
 

№1 тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин 

тизмесин каттоо ҥчҥн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрҥҥ 

боюнча борбордук комиссиясына саясий партиялар тарабынан берилҥҥчу 

документтердин тизмеси 

 

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин 

тизмесин каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясына саясий партиялар тарабынан берилүүчу документтер: 

1.1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуу 

жөнүндө саясий партиянын кабарламасынын формасы (№1 форма); 

1.2.  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин 

тизмесин көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын съездинин чечиминин формасы (№2 форма);  

1.3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин 

тизмесинин формасы (№3 форма); 

1.4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына саясий партия 

көрсөткөн талапкер жөнүндө маалыматтардын формасы (№4 форма); 

1.5. Башка мамлекеттин жарандыгынын жоктугу жөнүндө маалыматтардын формасы 

(№5 – форма). 

1.6. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин 

тизмесине киргизилген талапкерлердин паспортунун көчүрмөсү. 

1.7. Иштеген же окуган жеринен маалымкат. 

1.8. Башка мамлекеттин жарандыгынын болушуна же жоктугуна (анын ичинде мурдагы 

жарандыгы, башка жарандыгы) жеке маалыматтарын иштеп чыгууга жазуу жүзүндөгү 

макулдугу. 

1.9. Шайлоо күрөөсүнүн киргизилгендигин тастыктаган документ. 

2. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрдү, ишенимдүү 

адамдарды, байкоочуларды каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын шайлоону өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум 

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына саясий партиялар тарабынан берилүүчү 

документтер: 

2.1. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрдүн, саясий 

партиялардын ишенимдүү адамдарынын, байкоочуларынын тизмеси (№6 форма);  

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

жөнүндө арыз (№7 форма); 

2.3. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүн, ишенимдүү адамын кайра чакыртып 

алуу жөнүндө кабарлама (№8 форма).  

 

 

 

 



 

№1 Форма  

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоого                                                                

саясий партиянын катышуу ниети жөнүндө билдирүү формасы “_____” ________ 2020-жыл 

Кыргыз Республикасынын  

шайлоо жана референдум өткөрүү  

боюнча борбордук комиссиясына 

 

 

БИЛДИРҤҤ 

______________________________________________________ саясий партиясы 

(саясий партиянын аталышы) 

 

_______________________________________________________________________ 

(саясий партиянынын катталган датасы жана номери) 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого катышуу ниети 

жөнүндө кабарлайт 

______________________________________________________________  саясий партиясы 

      (саясий партиянын аталышы) 

шайлоо боюнча  

ыйгарым укуктуу өкүлүн _______________________________________________________ 

       (Ф.А.А)      

             

кол коюуга укуктуу 

каржы маселелери боюнча өкүлүн ______________________________________________ 

       (Ф.А.А.) 

 

дайындайт. 

 

Тиркеме: 

1) Партиянын уставын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү 

2) Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси (№6 Форма) 

3) Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрү(№7 Форма) 

 

Саясий артиянын жетекчиси __________________________ 

_______________________________                         ______________________ 

  (Ф.А.А)      (колу) 

20____ж. 

 

 

 

 

Эскертүү: Билдирме кагаз түрүндө берилет. 

 



№2 форма  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН                                   

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО 

____________________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

 

 

ЧЕЧИМ  №______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________                                    ____________________

 (орду)                                         (датасы)  

__________________________________________________________саясий партиясынан 

 (саясий партиянын аталышы) 

 

20____ -жылдын «___» ________________ дайындалган Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин кѳрсѳтүү жѳнүндѳ 

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 61-беренесине ылайык жана жашыруун добуш берүүдѳ добуштарды 

эсептѳѳнүн натыйжасында эсептѳѳ комиссиясынын протоколдорунун негизинде, ошондой 

эле  

_____________________________________________________________________________ 

(саясий партиянын уставынын пунктун кѳрсѳтүү) 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

ЧЕЧТИ: 

1. _______________________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин 

тизмесине 

_________(________________________________________________________) курамында 

Тиркемеге ылайык курамда (талапкерлердин тизмеси жана маалыматтары тиркелет)  

кѳрсѳтүлѳт. 



2.Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук 

комиссиясына 20____-жылдын «_____» _______________ дайындалган Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого «Кыргыз 

Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ»  Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамында белгиленген мѳѳнѳттѳ 

___________________________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого каттоо жана 

катышу үчүн талапкерлердин тизмеси жана бардык керектүү документтер берилсин. 

 

Добуш берүүнүн натыйжалары: «МАКУЛ» - ; «КАРШЫ»- ; «КАЛЫС»- .  

