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Стратегиянын максаттарына жетүү боюнча иш-чаралардын планы 

 

№  Иш-чаралар Күтүлгөн 

натыйжалар 

Ишке 

ашыруу 

мөөнөтү 

(ЧУА 

кабыл 

алуу) 

Жооптуу 

аткаруучула

р 

ЧУА реестри. 

Практикалык 

чаралар 

1. № 1 стратегиялык максат 

“Жарандардын, анын ичинде аялдардын, жаштардын, этностук азчылыктардын, ДМЧАлардын, чет 

өлкөдө убактылуу болгон же жашаган КР жарандарынын жана айрым категориядагы жарандардын 

активдүү жана пассивдүү шайлоо укугун толук ишке ашыруу үчүн шарттарды жакшыртуу жолу менен 

шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүн көтөрүү” 

1.1. 1.1-милдет. Кыргыз Республикасынын жарандарынын активдүү шайлоо укугун ишке ашыруунун 

шарттарын өркүндөтүү 

1.1.1.  Шайлоочулардын тизмеси: 

Шайлоочулардын тизмесин 

автоматтык түрдө түзүүнүн негизи 

болуп эсептелген Калктын бирдиктүү 

регистрин (КБМР) түзүүнүн 

(реформалоонун) аякташы менен 

шайлоочулардын тизмесин тактоо 

боюнча, ошондой эле шайлоочуларды 

идентификациялоо боюнча негизги 

аракеттердин комплекси КРӨ караштуу 

МККдан КР БШКга өтөт, мында КР 

Активдүү шайлоо 

укугун ишке 

ашырууну 

жакшыртуу. 

2019-

2020-жж. 

КР БШК 

КР ЖК 

КРӨ 

караштуу 

МКК 

КР мыйзамдарына 

жана мыйзамдык 

актыларга 

шайлоочулардын 

тизмесинин негизи 

катары КБМРды так 

аныктоо,  КРӨ 

караштуу МКК 

менен КР БШКнын 

өз ара аракеттенүүсү, 

мөөнөтү жана 
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БШК менен КРӨ караштуу МККнын өз 

ара аракеттенүүсүнүн жаңы тартиби 

такталат. 

компетенциясы 

бөлүгүндө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (14, 15, 16-

б.); 

2. “Кыргыз 

Республикасынын 

референдуму 

жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (30-б, 13-

17-б.); 

3. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамы (12, 13-б.). 
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1.1.2.  Шайлоочулардын тизмеси: “Түндүк” 

ведомстволор аралык маалыматтарды 

алмашуу системасын түзүүнүн жана 

чыңдоонун деңгээлине жана ушуга 

байланыштуу берүү мүмкүндүктөрүн 

(пункттарын) кеңейтүүгө жараша 

шайлоочулардын тизмелерин тактоо 

мезгилин ыраттуу көбөйтүү. Арыз 

берүүчүлөрдү так идентификациялоо 

жана аутентификациялоо формасын 

камсыз кылуу (жеке берүү, бергенде 

идентификациялоо, аутентификациялоо). 

Арыз ээси аны шайлоочулардын 

тизмесине киргизүү менен байланышкан 

так эмес маалыматтарды бергендиги 

үчүн юридикалык жоопкерчиликти 

киргизүү. 

Активдүү шайлоо 

укугун ишке 

ашырууну 

жакшыртуу, шайлоо 

тизмесинин 

инклюзивдүүлүгүн 

көтөрүү. 

2019-

2020-жж. 

КР БШК 

КР ЖК 

КРӨ 

караштуу 

МКК  

Мыйзамдарга 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (14, 15, 16-

б.); 

2. “Кыргыз 

Республикасынын 

референдуму 

жөнүндө” Кр 

конституциялык 

Мыйзамы (13-17-б.); 

3. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамы (12, 13-б.). 

1.1.3.  ДМЧА: ДМЧА болгон шайлоочулар 

үчүн шайлоо участогунун 

Шайлоо 

участогунда ДМЧА 

2018-

жылдын 

КР БШК 

КРӨ 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 
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жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу 

(шайлоо участокторуна баруусу, 

транспорт берүүдө ЖӨБОго көмөк 

көрсөтүү, сурдокотормочу берүү ж.б.). 

