиясынын тѳрагасынын ФАА М.О. Датасы жана колу  
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 25-тиркеме. 

Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүдө 

ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын айрым категорияларынын шайлоо 

укуктарын ишке ашырууну камсыздоо жөнүндө Жобого 

2 -тиркеме.. 

УШК   
Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулардын керектөө картасы 

 

 
« » 20 жыл 

Область    

Район    

Калктуу конуш (шаар, айыл)   

Пандустун болушу     
 

 

к/н 

Фамилиясы, 

аты-жөнү 

Жекече 

идентификация 

лык 

номери(ЖИН) 

Туулган датасы 

(күнү, айы, жылы) 
Туруктуу жашаган жеринин 
дареги (паспорттогу каттоосу 

боюнча же шайлоо 

дарегиндеги озгоруулор) 

Майыптуулук тобу 

(I II II топтор) жана 

ден соолугунун 

бузулган түрү 

(угуусу, көрүүсү, 

таяныч-кыймылдуу 

аппаратынын 

функциялары) 

Шайлоочунун 

керектөөлөрү 

(чакыруу 

кнопкасы, 

волонтерлор, 

социалдык такси 

ж.б.) 

1       

2       

3       

4       

 

Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы 

 
 

  
 
 
 

 
 

(Фамилиясы, аты -жөнү)                               (колу тамгасы) 
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- - -- - - 

 26-тиркеме. 

 

Участоктук шайлоо комиссиясы     
 

Шайлоочулардын тизмесине өзгөртүү киргизүү тууралуу арыз (1-форма) 

Мен,   
(фамилиясы, аты, атасынын аты) 

Мени тѳмѳнкү шайлоо дареги боюнча  УШК шайлоочуларынын тизмесине 

киргизип коюңуздарды ѳтүнѳм: 
 

(область, шаар, район, айыл аймагы, калктуу конуш) 
 

(кѳчѳ, үй, батир – бар болсо) 

Ошондой эле мени шайлоолор ѳткѳрүлгѳн учурда туруктуу жашаган жеримдин дареги 

боюнча КР Президентин/ КР ЖК депутаттарын шайлоодо / КР референдумунда 

(керектүүсүнүн алды сызылсын) шайлоочулардын тизмесинен чыгарып коюуңуздарды 

суранам. 
 

(область, шаар, район, айыл аймагы, калктуу конуш) 
 

(кѳчѳ, үй, батир – бар болсо) 

АРЫЗДА КӨРСӨТҮЛГӨН МЕНИН МААЛЫМАТТАРЫМДЫ 

АВТОМАТТАШТЫРЫП ИШТЕП ЧЫГУУГА, ӨТКӨРҮП БЕРҮҮГӨ ЖАНА 

САКТООГО 

МАКУЛМУН. 

Персоналдык номер (ПИН) 

Паспорттун кѳчүрмѳсү берилди, биометрикалык иденттештирүү жүргүзүлдү. 

Телефон:  _ Электрондук почта:     

Дата: « » _   20 ж. Колу:   

Арызды кабыл алган участкалык шайлоо комиссиясынын мүчѳсү тарабынан толтурулат: 

Арызда кѳрсѳтүлгѳн маалыматтар Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту менен 

салыштырылып текшерилди. Биометрикалык иденттештирүү тастыкталды. 

ФАА  Колу   

Арыз кабыл алынган дата: « » 20 ж. 

Тутумда арызды иштеп чыгууга жооптуу тарабынан толтурулат: 

АШК аталышы       

АШКдагы жооптунун колу, ФАА      

Арыз иштелип чыккан дата: « » 20 ж. 

Паспорттун жана биометрикалык иденттештирүү жѳнүндѳ чектин кѳчүрмѳсү жок арыз анык 

эмес! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Кесүү сызыгы - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Урматтуу шайлоочу! 

УШК МО 

Арыз берилген датадан тартып 7 (жети ) күндѳн кеч эмес Сизге арыздын каралуу статусу жѳнүндѳ 

шайлоо комиссиясы тарабынан жооп жѳнѳтүлѳт. 

Тизме (tizme.gov.kg) мамлекеттик порталын кароо менен Сиз шайлоочулардын тизмесине туура 

кошулгандыгыңызга ынансаңыз болот. 

 участкалык шайлоо комиссиясы 

Арызды кабыл алган УШКнын мүчѳсүнүн ФАА жана колу /   

  УШК мүчөсүнүн байланыш номери 
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              27-тиркеме. 

 
 

 

 
 

 

Жергиликтүү кеӊештердин депутаттарын шайлоо 

Ишенимдүү адамдын 

КҮБӨЛҮГҮ N   

Ишенимдүү адам _____________________________________________ 
                         (фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, жашаган жеринин дареги, 

 

____________________________________________________________________________ 
 паспортунун сериясы жана номери) 

 

    ____________________________________________________________берилди 

 

  _____________________________________________________________ 
(шаардык\айылдык кеңештин аталышы) 

 

  __________________________________________депутаттыгына шайлоодо 

 
 

_________________________________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы, талапкердин ф.а.а.) 

 

  _____________ишенимдүү адамы болуп катталган. 

 

 

 
N « » 20 -жыл. МО 

Кыргыз Республикасынын 

аймактык шайлоо комиссиясынын 

төрагасы       

                                        (колу)                                                                              (ФАА) 
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 28-тиркеме. 

 

Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүнөн талапкердин документтерин алуу тууралуу  
 

 маалым кат 
 

Талапкер   ___________________________ 
(талапкердин ФАА) 

 

аймактык шайлоо комиссиясы  _____________________ 
 
 

Бул маалым кат ______________берилди, 
(талапкердин ФАА) 

себеби анын ыйгарым укуктуу өкүлү  
                                                                                                                (ФАА) 

 

 
 

төмөнкү документтер кабыл алынды: 
 

1.   

2.   

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.     

11.   

12.   

 

 

 

 

  баракта. 

 
 

Өткөрдү: _________Кабыл алды:   
                      (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФАА жана колу ) (ФАА жана колу) 
 

« » 20      -жыл 

  саат минут 
 

 

 
(АШК аталышы) (ФАА жана колу) 

аймактык шайлоо комиссиясынын 

төрагасы 
 

АШК МО 
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                                                                                       29-тиркеме. 

 
  аймактык шайлоо комиссиясына 

(АШКнын аталышы) 
 

   шаардык кеңешинин 

(кеңештин аталышы) 

депутаттыгына саясий партиядан талапкерлердин 

тизмесинин курамында корсөтүлгөн    

шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер 
 

 

(фамилиясы,аты-жөнү) 
 

(негизги иштеген жери) 
 

 

(жашаган жеринин дареги) 
 

 

(саясий партиянын аталышы) 
 

 

Кезектүүлүгүн өзгөртүү жөнүндө 

Арыз 

 

Мен,   
(талапкердин фамилиясы,аты-жөнү) 

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 51-беренесине ылайык, талапкер   
(фамилиясы,аты-жөнү) 

менен менин макулдугум боюнча менин кезектүүлүгүмдү  өзгөртүүгө 

макулмун. 
 

 

 
(кол тамгасы) (датасы) 

 

  аймактык шайлоо комиссиясына арызды өткөрүп берүүгө 
 

  ыйгарым укук беремин 

(фамилиясы,аты-жөнү) 
 

 

 

(кол тамгасы) (датасы) 
 

*аймактык шайлоо комиссиясына жеке өзү арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда 

толтурулат, нотариус тарабынан күбөлөндүрүүгө жатат
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               30-тиркеме. 

 

 

_____________________аймактык шайлоо комиссиясына 
(АШКнын аталышы) 

 

   шаардык кеңешинин 

(кеңештин аталышы) 

депутаттыгына саясий партиядан талапкерлердин 

тизмесинин курамында корсөтүлгөн    

шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер 
 

 

(фамилиясы,аты-жөнү) 
 

(негизги иштеген жери) 
 

 

(жашаган жеринин дареги) 
 

 

(саясий партиянын аталышы) 
  

 

Талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө (шаардык кеңеш) 

Арыз 

Мен,   
(талапкердин фамилиясы,аты-жөнү) 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

мыйзамынын 51-беренесине ылайык, мени  шаардык кеңешинин 

депутатыгына (кеңештин аталышы) 

 

Саясий партиядан катталган талапкерлердин 
(саясий партиянын аталышы) 

тизмесинен чыгарууну өтүнөмүн 
 

 

 
(кол тамгасы) (датасы) 

 

 

  аймактык шайлоо комиссиясына арызды өткөрүп берүүгө 
 

  ыйгарым укук беремин 

(фамилиясы,аты-жөнү) 

 

 

         (кол тамгасы) (датасы) 

 

*аймактык шайлоо комиссиясына жеке өзү арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда 

толтурулат, нотариус тарабынан жатат 



(кол тамгасы) (датасы) 

*аймактык шайлоо комиссиясына жеке өзү арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда 

толтурулат, нотариус тарабынан күбөлөндүрүүгө жатат 
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 30-1-тиркеме. 
 

 

__________________аймактык шайлоо комиссиясына 
(АШКнын аталышы) 

 

айылдык кеңештин депутаттыгына талапкер 
 

 

(фамилиясы,аты-жөнү) 
 

(негизги иштеген жери) 
 

 

(жашаган жеринин дареги) 

 

айылдык кеңешинин депутатыгына саясий партиядан 

талапкерлердин тизмесинин курамында корсөтүлгөн 

 
 

Талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жөнүндө ( а й ы л д ы к  к е ң е ш )   

 

АРЫЗ 

 
 

Мен,   

(талапкердин фамилиясы,аты-жөнү) 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

мыйзамынын 51-беренесине ылайык, мени айылдык кеңешинин 

(кеңештин аталышы) 

депутатыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгарууну өтүнөмүн 
 

 

 
 

(кол тамгасы) (датасы) 
 

 

  аймактык шайлоо комиссиясына арызды өткөрүп берүүгө 
 

   _____ыйгарым укук беремин 

(фамилиясы,аты-жөнү) 



(кол тамгасы) (датасы) 

*аймактык шайлоо комиссиясына жеке өзү арыз берүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда 

толтурулат, нотариус тарабынан күбөлөндүрүүгө жатат 
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               31-тиркеме. 

 

 аймактык шайлоо комиссиясына 
(АШКнын аталышы) 

 

   шаардык кеңешинин 

(кеңештин аталышы) 

депутаттыгына саясий партиядан талапкерлердин 

тизмесинин курамында корсөтүлгөн    

шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер 
 

 

(фамилиясы,аты-жөнү) 
 

(негизги иштеген жери) 
 

 

(жашаган жеринин дареги) 
 

 

(саясий партиянын аталышы) 
 
 

Каршылыгы жоктугу жөнүндө  

Арыз 

 

Мен,   
(талапкердин фамилиясы,аты-жөнү) 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 51-беренесине ылайык, деппутатыка катталган талапкерлердин тизмесиндеги 

 турган ______________шаардык кеңешинин 
(кеңештин аталышы) 

макулдугу менен депуттатыка катталган талапкерлердин тизмесиндеги  турган талапкерге 

  бош мандатты өткөрүп берүгө каршылык 
                         (фамилиясы,аты-жөнү) 

көрсөтпөймүн 
 

 

(кол тамгасы) (датасы) 
 

  аймактык шайлоо комиссиясына арызды өткөрүп берүүгө 
 

  ыйгарым укук беремин 

(фамилиясы,аты-жөнү) 
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              32-тиркеме. 

 

МКК тарабынан шайлоолордон кийин 3 календардык 

күндѳн кечиктирбестен КР БШКга берилет 

 

 
Добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын тизмеси 

 

« » 20 -жыл 
 

(аймактык шайлоо комиссиясы) 

 

 

п/п 
Фамилиясы, аты, атасынын аты Туулган датасы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

Шайлоо участогунун  
 

(добуш берүү үчүн участоктун номери жана жайгашкан жеринин дареги) 
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              33-тиркеме. 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум өткөрүү боюнча 

Борбордуккомиссиясынын  

2020-жылдын 11-февралындагы 

 № 1 чечимине 1-тиркеме.. 

 

 Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо 
үчүн саясий партиялар тарабынан АШКга берилүүчү зарыл документтердин  

ТИЗМЕГИ 
 

 1. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн маалыматтары (№1 форма) 

 2. Саясий партиянын шайлоо жана каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү 

болууга макулдугу жөнүндө арыз (№ 2 форма). 

3. Шайлоо комиссияларына өкүлдөрүн дайындоо жөнүндө саясий партиянын сунуштамасы (№3 

форма). 

3-1. Ыйгарым укуктуу өкүлдү каттоо күбөлүгү ( №3-1 форма.). 

4. Саясий партиянын жетекчисинин кол тамгасы жана саясий партиянын мөөрү менен 

күбөлөндүрүлгөн талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечими.. 

  5. Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди 

тизмеси ( №4 форма). 

6. Депутаттыкка талапкер жөнүндө маалыматтар (№5 форма). 

 7. Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкердин арызы (№6 форма).  

 8. Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин жашаган жери боюнча катталгандыгы 

жөнүндө белгиси бар паспортторунун көчүрмөсү. 

 8-1. Билими жөнүндө документтердин көчүрмөсү (жалпы орто билимден төмөн эмес билими жөнүндө 

күбөлүк). 

 9.Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкердин иштеген жеринен же окуган жеринен 

маалымкат. 

 10. Саясий партия шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документ. 

11. Ишенимдүү адамдарын каттоо жөнүндө саясий партиядан сунуштама (№7 форма). 

12. Саясий партиянын, шаардык   кеңештердин депутаттыгына талапкердин ишенимдүү адамы 

болууга макулдук жөнүндө арыз (№8 форма).  

