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Таш-Комур аймактык шайлоо комиссиясынын отурумунун

J{b7 чЕчими

2022 ->кьtлдын 23-март

Катышышты: АШКнын 9 мучесу,

Таш-Кемур шаарынын прокурору А.Ормошов.

откорyлгон )(ер: Таш-Комур шаары

Кyн тартибинде:Таш-К_омур шаарынын мэрLr н. Щоулбековлун YсTYHoH "Жащтар" саясий

партиясынын арызын кароо боюнча 2022-жьlлдын 23-мартындагы Таш-Кемур шаардык прокурору

А. Ормошовдун Таш-Комур аймактык шайлоо комиссиясына берген билдируусYн кароо жонYндо,

Угулду: Кунтартибиндеги маселе боюнча :

1. Таш-комур айlмактык ша}"lлоо комиссиясынын торагасы т. Тургунбаев томенкyлордy

биллирли. Айtмактык шайlлоо комисиясына Таш-комyр шаардык кенешr{не депутаттыкка

талап кер "Жаштар" саясlrit партtrясы н blт 2022-жылды н 14-мартынла Таш-Комур

шаарынын мэри Н, Щоулбековдун соц}rалдык тармактагы шаардын жашоочуларына кайрылган

бltллируусунун мыйзамдуулук жагын карап берrу боюнча аriмактык шайлоо комиссияга арыз

менен кайрылган. Арыз 2022-жьtлдын l5-мартында Таш-Комур шаардык прокуратурасына

жонотYлгон. Таш-КомYр шаардык прокуратурасы Аймактык шайлоо комиссл{ясына 2О22-

жылдын 23-мартында мэр Н, Щоулбековго ченемдик укукгук актыны бузууга жол бербео

жонYндо эскерryy прокурордук чара Kopyy актысын келтирилгендигин билдирген(тиркеме

тиркелет).

2. Таш-Комур шаарынын прокурору А.Ормошов -урматтуу комиссия мYчолору бизлин адреске

2022,жьlлДын l5-маРтындагЫ АшК тарабынаН жонотYлгОн каitрылууцуздарды кароонунун

жыйынтыгы боюнча томондогyлордy бlrлдирем:Таш-Комур шаарынын мэри Н.Т.Щоулбеков

тарабынан Кыргыз Республlrкасынын "жерглrликгуу кецештердин депутаттарын шайлоо

ясонундо" жана Кыргыз Республикасынын "мамлекеттик жарандык кызмат жана

мунициалдык кызмат жонyндо" мыliзамдарынын талаптарын бузгандыгы аныкталгандыктан

улам анын кыrfмыл-аракеттер}rне карата шаардык прокуратурасы тарабынан 2о22-жылдын



23-мартында ченемдик укуктук актыны бузууга жол бербео жонYндФ эскертYY прокурордук

чара коруу актысын келтирилгендигин билдиремrtн.

кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум откерyy боюнча шайлоо ком}lссиялары

ЖОНYндО Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 20-беренеgин жетекчиликке аJIып

чечим кылат:

1. Таш-Комур шаардык прокурору А. Ормошовдун Таш-Кемур шаарынын мэри Н. ,Щоулбековго

берген эскертyyсy эске алынсын.

"Жаштар" саясttй партиясына Таш-Комур шаарынын мэри н. Щоулбековго Таш-Кемур

шаары нын прокуратурасы тарабы нан эскертyy берилгендигrr билдирилсин.

Бул чечимдин кочYрмосу Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум откорYY

боюнча борборлук комисс}lясына жонотyлсyн.

Таш-Комур аймактык шайлоо комиссиясынын Т. Турryнбаев

Б.Щуйшебаева
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ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫНЫН
ТАШ_КОМYР ШААРЫНЫН

ПРОКУРАТУРАСЫ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ТАШ_КУМЫР

жАлАл-АБАдской овлдсти

7l5540, Таш-Комур шаары, Ш,Сыдыков кочосY

тел. (факс) (0 3745) 5-01-7l
эл.дареги vuгist.kg@mail,ru

/2 оэ a"z 4Е_еу_ф ао /37"

кызмат жонyндо"
аныкталгандыктан улам

7l5540. г, Таш-Кумыр, ул, Ш,Сьцыкова

тел./факс/ (03745) 5-01-7 l

эл. почта yurist.kg@mail,ru

Таш-Комyр шаардык
Аймактык шайлоо
комиссиясынын торагасы

Т.Турryнбаевге

сиздин кайрылуунуздун кароонун жыйынтыгы менен шаардын мэри

Н.Т.Щоулбеков тарабынан Кыргыз Республикасынын "Жергиликтyy

кецештердин депутаттарын шаЙлоо жонyндо" жана Кыргыз

Республикасынын .'мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципЕlлдык

мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы
анын кыймыл-аракеттерине карата шаардык

прокуратурасы тарабынан 2022-жьlлдын 23-мартында ченемдик укуктук
актыны бузууга жол бербоо жонyнде эскертyy прокурордук чара корyy

актысын келтирилгендигин билдиремин.
эгерде билдирууго наар€вы болсоцуз, жогору турган прокурорго же

сотко даттанууга укуктуусуз.

Таш-Комyр шаарынын прокурору А.Ормошов