үчүн тоскоолдуксуз 

чөйрөнү түзүү. 

Шайлоого 

катышкан 

ДМЧАнын санын 

көбөйтүү. 

II жарым 

жылдыгы 

–2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР ЭСӨМ 

ЖӨБО 

киргизүү: 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (29-б.); 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамы (29-б.) 

3. “Кыргыз 

Республикасынын 

референдуму 

жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (30-б.). 

1.1.4.  ДМЧА жана жарандардын айрым 

категориялары: Ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын 

укуктарын камсыз кылууда мамлекеттик 

органдардын өз ара аракеттенүүлөрүн 

Шайлоо 

участоктору боюнча 

добуш берүү үчүн 

өзгөчө шарттарды 

түзүүгө муктаж 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

– 2019-

КР БШК 

КР ЖК 

КРӨ 

КР ЭСӨМ 

КР ССМ 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 
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жакшыртуу: тиешелүү аймактагы (АШК, 

УШК боюнча) ДМЧА бар 

шайлоочулардын, ооруканалардын 

пациенттеринин ж.б. саны жөнүндө 

маалыматтарды социалдык өнүктүрүү, 

саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу органдардын аймактык 

бөлүмдөрүнүн ШКга (жылына эки жолу) 

милдеттүү түрдө берүүсү тууралуу 

ченемдер аркылуу ДМЧА бар 

шайлоочулардын эсебин жүргүзүү, 

УШК боюнча ДМЧА бар 

шайлоочулардын “керектөө 

карталарын” (добуш берүүгө катышуу 

боюнча чараларды көрүү үчүн) ЖӨБ 

органдары менен бирдикте түзүү. 

болгон ден 

соолугунун 

мүмкүнчүлүгү 

чектелген 

шайлоочулар 

жөнүндө сандык 

жана сапаттык 

маалыматтардын 

бар болушу. 

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

ЖӨБО Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (14-б.); 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамы (12-б.) 

3. “Кыргыз 

Республикасынын 

референдуму 

жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы. 

1.1.5.  ДМЧА: Аталган форматтардын 

милдеттүүлүгү жөнүндө ченемдерди 

киргизүү, ошондой эле Брайл шрифти 

менен даярдалган атайын бюллетендерди, 

чоңойтуучу лупаларды, “чакыруу 

кнопкаларын” ж.б. колдонуу аркылуу 

маалыматтык жана үгүт мүнөздөгү 

материалдарды ДМЧ бар шайлоочулар 

ДМЧА бар 

шайлоочуларды 

маалымдоо жана 

шайлоо алдындагы 

үгүт менен 

камтууну көбөйтүү; 

ДМЧАлардын өз 

эркин билдирүүсүнө 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

– 2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КРӨ 

КР ЭСӨМ 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 
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үчүн жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу 

(маалыматтык жана үгүт материалдарын 

аудиоформатта (санарип алып 

жүрүүчүдө) даярдоо, телеэфирлерде 

маалыматтык чыгарууларда жана 

тематикалык берүүлөрдө ж.б. 

сурдокотормо же субтитрди колдонуу). 

жана шайлоонун 

ачык-айкындыгына 

өбөлгө түзүү. 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (22-б.); 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамы (22-б.) 

3. “Кыргыз 

Республикасынын 

референдуму 

жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (4-глава). 

1.1.6.  Чет өлкөдө убактылуу болгон 

жарандар: чет өлкөдө шайлоо 

участокторун ачуу тартибин 

өзгөртүүнүн эсебинен алардын санын 

көбөйтүү. Барган мамлекет менен 

макулдашуу боюнча КР ТИМдин сунушу 

боюнча ардактуу консулдун консулдук 

округунун аймагында Кыргыз 

Республикасынын чегинен тышкаркы 

шайлоо участокторун түзүү мүмкүндүгүн 

кароо. 

