
  Тиркеме 3 

КР БШК  

29-август 2021-ж. №659  

Токтомуна карата  

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 

үчүн  бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына талапкерлер тарабынан берилүүчү 

документтердин формасы жана 

ТИЗМЕСИ 

     

 

Борбордук шайлоо комиссиясына саясий партиялар тарабынан берилүүчү 

документтердин тизмеси: 

 

  

 

1. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер(лер)дин тизмесин көрсөтүү тууралуу 

саясий партиянын билдирүүсү (Форма № 1-1); 

2. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлигин коюу ниети тууралуу талапкердин 

арызы  (Форма № 1-2) 

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына бирдиктүү  шайлоо 

округу боюнча талапкер(лер)дин тизмесин берүү тууралуу саясий партиянын 

курултайынын чечими (Форма № 2-1); 

4. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча саясий партиядан Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси (Форма № 3-

1); 

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына бир мандаттуу шайлоо 

округу боюнча саясий партия көрсөткөн талапкер, талапкерлер тууралуу маалымат 

(Форма № 4-1); 

6. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат (Форма № 5-1); 

7. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, ишенимдүү адамдардын, шайлоо комиссияларындагы 

өкүлдөрдүн, талапкердин, саясий партиялардын байкоочуларынын тизмеси (Форма № 6-

1);  

8. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү, ишенимдүү адамы болууга макулдугу 

тууралуу арызы (Форма № 7); 

9. Ыйгарым укуктуу өкүлдү, ишенимдүү адамдарды, шайлоо комиссияларындагы 

өкүлдөрдү чакыртып алуу тууралуу билдирүү (Форма № 8-1);  

10. Персоналдык маалымат субъектисинин анын персоналдык маалыматтарын чогултууга 

жана иштеп чыгууга макулдугунун типтүү формасы;   

11. Талапкер(лер)дин жогорку кесиптик билими тууралуу документтеринин нотариалдык 

бекитилген көчүрмөсү. 

12.  Талапкер тууралуу маалымат (Форма №14-1). 

13. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин шайлоо алдындагы программасы   

 



 

 

 

 

Форма №1-1 

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттыгына талапкер(лер)ди көрсөтүү тууралуу  саясий партиянын билдирүү формасы               

«___» ______ 2021-ж. 

Кыргыз Республикасынын 

Шайлоо жана референдум 

өткөрүү боюнча борбордук 

комиссиясына  

 

 

БИЛДИРҮҮ 

Саясий партия ______________________________________________________ 
                                                 (саясий партиянын аталышы) 

_______________________________________________________________________________ 

     (саясий партиянын катталуу номери жана датасы)   

 

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттарын шайлоого талапкер(лер)ди көрсөтүү ниети тууралуу билдирет.   

__________________________________________________________________________  
(шайлоо округунун аталышы жана номери)   

                                                      
                                                    

 

Саясий партия ____________________________________________ ыйгарым укуктуу өкүлү    
                                                                   (саясий партиянын аталышы) 

кылып дайындайт:  

шайлоо боюнча ________________________________________________________________ 

                                                                                        (аты-жөнү) 

кол коюу укугу менен каржы маселеси боюнча _____________________________________ 

                                                                       (аты-жөнү.) 

Тиркеме: 

1) Саясий партиянын каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү; 

2) Партиянын уставынын нотариалдык тастыкталган көчүрмөсү; 

3) Саясий партиянын жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү; 

4) Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси (Форма №6-1); 

5) Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн арызы (Форма №7); 

6) Субъекттин анын персоналдык маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугу 

тууралуу саясий партиянын жетекчиси жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан 

толтурулган Типтүү формасы.  

Саясий партиянын жетекчиси ______________________________________________ 

___________________________                             __________________________ 



           (аты-жөнү.)      (колу) 

 

20_____ж.           

Эскертүү: Билдирүү кагаз формасында берилет.   

Форма № 1-2 

    Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум өткөрүү боюнча борбордук 

комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын жараны 

_____________________________________ 

                          (аты-жөнү) 

_____________________________________ 

      (туулган датасы, негизги иштеген же  

_____________________________________ 

 кызмат кылган жери (кесиби)   

_____________________________________ 

    (жашаган жеринин дареги, телефон) 

_____________________________________ 

АРЫЗ 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттарды шайлоо тууралуу» конституциялык 

Мыйзамынын 601-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, мен Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешине депутаттыкка талапкерлигимди коюуга ниеттенем, ушуга байланыштуу бир 

мандаттуу шайлоо округу боюнча өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде өз талапкерлигимди көрсөтөм. 