 13. Байкоочунун саясий партиядан шайлоо комиссиясына берилген жолдомо каты (№9 форма) 

14. Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин өмүр баяны же жеке баракчасы 

 15.Талапкердин ырастамасы (№10 форма). 

16. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен формада жеке маалыматтарды жыйноого жана иштеп 

чыгууга макулдук берүү (№11 форма) 

17. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө документ (декларация) (№12 форма); 
18. Саясий партиянын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү. 
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                                                                             № 1 форма.. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ 

КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 
Ыйгарым укуктуу өкүлдүн маалыматтары 

 

 
 

(шайлоолор боюнча/финансы боюнча, көрсөтүү керек) 

 

Фамилиясы:    

Аты:    

Атасынын аты:     

Туулган датасы:     

Паспорту: Сериясы:  берилген датасы:    

ЖИН    

Жарандыгы   

Жашаган жеринин дареги:    

Негизги иштеген/кызмат өтөгөн жери (ишинин түрү): 

 

 
Ээлеген кызматы:    

Телефон номери:   

Email:    

 

Финансы боюнча ыйгарым укуктуулар үчүн:   

(көрсөтүү керек: финансылык документтерге кол коюу 

укугу менен/кол коюу укугусуз) 

Саясий партиянын (аймактык органдын) жетекчиси 
 
 

(ФАА) (кол тамгасы) 

 
 

                                                                   « » _____________20 -ж  

 

 

с/партиянын М.О. 
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№ 2 форма. 
 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ  КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

 

 

 

 

аймактык шайлоо комиссиясына 
 

 

 

(фамилиясы, аты-жөнү, байланыш даректери) 

 

 
Саясий партиянын шайлоо жана каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү  

болууга макулдугу жөнүндө 

АРЫЗ 

 
Мен, _ 

(фамилиясы, аты-жөнү) 

  саясий партиясынан   

(саясий партиянын аталышын көрсөтүү менен) 

 

  __________________________________________ыйгарым укуктуу өкүл болууга  

(көрсөтүү керек: шайлоолор боюнча же финансы боюнча)         макулдугумду  берем  
 

жана «Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын башка 

мыйзамдарынын нормаларын жана талаптарын сактоого милдеттенем. 
 

 

(фамилиясы, аты-жөнү) (кол тамгасы) 

 

 

« _» ________20_____-ж. 
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№ 3 форма. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ  КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

                _____________________________________________________________________ 

                           аймактык шайлоо комиссиясына 

__________________________________________ 
(саясий партиянын талышы) 

 

Шайлоо комиссияларына өкүлдөрүн дайындоо жөнүндө саясий партиянын 

Сунуштама 

   ______саясий партиясы 
(саясий партиянын аталышы) 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык 

______________________________________________________________________________________ 

(шайлоо комиссиясынын аталышы) 

____________________________________________________________________________ 
(өкүлдүн фамилиясы, аты-жөнү) 

өкүл кылып дайындайт. 
 

Өкүл жөнүндө маалыматтар 

Фамилиясы   

Аты   

Атасынын аты    

Туулган датасы     

Паспортунун сериясы № ________, берилген датасы   

ЖИН     

Жарандыгы    

Паспорт боюнча катталган дареги _ 

Жашаган жеринин дареги     

Негизги иштеген жери (ишинин түрү)     

Ээлеген кызматы    

Байланыш телефону_     

e-mail:    

     

(с/п  кызмат адамы жана с/п аталышы) 

     

____________________________________________                 ________________ 
(фамилиясы, аты-жөнү)                     (кол тамгасы)  

 

" " 20 -ж. 

     (датасы) 
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№ 3-1 форма. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

Ыйгарым укуктуу өкүлдү  

КАТТОО КҮБӨЛҮГҮ N   
 

(фамилиясы, аты, атасынын аты,туулган датасы, жашаган жеринин дареги, паспортунун сериясы, номери) 
 

   аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен 
(АШК аталышы) 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты- жөнү) 

 

  депутаттыгына шайлоолордо 
(жергиликтүү кеңештин аталышы) 

 

ыйгарым укуктуу өкүл катары                  катталды 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(шайлоо боюнча/финансы боюнча, керектүүсүн көрсөтүү менен) 

 
№  __ « _» _____20 __-жыл.  

М.О. 

Аймактык шайлоо 

комиссиясынын 

төрагасы 
 

       
_______________________     ___________________________________________________________ 

      (кол тамгасы)                                                             (фамилиясы, аты-жөнү) 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

Саясий партиянын жетекчисинин кол тамгасы жана сясий партиянын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн 

талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечими 

 

(саясий партиянын жана анын аймактык органынын аталышы) 

№ ЧЕЧИМИ 
 
 

(кезектеги (кезексиз) курултайды (чогулушту) (конференцияны) көрсөтүү  керек) 
 

 
 

 

(өткөн орду) (датасы) 

  ______саясий партиясынан 

« » 20 __-жылы дайындалган 
 

 
 

        (шаардык кеңештин аталышы) 

депутаттыгына шайлоолорго катышуу үчүн __________________________________ 
           (шаардык кеңештин аталышы) 

депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө 

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесине ылайык жана жашыруун добуш 

берүүдө добуштарды саноонун натыйжалары жөнүндө эсептөө комиссиясынын 

протоколдорунун негизинде , ошондой эле 
 
 

(саясий партиянын уставынын пунктун көрсөтүү менен)  

 
 

саясий партиянын кезектеги (кезексиз) курултайы (чогулушу) (конференциясы) 

ЧЕЧТИ: 

1.    
(саясий партиянын жана анын аймактык органынын аталышы) 

 
тиркемеге ылайык (талапкерлердин тизмеси жана маалыматтары 

тиркелет) _______________________( _______) сан 
курамында талапкерлер 

 

(жергиликтүү кеңештин аталышы) 

 

депутаттыгына талапкерлер катары көрсөтүлсүн. 

2. “ ” 20 жылга дайындалган _________________________ 
(шаардык кеңештин аталышы) 
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Курултайдын (чогулуштун) 

конференциянын төрагасы 

М.О. 

депутаттыгына шайлоолорго _______________________________________ 
(партиянын жана анын аймактык органынын аталышы) 

 
катышуу үчүн бардык зарыл документтерди __________________________ 

(аймактык шайлоо комиссиясынын аталышы) 

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн мөөнөттө берсин. 

 
Добуш берүүнүн жыйынтыгы: 

 

«МАКУЛ»- ; «КАРШЫ»- _; «КАЛЫС»- . 
 

 
 

  

 ____        ________________ 

(кол тамгасы)                  (фамилиясы, аты-жөнү) 

 
 

 

Курултайдын (чогулуштун) 

конференциянын катчысы 

 

_________________________   _____________________________________________________ 

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү) 

Тиркелет: 

1. Талапкерлердин тизмесине киргизилген ар бир кандидат тарабынан толтурулган: аны 

талапкерлердин тизмесине киргизүүгө макулдук берүү жөнүндө арызы, талапкер тууралуу 

маалыматтардын атайын  -тиркеме.сы. 

2. Талапкерлердин паспортторунун көчүрмөсү. 
3. Шайлоо күрөөсүн тапшыргандыгын тастыктаган документ. 
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен  -тиркеме.да анын жеке маалыматтарын 

жыйноого жана иштеп чыгууга талапкердин макулдугу. 
5. Билими жөнүндө документтин көчүрмөсү (орто жалпы билиминен төмөн эмес билими 

тууралуу күбөлүк) 
6. Башка мамлекеттин жарандыгы жок документ (декларация) 
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№ 4 форма.  
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ                   КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

кезектеги (кезексиз) курултай (чогулуш)/конференции 

 
(партиянын жана анын аймактык органын аталышы) 

 

_______________________________________________________________________депутаттыгына  

(шаардык кеңештин аталышы) 

 
Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин 

ТИЗМЕСИ 

 
 

 
№ ПИН 

14 сим- 

вол 

Фами- 

лиясы, 

аты- 

жѳнү 

Туул- 

ган 

жылы 

жана 
датасы 

Жыны 
-сы 

Улуту Жар- 

андыг 

ы 

Били- 

ми 

Иште- 

ген 

жери 

Элеген 

кызматы 

Паспорт 

боюнча 

катталган 

дареги 

Соттуулуг 

у жѳнүдѳ 

маалымат 

Партияга 

таандуулугу 

(ошол партия 

мүчѳсү/парти 
яда жок) 

             

             

             

 

 
 

Саясий партиянын (аймактык органдын) 

жетекчиси 

 

 

(Фамилиясы, аты-жөнү) (кол тамгасы) 

 

М.О. « » 20 ж 

 

 

 

 

 

 

Эскертме: Талапкерлердин тизмеси кагаз түрүндө жана машинада окулуучу  

формада  берилет 
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№ 5 форма. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ  КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 

Депутаттыкка талапкер жөнүндө  

МААЛЫМАТТАР 

 

Фамилиясы   

Аты   

Атасынын аты   

Паспорту (сериясы, номери, ким тарабынан берилген, берилген датасы, колдонуу 

мөөнөтү    
 

Туулган күнү, айы жана жылы   
Туулган жери   

Улуту   

ЖИН   

КР жарандыгы жөнүндө маалымат   

Башка мамлекеттин жарандыгы жөнүндө (бар/жок)    

(Эгерде мурда башка мамлекеттин жараны болсо, кайсы мамлекет экенин, жарандыгын алган 

жана жарандыгынан чыккан дата) 
 

Соттуулугу жөнүндө маалымат (бар/жок   
(Эгерде мурда соттолгон болсо, КР ЖК беренесин, өтөгөн жана жоюлган датасын көрсөтүү 

керек) 
 

Билими   
(адистиктин, окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан жери) 

Иштеген же кызмат өтөгөн жери, ээлеген 

кызматы   

Партияга мүчөлүгү (кайсы мезгилден бери ошол партиянын мүчөсү экенин же партияда жок 

экенин көрсөтүү)   

Паспорт боюнча катталган дареги    

Байланыш телефону     

Толтурган датасы   

Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын тастыктайм      
(талапкердин өздүк колу ) 

Маалыматтар күбөлөндүрүлдү   

(саясий партиянын жетекчисинин фамилиясы, аты-жөнү жана кол тамгасы) 

 

Саясий партиянын М.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертме: Талапкер жөнүндө маалыматтар кагаз түрүндө жана машинада окулуучу формада  берилет 
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№ 6 форма.  

  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 
 

аймактык шайлоо комиссиясына 
 

депутаттыкка талапкерден   
 

(шаардык кеңештин аталышы) 

 

(фамилиясы, аты-жөнү) 

 

(негизги иштеген же окуган жери) 

 

(жашаган жеринин дареги) 

депутаттыкка талапкерлердин тизмесинин курамына сунуш 

кылынган   

 

(шаардык кеңештин аталышы) 

  саясий партиясынан 
 

(саясий партиянын аталышы) 

 
Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкердин 

АРЫЗ 

Мен,   

                                          (талапкердин фамилиясы, аты-жөнү) 

  ____________________________________саясий партиясынан талапкерлердин        

(саясий партиянын аталышы) тизмесинин курамынан 

 _____________________________________________депутаттыгына                        
(шаардык кеңештин аталышы) 

               талапкер болуп катталууга макулдук берем. 

 

Менин талапкерлигим катталган учурда, «Жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын           

17- беренесинин талаптарын аткарууга жана Кыргыз Республикасынын шаардык 

кеңешинин депутаттыгына талапкердин статусуна шайкеш келбеген иштерди 

токтотууга милдеттенем. 
  

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү) (кол тамгасы) 

    20 -ж.  

(датасы)  
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№ 7 форма. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ  КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 
 

аймактык шайлоо комиссиясына 

 

(саясий партиянын, талапкердин аталышы, аты-жөнү) 

 

Ишенимдүү адамдарын каттоо жөнүндө саясий партиядан 

Сунуштама 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө ылайык 

Кыргыз Республикасынын төмөндөгү жарандарын саясий партиянын/депутаттыкка 

талапкерлердин ишенимдүү адамдары катары каттоону суранабыз: 
 
 

№ Фамилиясы аты, 

атасынын аты 

Туулган 

жылы 

Иштеген жери жана 

ээлеген кызматы 

Иш жүзүндө 

жашаган 

жеринин 

дареги 

     

     

     

     

     

Ушул сунуштамага аталган жарандардын саясий партиянын/депутаттыкка 

талапкерлердин ишенимдүү адамдары болууга макулдугу тууралуу арыз жана 

алардын паспортторунун көчүрмөсү тиркелет. 

 
     

(с/п кызмат адамы, аталышы, 

талапкердин фамилиясы аты- 

жөнү) 

 (кол тамгасы)  (фамилиясы аты-жөнү) 

 
 

" " ж. 

    (датасы) 
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№  8 форма.  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ               КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 
 

 

 

аймактык шайлоо комиссиясына 

 

(фамилиясы, аты-жөнү) 

 

Саясий партиянын, шаардык 

кеңештердин депутаттыгына талапкердин ишенимдүү адамы болууга макулдук жөнүндө 

Арыз 

 
Мен, , 

(фамилиясы, аты-жөнү) 

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесинде каралган үгүт жана башка 

иштерди жүзөгө ашыруу үчүн 

    ишенимдүү адамы болууга 
(саясий партиянын, талапкердин аталышы, аты-жөнү, керектүүсүнүн алдын сызуу керек)                         

макулдук берем 

 
     

(кызмат адамы, с/п аталышы, 

талапкердин фамилиясы аты- 

жөнү) 

 (кол тамгасы)  (фамилиясы аты-жөнү) 

 
 

" " ж. 

        (датасы) 
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№ 9 форма. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ        КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

аймактык шайлоо комиссиясына 

________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты-жөнү) 

 

Байкоочунун саясий партиядан шайлоо комиссиясына берилген 
ЖОЛДОМО каты 

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине ылайык 

  дареги 

боюнча жашаган 
 

(фамилиясы аты-жөнү) 

 

(тийиштүү шайлоо комиссиясынын номери, аталышы) 

байкоо иштерин жүргүзүү үчүн жөнөтүлөт. 

