
е 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 

ЖАРЛЬIГЫ 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Кыргыз Республ11касыньш Жогорку Кецешннин 
депута"IТарын шайлоону дайындоо женунде 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 
2-белугунун 2-пунктун, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин депутаттарын шайлоо 
женунде» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 
59-беренесинин 3-белугун жетекчиликке алып, токтом кылам: 

1. Кыргыз Республикасынын жацы чакырылыштагы Жогорку
Кецешинин депутаттарын шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрына 
дайындалсын. 

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум еткеруу
боюнча борбордук комиссиясы шайлоону еткерууну Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюштурсун. 

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети:
1) шайлоону еткеруу учун зарыл болгон финансы каражаттарьm

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум еткеруу боюнча 
борбордук комиссиясы бекиткен чыгымдардын сметасына ылайык 
белуп берсин; 

2) шайлоону даярдоо жана еткеруу мезгилинде 
мыйзамдуулуктун, жарандардын укуктарын жана э_

санита1,ш111к-л111,11;r·1н10иеrшшык Ruопсуздукту камсыз кылуу жана 
жарандардын ден соолугун, укук тартибин жана коомдук коопсуздукту 
сактоо, анын ичинде шайлоо комиссияларынын жайларын жана добуш 
беруу учун жайларды кайтаруу, алардын ерт коопсуздугун, шайлоо 
документтерин ташыган транспорт каражаттарын коштоо жана 
кайтаруу боюнча зарыл чараларды керсун; 

3) шайлоо процессинде колдонулуучу маалыматтык 
электрондук системалардьш киберкоопсуздугун, ведомстволор аралык 
электрондук ез ара аракеттенуу системасы аркылуу маалыматтарды 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики

Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 70 Конституции

Кыргызской Республики, частью 3 статьи 59 конституционного Закона

Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»,

постановляю: 
1. Назначить выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской

Республики нового созыва на 28 ноября 2021 года.

2. Центральной комиссии по выборам и проведению

референдумов Кыргызской Республики организовать проведение

выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) выделить необходимые финансовые средства для проведения

выборов согласно смете расходов, утвержденной Центральной

комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской

Республики; 
2) в период подготовки и проведения выборов принять

необходимые меры по обеспечению законности, п ав и свобо

демиологическои езопасности и защите

здоровья граждан, правопорядка и общественной безопасности, в том

числе охране помещений избирательных комиссий и помещений для

голосования, их пожарной безопасности, сопровождению и охране

транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

3) оказать содействие Центральной комиссии по выборам и

проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении

кибербезопасности информационных электронных систем,

применяемых в выборном процессе, обмена данными посредством

системы электронного межведомственного взаимодействия, а также в