_________________________________________________________________________ 
       (шайлоо округунун аталышы) 
Көрсөтүлгөн учурдан тартып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттыгына талапкер статусуна дал келбеген ишмердикти токтотууга/токтотуп турууга 

милдеттенем.    

___________________________   __________________________________ 

            (колу)                      (талапкердин аты-жөнү) 

________________________ 

           (датасы) 

Тиркелет: 

Документтер: 

1. Талапкердин паспортунун көчүрмөсү.  

2. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси (Форма №6-1) 

3. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн арызы (Форма №7) 

4. Субъекттин анын персоналдык маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугу 

тууралуу талапкер жана талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан толтурулган 

Типтүү формасы.   

5. Талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн паспортторунун көчүрмөсү   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: арыз кагаз жана машина окуй турган формада берилет   

Форма №2-1  

 

 

 

(саясий партиянын аталышы) 

 

ЧЕЧИМ №______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(көрсөтүү керек: кезектеги (тышкары)  курултайдын (жыйындын, конференциянын) 

_____________________                                    __________________  
         (орду)                                                  (датасы)  

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине 

депутаттыкка талапкер(лер)ди  көрсөтүү тууралуу  

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(талапкер(лер)дин аты-жөнү, бир мандаттуу шайлоо округунун(дарынын) аталышы)        

                                                  

саясий партиядан _____________________________________________________________   
                    (саясий партиянын аталышы) 

 

«___» _________________20____ жылга белгиленген Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешине депутаттарын шайлоого катышуу үчүн.  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттарды шайлоо тууралуу» конституциялык 

Мыйзамынын 61-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык жана жашыруун добуш берүүдө добуштарды 

эсептөөнүн жыйынтыгы тууралуу эсептөө комиссиясынын токтомдорунун, ошондой эле 

жоболордун негизинде 

__________________________________________________________________________________ 
(саясий партиянын Уставынын пункттарын көрсөтүү) 

__________________________________________________________________________________ 
саясий партиянын кезектеги (кезексиз)  курултайы (жыйыны, конференциясы) 

____________________________________________________________________________  

(саясий партиянын аталышы ) 

ЧЕЧИМ КЫЛАТ: 



1. Тиркемеге ылайык (талапкер(лер)дин маалыматтарынын тизмеси тиркелет) бир мандаттуу 

шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттыкка 

талапкерлерди көрсөтүү _____________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоого катышуу жана 

катталуу үчүн зарыл болгон бардык документтерди Кыргыз Республикасынын шайлоо жана 

референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына берүү   

______________________________________________________________________________ 
                               (саясий партиянын аталышы) 

“____”______ 20___ жылга белгиленген, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын 

Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттарды шайлоо 

тууралуу» конституциялык Мыйзамында каралган мөөнөттө.  

Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы: «МАКУЛ» - ; «КАРШЫ»- ; «АРСАР»- .   

Курултайдын төрагасы  

(жыйындын, конференциянын) ______________                  _________________ 

П.О.                                                    (колу)                                           (аты-жөнү)  

Курултайдын катчысы 

(жыйындын/конференциянын ______________                 _________________ 
                                                             (колу)                                            (аты-жөнү)   

Тиркелет:  

1. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер тарабынан толтурулган талапкер 

(талапкерлер) тууралуу маалымат (Форма №4-1). 

2. Саясий партиялардан бир мандаттуу шайлоо округу боюнча көрсөтүлгөн Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттыкка талапкер(лер)дин тизмеси (Форма №3-1). 

3. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат (Форма №5-1) 

4. Талапкер(лер)дин паспортторунун көчүрмөсү 

5. Иштеген же окуган жеринен маалымкат.   

6. Саясий партиялардан бир мандаттуу шайлоо округу боюнча көрсөтүлгөн талакерлердин 

жогорку кесиптик билиминин болуусун күбөлөндүрүүчү нотариалдык тастыкталган документ   

7. Шайлоо күрөөсүнүн коюулушун тастыктоочу документ. 

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан тастыкталган формадагы  талапкердин 

персоналдык маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугу тууралуу толтурулган 

Типтүү Формасы. 

9. Сунушталган формага ылайык талапкер тууралуу маалымат. 

10. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин шайлоо алдындагы программасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эскертүү: Чечим кагаз формасында берилет.  

