
 

 

 

 

2-тиркеме  

КР БШК  

2021-ж. 29-августундагы №659  

токтомуна  

 

 

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн  Кыргыз Республикасынын 

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына  

саясий партиялар тарабынан берилүүчү документтердин  

ТИЗМЕГИ ЖАНА ФОРМАЛАРЫ 

 

Борбордук шайлоо комиссиясына саясий партиялар тарабынан берилүүчү 

документтердин тизмеги 
 

1. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тууралуу саясий 

партиянын билдирмеси (1-форма); 

2. Бирдиктүү  шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тууралуу саясий партиянын 

съездинин чечими (2-форма); 

3. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесинин курамында саясий 

партиядан көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына 

талапкерлердин тизмеси (3-форма); 

4. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттыгына саясий партия көрсөткөн талапкер тууралуу маалымат (4-форма); 

5. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат (5-форма); 

6. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарынын, шайлоо 

комиссияларындагы өкүлдөрүнүн, байкоочуларынын тизмеси  (6-форма); 

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

тууралуу арызы (7-форма); 

8. Ыйгарым укуктуу өкүлдү, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрдү, ишенимдүү 

адамдарды чакыртып алуу тууралуу билдирме (8-форма); 

9. Жеке маалымат субъектисинин анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп 

чыгууга макулдугунун типтүү формасы; 

10. Талапкерлердин жогорку кесиптик билими тууралуу документтеринин нотариус 

күбөлөндүргөн көчүрмөлөрү;   

11. Саясий партия тууралуу маалымат (14-форма);  

12. Саясий партиянын шайлоо алдындагы программасы. 

 

 

 

 

 



 

1-форма 

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттарын шайлоого катышуу ниети тууралуу саясий партиянын билдирмесинин 

формасы  «___» ______ 2021-жыл 

Кыргыз Республикасынын 

Шайлоо жана референдум 

өткөрүү боюнча борбордук 

комиссиясына   

 

БИЛДИРМЕ 

 

__________________________________________________________ саясий партиясы 

(саясий партиянын аталышы) 

__________________________________________________________________  

     (саясий партиянын катталуу номери жана датасы)   

бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттарын шайлоого катышуу ниети тууралуу билдирет.   

__________________________________________________________ саясий партиясы 

(саясий партиянын аталышы) 

төмөнкүлөрдү ыйгарым укуктуу өкүл  катары дайындайт:    

шайлоо боюнча______________________________________________________________ 

(Ф. аты-жөнү) 

кол коюу укугу менен каржы маселеси боюнча  ___________________________________ 

                                                                    (Ф. аты-жөнү) 

_____________________________________________________________________________ 

Тиркеме: 

1) Саясий партиянын каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү; 

2) Партиянын уставынын нотариус күбөлөндүргөн көчүрмөсү;   

3)  Саясий партиянын жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү;   

4)  Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси (6-форма) 

5)  Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн арыздары (7-форма) 

6)  Субъектинин жеке маалыматтарды чогултууга жана иштетүүгө макулдугу тууралуу 

саясий партиянын жетекчиси жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан толтурулган 

Типтүү формасы. 

7)  Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн паспортторунун көчүрмөсү. 

 

__________________________________________ саясий партиясынын жетекчиси 

 

________________________________________        _______________________       
(Ф.аты-жөнү)        (колу) 

 

«____»__________________20_____-ж. 

Эскертүү: Билдирме кагаз түрүндө берилет.   



 

2-форма  

 

 

 

(саясий партиянын аталышы) 

 

ЧЕЧИМ №______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(көрсөтүү керек: (кезексиз)  кезектеги съезддин (жыйындын, конференциянын) 

_____________________                __________________  
(орду)        (датасы)  

20____жылдын «___» _________________ дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешинин депутаттарын шайлоого катышуу үчүн бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына   

________________________________________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы)  

саясий партиясынан талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тууралуу 

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 61-

беренесине ылайык жана жашыруун добуш берүүдө добуштарды эсептөөнүн натыйжасы 

тууралуу эсептөө комиссиясынын протоколдорунун, ошондой эле саясий партиянын Уставынын 