Ошону менен бирге, жөнөтүлгөндө «Жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-

беренесинин 3-бөлүгүндө каралган чектөөлөрдүн жок экендигин тастыктайбыз. 
 
 

 
 

 
 

_ 
 

 

_ 

(с/п кызмат адамы, аталышы, 

талапкердин фамилиясы, аты- 

жөнү) 

(кол тамгасы) (фамилиясы аты-жөнү) 

 
 

" " ж. 

(датасы) 
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 № 10 форма. 

 
 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН 

 

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

«    »    20 -жыл 

Талапкердин  

ырастамасы № 

 __________________________ 
(фамилиясы, аты, атасынын аты)  

 

(саясий партиянын аталышы) 

 

 

саясий партиясынан кѳрсѳтүлгѳн 

талапкерлердин тизмесининин курамында 

(шаардык кеңештин аталышы) 

 

 

 

депутаттыкка талапкер болуп катталды 

 

 

 

 
М.О. 

 

 

Аймактык шайлоо 

комиссиясынын төрагасы 

_____________        _________________________________ 
                     (кол тамгасы)                            (фамилиясы, аты-жөнү) 

 

 

«____» __________________20____-ж.  ______саат_____мин 
________  ______ 
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№ 11 форма.  

Субъекттен жеке маалыматтарын жыйноого жана анын жеке маалыматтырын иштеп чыгууга 

макулдук алуунун тартиби, анын маалыматтырын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке 

маалыматтырдын субъекттерине кабарлоонун тартиби жана формасы (КР Өкмөтүнүн 2017- жылдын 

21-ноябрындагы  759 токтому менен бекитилген) 
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен формада жеке маалыматтарды жыйноого жана иштеп 

чыгуугамакулдук берүү  

формасы 
 

Калктуу конуш,________________________________________ датасы____________________ 

 

Мен,  _______________ 

(фамилиясы, аты, атасынын аты) 

  дареги боюнча жашап туруучу 

 

_______________________________________________________________________________ 

Инсандыгын тастыктаган документ: серия  № _____________ 

( документтин аты) 

берилген   ____________ 

(берилген датасы) (ким тарабынан берилген) 

(ишенимдүү адамдар үчүн) 

анын атынан аркеттенген   

               (фамилиясы аты, атасынын аты) 

   дареги боюнча жашап туруучу 

Инсандыгын тастыктаган документ: серия    ____________ 

( документтин аты) 

берилген   ____________ 

(берилген датасы) (ким тарабынан берилген) 

   _____негизинде 

(ишеним кат, мыйзам, башка ченемдик укуктук акты) 

өзүмдүн эрким боюнча, түшүнүү менен төмөндөгүлөргө макулдук берем: 
 

(менчик ээсинин же маалымат системасынын ээсинин аталышы, дареги, иштеп чыгуучунун ФАА) 

 иштеп чыгууга (жеке маалыматтарды кармап туруучулар (ээлик кылуучулар) 

тарабынан же болбосо алардын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды жыйноо, жазып 

алуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, блокировкалоо, өчүрүү жана урксат берүү 

максатында аткарылган ыкмаларына карбастан,бардык операциялар же болбосо 

операциялардын топтому) ошондой эле: 

 “Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана 

эл аралык келишимдерге ылайык, жеке маалыматтарды (жеке маалыматтарды кармап 

туруучулар (ээлик кылуучулар тарабынан) үчүнчү жакка берүүгө; 

 төмөндөгү жеке маалыматтарды (башка мамлекеттин юрисдикциясында турган, жеке 

маалыматтарды кармап туруучулар (ээлик кылуучулар тарабынан) чек аралар аркылуу жеке 

маалыматтарды берүү: 

1.   

2.   

3.   



60 

 

 

4.   

(маалыматтардын талап кылынган тизмегин көрсөтүү, маселен: фамилиясы, аты, 

атасынын аты (мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, (эгерде өзгөртүлгөн болсо) 

өзгөрткөндүгүнүн датасы, себептери; туулган датасы жана жери; жарандыгы тууралуу 

маалымат (анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыгы);билими тууралуу 

маалымат (билим берген уюмдун аталышы жана аяктаган жылы, билими тууралуу 

документтин аталышы жана реквизити, квалификациясы, билими тууралуу документ боюнча 

даярдалган багыты жана адистиги); илимий даражасынын бар экендиги жөнүндө маалымат; 

чет тилдерди билгендиги, билүү деңгээли жөнүндө маалымат; спорттук даражасы, спорттук 

разряды; жашаган жеринин (турган жеринин) дареги; байланыш телефонун номери же 

байланышуу боюнча башка жолдору жөнүндө маалымат; инсандыгын тастыктаган 

документтин түрү, сериясы, номери, аны берген органдын аталышы, берилген датасы; салык 

төлөөчүнүн идентификациялык номери; милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу 

күбөлүгүнүн номери; милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин реквизити; 

аскерге милдеттүүлүгү, аскердик эсеп боюнча маалымат (запаста турган жарандар үчүн, 

жана аскердик кызматка чакырылуучу адамдар үчүн ); үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлө курамы; 

эмгек ишмердиги жөнүндө маалымат (аскер кызматын, айкалыштырып эмгектенген 

иштерин, ишкердик иштерин ж.б. кошуу менен); мамлекеттик сыйлыктары, башка 

сыйлыктары жана артыкчылык белгилери ( ким тарабынан сыйланган жана качан); 

соттулугунун бар экени же болбосо жок экени жөнөүндө маалымат; кирешелери, 

чыгашалары, мүлктөрү жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери жөнүндө маалыматтар; 

жеке сүрөтү). 

Жогоруда  аталган  жеке  маалыматтарды  мага  мамлекеттик (муниципалдык) кызмат

 көрсөтү максатында иштеп чыгуу  

(кызмат көрсөтүүнү белгилөө)                                                  үчүн берем. 

Мен төмөндөгүлөр менен тааныштым: 

1) жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык кызмат көрсөтүү тууралуу маалыматтарды сактоого макулдук мага мамлекеттик 

(муниципалдык) кызмат көрсөтүүнүн бүткүл мезгилинде ушул макулдукка кол коюлган 

датадан тартып күчүндө болот; 

2) жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук эркин формадагы жазуу түрүндөгү 

арыздын негизинде чакыртылып алынышы мүмкүн; 

3) жеке маалыматтарды иштеп чыгуу чакыртып алынган учурда менин жеке малыматтарым 

“Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5 жана 15-

беренелерине ылайык толук түрдө же жарым жартылай улантылышы мүмкүн. 

Жеке маалымттарды иштеп чыгуу башталган дата:  "   _ _ " _______20___-ж. 

 

 

(кол тамга) (Фамилиясы, аты, атасынын аты) 
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 № 12 форма.  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮКЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 

Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө 

документ (декларация) 
 

Мен,                                                        _______________________ 
                                (талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты) ,  

 

                                 ___________________________саясий партиясынын талапкерлеринин                   
(саясий партиянын аталышы)                        

тизмесинде ____________________________________________шаардык кеңешинин  

                                   (шаардык кеңештин аталышы) 

депутаттыгына талапкер. 
 

Кыргыз Республикасынын жараны экендигимди, башка мамлекеттин жараны 

эместигимди  жоопкерчилик менен билдирем.  

 

Анык эмес маалымат бергендигим үчүн жоопкерчиликке тартыларымды билем.  

 
 

 

                 (талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты)                       (кол тамга) 

 
 
 
 
        _______________________________________ 
           (датасы) 
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 34-тиркеме. 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясынын 2020-жылдын 

11-февралындагы  №1 чечимине                  2-тиркеме. 

 

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо үчүн саясий партиялар тарабынан 

АШКга берилүүчү зарыл документтердин 

ТИЗМЕГИ 

1. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн анкетасы (№ 1 форма.). 

2. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү болууга макулдук жөнүндө арыз (№ 2 форма.). 

3. Шайлоо комиссияларына өкүлдөрүн дайындоо тууралуу саясий партиянын, 

талапкердин сунуштамасы ( № 3 форма.). 

3-1. Ыйгарым укуктуу өкүлдү каттоо күбөлүгү ( № 3-1 форма.). 

4. Саясий партиянын жетекчисинин кол тамгасы жана сясий партиянын мөөрү менен 

күбөлөндүрүлгөн талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечими. 

5. Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси ( №4 форма.).   

6. Депутаттыкка талапкер жөнүндө маалымат (№ 5 форма.). 

7. Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкердин арызы ( № 6, № 6-1 форма.). 

8. Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин жашаган жери боюнча 

катталгандыгы жөнүндө белгиси бар паспортторунун көчүрмөсү. 

8-1. Билими жөнүндө документтердин көчүрмөсү (жалпы орто билимден төмөн эмес 

билими жөнүндө күбөлүк). 

9. Ишенимдүү адамдарын катоо жөнүндө саясий партиядан, талапкерден сунуштама (№7 форм.). 

10. Саясий партиянын,айылдык кеңештин депутаттыгына талапкердин ишенимдүү адамы болууга 
макулдук жөнүндө арыз ( № 8 форма). 
11. Байкоочунун саясий партиядан, талапкерден шайлоо комиссиясына берилген жолдомо каты (№ 9 

форма). 

12. Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин өмүр    баяны же жеке баракчасы. 

13. Талапкердин ырастамасы (№ 10 форма). 

14. Шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастоочу документ. 

15. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен формада жеке маалыматтарды жыйноого жана иштеп 

чыгууга макулдук берүү (№ 11 форма). 

16. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө документ (декларация) (№ 12 форма). 
17. Саясий партиянын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү. 
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№ 1 форма. 
 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 
Ыйгарым укуктуу өкүлдүн анкетасы 

 

(шайлоолор боюнча/финансы боюнча, көрсөтүү керек) 

 

 
Фамилиясы:    

Аты:    

Атасынын аты:     

Туулган датасы:     

Паспорту: Сериясы:  берилген датасы:    

ПИН    

Жарандыгы   

Жашаган жеринин дареги:   

Негизги иштеген/кызмат өтөгөн жери (ишинин түрү): 

 

 

Ээлеген кызматы:    

Телефон номери:   

Email:    

Финансы боюнча ыйгарым укуктуулар үчүн:   

(көрсөтүү керек: финансылык документтерге кол 

коюу укугу менен/кол коюу укугусуз) 

Саясий партиянын (аймактык органдын) жетекчиси 
 

 

 

 
(фамилиясы, аты, атасынын аты) (кол тамгасы) 

 
 

«_ » __20 _  -ж. 

М.О. 
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№ 2 форма. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ  КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 
 

 

  

аймактык шайлоо комиссиясына 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилиясы, аты-жөнү, байланыш даректери) 

 

 

Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү болууга макулдук жөнүндө 
АРЫЗ 

 
Мен, _ 

(фамилиясы, аты-жөнү) 

   саясий партиясынан   

(саясий партиянын аталышын көрсөтүү менен) 

  _______ыйгарым укуктуу өкүл болууга 
(көрсөтүү керек: шайлоолор боюнча же финансы боюнча)      макулдугумду берем 

 

жана «Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын башка 

мыйзамдарынын нормаларын жана талаптарын сактоого милдеттенем. 
 

 

(фамилиясы, аты-жөнү) (кол тамгасы) 

 

 
« » __20___-ж. 
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№ 3 форма. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ                КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

____________________________________________________________________________________________ 

аймактык шайлоо комиссиясына 

____________________________________________________ 
(саясий партиянын талышы, талапкердин ФАА) 

 
Шайлоо комиссияларына өкүлдөрүн дайындоо тууралуу саясий партиянын, талапкердин 

Сунуштамасы 

 

   ___саясий партиясы 

(саясий партиянын аталышы) 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык 

 

(шайлоо комиссиясынын аталышы) 

 

(өкүлдүн фамилиясы, аты-жөнү) 

өкүл кылып дайындайт. 

Өкүл жөнүндө маалыматтар 

Фамилиясы    _ 

Аты        

Атасынын аты         

Туулган датасы       

Паспортунун сериясы  , берилген датасы     

Жарандыгы   .     

Паспорт боюнча катталган дареги                                      

Жашаган жеринин дареги         

Негизги иштеген жери (ишинин түрү)        

Ээлеген кызматы         

Байланыш телефону_   

e-mail:    

 

(Кызматы жана с/п аталышы) 
 
 

(фамилиясы, аты-жөнү)   (кол тамгасы) 

 " 20 ж. 

(датасы) 
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 № 3-1 форма. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ             КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 
 

Ыйгарым укуктуу өкүлдүн 

КАТТОО КҮБӨЛҮГҮ №   
 

(фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, жашаган жеринин дареги, паспортунун сериясы, номери) 
 

  аймактык шайлоо комиссиясынын чечими  менен          
(АШК аталышы) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты-жөнү) 

 

 депутаттыгына шайлоолордо 
(жергиликтүүкеңештин аталышы) 

 

   ыйгарым укуктуу өкүл катары катталды 
(шайлоо боюнча/финансы боюнча, керектүүсүн көрсөтүү менен) 

 
 

 « » 20 -жыл. 

 

М.О. 