 

 

 



Форма №3-1 

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча саясий партиялардан көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине 

депутаттыкка талапкерлердин  

ТИЗМЕСИ    

  

________________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

№ ПИН аты-жөнү туулган 

жылы 

жана 

датасы 

улуту жынысы билими иштеген жери кызмат орду паспорт 

боюнча 

каттаоган 

жери 

чыныгы 

жашаган 

жери 

бир мандаттуу 

шайлоо 

округунун 

аталышы 

саясий 

партияга 

тиешелүүл

үгү   

эскертүү 

              

              

              

              

  

 

Саясий партиянын жетекчиси 

 

   __________ __________ 

 

 

       (аты-жөнү) (колу) 

 

 «______»_____________20____г. 

  

 

Саясий партиянын П. О. 



 

Эскертүү: талапкерлердин тизмеси кагаздык жана машина окуй ала турган формаларда берилет.    



Форма №4-1 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттыкка бир мандаттуу шайлоо 

округдарынан өзүн-өзү көрсөтүү менен  саясий партиялардан көрсөтүлгөн талапкер 

тууралуу маалымат   

 

 
 

Мен, 

_________________________________________________________________________________________ 

(аты-жөнү) 

Муну менен бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешине депутаттыкка талапкерлигимди коюуга макулдугумду берем 

_________________________________________________________________________  
                                                                  (шайлоо округунун аталышы) 

______________________________________________________________________________________________ 

(өзүн-өзү/саясий партия аркылуу көрсөтүү тартиби)    

 

Өзүм тууралуу төмөнкүлөрдү билдирем: 

туулган күнү, айы, жылы _________________________________________________________ 

туулган жери ___________________________________________________________________ 

улуту ___________________________________________________________________ 

Жарандыгы ______________________________________________________________________ 

Паспорт: сериясы, номери, ким тарабынан берилген, берилген датасы 

_________________________________________ 

ПИН _____________________________________________________________________________ 

Башка мамлекеттин жарандыгы (бар/жок) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(эгер мурда башка мамлекеттин жарандыгы болсо: кайсы мамлекет экенин, жарандыкты алган жана чыккан 

датасын көрсөтүү керек)     

Соттолгондугу (бар/жок) __________________________________________ 

______________________ 

(эгер мурда соттолгон болсо, КР КК беренесин, аткарылуу жана бүтүрүү датасын көрсөтүү керек) 

Саясий партияга тиешелүүлүгү ______________________________________________ 

Билими: _____________________________________________________________________ 
 

Айы жана жылы Окуу жайынын аталышы 

жана анын жайгашкан жери   

Адистиги жана 

багыты   

Дипломдун 

номери жана 

сериясы    

Диплом 

берилген жылы 
Тапшыруу 

датасы 

Бүтүрүү 

датасы 

      

 

Эмгек ишмердиги: 

Айы жана жылы Мекеменин, уюмдун, ишкананын аталышы   Кызмат орду 

кирүүсү кетүүсү 

    

    



    

: 

 

 

 

 

Жашаган жеринин дареги ___________________________________________________________ 

Байланыш телефону ______________________________________________________________ 

Толтурулган датасы________________________________________________________________ 

Маалыматтардын ишенимдүүлүгүн тастыктайм ________________________________________ 

                                                                                   (жеке колу) 

 

Маалыматтардын ишенимдүүлүгү тастыкталды   

___________________________________________________ 

                                                                                 (Саясий партиянын жетекчиси 

                                                                                   Саясий партиянын П.О.) 

  

  

  

«________» ___________ 20____г. 

                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Эскертүү: Талапкер тууралуу маалымат кагаз жана машина окуй ала турган формаларда берилет. 

Форма №5-1 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕӉЕШИНЕ  

ДЕПУТАТТАРДЫ ШАЙЛОО   

 

Сведения об отсутствии гражданства иного государства 

 

 Мен, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешине депутаттыкка талапкер 

______________________________________________________________________________ 
      (талапкердин аты-жөнү) 

 

Бир мандаттуу шайлоо округунан көрсөтүлгөн   _________________________ 
(шайлоо округунун аталышы) 

Өзүн-өзү/саясий партиялардан көрсөтүү __________________________________            

        

Муну менен мен Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелеримди, башка 

мамлекеттин жарандыгынын жоктугу тууралуу жоопкерчиликтүү билдиремин.   

Тастыкталбаган маалымат берүүдөгү жоопкерчилик тууралуу кабардармын. 