__________________________________________________________________________________  
(саясий партиянын Уставынын пунктун көрсөтүү керек)  

жоболорунун негизинде 

____________________________________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы ) 

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

ЧЕЧИМ КЫЛДЫ: 

1. ______________________________________________________ саясий партиясынан 

(саясий партиянын аталышы) 

бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине депутаттыкка 

талапкерлердин тизмеси   ______________ санында 

 (______________________________________________________) 

тиркемеге ылайык курамда көрсөтүлсүн (талапкерлердин тизмеси жана маалыматы тиркелет). 

2. ___________________________________________________________ саясий партиясынан 
(саясий партиянын аталышы) 

20____жылдын «___» _________________ дайындалган Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешинин депутаттарын шайлоого катышуу жана каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын 

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына талапкерлердин тизмеси 

жана бардык керектүү документтер «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз 



Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын конституциялык Мыйзамында белгиленген мөөнөттөрдө берилсин.    

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

Съезддин  

(жыйындын, конференциянын) төрагасы ______________                  _________________ 

М.О.                                                                                              (колу)                                            (Ф.аты-жөнү) 

Съезддин  

(жыйындын, конференциянын) катчысы 

                                                                      ______________                 _________________ 
                                                                            (колу)                                (аты-жөнү)   

Тиркелет:  

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына саясий партия 

көрсөткөн талапкерлер тууралуу маалымат (4-форма); 

2. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат (5-форма); 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген жеке маалыматтарды 

чогултууга жана иштетүүгө макулдугу тууралуу талапкерлер тарабынан толтурулган 

Типтүү форма; 

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесине 

киргизилген талапкерлердин паспортторунун көчүрмөлөрү;   

5. Саясий партиялардан талакерлердин тизмесине киргизилген талапкерлердин жогорку 

кесиптик билиминин бар экендигин бышыктоочу нотариус күбөлөндүргөн документтер;   

6. Талапкердин иштеген же окуган жеринен маалымдама;   

7. Шайлоо күрөөсү төгүлгөндүгүн бышыктоочу документ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Чечим кагаз түрүндө берилет.    



3-форма 

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесинин курамында саясий партиядан көрсөтүлгөн Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттыгына талапкерлердин  

Тизмеси  

________________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

№ ПИН Ф.аты-жөнү туулган 

жылы, 

датасы   

жынысы улуту билими иштеген 

жери 

кызмат орду паспорт 

боюнча 

катталган 

дареги   

Иш жүзүндө 

жашаган 

жери   

Партияга 

тиешелүүлүгү 

эскертүү 

             

             

             

             

  

 

Саясий партиянын жетекчиси 

 

   __________ __________ 

 

 

       (Ф.аты-жөнү) (колу) 

 

 «______»_____________20____-ж. 

  

 

Саясий партиянын М. О.  

 

 

 

Эскертүү: талапкерлердин тизмеси кагаз жана машина окуй ала турган түрлөрүндө берилет.    



4-форма 

Бирдиктүү шайлоо округу боюнча саясий партиялардан Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеӊешине депутаттыкка көрсөтүлгөн талапкер тууралуу маалымат   

 
 

Мен, ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.аты-жөнү) 

муну менен ___________________________________________ саясий партиясынын 
(саясий партиянын аталышы) 

 

талапкерлеринин  тизмесинин курамында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттыгына талапкерлигимди көрсөтүүгө макулдугумду берем. 

 

Өзүм тууралуу төмөнкүлөрдү билдирем: 

туулган күнү, айы, жылы _________________________________________________________ 

туулган жери ___________________________________________________________________ 

улуту  ___________________________________________________________________ 

жарандыгы ______________________________________________________________________ 

паспорт: серия, номер, 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 КЖ беренесин, аткаруу жана жоюлуу 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 жыл 
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 аныктыгын ырастайм ________________________________________ 

                                                                                   (жеке колу) 

 

Маалыматтардын аныктыгы күбөлөндүрүлдү   

___________________________________________________ 

                                                                                 (саясий партиянын жетекчиси 

                                                                                   саясий партиянын М.О.) 