 

Аймактык шайлоо 

комиссиясынын 

төрагасы 
 
____________________                               _______________________________________ 

(кол тамгасы)        (фамилиясы, аты-жөнү) 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ       КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

Саясий партиянын жетекчисинин кол тамгасы жана сясий партиянын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн 

талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечими 

 

(саясий партиянын жана анын аймактык органынын аталышы) 

№ ЧЕЧИМИ 
 
 

(кезектеги (кезексиз) курултайды (чогулушту) (конференцияны) көрсөтүү  керек) 
 

 
 

 

(өткөн орду) (датасы) 

   саясий партиясынан 

« » 20 __-жылы дайындалган 

 
 

        (айылдык кеңештин аталышы) 

депутаттыгына шайлоолорго катышуу үчүн __________________________________ 
           (айылдык кеңештин аталышы) 

депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө 
 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесине ылайык жана жашыруун добуш 

берүүдө добуштарды саноонун натыйжалары жөнүндө эсептөө комиссиясынын 

протоколдорунун негизинде , ошондой эле 
 
 

(саясий партиянын уставынын пунктун көрсөтүү менен)  

 
 

саясий партиянын кезектеги (кезексиз) курултайы (чогулушу) (конференциясы) 

ЧЕЧТИ: 

1.    
(саясий партиянын жана анын аймактык органынын аталышы) 

 
тиркемеге ылайык (талапкерлердин тизмеси жана маалыматтары 

тиркелет) _______________________( _______) сан 
курамында талапкерлер 

 

(айылдык кеңешке шайлоолор өткөрүлүп жаткан көп мандаттуу шайлоо округунун аталышы) 

 

депутаттыгына талапкерлер катары көрсөтүлсүн. 

2. “ ” 20 жылга дайындалган _________________________ 
(айылдык кеңештин аталышы) 

 

депутаттыгына шайлоолорго _______________________________________ 
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Курултайдын (чогулуштун) 

конференциянын төрагасы 

М.О. 

(партиянын жана анын аймактык органынын аталышы) 
 

катышуу үчүн бардык зарыл документтерди __________________________ 

(аймактык шайлоо комиссиясынын аталышы) 

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн мөөнөттө берсин. 

 
Добуш берүүнүн жыйынтыгы: 

 

«МАКУЛ»- ; «КАРШЫ»- _; «КАЛЫС»- . 
 

 
 

  ____        ________________ 

(кол тамгасы)                  (фамилиясы, аты-жөнү) 

 
 

 

Курултайдын (чогулуштун) 

конференциянын катчысы 

 

_________________________   _____________________________________________________ 

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү) 

Тиркелет: 
1. Талапкерлердин тизмесине киргизилген ар бир кандидат тарабынан толтурулган: аны 

талапкерлердин тизмесине киргизүүгө макулдук берүү жөнүндө арызы, талапкер тууралуу 

маалыматтардын атайын  -тиркеме.сы. 

2. Талапкерлердин паспортторунун көчүрмөсү. 
3. Шайлоо күрөөсүн тапшыргандыгын тастыктаган документ. 

 

 

 

 
 

                             

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен  -тиркеме.да анын жеке маалыматтарын 
жыйноого жана иштеп чыгууга талапкердин макулдугу. 
5. Билими жөнүндө документтин көчүрмөсү (орто жалпы билиминен төмөн эмес билими тууралуу 
күбөлүк) 
6. Башка мамлекеттин жарандыгы жок документ (декларация) 
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               № 4 форма. 
 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ  КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

 

 

     кезектеги (кезексиз) курултай (чогулуш)/конференции 

 

(партиянын жана анын аймактык органын аталышы) 

 
Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин 

ТИЗМЕСИ 
 
 

_______________________________________________________________________депутаттыгына  
(айылдык кеңештин аталышы) 

 

 

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин 

ТИЗМЕСИ 

 
№ ПИН 

14 сим- 

вол 

Фами- 

лиясы, 

аты- 

жѳнү 

Туул- 

ган 

жылы 

жана 
датасы 

Жыны 

-сы 
Улуту Жар- 

андыг 

ы 

Били- 

ми 

Иште- 

ген 

жери 

Элеген 

кызматы 

Паспорт 

боюнча 

катталган 

дареги 

Соттуулуг 

у жѳнүдѳ 

маалымат 

Партияга 

таандуулугу 

(ошол партия 

мүчѳсү/парти 
яда жок) 

             

             

             

 

Саясий партиянын (аймактык органдын) 

жетекчиси 

________________________________________     _______________________ 
(фамилиясы, аты-жөнү)                        (кол тамгасы) 

  

 

М.О.        «__ » _______________20__-ж. 

 

 

 

 

Эскертүү: Талапкерлердин тизмеси кагаз түрүндө жана машинада окулуучу  формада берилет 
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№ 5 форма. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ         КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

  депутаттыкка талапкер жөнүндө 

(көп мандаттуу шайлоо окуругунун аталышы) 
______________________________________________________________________________________________________ 

    (көрсөткөн субъекти атоо – партиянын аталышы, өзүн өзү көрсөтүү тартибинде) 
көрсөткөн 

  ______________________________________ 

(талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты) 

 

Депутаттыкка талапкер жөнүндө  

МААЛЫМАТЫ 

Фамилиясы   

Аты   

Атасынын аты   

Паспорту (сериясы, номери, ким тарабынан берилген, берилген датасы, колдонуу 

мөөнөтү    

 

Туулган күнү, айы жана жылы   

Туулган жери     

Улуту    

ЖИН    

КР жарандыгы жөнүндө маалымат   

Башка мамлекеттин жарандыгы жөнүндө (бар/жок)   

(Эгерде мурда башка мамлекеттин жараны болсо, кайсы мамлекет экенин, жарандыгын алган 

жана жарандыгынан чыккан дата) 

 

Соттуулугу жөнүндө маалымат (бар/жок   

(Эгерде мурда соттолгон болсо, КР ЖК беренесин, өтөгөн жана жоюлган датасын көрсөтүү 

керек) 
 

Билими   
(адистиктин, окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан жери) 

Иштеген же кызмат өтөгөн жери, ээлеген кызматы   

 

Партияга мүчөлүгү (кайсы мезгилден бери ошол партиянын мүчөсү экенин же партияда жок 

экенин көрсөтүү)  ___________ 

Паспорт боюнча катталган дареги    

Байланыш телефону    

Толтурган датасы   

Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын тастыктайм ______________ 

 (талапкердин өздүк колу) 

 

(Ф.А.А.) (талапкердин өздүк колу ) (датасы) 
 

Эскертүү: Талапкерлер жнүндө маалымат кагаз түрүндө жана машинада окулуучу формада берилет.  
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             № 6 форма.  
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ  КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 
 

(аймактык шайлоо комиссиясына) 

  саясий партиясынан 

(саясий партиянын аталышы) 

                      
(айылдык кеңешке шайлоолор өткөрүлүүчү көп мандаттуу шайлоо округунун аталышы) 

 

депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлгөн 
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
( талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, туулган күнү, айы, жылы, негизги иштеген же 
кызмат өтөгөн жери (ишинин түрү), ээлеген кызматы, жашаган жеринин дареги, 
байланыш дареги) 

 
Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкердин 

 Арызы 

 

Мен,________________________________________________________________________ 
(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү) 

  _____________________саясий партиясынан 

(саясий партиянын аталышы) 

 _________________________________депутаттыгына талапкер болуп катталууга 
(айылдык кеңешке шайлоолор өткөрүлүүчү көп    мандаттуу шайлоо округунун аталышы)                               
 
макулдук берем. 

 

Менин талапкерлигим катталган учурда, «Жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-

беренесинин талаптарын аткарууга жана Кыргыз Республикасынын Айылдык 

кеңешинин депутаттыгына талапкердин статусуна шайкеш келбеген иштерди 

токтотууга милдеттенем. 
    

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)  (кол тамгасы)  

  20 -ж.    

(датасы)    
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№ 6-1 форма. 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ          КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

  
 

______________________________________________________________________________________ 

Аймактык шайлоо комиссиясына 
 

 
_____________________________________________________ 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, туулган күнү, айы, жылы, 
 
 

 

 

негизги иштеген жеке кызмат өтөгөн жери (ишинин түрү), 
ээлеген кызматы, 

 

жашаган жеринин дареги, байланыш дареги) 
 

 

 

Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкердин  

Арызы 

 
Мен,   

(фамилиясы, аты , атасынын аты) 

өзүмдүн талапкерлигимди өзүм көрсөтөм жана   
 
 

(айылдык кеңешке шайлоолор өткөрүлүүчү көп мандаттуу шайлоо округунун аталышы) 

 

депутаттыкка талапкер катары каттоону суранам. 

 
Менин талапкерлигим катталган учурда, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесинин талаптарын аткарууга жана 

Кыргыз Республикасынын Айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкердин статусуна шайкеш 

келбеген иштерди токтотууга милдеттенем. 

 

 
   

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)  (кол тамгасы) 

  20 _-ж.   

(датасы)   
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             № 7 форма. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖЕРГИЛИКТҮҮ         КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 
 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

аймактык шайлоо комиссиясына 

__________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы, талапкердин аты-жөнү) 

 

Ишенимдүү адамдарын каттоо жөнүндө саясий партиядан, талапкерден 
Сунуштама 

 
«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө ылайык 

Кыргыз Республикасынын төмөндөгү жарандарын саясий 

партиянын/депутаттыкка талапкерлердин ишенимдүү адамдары катары каттоону 

суранабыз: 

 
№ Фамилиясы аты, 

атасынын аты 

Туулган 

жылы 

Иштеген жери жана 

ээлеген кызматы 

Иш жүзүндө 

жашаган жеринин 

дареги 

     

     

     

     

     

 

Ушул сунуштамага аталган жарандардын саясий партиянын/депутаттыкка 

талапкерлердин ишенимдүү адамдары болууга макулдугу тууралуу арыз жана 

алардын паспортторунун көчүрмөсү тиркелет. 
 

 

 
 

     

(с/п кызмат адамы, 

аталышы, талапкердин 

фамилиясы, аты-жөнү) 

 (кол тамгасы)  (фамилиясы, аты- жөнү) 

 
 

" " ж. 

(датасы) 
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№ 8 форма. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ         КЕҢЕШТЕРИНИН     

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 
 

 

 
 

аймактык шайлоо комиссиясына 

 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү) 
 

 

Саясий партиянын,айылдык кеңештин депутаттыгына 

талапкердин ишенимдүү адамы болууга макулдук жөнүндө  

Арыз 

Мен, ________________________________________________________________ 

(фамилиясы, аты-жөнү) 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесинде каралган үгүт жана башка 

иштерди жүзөгө ашыруу үчүн 

 ________________________

_______________________________ишенимдүү адамы болууга макулдук берем 
(саясий партиянын аталышы,, талапкердин 

аты-жөнү, керектүүсүнүн алдын сызуу керек) 
 

 

 
    

(с/п кызмат адамы, 

аталышы, талапкердин 

фамилиясы аты-жөнү) 

(кол тамгасы)  (фамилиясы аты-жөнү) 

 

 

" " -ж. 

(датасы) 
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                                                                                № 9 форма. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ         КЕҢЕШТЕРИНИН       

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 
 

 

 
 

 

аймактык шайлоо комиссиясына 

 ___________________________________________ 

 (саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты-жөнү) 

 
Байкоочунун саясий партиядан, талапкерден шайлоо комиссиясына берилген  

жолдомо каты 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине ылайык 

 ______________________________________________________дареги                  боюнча 

жашаган 
 
 

(фамилиясы аты-жөнү) 
 
 

(тийиштүү шайлоо комиссиясынын номери, аталышы) 

байкоо иштерин жүргүзүү үчүн жөнөтүлөт. 

 
Ошону менен бирге, жөнөтүлгөндө «Жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7- 

беренесинин 3-бөлүгүндө каралган чектөөлөрдүн жок экендигин тастыктайбыз. 
 

 

     

(с/п кызмат адамы, 

аталышы, талапкердин 

фамилиясы, аты-жөнү) 

 (кол тамгасы)  (фамилиясы аты-жөнү) 

 

 

" " -ж. 

    (датасы) 
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№ 10 форма. 

 

 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ         КЕҢЕШТЕРИНИН       

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

 

 

«        »    20 -жыл 

 

 

Талапкердин  

ырастамасы № 

 
 

______________________________________________________ 
 (фамилиясы, аты, атасынын аты) 

 

______________________________________________________ 
(көп мандаттуу шайлоо округунун же айылдык кеңештин аталышы) 

 

______________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты) 

 

______________________________________________________ 

 

 

депутаттыкка талапкер болуп катталды 

 

М.О. 

 

 
Аймактык шайлоо 

комиссиясынын 

төрагасы 

_____________        ______________________________________ 
                     (кол тамгасы)                            (фамилиясы, аты-жөнү) 

 

 

«____» __________________20____-ж.  ______саат_____мин 
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№ 11 форма. 

 

 Субъекттен жеке маалыматтарын жыйноого жана анын жеке маалыматтырын иштеп чыгууга макулдук алуунун 

тартиби, анын маалыматтырын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтырдын субъекттерине кабарлоонун 
тартиби жана  -тиркеме.сы (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы  759 токтому менен 

бекитилген) 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен формада жеке маалыматтарды жыйноого жана иштеп 

чыгууга макулдук берүү 

 

Калктуу конуш, _______________________________________ датасы _________________ 

Мен,  __________ 

(фамилиясы, аты, атасынын аты) 

  дареги боюнча жашап туруучу 
 

Инсандыгын тастыктаган документ: ___серия ______№  _________ 

( документтин аты) 

берилген _________________________________________________________________ 

(берилген датасы)                              (ким тарабынан берилген) 

(ишенимдүү адамдар үчүн) 

анын атынан аркеттенген   

(фамилиясы аты, атасынын аты) 

   дареги боюнча жашап туруучу 

Инсандыгын тастыктаган документ: серия  ____№   

( документтин аты) 

берилген   __________ 

(берилген датасы) (ким тарабынан берилген) 

   негизинде 

(ишеним кат, мыйзам, башка ченемдик укуктук акты) 

өзүмдүн эрким боюнча, түшүнүү менен төмөндөгүлөргө макулдук берем:   
 

(менчик ээсинин же маалымат системасынын ээсинин аталышы, дареги, иштеп чыгуучунун 

ФАА) 

 иштеп чыгууга (жеке маалыматтарды кармап туруучулар (ээлик кылуучулар) 

тарабынан же болбосо алардын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды жыйноо, жазып 

алуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, блокировкалоо, өчүрүү жана урксат берүү 

максатында аткарылган ыкмаларына карбастан,бардык операциялар же болбосо 

операциялардын топтому) ошондой эле: 

 “Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана 

эл аралык келишимдерге ылайык, жеке маалыматтарды (жеке маалыматтарды кармап 

туруучулар (ээлик кылуучулар тарабынан) үчүнчү жакка берүүгө; 

 төмөндөгү жеке маалыматтарды (башка мамлекеттин юрисдикциясында турган, жеке 

маалыматтарды кармап туруучулар (ээлик кылуучулар) тарабынан) чек аралар аркылуу жеке 

маалыматтарды берүү: 

1.   
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2.   