 

  

_______________________________                         ______________ 
                     (аты-жөнү)                                                                              (колу) 

 

 

«_______» _________20______ж. 
  (датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эскертүү: Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат кагаз формасында берилет. 



 

 

 

Форма №6-1 

  ______________________ 

Шайлоо комиссиясына 
(комиссиянын аталышы) 

_________________________________ 

                                                                              (талапкердин аты-жөнү) 

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 

_______________________________________ 

(шайлоо округунун аталышы) 

Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрдүн, ишенимдүү 

адамдардын, байкоочулардын тизмеси  

   

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттарды шайлоо тууралуу» конституциялык 

Мыйзамынын ыйгарым укуктуу өкүлдөр тууралуу 19-беренесине, шайлоо комиссиясындагы 

өкүлдөр тууралуу 17-берененин 1-бөлүмүнө, ишенимдүү өкүлдөр тууралуу 20-берененин 1-

, 2-, 3-бөлүмдөрүнө, байкоочулар тууралуу 9-беренеге ылайык каттоо үчүн ыйгарым укуктуу 

өкүлдөрүн (шайлоо боюнча/каржы боюнча), ишенимдүү адамдарын, шайлоо 

комиссияларындагы өкүлдөрүн, байкоочуларын (керектүүсүн алдын сыз) көрсөтөт. 

  
№ Ыйгарым 

укуктары 

ПИН Аты-

жөнү 

Туулган 

жылы 

Паспорттун 

же аны 

алмаштыру

учу 

документти

н сериясы 

жана 

номери, 

берилген 

датасы   

Жашаг

ан 

жерини

н 

дареги 

Иштеген 

жери 

жана 

кызмат 

орду  

Телефо

н 

номери 

         

         

         

 

Көрсөтүлгөн жарандардын ыйгарым укуктуу өкүлү (шайлоо боюнча/каржы боюнча), 

ишенимдүү адам, шайлоо комиссиялардын өкүлү, саясий партиялардын байкоочусу болууга, 

субъекттин персоналдык маалыматтары иштеп чыгууга макулдугу тууралуу арызы 

(керектүүсүн алдын сыз) жана и алардын паспортторунун көчүрмөсү аталган көрсөтүүгө 

тиркелет  

Талапкер ____________________________________________________________ 

      (талапкердин аты-жөнү) 

Көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, ишенимдүү адамдардын, шайлоо 

комиссияларындагы өкүлдөрдүн, байкоочулардын (керектүүсүнүн алдын сыз) Кыргыз 

Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеӊешине депутаттарды шайлоо тууралуу» конституциялык Мыйзамынын 

талаптарына дал келерин тастыктайм жана мыйзамга ылайык берилген маалыматтар үчүн 

жооп берем.   



Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 

талапкер   

  

  

____________________________________ ______________ __________________ 

(шайлоо округунун аталышы) (колу) (аты-жөнү) 

 

 "_____" _______________20___ ж. 

Эскертүү: Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, ишенимдүү адамдардын, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрдүн, 

байкоочулардын маалыматтары кагаз түрүндө жана машина окуй турган формада берилет.  

 

Форма №7 

Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, ишенимдүү адамдардын, шайлоо комиссияларындагы 

өкүлдөрдүн макулдугу тууралуу арыздын формасы    

  

                                                                                                          

Шайлоо комиссиясына  

_________________________________ 

  

____________________________________ 

       (аты-жөнү, туулган датасы, паспортунун 

сериясы жана номери, 

 

______________________________________ 

   берилген датасы, жашаган жеринин дареги,    

 

______________________________________ 

негизги иштеген же кызмат өтөгөн жери, кызмат 

орду    

 

_____________________________________ 

(негизги жумушчу орду же кызматы – кесиби жок  

 

______________________________________ 

   болгон учурда) телефон номери)     

 

 

 

______________________________________ 

    

 

 

 

 

АРЫЗ 

 

 

 

Мен, _________________________________________________________________________, 
(аты-жөнү) 

талапкердин, саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү (шайлоо боюнча/каржы боюнча), 

ишенимдүү адамы, шайлоо комиссиясындагы өкүлү болууга (керектүүсүн алдын сыз) 

макулдугумду берем.  _______________________________________________________________ 



 (талапкердин аты-жөнү/саясий партиянын аталышы) 

выдвинутого по __________________________________________________________избирательному округу.  

            (шайлоо округунун аталышы жана номери) 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттарды шайлоо тууралуу» конституциялык 

Мыйзамынын нормаларын жана талаптарын аткарууга милдеттенем.  