Курултайдын (чогулуштун, конференциянын)  

тѳрагасы ______________                     _________________ 

М.О (кол тамгасы)                                                                     (фамилиясы, аты-жѳнү) 

Курултайдын (чогулуштун, конференциянын)  

катчысы______________                    _________________ 

   (кол тамгасы)                                                 (фамилиясы, аты-жѳнү) 

Тиркелет:  

1. Талапкерлердин тизмесине киргизилген ар бир талапкер толтурган: саясий партия 

кѳрсѳткѳн талапкер жѳнүндѳ маалыматтар  ( №4 форма).  

2. Паспорттун кѳчүрмѳсү. 

3.Талапкердин иштеген же окуган жерден маалымкаты.  

4. Шайлоо күрѳѳсүн тѳккѳндүгүн тастыктаган документ. 

5. Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат. (№5 форма) 

6. Кыргыз Республикасынын Өкмѳтү бекиткен формада анын жеке маалыматтарын 

чогултууга жана иштеп чыгууга талапкердин макулдугу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эсертүү:  Чечим кагаз түрүндѳ берилет.  



№3 Форма  

 

Саясий партиядан талапкерлердин тизмесинин курамына көрсөтҥлгөн Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттыгына талапкерлердин  

ТИЗМЕСИ 

_____________________________________________________________________________ 

                      (саясий партиянын аталышы) 

 
№ Ф.А.А. ПИН туулг

ан 

жылы 

датас

ы 

улуту жыныс

ы 

билими иштеге

н жери 

кызмат 

орду 

паспортунда

гы каттто 

дареги 

жашаган 

жери 

эскертүү 

            

            

 

 

 

 

Саясий партиянын жетекчиси __________________________  ______________ 

              (Ф.А.А.)     (колу) 

 

“______”_________________ 20_________ж. 

 

 

 

Саясий партиянын М.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Талапкерлердин тизмеси  кагаз түрүндө жана машинада окулуучу формада берилет 

 

 



№4 Форма 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттыгына                                                

саясий партия көрсөткөн талапкер жөнҥндө маалымат 

Мен, ________________________________________________________________________ 

(Ф.А.А.) 

____________________________________________________________________________ 

                      (саясий партиянын аталышы) 

талапкерлердин тизмеси боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 

депутаттыгына талапкерлигин көрсөтүүгө макулмун.  

өзҥм жөнҥндө төмөнкҥ маалыматты билдирем: 

Туулган жылы, айы, числосу_____________________________________________________ 

Туулган жери__________________________________________________________________  

Улуту________________________________________________________________________ 

Жарандыгы___________________________________________________________________ 

Паспорт: сериясы, номери, ким тарабынан берилген кунү____________________________ 

ЖИН (жеке идентификациялык номуру)___________________________________________ 

Башка мамлекеттин жарандыгы жөнүндө (бар/жок)_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(эгер сиз мурда башка мамлекеттин жарандыгын алган болсоңуз: кайсы мамлекеттин, жарандыкты алган 

жана чыккан күндү корсөтүңүз) 

Соттуулугу (бар/жок)___________________________________________________________ 

(эгерде мурда соттолгондо КР Кылмыш-жаза кодексинин статьясы, аткарылган жана жоюулган күнү 

көрсөтүү) 

Саясий партияда мүчөлүгү_________________________________________________________________ 

Билими____________________________________________________________________________________ 

                                        (окуу жайдын аталышы жана жайгашкан орду) 

Эмгек ишмердиги: 

Жылы, айы Мекеменин, уюмдун, 

ишкананын аталышы 

Ээлеген кызматы 

кирүү кетүү 

    

 

Жашаган жери_________________________________________________________________ 

Байланыш телефону____________________________________________________________ 

Толтуруу датасы_______________________________________________________________ 

Маалыматтын тастыгын ырастоо_________________________________________________ 

      (жеке колу) 

Маалыматтын тактыгы тастыкталган_______________________________________________________ 

      (Саясий партиянян жетекчисиси 

саясий партиянян М.О.) 

20____-ж. "____" ________ 

            (датасы) 

Эскертүү: Талапкерлердин тизмеси  кагаз түрүндө жана машинада окулуучу формада берилет 

 



 

№5 Форма  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫ ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНЕ                                   

ДЕПУТАТТАРДЫ ШАЙЛОО 

Башка мамлекеттин жарандыгынын жоктугу жөнҥндө маалымат 

Мен,___________________________________________________________________ 

(талапкердин Ф.А.А.) 

_______________________________________________________ саясий партиясынан 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттыгына талапкер 

талапкерлердин тизмесине көрсөтүлгөн 

Кыргыз Республикасынын жараны экенимди, башка мамлекеттин жарандыгы жок 

экенимди билдирем 

Жалган маалымат бергендиги учүн жооптуу экендиги маалымдалды. 