  

  

  

«________» ___________ 20____-ж. 

                  (датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

5-форма 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕӉЕШИНИН  

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО   

 

Башка мамлекеттин жарандыгынын жоктугу тууралуу маалымат 

 

 Мен, 

______________________________________________________________________________
   (саясий партиянын аталышы) 

саясий партиясынан бирдиктүү шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесинде көрсөтүлгөн  талапкер   

 

______________________________________________________________________________ 
      (талапкердин ф.аты-жөнү) 

 

муну менен Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелеримди, башка мамлекеттин 

жарандыгынын жоктугу тууралуу жоопкерчиликтүү билдиремин. 

Анык эмес маалымат бергендик үчүн жоопкерчилик тууралуу кабардармын.    

 

________________________________________                   __________________ 
(Ф.        аты-жөнү)                                                    (колу) 

 

 

«_______» _________20______-ж. 
 (датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

6-форма 

 _______________________ 
(комиссиянын аталышы) 

шайлоо комиссиясына 

 

__________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

саясий партиясынан 

 

Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, ишенимдүү адамдардын, шайлоо комиссияларындагы 

өкүлдөрдүн, байкоочулардын тизмеси   

 

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеӊешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын ыйгарым укуктуу өкүлдөр тууралуу 19-беренесине, шайлоо 

комиссияларындагы өкүлдөр тууралуу 17-беренесинин 1-бөлүгүнө, ишенимдүү адамдар 

тууралуу 20-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө, байкоочулар тууралуу 9-беренесине ылайык 

каттоо үчүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, өкүлдөрүнүн, ишенимдүү адамдарынын, 

байкоочуларынын (керектүүсүнүн алдын сыз) тизмесин сунуштайт.   

 

№ Ыйгарым 

укуктары 

ПИН Ф.ат

ы-

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 саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү (шайлоо 

боюнча/каржы боюнча), ишенимдүү адамы, шайлоо комиссиялардын өкүлү, байкоочусу 

(керектүүсүн алдын сыз) болууга, субъектинин жеке маалыматтарын иштеп чыгууга 

макулдугу тууралуу арызы жана и алардын паспортторунун көчүрмөлөрү аталган ушул 

сунуштамага тиркелет.  

____________________________________________________ саясий партиясы 

     (саясий партиянын аталышы) 

көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу өкүлдөр, ишенимдүү адамдар, шайлоо 

комиссияларындагы өкүлдөр, байкоочулар (керектүүсүнүн алдын сыз) «Кыргыз 



Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 

талаптарына ылайык келерин ырастайт жана берилген маалыматтар үчүн мыйзамдарга 

ылайык жоопкерчиликке тартылат.   

     

____________________________________   

(саясий партиянын аталышы)  

саясий партиясынын жетекчиси                   

 

______________ __________________ 

 (колу) (Ф.аты-жөнү) 

 

 "_____" _______________20___ -ж. 

 

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

байкоочулардын маалыматтары кагаз жана машина окуй турган түрлөрүндө берилет.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7-форма 

Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, ишенимдүү адамдардын, шайлоо комиссияларындагы 

өкүлдөрдүн макулдугу тууралуу арыздардын формасы   

 

_________________________________ 

шайлоо комиссиясына 

____________________________________ 

       (Ф.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, _________________________________________________________________________, 
(Ф.аты-жөнү) 

_________________________________________________ саясий партиясынын   
(саясий партиянын аталышы) 

 ыйгарым укуктуу өкүлү (шайлоо боюнча/каржы боюнча), ишенимдүү адамы, шайлоо 

комиссиясындагы өкүлү(керектүүсүнүн алдын сыз)  болууга макулдугумду берем жана 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 

ченемдерин жана талаптарын сактоого милдеттенем.  

  

__________________________________ ____________________________ 

(Ф.аты-жөнү) (колу) 

    

   



«_______»___________20_____-ж.   

(датасы) 

 

 

Эскертүү: Арыздын формасы кагаз түрүндө берилет.   