Чет өлкөдө болгон 

КР жарандарынын 

активдүү шайлоо 

укуктарын ишке 

ашыруу үчүн 

шарттарды түзүү; 

Чет өлкөдө добуш 

берүүгө катышкан 

КР жарандарынын 

санын көбөйтүү. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

– 2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КРӨ 

КР ТИМ 

КРӨ 

караштуу 

ММК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 
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конституциялык 

Мыйзамы (2, 13-б.); 

2. “Кыргыз 

Республикасынын 

референдуму 

жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы (3-б.). 

1.1.7.  Убактылуу чет өлкөлөрдө жүргөн 

жарандар: КР тышкары чет жактарда 

убактылуу жашап жаткан жана жүргөн 

КР жарандарын шайлоого жана 

референдумдарга катышууга 

активдештирүү максатында атайын 

маалыматтык өнөктүктү жүргүзүү. 

Шайлоочулардын аталган категориялары 

боюнча ишти координациялоо үчүн 

атайын ведомство аралык топ түзүү. 

Шайлоочулардын 

аталган 

категорияларынын 

активдүү шайлоо 

укугун жүзөгө 

ашыруу үчүн 

шарттарды түзүү, 

шайлоого 

катышуучулардын 

санын жогорулатуу.  

Туруктуу 

негизде 

КР БШК 

КР ТИМ 

КРӨ 

караштуу 

ММК  

Чет өлкөлөрдөгү 

шайлоочулар: КР 

тышкары чет 

жактарда убактылуу 

жашап жаткан жана 

жүргөн КР 

жарандарын 

биометрикалык 

каттоодон өткөрүүгө, 

консулдук учетко 

коюу жана шайлоого 

жана референдумга 

катышууга 

активдештирүү 

максатында чет 

өлкөлөрдө 

маалыматтык иш 

жүргүзүү. 

1.1.8.  Чет өлкөлүк мекемелерде КР жарандарын Биометрикалык 2018 КР БШК Төмөнкүлөргө 
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биометрикалык каттоодон өткөрүүнү 

активдештирүү. 

Аэропорттордо, темир жол, автомобиль 

бекеттеринде, анын ичинде чет жактарда 

жүргөн КР жарандарынын 

биометрикалык маалыматтарды чогултуу 

пункттарын жайгаштыруу.  

маалыматтарды 

берген жарандардын 

санын жогорулатуу 

үчүн шарттарды 

түзүү.  

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР ЖК 

КРӨ 

КРӨ 

караштуу 

МКК 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (14-бер.); 

2. КР БШК 

«Жарандардын 

айрым 

категорияларынын 

добуш берүү тартиби 

жөнүндө» жобосуна.  

1.1.9.  КР шайлоо жөнүндө мыйзамдарын 

соттун өкүмү боюнча соттолгон гана 

жарандарга карата активдүү жана 

пассивдүү шайлоо укугун чектөө 

жөнүндө эл аралык стандарттарга 

ылайык келтирүү.  

Соттун өкүмүсүз 

эркинен ажыратуу 

жайларында жүргөн 

жарандардын 

шайлоо укуктарын 

жүзөгө ашыруу 

кепилдиги.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы  

КР БШК 

КР ЖК 

 

 

КР ИИМ 

КРӨ 

караштуу 

ЖАМК  

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 
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депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (3-бер.); 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына (3-бер.). 

1.1.10.  Жарандардын айрым категориялары: 

Эсепке алууну жакшыртуу жана 

маалыматтарды берүүнүн 12 күндүк 

мөөнөтүн кыскартуу, ошондой эле 

маалыматтык чаралар аркылуу аскер 

кызматчыларын, добуш берүү күнү 

стационардык дарылоо-профилактикалык 

мекемелерде болгон шайлоочулардын 

добуш берүүгө катышуулары үчүн 

шарттарды камсыздоо. 

 

Активдүү шайлоо 

укугун жүзөгө 

ашыруу кепилдиги.  