3.   

4.   

(маалыматтардын талап кылынган тизмегин көрсөтүү, маселен: фамилиясы, аты, 

атасынын аты (мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, (эгерде өзгөртүлгөн болсо) 

өзгөрткөндүгүнүн датасы, себептери; туулган датасы жана жери; жарандыгы тууралуу 

маалымат (анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыгы); билими тууралуу 

маалымат (билим берген уюмдун аталышы жана аяктаган жылы, билими тууралуу 

документтин аталышы жана реквизити, квалификациясы, билими тууралуу документ боюнча 

даярдалган багыты жана адистиги); илимий даражасынын бар экендиги жөнүндө маалымат; 

чет тилдерди билгендиги, билүү деңгээли жөнүндө маалымат; спорттук даражасы, спорттук 

разряды; жашаган жеринин (турган жеринин) дареги; байланыш телефонун номери же 

байланышуу боюнча башка жолдору жөнүндө маалымат; инсандыгын тастыктаган 

документтин түрү, сериясы, номери, аны берген органдын аталышы, берилген датасы; салык 

төлөөчүнүн идентификациялык номери; милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу 

күбөлүгүнүн номери; милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин реквизити; 

аскерге милдеттүүлүгү, аскердик эсеп боюнча маалымат (запаста турган жарандар үчүн, 

жана аскердик кызматка чакырылуучу адамдар үчүн ); үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлө курамы; 

эмгек ишмердиги жөнүндө маалымат (аскер кызматын, айкалыштырып эмгектенген 

иштерин, ишкердик иштерин ж.б. кошуу менен); мамлекеттик сыйлыктары, башка 

сыйлыктары жана артыкчылык белгилери ( ким тарабынан сыйланган жана качан); 

соттулугунун бар экени же болбосо жок экени жөнөүндө маалымат; кирешелери, 

чыгашалары, мүлктөрү жана мүлктүк мүнөздөгү митдеттенмелери жөнүндө маалыматтар; 

жеке сүрөтү). 

 
Жогоруда аталган жеке маалыматтарды мага мамлекеттик (муниципалдык) кызмат 

көрсөтүү максатында иштеп 

чыгуу үчүн берем. 

(кызмат көрсөтүүнү белгилөө) 

Мен төмөндөгүлөр менен тааныштым: 

1) жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык кызмат көрсөтүү тууралуу маалыматтарды сактоого макулдук мага мамлекеттик 

(муниципалдык) кызмат көрсөтүүнүн бүткүл мезгилинде ушул макулдукка кол коюлган 

датадан тартып күчүндө болот; 

2) жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук эркин  -тиркеме.дагы жазуу түрүндөгү 

арыздын негизинде чакыртылып алынышы мүмкүн; 

3) жеке маалыматтарды иштеп чыгуу чакыртып алынган учурда менин жеке малыматтарым 

“Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5 жана 15- 

беренелерине ылайык толук түрдө же жарым жартылай улантылышы мүмкүн. 

 

Жеке маалымттарды иштеп чыгуу башталган дата:  "   " _ 20  ж. 

___________________________________________________________ 

           (кол тамга) (Фамилиясы, аты, атасынын аты) 
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№ 12 форма. 

 

Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө 

документ (декларация) 
 

Мен,                                                        _______________________________ 
                                (талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты),  

 

____________________________ саясий партиясынан/ өзүн өзү көрсөтүү  

     (саясий партиянын аталышы)               жолу менен депутаттыкка  

 

_________________________________________________айылдык кеңешинин  
                                                   (кеңештин аталышы) 

депутаттыгына талапкермин.  
 

Кыргыз Республикасынын жараны экендигимди, башка мамлекеттин жараны 

эместигимди  жоопкерчилик менен билдирем.  

 

Анык эмес маалымат бергендигим үчүн жоопкерчиликке тартыларымды билем.  

. 
 

______________________________________________                                ___________________ 

          (талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты)                                        (кол тамга) 

 
 
 
 
        _______________________________________ 
           (датасы) 
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37 -тиркеме.. 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо  

жана референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясынын 

 2016-жылдын 11-октябрындагы 

 154 токтому менен бекитилген 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө талапкерлердин 

саясый партиялардын шайлоо фонддорунун акча каражаттарын түзүүнүн, 

алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө 

НУСКАМА 

(КР Борборшайлоокомунун 2020-жылдын 20-январындагы  10 токтомунун 

редакциясына ылайык) 

“Ушул Нускама талапкерлердин, саясий партиялардын атайын эсептерин ачуунун, 

жүргүзүүнүн, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө 

талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттары боюнча 

эсебинин жана отчеттуулугунун тартибин жөнгө салат.”. 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий 

партия шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн өзүнүн шайлоо фондун түзөт. Шайлоо фондун 

түзбөө талапкерлердин тизмесин каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп саналат. 

Талапкерлер өзүн өзү көрсөткөн учурдан, саясий партиялар айылдык кеңештин 

депутаттыгына талапкерлерди көрсөткөн учурдан тартып жеке өзү же болбосо шайлоо 

компаниясын каржылоо үчүн шайлоо фондуларын ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу 

түзүшөт. 

Саясий партиялар тарабынан айылдык кеңешке көрсөтүлгөн талапкерлер, саясий 

партиялар тарабынан шаардык кеңешке көрсөтүлгөн талапкерлер өздөрүнүн шайлоо 

фонддорун түзүүгө укуксуз. 

1.2. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоо фондун түзүүчү 

бардык акча каражаттары банктагы атайын шайлоо эсебинде эсепке алынат. Аталган 

эсепти тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынын уруксааты менен талапкер, саясий 

партия ачат. 

1.3. Талапкерлер же талапкерлердин тизмеси катталган учурда талапкерлерди 

көрсөткөн саясий партия, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия 

шайлоо алдындагы үгүттөрдү каржылоо үчүн өздөрүнүн шайлоо фонддорунун ачык 

эсептерин жүргүзүүнү уланта беришет. 

Талапкерди, талапкерлердин тизмесин каттоодон расмий баш тартылган учурда, 

шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттар аларды кайрымдуулук иретинде берүүнү жана 

которууну жүзөгө ашырган уюмдарга жана адамдарга кайтарылып берилет. 

1.4. Саясий партиянын шайлоо фонду төмөнкү каражаттардын эсебинен түзүлүшү 

мүмкүн: 

1) талапкердин, саясий партиянын өздүк каражаттарынан; 

2) ушул Нускаманын 3 бөлүмүндө саналган жактарды кошпогондо, жарандардын 

жана юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук чегерүүлөрүнөн. 
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1.5. Шайлоо фонддорунун каражаттарын тескөө укугу бул фондду түзгөн саясий 

партияга жана финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болгон, алардын 

өкүлдөрүнө таандык. 

1.6. Банк же башка мекемелердин тизмеги, талапкерлердин, саясий партиялардын 

атайын эсебин ачуу, жүргүзүү, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону 

өткөрүүдө талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фондорунун каражаттары 

боюнча эсеби жана отчеттуулугу үчүн банк же башка мекемелер менен макулдашуу 

боюнча, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленет. 

1.7. Бардык акча каражаттары шайлоо фондунун эсебине улуттук валютада 

которулат. Чет өлкөлүк валютада которууга тыюу салынат. Бул эсептер боюнча үстөк 

пайыздар чегерилбейт жана төлөнүп берилбейт. 

1.8. Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу болот жана шайлоо өнөктүгүн 

өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн. 

1.9. Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарын түзүүнүн жана 

чыгымдоонун тартибин контролдоону тийиштүү шайлоо комиссиялары жүзөгө ашырат. 

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорундагы акча каражаттарын эсепке 

алуу жана чыгымдоо жөнүндө маалыматтар жума сайын Борбордук шайлоо 

комиссиясынын расмий сайтында жарыяланат. Талапкердин, саясий партиянын шайлоо 

фондунун акча каражаттарынын келип түшүү булактарын, каражаттардын туура 

эсептелишин жана пайдаланылышын, шайлоо күрөөсүнүн төгүлүшүн жана кайтарылып 

берилишин контролдоо, талапкердин, саясий партиянын каржылык отчетторун текшерүү 

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы контролдоо-текшерүү тобу тарабынан 

жүзөгө ашырылат. 

2. Шайлоо фонддорун түзүү 

2.1. Шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий 

партия, саясий партиянын финансы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Борбордук 

шайлоо комиссиясы тарабынан катталгандан кийин 5 календардык күндүн ичинде өзүнүн 

шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн шайлоо фондун түзөт. 

Талапкерлер өзүн өзү көрсөткөн учурдан, саясий партиялар айылдык кеңештин 

депутаттыгына талапкерлерди көрсөткөн учурдан тартып жеке өзү же болбосо шайлоо 

компаниясын каржылоо үчүн шайлоо фондуларын ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу 

түзүшөт. 

Талапкер же талапкерлердин тизмеси катталган учурда, талапкерлер, талапкерлерди 

көрсөткөн саясий партиялар, ошондой эле талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий 

партиялар шайлоо алдында үгүт жүргүзүүлөрдү каржылоо үчүн өздөрүнүн шайлоо 

фонддорунун ачык эсебин жүргүзүүнү улантышат. 

2.2. Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддоруна келип түшкөн акча 

каражаттары шайлоо дайындалган күнгө Кыргыз Республикасынын мыйзамында 

белгиленген эсептөө көрсөткүчүнөн эсептелет. Белгиленген көлөмдөн ашыкча келип 

түшкөн акча каражаттары шайлоо фондуна чегерилүүгө жатпайт жана жарандарга жана 

уюмдарга кайтарылып берилет. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарууга 

байланышкан чыгымдар аларды берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен 

жабылат. 

2.3. Талапкер өз талапкерлигин алып салганда, саясий партия талапкерлердин 

тизмесин чакырып алган же каттоодон баш тарткан же болбосо талапкерлердин тизмесин 

каттоо жокко чыгарылган (алып салынган) учурда шайлоо фондуна келип түшкөн акча 
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каражаттары аларды берген жарандарга жана уюмдарга токтоосуз кайтарылып берилүүгө 

жатат. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайтарууга байланышкан чыгымдар аларды 

берген жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат. 

2.4. Шайлоо фонддору төмөнкү акча каражаттарынын эсебинен түзүлүшү мүмкүн: 

1) Бишкек, Ош шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоодо төмөндөгү акча 

каражаттарынан: 

- талапкерлердин тизмесине киргизилген, талапкердин өздүк каражаты, анын 

өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 1000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон; 

- саясий партиянын өздүк каражаты, анын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 5000 эседен 

ашуусу мүмкүн болбогон; 

- өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 1000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, жеке 

жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн; 

- өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 30000 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, юридикалык 

жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн. 

Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиянын шайлоо фондунун 

каражаттарынын эсебинен чыгымдарынын чектелген суммасы эсептик көрсөткүчтөн 

150000 эседен ашуусу мүмкүн эмес. 

2) Шаардык кеңештин депутаттарын шайлоодо (Бишкек жана Ош шаарын алып 

салганда) төмөндөгү акчалай каражаттардан: 

- талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин өздүк каражаттары, өлчөмү 

эсептик көрсөткүчтөн 500 эседен ашпашы керек; 

- саясий партиянын өздүк каражаттары, өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 5000 эседен 

ашпашы керек; 

- жеке адамдардын кайрымдары, өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 1000 эседен ашпашы 

керек; 

- юридикалык жактардын кайрымдары, өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 2000 эседен 

ашпашы керек. 

Шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен саясий партия чыгымдаган чектелген 

сумманын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 50000 эседен ашпашы керек. 

3) Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо төмөндөгү акча каражаттарынан: 

- талапкердин өздүк каражаты, анын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 500 эседен 

ашуусу мүмкүн болбогон; 

- саясий партия бөлүп берген каражат, анын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 1000 

эседен ашуусу мүмкүн болбогон; 

- өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 500 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, жеке 

жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн; 

- өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 500 эседен ашуусу мүмкүн болбогон, юридикалык 

жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн. 

Шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен талапкер, анын ичинде саясий 

партиядан талапкер чыгымдаган чектелген сумманын өлчөмү эсептик көрсөткүчтөн 5000 

эседен ашпашы керек. 

2.5. Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондунун атайын эсеп өзүнүн акча 

каражаттарын акысыз кошуу өз ыктыярдуу кайрымдуулук берүүсү катары таанылат. 