8-форма 

Кыргыз Республикасынын  

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча  

Борбордук комиссиясына  

 

____________________________________ 
(саясий партиянын аталышы) 

саясий партиясынан 

 

 

БИЛДИРМЕ 

 

_________________________________________________________ саясий партиясы 
(саясий партиянын аталышы) 

ыйгарым укуктуу өкүлү, ишенимдүү адамы, шайлоо комиссиясындагы өкүлү (керектүүсүнүн 

алдын сыз)  
 

_______________________________________________________________________ чакыртып  
(Ф.аты-жөнү 

алат, 
) 

 

ошондой эле 2021-ж. «___» ______________ ага берилген №______ күбөлүктү жокко чыгарууну 

суранат. 

 

 

Саясий партиянын жетекчиси     

____________________________________ ______________ __________________ 

(саясий партиянын аталышы) (колу) (Ф.аты-жөнү) 

 

 "_____" _______________20___- ж. 

(датасы) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Эскертүү: Билдирме кагаз түрүндө берилет.   

 

Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө макулдугун алуу 

ТАРТИБИ, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине 

билдирүү тартиби жана формасы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №759 

токтому менен бекитилген) 

Жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө жеке маалыматтар субъектисинин 

макулдугунун 

ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ 

 

Калктуу конуш,                                                                                дата 

 

Мен, ________________________________________________________________ 

(фамилиясы, аты, атасынын аты)  

жашаган дареги ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ким экендигин ырастаган документ: ______________________________________ 

(документтин түрү) 

серия ___________ № _________________________________________________ 

берилген ____________________________________________________________ 

(берилген күнү)  

____________________________________________________________________ 

(ким тарабынан берилген) 

(ишенимдүү жактар үчүн) 

____________________________________________________ атынан иш жүргүзгөн 

(фамилиясы, аты, атасынын аты)  

жашаган дареги ________________________________________________________ 

Ким экендигин ырастаган документ: ________________________________________ 

(документтин түрү)  

серия ____________ № __________________________________________________ 

берилген ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(берилген күнү) 

______________________________________________________________________ 

(ким тарабынан берилген) 



_____________________________________________________________ негизинде 

                           (ишеним кат, мыйзам, башка укуктук акт) 

эркин, аң-сезимдүү түрдө, өз эрким менен макулдук берем ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(маалыматтык системанын менчик ээси же ээлик кылуучунун аталышы, дареги, иштетүүчүнүн 

ФАА) 

- иштетүүгө (аткаруу ыкмасына карабастан, жеке маалыматтарды топтоо, жазуу, сактоо, 

актуалдаштыруу, топтоштуруу, бөгөт коюу, өчүрүү жана бузуу максатында автоматтык каражаттар менен 

же аларсыз жеке маалымат массивин кармоочу (ээси) аткарган, же болбосо анын тапшырмасы менен 

аткарылган кандай болбосун операция же операциялардын топтому), ошондой эле: 

- жеке маалыматтарды берүүгө (жеке маалымат массивин кармоочунун (ээси) "Жеке мүнөздөгү 

маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана эл аралык келишимдерге ылайык жеке 

маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүсү; 

- жеке маалыматтарды трансчекаралык берүүгө (жеке маалыматтарды кармоочунун (ээси) башка 

мамлекеттердин юрисдикциясында турган жеке маалыматтарды берүүсү) төмөнкүдөй жеке 

маалыматтарды: 

1. _______________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________________________ 

 

4. _________________________________________________________________________________ 

 

талап кылынган маалыматтардын тизмеги көрсөтүлөт, мисалы: фамилиясы, аты, атасынын аты 

(мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, өзгөртүлгөн күнү, орду жана себептери (өзгөртүлгөн учурда); 

төрөлгөн күнү жана орду; жарандыгы жөнүндө маалымат (анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка 

жарандыктары); билими жөнүндө маалымат (билим алган мекеменин аталышы жана аяктаган жылы, 

билими жөнүндө документтин аталышы жана реквизиттери, квалификациясы, даярдыктан өткөн багыты 

