
 

Кара-Буура аймактык шайлоо комиссиясынын 

№ 12 Чечими 
15.04.2021                                                                                                            Кызыл-Адыр айылы 

                    

“Клооп Медиа” коомдук фондунун даттануусу жөнүндө 

 

             2021-жылдын 11-апрелинде “Кыргыз Республикасынын Конституциясы 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча 

референдум өткөрүү  учурунда  “Клооп Медиа” коомдук фондунун №6042 жана 

№6045  участкалык шайлоо комиссиясынын кол менен саноодогу толтурулган 

протоколу жөнүндө даттануусун карап Кара-Буура АШКы төмөнкүлөрдү 

белгилейт. 

            “Клооп Медиа” коомдук фонду өзүнүн даттануусунда №6042 Кайыңды 

участкалык шайлоо комиссиясынын 20:00дон 00:00 убагында кол менен 

саноодогу  толтурулган протоколу менен protocol.shailoo.gov.kg сайтында 

жарыяланган протокол менен дал келбейт деп көрсөткөн. 

            Ушуга байланыштуу “Клооп Медиа” коомдук фонду Кара-Буура 

аймактык шайлоо комиссиясына №6042 жана №6045 участкалык шайлоо 

комиссияларынын аракеттерин мыйзамсыз деп таанып, №6042 жана №6045 

шайлоо участкаларынын добуш берүү жыйынтыктарын жокко чыгарууну 

суранат. 

            Аталган маселени обьективдүү кароо үчүн  жыйынга №6042 УШКнын 

төрагасы  М.Жолдошева,  катчысы  Н.Орозалиева, №6045 УШКнын төрагасы 

Т.Жумагулова,  катчысы Ш.Стамалиева  жана “Клооп Медиа” коомдук 

фондунун байкоочусу  Т.Насырканов чакырылган, бирок Т.Насырканов Кара-

Буура АШКнын 15.04.2021 жылы саат 18-00 өткөрүлгөн отурумуна катышуудан 

баш тартып, даттанууну анын катышуусу жок  эле кароону суранган. 

1. Иштин материалдарын иликтеп чыгуу  үчүн  №6042 УШКнын төрагасы 

М.Жолдошеванын   түшүндүрмөсүн угуп, “Клооп Медиа” коомдук 

фондунун арыз датануусундагы көрсөтүлгөн ссылкасы менен өтүп 

көрсөтүлгөн фото материалдар менен таанышып Кара-Буура  аймактык 

шайлоо комиссиясы төмөндөгүлөрдү белгилейт: Клооп Медиа” коомдук 

фондунун  даттануусунда  көрсөтүлгөн №6042 УШК боюнча  добуш 

берүүгө катышкан шайлоочулардын саны-699, добуш берүүчү жайда добуш 

берген шайлоочулардын саны -696, жарактуу бюллетендердин саны-676 

деген сандар бул  Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосунун 
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жыйынды протоколунда көрсөтүлгөн сандары. Ал эми Референдумдун 

протоколунун маалыматтары боюнча катышкандардын саны -690 шайлоочу, 

добуш берүүчү жайда добуш берген шайлоочулардын саны- 687,  жарактуу 

бюллетендердин саны-609, жараксыз бюллетендер -81.  Даттанууда  

көрсөтүлгөн КФ “Клооп-Медиа” далилдерди көрүү ссылкасы менен  кирип 

караганыбызда байкоочу Т.Насырканов сүрөткө тартып кеткен №6042  

Референдум боюнча добуш берүүнүн протоколору жана БШКнын 

protocol.shailoo.gov.kg сайтында жарыяланган №6042 УШКын протоколу 

дал келгени көрүнүп турат. Демек КФ“Клооп-Медиа” №6042 УШКы 

боюнча арыз  даттануу жазуу учурунда өздөрү ката кетирип алышкан, бул 

жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок  жана №6042 УШКнын 

жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз жок. 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кара-Буура аймактык шайлоо 

комиссиясы даттанууда көрсөтүлгөн фактылар орун албагандыгын , №6042 

УШКнын кол менен саноодогу протоколу protocol.shailoo.gov.kg 

сайтындагы протокол менен дал келерин белгиледи. 

2. УШК №6045 боюнча  даттануунусун карап чыгууда  төрагасы 

Т.Жумагулованын түшүндүрмөсү боюнча   протоколду толтуруу учурунда 

тизмеге киргизилген  шайлоочулардын санын  Референдум менен 

Жергиликтүү кеңештикин алмаштырып жазып алганын билдирген. Кол  

менен саноо аяктап, протоколдун толтурулушун кайра текшергенче саат 

00:00 дон өтүп кеткен, протоколду оңдоп кайра жазган учурда  байкоочу 

кетип калган, ошол үчүн анын колундагы протоколду алмаштырууга 

мүмкүн болбой калган.  

  

         Баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Референдуму 

жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамынын 37-

беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда  көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар №6042 

жана №6045 УШКда орун албаганын белгилеп  Кара-Буура аймактык шайлоо 

комиссиясы төмөндөгүдөй 

 

Чечим кылат: 

1. “Клооп Медиа” коомдук фондунун 2021-жылдын 14-апрелиндеги 

даттануусун канаттандыруудан баш тартылсын. 

2. №6045 УШКнын төрагасы Т.Жумагуловага жана катчысы 

Ш.Стамалиевага протокол толтурууда кетирген кемчиликтери үчүн 

эскертүү берилсин. 

3. Ушул чечимдин көчүрмөсү “Клооп Медиа”коомдук фондуна 

жөнөтүлсүн. 
 

 

Аймактык шайлоо 

комиссиясынын төрагасы                    _________________                     К. С.Токоева_  

                                                   (колтамгасы)                                 (Ф.А.А.) 

Аймактык шайлоо 

комиссиясынын катчысы                    ________________                      Ф.Р.Чаргынова 

                                                    (колтамгасы)                                 (Ф.А.А.) 