3. Шайлоо фонддоруна кайрымдуулук берүүлөргө тыюу салуулар 

3.1. Шайлоо фондуна төмөнкү ыктыярдуу кайрымдуулук көрсөтүүгө жол берилбейт: 
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- чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана 

ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана 

өкүлчүлүктөрүнүн, катышуучусу чет өлкөлүк жарандар жана юридикалык жактар болуп 

саналган чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын Кыргыз Республикасында 

катталган юридикалык жактарынын; 

- жарандыгы жок адамдардын; 

- мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын; 

- мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын; 

- уставдык капиталында мамлекеттик же муниципалдык үлүш бар, ошондой эле 

салыктар, жыйымдар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча жеңилдиктерден 

пайдаланган юридикалык жактардын; 

- аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын; 

- укук коргоо органдарынын, соттордун; 

- кайрымдуулук менен алектенген уюмдардын; 

- диний уюмдардын; 

- атын атабай кайрымдуулук кылуучулардын. 

Атын атабай кайрымдуулук кылуучу дегенде, төмөнкү жаран түшүнүлөт, эгерде ал 

төмөнкү маалыматтардын кайсынысын болбосун көрсөтпөй койсо: фамилиясын, атын, 

атасынын атын, жашаган жеринин дарегин, паспорттук маалыматтарын, ошондой эле ал 

тарабынан өзү жөнүндө анык эмес маалыматтар көрсөтүлсө. 

3.2. Шайлоо фондуна мамлекеттик бюджеттин же Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун алдында карызы бар юридикалык жактардын, юридикалык жак 

түзбөстөн ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке жактардын акча каражаттарын 

кошууларына тыюу салынат. Көрсөтүлгөн юридикалык жана жеке жактар шайлоо 

фондуна акча каражаттарын которгон учурда талапкер, саясий партия жоопкерчилик 

тартпайт. Эгерде талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондуна жогоруда көрсөтүлгөн 

жеке жана юридикалык жактар которгон акча каражаттары келип түшкөн учурда, соттун 

чечими боюнча банк же башка мекемелер, ал каражаттарды Борбордук шайлоо 

комиссиясынын атайын фондуна которууга милдеттүү, ал өз кезегинде бул каражаттарды 

мамлекеттик бюджетке же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна которот. 

4. Атайын эсептерди ачуунун тартиби 

4.1. Шайлоо фондун түзүү үчүн талапкер, саясий партия атайын эсеп ачууга 

документтерди тариздөө тууралуу 1-форма. боюнча арыз менен тиешелүү аймактык 

шайлоо комиссиясына кайрылат. 

4.2. Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынан атайын эсеп ачууга жазуу 

жүзүндөгү 2 форма боюнча уруксат алгандан кийин айылдык кеңешке талапкерлер, 

айылдык кеңешке талапкерлерди көрсөткөн, же болбосо шаардык кеңешке 

талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия шайлоо фондун түзүү үчүн атайын 

эсеп ачат. 

4.3. Банк мекемелери тарабынан талапкердин, саясий партиянын атайын эсепти ачуу 

банкка төмөнкүлөр берилгенден кийин токтоосуз жүзөгө ашырылат: 

-  1-форма. боюнча эсепти ачуу тууралуу талапкердин, саясий партиянын арызы; 

-  2-форма. боюнча шайлоо комиссиясынын жазуу жүзүндөгү уруксаты; 

- финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн паспорту; 
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- партиянын финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн каттоо жөнүндө 

аймактык шайлоо комиссиясынын чечиминин көчүрмөсү; 

- саясий партиянын же партиянын региондук (аймактык) бөлүмүнүн мөөрү менен 

күбөлөндүрүлгөн, саясий партиянын региондук (аймактык) бөлүмүнүн Уставынын же 

Жобосунун көчүрмөсү. (Көрсөтүлгөн документтерди өзүн өзү көрсөткөндөр бербейт); 

-  8-формасы боюнча саясий партиянын же региондук бөлүмүнүн мөөрү менен 

күбөлөндүрүлгөн кол коюулардын үлгүлөрү менен картачалар. 

4.4. Талапкер, саясий партия атайын эсеп ачылган күндөн тартып үч күндүк 

мөөнөттө, 3-формасы. боюнча өзүнүн шайлоо фондунун эсебинин маалым-дарегин 

аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү. 

4.5. Талапкер, саясий партия өзүнүн шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын 

эсепти ачууга укугу бар. Мында айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөткөн саясий 

партия, айылдык кеңешке ар бир талапкер үчүн чыгымдардын жана келип түшүүлөрдүн 

белгиленген чектик суммасына талаптарды сактоого тийиш. 

4.6. Эсепти тейлөөнүн бардык шарттары банктык эсепти тейлөөгө келишимде 

чагылдырылыш керек. 

4.7. Эсепти ачуу боюнча банктын кызмат көрсөтүүсү үчүн акы алынбайт. Атайын 

шайлоо эсебинде турган акча каражаттарын пайдаланганы үчүн банкка үстөк пайыздар 

төлөнбөйт. 

5. Акча каражаттарын шайлоо фонддоруна которуу 

5.1. Шайлоо фондун түзгөн талапкердин, саясий партиянын өздүк каражаттары жана 

жарандардын жана юридикалык жакттардын ыктыярдуу кайрымдуулук каражаттары банк 

же башка мекеменин атайын эсебине которулат. Шайлоо фондуларына түшкөн акча 

каражатар улуттук валютада кабыл алынат. Көрсөтүлгөн эсептер боюнча кирешелер 

кошуп эсептелбейт жана төлөнбөйт. 

5.2. Тиешелүү шайлоо фондуна жеке адамдардан келип түшүүчү ыктыярдуу 

кайрымдуулук берүүлөрү банк мекемеси тарабынан Кыргыз Республикасынын 

жаранынын паспортун көрсөтүү боюнча гана кабыл алынат. Төлөм документтеринде 

кайрымдуулук берүүчүнүн фамилиясы, аты жана атасынын аты, туулган датасы, жашаган 

(катталган) жеринин дареги, паспорттун сериясы жана номуру көрсөтүлөт, алар банк 

кызматкери тарабынан паспорттун маалыматтары менен салыштырылат. Акчаны 

накталай төгүү дүмүрчөктөрүндө кайрымдуулук берүүчүнүн толук маалыматтары 

"төлөмдүн арналышы" графасында көрсөтүлөт. Акча каражаттарын алган банктан 

көрсөтүлгөн каражаттарды шайлоо фонду турган банкка которууда төлөм 

тапшырмасында кайрымдуулук берүүчү жөнүндө маалыматтар толук көрсөтүлүшү керек. 

5.3. Шайлоо фондуна юридикалык жактардан келип түшүүчү ыктыярдуу 

кайрымдуулук берүүлөр банк мекемеси тарабынан, тийиштүү салык инспекциясынан 

жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бөлүмүнөн бюджет алдында 

карызы жоктугу тууралуу маалымкатты көрсөтүү боюнча гана кабыл алынат. 

Юридикалык жактардын төлөм документтериндеги "төлөмдүн арналышы" графасында 

төмөнкү маалыматтар камтылышы керек - салык төлөөчүнүн идентификациялык номуру, 

юридикалык жактын толук аталышы, жайгашкан жеринин дареги. 

6. Шайлоо фонддорунун каражаттарын эсепке алынышы жана чыгымдалышы 

6.1. Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу багытка ээ. Алар шайлоо 

өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабууга гана пайдаланылышы мүмкүн. 

Шайлоо фонддорунун каражаттары төмөнкүлөргө гана пайдаланылат: 
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1) шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды 

финансылык камсыз кылууга; 

2) ушул Мыйзамда белгиленген өлчөмдө шайлоо күрөөсүн төлөөгө; 

3) шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланышкан иштерди 

аткаргандыгы, кызмат көрсөткөндүгү үчүн төлөөгө, атап айтканда: 

а) маалыматтык жана консультативдик мүнөздөгү кызмат көрсөтүүлөргө; 

б) үгүт материалдарын чыгарууга жана жайылтууга; 

в) жайлардын, жабдуулардын ижарасына; 

г) транспорттук жана иш-сапардык чыгымдарды жабууга; 

д) байланыш кызматтарына; 

е) кеңсе товарларын, жабдууларды сатып алууга; 

ж) жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяларды жарыялоого жана талапкердин 

чыгып сүйлөөсүнө; 

з) шайлоо алдындагы чогулуштарды өткөрүүгө, шайлоочулар менен жолугушууга; 

и) товарларды жеткирип берүүгө. 

6.2. Талапкер, саясий партия добуш берүү күнүнө чейин жарандар жана юридикалык 

жактар берген кайрымдуулуктарды пайдаланууга укугуна ээ. Шайлоо фондуна келип 

түшкөн каражаттардан тышкары, башка акча каражаттарын жумуштарга, кызмат 

көрсөтүүлөргө төлөө, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү, башка шайлоо 

алдындагы иш чараларды жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланууга тыюу салынат. 

6.3. Талапкер, саясий партия, банк мекемесиндеги өзүнүн шайлоо фондуна келип 

түшкөн акча каражаттарынын булактары жана көлөмдөрү тууралуу маалыматтар менен 

таанышууга укуктуу. Талапкер, саясий партия 4-форма боюнча өзүнүн шайлоо 

фондундагы каражаттардын келип түшүүсүнүн жана чыгымдалышынын эсебин 

жүргүзүүгө милдеттүү. 

6.4. Банк мекемелери Борбордук шайлоо комиссиясынын талабы боюнча - күн 

сайын 24 сааттын ичинде талапкер, саясий партия катталган аймактык шайлоо 

комиссиясына талапкердин, саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын 

келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды берип турууга 

милдеттүү. Көрсөтүлгөн маалыматтар келип түшкөнүнө жараша жеке мүнөздөгү 

маалыматтар жөнүндө жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен 

милдеттүү түрдө Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылуусу 

тийиш. Банк мекемелери шайлоо комиссиясына шайлоо саясий партиянын талапкеринин 

фондунун атайын эсептеги каражаттарынын келип түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө 

маалыматтарды 5-формасы боюнча беришет. Көрсөтүлгөн маалыматтар жетекчинин 

койгон колу жана банк мекемесинин мөөрү басылган кагазда берилет. Бул 

маалыматтарды берүү жөнүндө жоболор банк эсебин тейлөө келишимине кошулат. 

6.5. Шайлоо фондунун каражаттарын чыгымдоо боюнча бардык финансылык 

операциялар шайлоо алдындагы күндөн алдыңкы күнү саат 18.00дө токтотулат. 

6.6. Шайлоо фондунун каражаттарынан, көрсөтүлгөн фондго которулган 

кайрымдуулук берүүлөрүнөн, ошондой эле көрсөтүлгөн фонддон чыгымдоолордон салык 

алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет. 

7. Саясий партиялардын талапкерлеринин жарандар жана юридикалык жактар 

менен эсептешүүлөрү 

7.1. Талапкердин шайлоо өнөктүгү менен байланышкан белгилүү жумуштарды 

аткаруу жөнүндө (кызмат көрсөтүү жөнүндө) жарандар жана юридикалык жактар менен 



86 

 

 

келишимдер (макулдашуулар) талапкердин жеке өзү же болбосо анын ыйгарым укуктуу 

өкүлү, ал эми саясий партиялардын шайлоо өнөктүгү менен байланышкандар – саясий 

партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү менен гана түзүлөт. Талапкердин, саясий 

партиялардын атайын эсептерине төлөөлөр боюнча келишимдер жана макулдашуулар 

добуш берүү күнүнүн алдыңкы күнүнөн кеч түзүлүшү мүмкүн эмес. Бардык каржылык 

аткарымдар, анын ичинде жеке жана юридикалык жактар менен атайын эсептер боюнча 

эсептешүүлөр шайлоо күнүнүн алдыңкы күнү саат 18де токтотулат. Саясий партиялардын 

жана юридикалык жактардын ортосунда белгилүү жумуштарды (кызмат көрсөтүүнү) 

аткарганы үчүн эсептешүүлөр которуу жолу менен гана жүзөгө ашырылат. 

7.2. Жарандар жана юридикалык жактар тарабынан аткарылуучу акысы төлөнүүчү 

жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөр жазуу жүзүндө жол-жоболонушу керек (келишим, 

эсеп-фактура, коштомо кагаздар, кабыл алуу-өткөрүү актысы). Келишимдер тараптардын 

маалым-даректерин, тапшырылган жумуштун көлөмү тууралуу маалыматтарды, анын 

наркын, жумуштардын түрлөрү боюнча бааларды (калькуляция, смета), төлөөнүн 

тартибин, жумуштарды аткаруу мөөнөттөрүн, тараптардын жоопкерчиликтерин жана 

башка маалыматтарды камтышы керек. Жарандарды жумуштарды аткарууга жана 

кызматтарды көрсөтүүгө тартуу жөнүндө келишимдер Кыргыз Республикасынын жашы 

жеткен гана жарандары менен түзүлүшү мүмкүн. Жумаштардын жана кызмат 

көрсөтүүлөрдүн аткарылышы тапшырыкчы (финансы маселелери боюнча ыйгарым 

укуктуу өкүл) жана аткаруучу тарабынан кол коюлган аларды кабыл алуу актылары же 

коё берилген продукцияларга коштоочу документтер менен бышыкталышы керек. 

7.3. Жарандар жана юридикалык жактар шайлоо алдындагы үгүт материалдарын 

өндүрүүгө, жайгаштырууга жана таратууга байланыштуу тапшырыктарды түзүүдө, 

мезгилдүү басма сөз редакциясына, телерадиоберүү уюмуна, үгүт продукцияларын 

чыгарууну жүзөгө ашыруучу ишканаларга финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу 

өкүлдүн ушул жумуштарды (кызмат көрсөтүүлөрдү) 6-формасы боюнча аткарууга жана 

шайлоо фондунан аларга төлөп берүүгө жазуу жүзүндөгү макулдугун көрсөтүшөт. 