же билими жөнүндө документ боюнча адистиги); илимий даражасы жөнүндө маалымат; чет тилдерди 

билүүсү жөнүндө маалымат, билүү деңгээли; спорттук наамы, спорттук разряды; жашаган дареги (турган 

жери); байланыш телефон номери жана башка байланыштыруу ыкмалары жөнүндө маалымат; ким 

экендигин ырастаган документтин түрү, сериясы, номери, берген органдын аталышы, берилген күнү; 

салык төлөөчүнүн идентификациялык номери; милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу күбөлүгүнүн 

номери; милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин реквизиттери; аскерге милдеттүүлүгү, 

аскердик каттоосу боюнча маалымат (запастагы жана аскер кызматына чакырыла турган жарандар үчүн); 

үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлөсүнүн курамы; эмгек ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат (аскер кызматы, 

айкалыштырып иштөө, ишкерлик ж.б. кошо); мамлекеттик сыйлыктары, башка сыйлыктары жана 

артыкчылык белгилери (ким жана качан сыйлаган); соттуулугу бар же жоктугу жөнүндө маалымат; 

киреше, чыгаша, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери жөнүндө маалымат; өз сүрөтү). 

Мага мамлекеттик (муниципалдык) кызматтарды көрсөтүү максатында жогоруда аталган жеке 

маалыматтарды иштетүүгө берем _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



(кызмат көрсөтүүнүн аталышы көрсөтүлөт) 

Мен төмөнкүлөр менен таанышып чыктым: 

1) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук, ушул макулдукка кол коюлган күндөн тартып мага 

мамлекеттик (муниципалдык) кызмат көрсөтүүлөр берилген жана Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө маалыматтарды сактоо мөөнөтүнүн ичинде 

жарактуу; 

2) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдукту эркин формада жазылган кат жүзүндөгү арыздын 

негизинде кайта сурап алууга болот; 

3) жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук кайта сурап алынган учурда "Жеке мүнөздөгү 

маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5 жана 15-беренелерине ылайык менин 

жеке маалыматтарымды иштетүүнү толук же жарым-жартылай улантууга болот. 

Жеке маалыматтар иштетилип башталган күн: _____________________________ 

(жыл, күн, ай) 

20____-ж. "____" _______________ 

________________________________________________ _____________________________ 

Колу                                                     Ф.А.А. 

 

Эскертүү: Жеке маалыматтарын берүүгө жана иштетүүгө жеке маалыматтар субъектисинин макулдугунун 

формасы кагаз түрүндө берилет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14-форма 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясынын расмий сайтында жайгаштыруу үчүн саясий 

партиялар тууралуу маалыматты берүүнүн сунушталган формасы   

 

 
Саясий партиянын кыскартылган аталышы:  

_____________________ 

ИНН,ЮЖБРге кирген 

датасы:____________________ 

Саясий партияны түзүү жолу  

______________________ 

Уставды кабыл алуу датасы  

______________________ 

Аймактарда катталган бөлүмчөлөрдүн саны  

____________________ 

Туруктуу иштеген коллегиялык жетектөөчү 

орган:  _______________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________ САЯСИЙ  
(саясий партиянын аталышы) 

ПАРТИЯСЫ 

 

 

 

Байланыш маалыматтары:  

 

Дареги:  

 

Телефондору: 

 

Коомдук кабылдама: 

 

Интернет түйүнүндөгү байланыштары: 

 

Расмий сайты: 

 

Саясий партиянын төрагасы (жетекчинин кыскача өмүр баяны)   

 

Саясий партиянын максаты жана милдеттери (баяндап берүү:  

жетектөөчү органдары жана түзүмү тууралуу маалымат (сүрөттөлүшү жана сүрөтү)   

 

Саясий партиянын жаштар уюму (сүрөттөлүшү жана сүрөтү)   

 

Саясий партиянын шайлоолорго катышуусу (шайланма кызматтарындагы жана шайлоо органдарындагы саясий 

партиянын өкүлдөрү тууралуу хронология жана сандык маалыматтар)   

 

 

Эмблеманын орду 



 

 

 