 

 

20____-ж. "____" ________ 

            (датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Башка мамлекеттин жарандыгынын жоктугу жөнүндө маалымат кагаз түрүндө берилет 



 

№6 Форма  

Кыргыз Республикасынын  

шайлоо жана референдум өткөрүү  

боюнча борбордук комиссиясына 

 ___________________________________саясий партиянын 

              (саясий партиянын аталышы)  

Ыйгарым укуктуу өкҥлдөрдҥн, шайлоо комиссияларындагы өкҥлдөрдҥн,      

ишенимдҥҥ адамдардын, байкоочулардын тизмеси 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кенешини депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык Мыйзамынын 19-беренесине 

ылайык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, 17-беренесинин 1- бөлүгүнө ылайык шайлоо 

комиссияларындагы өкүлдөрүн, 20-беренесинин 1,2,3- бөлүгүнө ылайык ишенимдүү 

адамдарын, 9-беренесине ылайык байкоочулардын тизмесин (керектүүсүн белгилөө керек)  

катоо үчүн сунуштайт. 

№ ЖИН 

(жеке.идентиф.н

омуру) 

ыйгарым 

укуктары 

Ф.А.А. туулган жылы паспортунун 

номуру жана 

сериясы, 

берилген күнү 

жашаган 

жеринин 

дареги 

жумуш орду 

жана кызмат 

орду 

байланыш 

телефону 

         

         

         

 Көрсөтүлгөн жарандар саясий партинын ыйгарым укуктуу өкүлү, шайлоо 

комиссияларындагы өкүлү, ишенимдүү адамы, байкоочу болууга макулдугу болгон 

арыздары сунуштамага тиркелет. 

_________________________________________________________________саясий партия 

                                             (саясий партиянын аталышы) 

Көрсөтүлгөн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрүн, 

ишенимдүү адамдарынын, байкоочулардын “Кыргыз Республикасынын Президентин 

жана Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

конституциялык Мыйзамынын талаптарына шайкештигин ырастайт жана берилген 

маалымат үчүн жооп берет. 

______________________________________саясий партиянын жетекчиси 

____________         ____________________           20____-ж. "____" ________ 

(колу)                                       (Ф.А.А.)                                      (датасы) 

 

 Эскертүү: Тизме кагаз түрүндө жана машинада окулуучу формада берилет 

 



№7 Форма  

Ыйгарым укуктуу өкҥлдөрдҥн, ишенимдҥҥ адамдардын макулдугу жөнҥндө 

арыздардын формасы 

Кыргыз Республикасынын  

шайлоо жана референдум өткөрүү  

боюнча борбордук комиссиясына 

 

Мен, ______________________________________________________________________ 

(Ф.А.А.) 

__________________________________________________________ саясий партиянын 

                                  (саясий партиянын аталышы) 

ыйгарым укуктуу өкүлү, ишенимдүү адамы болууга макулмун. 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Жогорку Кенешинин депутаттарын шайлоо 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын ченемдерин жана 

талаптарын сактоого милдеттенем. 

 

_______________________________                      ________________________ 

                         (Ф.А.А.)      (колу) 

 

 

20____-ж. "____" ________ 

            (датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Арыздын формасы кагаз түрүндө берилет 

 



№8 Форма  

Кыргыз Республикасынын  

шайлоо жана референдум өткөрүү  

боюнча борбордук комиссиясына 

_________________________________ саясий партиянын 

                           (саясий партиянын аталышы) 

 

БИЛДИРҤҤ 

______________________________________________________________ саясий партиясы 

                                   (саясий партиянын аталышы) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.А.А.) 

ыйгарым укуктуу өкүлүн, шайлоо комиссияларындагы өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын 

(керектүүсүн белгилөө керек) чакыртып алат. 

ошондой эле ага берилген 20____-ж. “_____” ______ №______кубөлүктү жокко чыгарууну 

суранат. 

 

____________________________________саясий партиянын жетекчиси 

____________         ____________________           20____-ж. "____" ________ 

(колу)                                       (Ф.А.А.)                                      (датасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Билдирүү формасы кагаз түрүндө берилет 



Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартиби, алардын жеке 

маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартиби (Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы№ 759 токтому менен бекитилген) 

Жеке маалыматтарын берҥҥгө жана иштетҥҥгө жеке 

маалыматтар субъектисинин макулдугунун 

ТИПТҤҤ ФОРМАСЫ 

Калктуу конуш, күнү 

Мен, ___________________________________________________________________ 

                              (фамилиясы, аты, атасынын аты)  

жашаган дареги __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ким экендигин ырастаган документ: ________________________________________ 

(документтин түрү) 

серия ___________ № _____________________________________________________ 

  

берилген ________________________________________________________________ 

(берилген күнү)  

________________________________________________________________________ 

(ким тарабынан берилген) 

(ишенимдүүжактар 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. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________ 

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 жөнҥндө 

маалымат (анын ичинде мурдагы жарандыгы, башка жарандыктары); билими жөнҥндө 

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 тҥрҥ, 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 жөнҥндө 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. 

 

 

 

 