__________________________________ ____________________________ 

(аты-жөнү) (колу) 

    

   

«_______»___________20_____ж.   

(датасы) 

 

Эскертүү: Арыздын формасы кагаз түрүндө берилет.   

Форма №8-1 

Кыргыз Республикасынын  

шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  

Борбордук комиссиясына    

 

____________________________ 
(саясий партиянын аталышы) 

 

Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча   

____________________ 

____________________________________________ 
(шайлоо округунун аталышы) 

 

 

 

БИЛДИРҮҮ 

 

Мен ____________________________________________________________________________ 
(талапкердин аты-жөнү) 

 

__________________________________________________________шайлоо округу боюнча көрсөтүлгөн   

            (шайлоо округунун аталышы жана номери) 

 

ыйгарым укуктуу өкүлдү, ишенимдүү адамды, шайлоо комиссиясындагы өкүлдү чакыртып 

алам (керектүүсүнүн алдын сыз)   
  

____________________________________________________________________________, 
(аты-жөнү) 

Ошондой эле ага «___» ________ 2021-ж. берилген №______ күбөлүктү жокко чыгаруусун 

суранам.   

 



 

 

Бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер   

  

  

____________________________________ ______________ __________________ 

(шайлоо округунун аталышы) (колу) (аты-жөнү) 

 

 "_____" _______________20___ ж. 

                      (датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Билдирүү формасы кагаз формасында берилет.   

Персоналдык маалыматтын субъектисинин  персоналдык маалыматты чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугун алуунун 

ТАРТИБИ, персоналдык маалыматтардын субъектилеринин алардын персоналдык маалыматтарын үчүнчү тарапка берүүсү тууралуу 

билдирүүнүн тартиби жана формасы (КР Өкмөтүнүн 21-ноябрь, 2017-ж., №759 токтому менен бекитилген) 

  

 

Персоналдык маалымат субъектисинин анын персоналдык маалыматтарын 

чогултууга жана иштетүүгө макулдугунун   

ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ 

 

Калк жайгашкан пункт,        датасы 

Мен,__________________________________________________________________________ 

                                                      (аты-жөнү) 

Төмөнкү даректе жашаган: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Өздүгүн тастыктоочу документ: _____________ серия ______ № _______________ 

                                                                       (документтин түрү) 

берилди _______________________________________________________________________ 

                                            (берилген датасы)                                           (ким тарабынан берилди) 

(ишенимдүү адамдар үчүн)  

атынан иш кылуучу _______________________________________________________ 

                                                                           (аты-жөнү) 

Төмөнкү даректе жашаган: _____________________________________________________ 

Өздүгүгн ырастоочу документ: _______________ серия _____ № ______________ 

                                                                (документтин түрү) 

берилди _______________________________________________________________________ 

                                            (дата выдачи)                                           (кем выдан) 

берилди _______________________________________________________________________ 
                                            (берилген датасы)                                           (ким тарабынан берилди) 

негизинде _______________________________________________________________ 



                   (ишеним каттын, мыйзамдын, башка укуктук актынын)   

эркин, аӊ-сезимдүү, өз эрким менен макулдугумду берем   

____________________________________________________________________________                                                 
(аталышы, ээсинин же маалыматтык системанын ээсинин дареги, иштеп чыгуучунун аты-жөнү.)    

 иштеп чыгууга (персоналдык маалыматтын сактоочусу (ээси) тарабынан же анын 

тапшырмасы боюнча автоматтык каражаттар менен же аларсыз персоналдык маалыматтарды 

жыйноо, жазып алуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоо, блокко коюу, жокко чыгаруу жана бузуу 

максатында кандай ыкма экенине карабастан, аткарылуучу бардык операциялар же 

операциялардын жыйындысы), ошондой эле: 

 персоналдык маалыматтарды (персоналдык маалыматтарды сактоочу (ээси) 

тарабынан Кыргыз Республикасынын «Персоналдык мүнөздөгү маалымат тууралуу» Мыйзамга 

жана эл аралык келишимдерге ылайык үчүнчү тарапка берүү), төмөнкү персоналдык 

маалыматтарды берүүгө;  

  төмөнкү персоналдык маалыматтарды трансчектик берүү (сактоочу (ээси) 

тарабынан башка мамлекеттин юрисдикциясында тургандарга берүү): 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