7.4. Шайлоо фондунун каражаттарынан алдын ала төлөөсүз эфирдик убакытты 

берүүгө жана басылма үгүт материалдарын даярдоого тыюу салынат. 

7.5. Мезгилдүү басма сөз басылмаларына жайгаштырылган бардык материалдарда 

тиешелүү басма материалдарына төлөөлөр кайсыл талапкердин, саясий партиянын 

шайлоо фондунан жүргүзүлгөнү тууралуу маалыматтар жайгаштырылышы керек. 

7.6. Жарандар жана юридикалык жактар шайлоо фонддору аркылуу гана 

финансылык (материалдык) колдоо көрсөтүүгө укуктуу. Материалдык баалуулуктарды 

убактылуу пайдаланууга берүү жолу менен шайлоо алдындагы иштерге материалдык 

колдоо көрсөтүүнү жүзөгө ашыруу тийиштүү келишимдер түзүлгөн жана шайлоо 

фондунун каражаттарынын эсебинен төлөнүп берилген шарттарда гана мүмкүн. 

7.7. Юридикалык жактарга, алардын филиалдарына, өкүлчүлүктөрүнө, жеке 

жактарга шайлоолор менен түздөн-түз же кыйыр байланышкан жумуштарды, кызмат 

көрсөтүүлөрдү, товарларды сатып өткөрүүнү акысыз аткарууга же негизсиз 

төмөндөтүлгөн баалар боюнча аткарууга тыюу салынат. 

8. Шайлоо күрөөсү 

8.1. Талапкер, шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөткөн саясий 

партия каттоого чейин жана берилген документтерди текшерүүдөн кийин өз шайлоо 

фонддорунун каражаттарынан тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынын атайын 

эсебине шайлоо күрөөсүн киргизет. 



87 

 

 

Шайлоо күрөөсү төмөндөгү өлчөмдө белгиленет: 

1) Бишкек жана Ош шаардык кеңештери - мыйзамда белгиленген эсептик 

көрсөткүчтөн беш жүз эсе өлчөмүндө; 

2) шаардык кеңештерге (Бишкек жана Ош шаарларын алып салганда) мыйзамда 

белгиленген эсептик көрсөткүчтөн эки жүз эсе өлчөмүндө; 

3) айылдык кеңештерге – мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтөн он эсе 

өлчөмүндө. 

8.2. Талапкер, саясий партия шайлоо күрөөсүн Борбордук шайлоо комиссиясы 

тарабынан көрсөтүлгөн маалым-даректер боюнча төгөт. 

8.3. Шайлоо күрөөсү депутаттыкка талапкерлерге, депутаттыкка талапкерлердин 

тизмелерин көрсөткөн саясий партияларга төмөнкүдөй учурларда кайра кайтарылып 

берилет: 

1) шайлоонун жыйынтыктары расмий жарыяланган күндөн тартып 10 календардык 

күндөн кечиктирбестен тиешелүү шайлоо комиссиясына өзүнүн фондун түзүүнүн 

булактарын, ошондой эле жүргүзүлгөн бардык сарптоолорунун өлчөмү жөнүндө отчетту 

берген шартта, добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 15 пайыздан кем эмесинин 

добушун алса; 

2) эгерде тиешелүү шайлоо комиссиясы тарабынан талапкерди, талапкерлердин 

тизмесин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынса; 

3) шайлоо бюллетендеринин тексти жана  формасы бекитилгенге чейин шайлоого 

андан ары катышуудан баш тартса. 

8.4. Күрөөнүн калган суммасы республикалык бюджетке чегерилүүгө тийиш. 

Талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоо күрөөлөрүнөн түшкөн 

каражаттардын суммасы жөнүндө, талапкерлерге жана саясий партияларга кайтарылган 

шайлоо күрөөлөрдүн суммасы жана республикалык бюджетке чегерилген сумма жөнүндө 

маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланууга тийиш. 

9. Отчеттуулук 

9.1. Талапкерлер, саясий партиялар аймактык шайлоо комиссиясына өзүнүн шайлоо 

фондунун көлөмү жана түзүүнүн бардык булактары, ошондой эле жүргүзүлгөн чыгымдар 

жөнүндө отчет берүүгө милдеттүү. 

Отчет кагазда жана электрондук версияда (кол тамга жана мөөрү менен 

сканерленген көчүрмөсү) жана 7-форма боюнча электрондук сактагычта EXCEL  -

тиркеме.тында төмөнкүдөй тартипте берилет: 

1) Биринчи финансылык отчет-аймактык шайлоо комиссиясына (шаардык 

кеңештердин шайлоолору боюнча) күрөөсү төгүлгөнүн бышыктоочу документтер, каттоо 

үчүн зарыл болгон башка документтер берилгендигин тастыктаганда. 

2) Экинчи финансылык отчет (биринчи финансылык отчеттун маалыматтарын эске 

алуу менен) - добуш берүү күнүнө чейин 10 күн калгандан кечиктирилбестен. 

3) Үчүнчү жыйынтыктоочу финансылык отчет (жыйынды маалыматтар) – добуш 

берүү күнүнөн кийин 10 күндөн кечиктирилбестен. Отчеттогу маалыматтар отчет 

берилген датанын алдындагы 3 күндөн көп эмес датага түзүлөт. Жыйынтык отчетко 

төмөнкүлөр тиркелет: 

- шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүү булактары жана чыгымдалышы 

тууралуу маалыматтар (7-формага 1, 2-маалыматтар); 

- акча каражаттарынын атайын эсепке келип түшүүсүн жана бул каражаттардын 

чыгымдалуусун бышыктоочу, кагаз жүзүндөгү баштапкы финансылык документтер (эсеп- 
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фактуралар, келишимдер, коштомо кагаздар, кабыл алуу-өткөрүү актылары, банктык 

көчүрмөлөр ж.б.). 

9.2. Жыйынтыктоочу финансылык отчеттогу адепки финансылык документтер 

атайын эсептеринде финансылык операциялардын чагылдырылышына жараша 

хронологиялык ырааттуулукта берилиши керек. Мында негиз катары атайын шайлоо 

фондунан алынган жазма көчүрмөлөр алынат, аларга акча каражаттарын чегерүү же 

болбосо эсептен чыгаруу үчүн негиз катары кызмат кылган зарыл документтер тиркелет. 

9.3. Жыйынтыктоочу финансылык отчет китепчеленген түрдө берилүүсү, жана -

тиркеме.ни кошуп алганда беттери бири-бирине уланып номурлануусу тийиш. Шайлоо 

комиссиясынын суроо-талабы боюнча маселелер пайда болсо, талапкерлер ыйгарым 

укуктуу өкүлдөр жыйынтыктоочу финансылык отчетко жазуу жүзүндө түшүндүрмө 

беришет. 

9.4. Финансылык отчетко (биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу) талапкер жеке өзү 

жана финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү, саясий партиянын финансы 

маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү кол коёт. Аймактык шайлоо комиссиясына 

жыйынтыктоочу финансылык отчетторду берүү кабыл алуу актылары менен жол- 

жоболоштурулат. Жыйынтыктоочу финансылык отчетту өткөргөнгө чейин калган бардык 

накталай каражаттар кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылууга тийиш. 

9.5. Атайын эсепте турган, сарпталбаган акча каражаттарынын калганы добуш берүү 

күнүнөн кийин талапкерге, саясий партияга кайтарылып берилет. 

9.6. Талапкердин финансылык отчетун өткөрүү милдети жеке өзүнө, же болбосо 

финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлгө, саясий партияныкы – финансы 

маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнө жүктөлөт. 

Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун финансылык 

отчетторун бербеген же жарыялабаган жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык жоопкерчилик тартат. 

10. Финансылык тартипти бузгандыгы үчүн жоопкерчилик 

10.1. Шайлоо фондунун каражаттарын түзүүнүн жана пайдалануунун тартибин 

бузгандык, ушул Нускамада белгиленген отчеттуулуктарды өз убагында бербегендик 

жана финансылык отчеттордо камтылган маалыматтардын анык эместиги үчүн 

жоопкерчиликти талапкер, талапкердин, саясий партиянын финансы маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу өкүлү тартат. 

10.2. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо өзүнүн шайлоо өнөктүгүн 

каржылоодо, талапкер, саясий партия тарабынан шайлоо фондунун каражаттарынан 

тышкары талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондуна келип түшкөн акча 

каражаттарынын жалпы суммасынын 0,5 пайызынан ашуун, же болбосо талапкердин, 

саясий партиянын өзүнүн шайлоо фондунан чыгымдары талапкердин, саясий партиянын 

бардык чыгымдарынын белгиленген четки суммасынан 0,5 пайыздан ашуун акча 

каражаттарын пайдаланган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди, же 

талапкерлердин тизмесин каттоону жокко чыгарууга укуктуу. 

10.3. Тартип бузуу фактысын аныктоо максатында шайлоо комиссиялары 

көмөктөшүү үчүн мамлекеттик бийлик органдарына, укук коргоо органдарына, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга 

кайрылууга укуктуу. 
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Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 

 

 

 

 
№ 1 форма. 

 

аймактык шайлоо 

комиссиясына 
 

(талапкердин фамилиясы,        

аты- жөнү, саясий партиянын 

аталышы, региондук 
(аймактык) бөлүмдөр) 

 

Атайын эсепти ачуу үчүн 

Арыз 

 

 
Шайлоо фондун түзүү үчүн   

 

(банк мекемесинин аталышы, юридикалык дареги) 

атайын эсеп ачууга документтерди жол-жоболоштурууга уруксат берүүнү суранабыз. 

Шайлоо фондунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдар: 

 

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын финансы маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү) 

Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдары жана Кыргыз 

Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому менен бекитилген 

"Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо талапкерлердин, саясий партиянын 

шайлоо фондунун акчалай каражаттарын түзүүнүн, келип түшүүсүн жана чыгымдалуусун 

эсепке алуунун тартиби жөнүндө" 
 

 

 
 

 
 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү , саясий партиянын 

жетекчисинин фамилиясы, аты-жөнү региондук (аймактык) 

бөлүмдө) 

М.О. 
 
 

 

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын финансы маселелери 

боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү) 

 
 

(кол тамга) 

 

 

 

 

 

 
 

(кол тамга) 

 
 

« » 20 ж. 



90 

 

 

  № 2 форма.  

   

 

 Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 

 

_______________________________ 

 (банк мекемесинин аталышы) 
 

Атайын эсепти ачууга уруксат 

 

“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 8-пунктуна ылайык 
 
 

(аймактык шайлоо комиссиясынын аталышы) 
 

Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо фондун түзүү үчүн атайын шайлоо эсебин 

ачууга уруксат берет. 
 

 

 (талапкердин фамилиясы, аты-жөнү , саясий партиянын аталышы региондук (аймактык) бөлүмдөр) 

 

 
 

Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондунун акча каражаттарын тескөөгө 

ыйгарым укуктуу адамдар; 
 

 
 

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу 

өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү) 

 

 

 

 

 
 

(аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн 

фамилиясы, аты-жөнү) 

 

М.О. 

 
 

(кол тамга 

 

« » 20 ж. 
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№ 3 форма.  

   

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 

 
 

 

 

 

аймактык шайлоо 

комиссиясына 
 

(талапкердин фамилиясы, аты- 

жөнү, саясий партиянын 

аталышы региондук 
(аймактык) бөлүмдөр) 

 
Банк мекемесиндеги атайын эсептин реквизиттери тууралуу 

 
Шайлоо алдындагы өнөктөрдү жүргүзүү үчүн 

 

(банк мекемесинин аталышы) 

 атайын шайлоо эсеби ачылганын 

билдирет. 

 

 

 

 

 

 

 
   

  (кол тамга) 

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын 

финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу 

өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү) 

  

   

" " 20 ж. 
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№ 4 форма. 
 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 

 
Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондуна акча каражаттарынын келип түшүүсүн жана чыгымдалышын эсепке алуу 

 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, саясий партиянын аталышы региондук (аймактык) бөлүмдөр) 

 

( шайлоо эсебинин маалымат-даректери) 

1. Шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттар 
 

Каражаттын эсепке 

которулган датасы 

Келип 

түшүү 

булагы 

Финансылык 

эсептин сабынын 

шифри 

Келип түшкөн 

каражаттардын суммасы 

(сом) 

Каражаттын түшкөнүн 

бышыктаган документ 

Белгиленген тартипти бузуу менен келип 

түшкөн жана кайтарылууга жаткан 

каражаттар 

      

Баары      

2. Шайлоо фондунун каражаттарынан кайрылып берилди, бюджетке чегерилди 
 

Каражаттын 

эсепке 

чегерилген күнү 

Эсептен каражаттарды 

кайтарып берүү 

(которуу) датасы 

Каражаттардын 

келип түшкөн 

булагы 

Финансылык 

эсептин сабынын 

шифри 

Кайрылган, бюджетке 

которулган 

каражаттар (сомдо) 

Кайтаруунун 

(которуунун) 

негизи 

Каражаттардын 

чыгымдалганын 

бышыктоочу документ 

       

Баары       
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3. Шайлоо фондунун каражаттарынан чыгымдалды 
 

Чыгымдалган Каражат Финансылык Суммасы Чыгымдын Чыгымды Акча Фондго которулган Иш жүзүндө 

операциянын кимге эсептин (сом түрлөрү бышыктоочу каражаттарын каражаттардан жаңылыш чыгымдалган 

датасы которулган сабынын менен)  документ которуу үчүн которулган, каражаттардын 

  шифри    негиз пайдаланылбаган сумма суммасы 

         

Баары         

 

 

 

 

 

 
 

   

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын 

финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, 

аты-жөнү) 

 
(кол тамга) 

 
" " 20 ж. 
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№ 5 форма. 
 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 

 

Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондунун атайын эсебинде турган акча каражаттарынын келип түшүүсү жана 

чыгымдалышы жөнүндө 
МААЛЫМАТТАР 

(банк мекемелери аркылуу берилет) 

 

 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, саясий партиянын аталышы региондук (аймактык) бөлүмдөр) 

 

 

( атайын шайлоо эсебинин маалымат-даректери) 

 
20  -жылдын " " тартып 20 -жылдын " " чейинки мезгилде келип түшкөн каражаттар. 

