
Кыргыз Республикасы

Жzurа,ьАбад облусу

Таш-Комур аймак,l,ык

шай;rоо комиссиясы

Кыргызская Республика

жалал-Абадская область
Таш-Кумырская территориа.пьная

избирательная комиссия

"2/+" март 2022-жьlл

2022 -жьlлдын 24-март
Катышышты: АL[IКнын 9 мyчосy,
арыз ээси Назаралиев Токтобай

уюлдук телефон аркылуу.

Кун тартибинде: Кара- Балта

Назаралиев Токтобайдын-КР БШКна

Таш-Комур аймактык шайлоо комиссиясынын отурумунун

лt}8 чЕчими

Таш-Кемур tu. Ш.Сыдыков коч 24
,ге,,т. (0 371r5) 5-00-37
факс ,(0 З745) 5-00-37

откерyлгон жер: Таш-Кемур шаары

шаарынын тургуну "Бакаli коому" аксакалдар кецешинен

ж€lзылган арызын кароо боюнча,

Угуллу: Кун тартибиндег!{ маселе боюнча :

1. Таш-Комур аймактык шайлоо комиссиясынын торагасы Т. Тургунбаев томонкyлордy

билдирди. 2022-жылдын 18-мартындагы КР БШК тарабынан Кара- Балта шаарынын "Бакай

коому" аксакалдар кецешинин КР "Жергиликтуу кецешинин депутаттарын шайлоо жонундо"

мыйзамдары боюнча устубузлоry жьшдын 10-апрель Жалал-Абад областынын Таш-комур

шаарына жергиликтyy кецешт}rн депутаттарын шайлоо белгиленген. Талапкердин тизмесин

кабыл алуу 28-февралга чейин жyргyзyлyп, 04 -мартта мурунку кецештин депутаттары озyнyн

ИШМеРДyyлyгyн токтоткон. Бирок ошого карабай |0.0З.2022-жьшы учурдагы кецеш кецештин

мыйзамсыз сессиясын откорYштY. Сессияны учурдагы кецештин торагасы жана болуучу

кецецт}IН депугаттыгына талапкер Сагынбек Кулайберлиев орун басары Рахманов А. алып

барлы. Бул аракети менен С.Кулайбердиев КР шайлоолор жонундо мыйзамдарын одоно тYрдо

бузду , себеби анын ишмердyyлугу 04.03 .2022-жьlлы токтогон. Жогору.ча корсотyлген мыйзам

бузууларлын негизинде талап кылабыз :

А.Таш-Комур шаарынын жергиликтYY кецешинин т0.0з,2022-жылдагы сессиясынын

чеч}rмдерин жокко чыгаруу,

Б, ,щепутаттыкка талапкер С.кулайберке Кр шайлоо жонyндогy мыйзамдарынын чегинде чара

корYY }l(онYндо ары3ы кр Бшк тарабынан Таш-Комур ДIIКнын отурумунда кароо YчYн
жолдонгон,



2. Таш-Комур АlIIКнын мYчосY К.Суеркулов- Таш-КомYр шаардык кецешинин2О22-жылдын

10-мартындагы откорyлгон сессl{ясынын t{еч}lмдерин жокко чыгаруу жагы аймактык шайлоо

комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирбейт. Таш-кемур шаардык кецешинин

депутаттыгына талапкер С,кулайберлиев кецештин сессиясынатерага эмес, депугат катары

катышууга укугу бар.

кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум откоруу боюнча шайлоо комиссиялары

ЖОнYнДО Кыргыз Республикасынын мыЙзамынын 20-беренесин жетекчиликке аJIып

чечим кылат:

Таш-КомУр шаардык кецешинин 2022-жылдын 10-мартындагы откорулгон сессиясынын

чечt{мдерltн хtокко чыгаруу жагы аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына
кирбегенлигине байланыштуу арыз канааттандырылуудан баш тартылсын.

Таш-Комур шаардык кецешинин депугаттыгына "Жаштар" саясий партиясынан сунуштаJIган

талапкер С.кулайбердиев кецештин сессиr{сына депутат катары катышууга укукrуу
экендигине байланыштуу арыз канааттандырыл}удан баш тартылсын.

Бул чечимдин кочYрмосY Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум откоруY

боюнча борборлук комиссr{ясына }конотyлсyн.
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Кыргыз Республикасы

ЖzurшьАбад об.irусу

Таш-Комур аймак,l,ык

шайлоо комиссиясы

Кыргызская Республика

)Itалал-Абмская область

Таш-Кумырская территориальная
избирательная комиссия

"24" мар,г 2022-жыл
J\ъ35

Таш-Комур ul. Ш.Сыдыков коч 24

тел.(0 З745) 5-00-З7

Кыргыз Республикасынын
Шайлоо жана референдум откорyy
боюнча борлук комиссиясына

Таш-Комур аЙмакr,ык шайлоо комиссиясы 2022-жылдын l8-мартыНдагы
кР БшК тарабынан Кара- Балта шаарынын "Бакай коому" аксакаJIдар
кецешинин кР "ЖергилиIOYY кецешинин депутаттарын шайлоо жонYндо"
мыйзамдары боюнча yстyбузлогу жылдын 10-апрель Жалал-Абад областы}tын
таш-комур шаарына жергиликтyy кецештин депутаттарын шайлоо
белгиленген, Талапкердин тизмесин кабыл алуу 28-февралга чейин жyргyзyлyп,
04 *МаРтта МУрунку кецештин депутаттары озyнyн ишмердyyлyгyн токтоткон.
БиРОк Ошого карабай l0.03.2022-жылы учурдагы кецеш кецештин мыйзамсыз
сессиясын откоргон деп белгилеген. Сессияны учурдагы кецештин торагасы
жана болууrу кецештин депутаттыгына таJIапкер Сагынбек Кудайбердиев орун
басары Рахманов А. аJIып барды. Бул аракети менен С.Кулайбердиев КР
шайлоолор жонyндо мыйзамдарын одоно тyрдо бузлу, себеби анын
ИШМеРДYYЛYГY 04.0З.2022-жьlльl токтогон. }Когорула корсотyлгон мыйзам
бузуулардын негизи нде талап кылабыз :

ТаШ-КОмУр шаарынын жергиликтyy кецешинин l0.0З .2О22-жьtлдагы
сессиясынын чечимдерин жокко чыгаруу.

fl епутатты кка талапкер С. Кудаrберке КР шайлоо жонyндогу мыйзамдарынын
чегинде чара корYY х(онYндо арызы КР БШК тарабынан Таш-КомYр АШКнын
отурумунда кароо yчyн жолдонгон.

ТаШ-КОмУР аймактык шайлоо комиссиясы жогорудагы маселени 24-март
2022-жылы отуруМ откорYП NЬ8 чечимин кабыл альrнды жана кабыл €lJIынган
чечимди Сиздерге жонотот.

Т.Тургунбаев