(талап кылынган маалыматтарды көрсөтүү, мисалы: аты-жөнү (мурунку фамилиясы, аты 

жана атасынын аты, өзгөртүү датасы, орду жана себеби (өзгөрткөн болсо); туулган датасы жана 

жери; жарандыгы тууралуу маалымат (анын ичинде мурунку жарандыгы, башка жарандыктары); 

билими тууралуу маалымат (билим берүү мекемесинин аталышы жана аяктаган жылы, билими 

тууралуу документтин аталышы жана реквизиттери, квалификациясы, билими тууралуу 

документи боюнча даярдыктын багыты же адистиги); окумуштуу даражасы тууралуу маалымат; 

чет тилдерди билүүсү, билүү деӊгээли тууралуу маалымат; спорттук наамы, спорттук разряды; 

жашаган жеринин (турган жеринин) дареги; байланыш телефонунун номери же байланышуунун 

башка ыкмалары тууралуу маалымат; өздүгүн ырастоочу документтин түрү, сериясы, 

документтин номери, аны берген органдын аталышы, берилген датасы; салык төлөөчүнүн 

идентификациялык номери; милдеттүү пенсиялык камсыздандыруунун камсыздандыруучу 

күбөлүгүнүн номери; милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин реквизиттери; 

аскерге чакырылгандыгы, аскердик каттоосу боюнча маалымат (запастагы жарандар жана 

аскерге чакырыла тургандар үчүн); үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлө курамы; эмгек ишмердиги 

тууралуу маалымат (анын ичинде аскер кызматы, кошумча толук эмес иши, ишкердик 

ишмердиги ж.б.); мамлекеттик сыйлыктары, башка сыйлыктары жана төш белгилери (ким жана 

качан сыйлаган); соттолгондугу же соттолбогондугу тууралуу маалымат; кирешелери, 

чыгымдары, мүлкү жана мүлктүк мүнөзгө ээ милдеттенмелери тууралуу маалымат; өзүнүн 

сүрөтү).    

Жогоруда аталган персоналдык маалыматтар Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешине депутаттыкка талапкерлигин сунуштоого байланыштуу иштеп чыгуу үчүн берилет.    

Мен төмөнкүлөр менен таанышып чыктым:   

1) персоналдык маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук аталган макулдукка кол коюлган 

күндөн тартып, мага көрсөтүлгөн мамлекеттик (муниципалдык) кызматтар жана Кыргыз 



Республикасынын мыйзамдарына ылайык көрсөтүлгөн кызмат тууралуу маалыматты сактоо 

мөөнөтүнүн аралыгында иштейт;   

2) персоналдык маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук эркин жазылган кат түрүндөгү 

арыздын негизинде кайтарылып алышы мүмкүн;   

3) персоналдык маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту кайтарып алган учурда менин 

персоналдык маалыматтарымды иштеп чыгуу Кыргыз Республикасынын «Персоналдык 

мүнөздөгү маалыматтар тууралуу» Мыйзамынын 5- жана 15-беренелерине ылайык толугу менен 

же айрым-айрым улантылышы мүмкүн.   

  

 Персоналдык маалыматтарды иштеп чыгуунун башталган датасы:  "___" 

__________________ 20__ ж.  __________________                                                            

__________________ 

                Колу                                                                аты-жөнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Персоналдык маалымат субъектисинин анын персоналдык маалыматтарын чогултууга жана иштеп 

чыгууга макулдугу жазуу формасында берилет.   

 

 

Форма №14-1 

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

Борбордук комиссиясынын расмий сайтында жайгаштыруу үчүн бир 

мандаттуу шайлоо округдарынан өзүн-өзү жана саясий партиялар көрсөткөн 

талапкер тууралуу маалыма берүүнүн сунушталган формасы  

 

   
 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешине депутаттыкка талапкер   

_______________________________ 

(талапкердин аты-жөнү) 

 

 

сүрөтү 



 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕӉЕШИНЕ 

ДЕПУТАТТЫККА ТАЛАПКЕР: 

 

Бир мандаттуу шайлоо округунан көрсөтүлүүчү:_ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(талапкердин аты-жөнү) 

 

______________________________________________________________________________________________  

(шайлоо округунун аталышы) 

 

 

Байланыш маалыматы: ___________________________ 

 

Дареги: 

 

Телефондору: 

 

Интернет тармагындагы байланыштары: 

 

Талапкердин кыскача биографиясы: 

 

Талапкердин шайлоо алдындагы программасы: 

 

Талапкердин шайлоого катышуусу: 

 

 

 