 

Каражаттын Келип түшүү булагы Каражатты которууну жүзөгө Сумма, сом Келип түшүүлөрдүн Каражаттын келип 

эсептешүү эсебине (жеке адамдын ашырган уюмду же жеке  түрү түшкөнүн бышыктоочу 

чегерилген датасы фамилиясы же уюмдун адамды идентификациялоочу   документ 

 аталышы) маалымат-даректер    

      

Баары   

20  -жылдын " " тартып 20  -жылдын " " чейинки мезгилде иштетилген каражаттар. 
 

Эсеп жүргүзүүчү 

эсептен 

чыгымдоо 

операциясынын 

датасы 

Алуучу (юридикалык 

жактын аталышы/ жеке 

жактын фамилиясы, 

аты-жөнү) 

 
 

Тѳлѳмдүн багытталышы 

 
 

Сумма, сом 

 
 

Чыгшымдоонун үрү 

 

Каражатты 

чыгымдоону 

тастыктаган документ 

Баары   

 

(банктын башкармасынын фамилиясы, аты-жөнү, кызмат орду) (кол тамга) 

" " 20 ж. 
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№ 6 форма. 
 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 

 
Талапкердин, саясий партиянын макулдугунун 

 

БЫШЫКТАМАСЫ 

 

 
 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, саясий партиянын/региондук (аймактык) 

бөлүмүнүн аталышы) 

 

(талапкердин же финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 

фамилиясы, аты-жөнү) 

 

(атайын шайлоо эсебинин маалымат-даректери) 

 

20  -жылдын "   "  келишимине ылайык 

төмөнкү жумуштарды аткарууга (товарларды сатып алууга, кызмат көрсөтүү), ошондой 

эле басылма үгүт материалдарын таратууга макулдук берет 

 

 
 

(жарандын фамилиясы, аты-жөнү, уюмдун аталышы) 
 

 

 

 

 
  

 (кол тамга) 

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын финансы маселелери 

боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү) 

 
" " 20  -ж. 
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№ 7 форма. 

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТ 
 

биринчи, экинчи, жыйынтыктоочу (бириктирилген маалымдоолор) 
 

Талапкердин, саясий партиянын шайлоо фондуна каражаттардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы  

 

20  -жылдын " " тартып 20  -жылдын " " чейинки мезгилде. 

 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, саясий партиянын/региондук (аймактык) бөлүмүнүн аталышы) 
 

(атайын шайлоо эсебинин маалымат-даректери) 
 

 к/н 
 

Каражаттын келип түшкѳн булагы жана чыгымдардын түрлѳрү 
Саптын 

коду 
Сумма, сом Эсертүү 

1 2 3 4 5 

1 Отчеттук мезгилдин башталышындгы калдыктар 010   

2 Шайлоо фондуна келип түшкѳн каражат, анын ичинде 020   

 баары:    

2.1 Белгиленген тартипте кпелип түшкѳнү, анын ичинде 030   

2.1.1 Талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкердин ѳздүе каражаты 040   

2.1.2 Саясий партиянын ѳздүк каражаты 050   

2.1.3 Юридикалык жактын ыктыярдуу кайрымдуулук жардамы 060   

2.1.4 Жеке жактын ыктыярдуу кайрымдуулук жардамы 070   

 

2.2 
«Жергиликтүү кеңештердин дептуттарын шайлоо жѳнүндѳ» КР мыйзамынын 15-беренеснинин 4,5- 

пункттарын бузуу менен келип түшкѳндѳр , анын ичинде: 

 

080 
  

2.2.1 Юридикалык жактардан 090   

2.2.2 Жеке жактардан 100   

2.3 Келип түшкѳн суммалардын шайлоо күрѳѳсү катары кайтарылгандар 105   

2.4 Мыйзамдарда тыюу салынбаган башка келип түшүүлѳр 110   

3 Кайтарылган акча каражаттары, анын ичинде 120   

 баары    

3.1 Республикалык боюджеттин кирешесине чегерилендер 130   
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 к/н 
 

Каражаттын келип түшкѳн булагы жана чыгымдардын түрлѳрү 
Саптын 

коду 
Сумма, сом Эсертүү 

1 2 3 4 5 

3.2 Кайрымдуулук жардам бергендерге кайтарылганы, анын ичинде 140   

  

баары 
   

 

3.2.1 

Кайрымдуулук жардам берүүгѳ тыюу салынган юридикалык жакка же болбосо тѳлѳм 

документтеринде милдеттүү маалыматтарды кѳрсѳтпѳгѳндѳргѳ 

 

150 
  

 

3.2.2 

Кайрымдуулук жардам берүүгѳ тыюу салынган жеке жакка же болбосо тѳлѳм документтеринде 

милдеттүү маалыматтарды кѳрсѳтпѳгѳндѳргѳ 

 

160 

  

3.3 Кайрымдуулук жардам берүүнүн чектик ѳлчѳмүнѳн ашкан каражаттар 170   

4 Шайлоо фондусунан чыгымдалган каражаттар, анын ичинде 180   

 баары    

 

4.1 
Шайлоо алдындагы үгүт иштерине багытталган уюштуруу-техникалык чараларды финансылык камсыз 

кылуу, анын ичинде 

 

190 
  

 баары    

4.1.1 Телерадио уктуруу уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүттѳргѳ 200   

4.1.2 Мезгилдүү масма сѳз редакциялары аркылуу шайлоо алдындагы үгүттѳргѳ 210   

4.2 Шайлоо күрѳѳсүн тѳлѳѳгѳ 220   

 

4.3 
Шайлоо кампанияларын ѳткѳрүүгѳ түздѳн түз байланышкан иштерди аткарууга, кызмат кѳрсѳтүүгѳ акы 

тѳлѳѳлѳр, анын ичинде 

 

230 
  

 баары    

4.3.1 Маалыматтык жана консультациялык мүнѳздѳгү кызмат кѳрсѳтүүгѳ 240   

4.3.2 Үгүт материалдарын чыгарууга жана жайылтууга, анын ичинде 250   

 баары    

4.3.2.1 
Кѳрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн үгүт материалдарын чыгарууга (1 
пайыздан кем эмес) 

260 
  

4.3.3 Орун-жайларды, жабдууларды ижарага алуу 270   

4.3.4 Транспорттук жана иш сапарлары үчүн чыгымдарга тѳлѳп берүү 280   

4.3.5 Байланыш кызматтары 290   

4.3.6 Кеңсе товарларын, жабдууларын сатып алуу 300   

4.3.7 
Кулактандырууларды жарыялоо жана жалпыга маалымдоо каражаттарында талапкерлердин чыгып 
сүйлѳѳлѳрү 

310 
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 к/н 
 

Каражаттын келип түшкѳн булагы жана чыгымдардын түрлѳрү 
Саптын 

коду 
Сумма, сом Эсертүү 

1 2 3 4 5 

4.3.8 Шайлоо алдындагы чогулуштарды ѳткѳрүү, шайлоочулар менен жолугушуу 320   

4.3.9 Товарларды берип туруу 330   

4.4 Шайлоо алдындагы кампанияларга түздѳн түз байланышкан башка чыгымдарга тѳлѳѳ 340   

 Анын ичинде    

4.4.1 Салыктык чегерүүлѳр жана социалдык милдеттенмелер 360   

4.4.2 Мыйзамдарда тыюу салынбаган башка чыгымдар 370   

5 Отчеттук мезгилдин соңундагы калдык 380   

 

 

Ушул финансылык отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын бышыктаймын, шайлоо фондунан тышкары шайлоо өнөктүгүн уюштурууга 

жана өткөрүүгө башка акча каражаттары тартылган эмес. 

 

 

 

 
   

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, 

саясий партиянын/региондук (аймактык) бөлүмүнүн аталышы) 

 
(кол тамга) 

 
 

М.О. 
 

 
  

(финансы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн фамилиясы, аты-жөнү) (кол тамга) 

" " 20 ж. 
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 № 7-1 форма. 

 

« » 20 жылдан « » 20 жылдын  

 

Талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондуна келип түшкѳн 

кайрымдуулук жардамдар жѳнүндѳ  

МААЛЫМАТ 
 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, саясий партиянын/региондук (аймактык) бѳлүмүнүн 
аталышы) 

 
 

 

 

 
 к/н 

 

 

 

Юридикалык жактын тоук 

аталышы 

 

 

 

ИНН / жайгашкан 

деринин дареги 

Келип түшкѳн кайрымдуулук жардамардынын 
суммасы 

 

 

 
баары, сом 

алардын ичинде: 
«Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын шайлоо 

жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын 

15-беренсинин 4,5- 

пункттарын бузуу менен, 

сом 
1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

 БААРЫ   

 
 

 

 

 
 к/н 

 

 

 

Жеке жактын фамилия, аты- 

жѳнү 

 

 

 

ИНН / жайгашкан 

деринин дареги 

Келип түшкѳн кайрымдуулук жардамардынын 
суммасы 

 

 

 
баары, сом 

алардын ичинде: 

«Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын шайлоо 

жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын 

15-беренсинин 4,5- 

пункттарын бузуу менен, 

сом 
1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

 БААРЫ   

Талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондуна келип түшкѳн кайрымдуулук 

жардамдар жѳнүндѳ ушул маалыматта кѳрсѳтүлгѳн маалыматтардын тууралыган 

тастыктаймын, шайлоо фондуна тышкары шайлоо кампаниясын уюштурууга жана 

ѳткѳрүүгѳ башка акча каражаттары тартылган эмес. 
  

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын финансы маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү) 

(кол тамгасы) 

 
" " 20 ж. 
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№ 7-2 форма.  

 

« » 20 жылдан « » 20 жылдын аралыгында 

 

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын беренелерин бузуу менен келип түшкѳн юридикалык 

жана жеке жактардын кайрымдуулук жардамдарын кайтаруу жѳнүндѳ  

МААЛЫМАТ 
 

 
 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, саясий партиянын/региондук (аймактык) бѳлүмүнүн аталышы) 

 

 

 

 
 

к/н 

Акча 
каржаттарынын, 

башка мүлктүн 

келип түшкѳн 

датасы 

 

 
Юридикалык жактын толук аталышы 

(Жеке жактын фамилиясы, аты-жѳнү) 

 

ИНН / 

Юридикалык 

жактын дареги 

/Жеке жактын 

дареги 

 

 
Кайтраып берүүнүн 

негиздери* 

Кайтарып 
берилегн дата 

(республикалык 

бюджетин 

кирешесине 

чегерүү) 

 
Кайрымдуулук 

жардамдарын 

бергендерге кайра 

кайтаруу, сом 

 
Республикалык 

бюджетин 

кирешесине 

чегерүү, сом 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

Баары   

* «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын тийиштүү беренелери, пункттары, пункттчалары кѳрсѳтүлѳт, ага ылайык кайрымдуулук 

жардамдарын кайтаруу жүргүзүлѳт. 
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Юридикалы жана жеке жактар тарабынан талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарын 

чыгымдоо боюнча финансылык операцияларды 

ЧЕЧМЕЛӨӨ 
 
 

 

к/н 

Опперациялар 

аяктаган дата 

 

Юридикалык жактын толук аталышы 

(Жеке жактын фамилиясы, аты-жѳнү) 

 
ИНН 

Финасылык 

отчеттун 

сабынын 
коду 

Операциянын мазмуну Сумма, сом 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

Баары  

 
 

Талапкердин/саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарын кайтарып берүү жана чыгымдоо жѳнүндѳ ушул 

маалыматта кѳрсѳтүлгѳн маалыматтардын тууралыган тастыктаймын, шайлоо фондуна тышкары шайлоо кампаниясын 

уюштурууга жана ѳткѳрүүгѳ башка акча каражаттары тартылган эмес. 

 

 
  

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын финансы маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү) 

(кол тамгасы) 

 

 
" " 20 ж. 
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№  8 форма. 

бет жагы 
 

Кол тамганын үлгүсү менен 

КАРТОЧКА 

 

Атайын эсептин ээси 
 

 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, саясий партиянын/региондук (аймактык) 

бѳлүмүнүн аталышы) 

 

 
 

(жетекчинин фамилиясы, аты-жөнү) 

 

(орун алган жери, байланыш маалыматтары) 

 

Банк мекемесинин аталышы 

 

Банк мекемесинин орун алган жери 

 

Кол тамгалардын үлгүлѳрүн пайдаланууга уруксат 
 

Башкы бухгалтер (же анын орун басары)    

 (кол тамгасы) 

 
" " 20 ж. 

 

 
 

Кол тамгалардын үлгүлѳрүн билдиребиз, аларды эсеп боюнча операцияларды 

жүргүзүүдѳ милдеттүү деп эсептѳѳнү ѳтүнѳбүз. 
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арткы жагы 

 

Кол тамганын үлгүсү менен 
 

Атайын эсептин ээси   

 
 

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, саясий партиянын/региондук (аймактык) бѳлүмүнүн толук аталышы) 

 

 

Эсептин    

(атайын эсептин номери) 
 
 

  

(талапкердин, талапкердин/саясий партиянын финансы маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, аты-жөнү) 

(кол тамгасынын үлгүсү) 

 

 
" " 20 ж. 

 

 
  

(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү., саясий партиянын/региондук (аймактык) 

бѳлүмүнүн жетекчисинин фамилиясы, аты-жөнү) 

(кол тамгасы) 

 

 

М.О. 