2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЭСӨМ 

КР КК ГШ 

КРӨ 

караштуу 

ЖАМК 

КР ССМ 

КР ЮМ 

КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (14-бер.) 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 

 

1.1.11.  Жарандардын айрым категориялары: 

Добуш берүү жайынан тышкары жайда 

добуш берүү үчүн жүйөлүү себептердин 

тизмегин кеңейтүүнү караган 

өзгөртүүлөрдү киргизүү (ИИБ 

Шайлоо күнү 

шайлоо 

участкасында добуш 

берүү мүмкүндүгү 

жок жарандардын 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КРӨ 

КР ИИМ 

КР КК ГШ 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 
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кызматкерлери, вахталык метод менен 

иштеген, үй камагындагы адамдар ж.б.). 

активдүү шайлоо 

укугун жүзөгө 

ашыруу.  

КР БП Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (14, 33-

бер.); 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына (12,33-

бер.); 

3. КР «КР 

Референдум 

жөнүндө» 

Конституциялык 

мыйзамына (33-бер.). 

1.1.12.  Шайлоочулардын тизмелери: 

Биометрикалык маалыматтардын 

негизинде жарандардын каттоодон 

өтүүлөрүн активдештирүү боюнча 

шайлоочулардын тизмелерине киргизүү 

жана тактоо жөнүндө маалыматтык 

өнөктүктү жүргүзүү.  

Биометрикалык 

каттоодон өткөн 

жарандардын санын 

жогорулатуу.  

Туруктуу 

негизде 

КР БШК 

КРӨ 

КРӨ 

караштуу 

МКК ЖӨАБ 

Маалыматтык 

өнөктүктү жүргүзүү. 
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1.2 1.2.-милдет. Кыргыз Республикасынын жарандарынын пассивдүү шайлоо укугун жүзөгө ашырууну 

өркүндөтүү 

1.2.1. Добуш берүүгө чейин жана кийин саясий 

партиялардан депутаттыкка 

талапкерлердин тизмесинин 

туруктуулугун камсыз кылуу 

(кезектүүлүктү өзгөртүү, талапкерлерди 

өзүнүн арызынын негизинде гана же 

талапкерлердин тизмесинен чыгаруу же 

кезектүүлүктү өзгөртүү жөнүндө 

нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн 

арызды ыйгарым укуктуу адам аркылуу 

берүүсүнүн негизинде гана чыгаруу) 

Аталган аспектте жергиликтүү жана 

парламенттик шайлоо деңгээлинин 

нормаларын унификациялоо.  

Шайлоочулардын 

эркин 

билдирүүлөрүнүн 

шайлоонун 

жыйынтыктарына 

дал келүүсү. 

 

Шайлоо 

талаштарынын 

санын төмөндөтүү.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЭСӨМ 

КРӨ 

караштуу 

ЖДСМА 

КРӨ 

караштуу 

ЖӨАБЭММ

А 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (61, 65-

бер.); 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына (51,54-

бер.). 

 

1.2.2 Жергиликтүү кеңештердеги аялдар: 

айылдык кеңештердин курамында 30% 

мандатты резервдөө аркылуу аялдардын 

кепилденген минималдуу өкүлчүлүгүнүн 

Аялдардын 

укуктарын коргоо. 

2019-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 
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механизмин түзүү.  мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү.  

1.2.3. Жергиликтүү кеңештердеги аялдар: 

Жергиликтүү кеңештин ыйгарым 

укуктары төмөнкү принцип боюнча 

мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда 

шаардык кеңештин депутатынын 

мандатын өткөрүп берүүнүн тартибин 

белгилөө: аял чыккан учурда мандат 

тизме боюнча кийинки аялга, эркек 

чыккан учурда эркекке өткөрүлүп 

берилет. 

Аталган аспектте жергиликтүү жана 

парламенттик шайлоо деңгээлинин 

нормаларын унификациялоо. 

Добуш берүүдөн 

кийин гендердик 

квотаны сактоо.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү (52-бер.). 

1.2.4. Кошумча юридикалык, 

институционалдык, билим берүүчүлүк 

демилгелер аркылуу аялдардын, 

жаштардын, ден соолугунан 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын 

активдүү катышуусун кубаттоо.  

Мамлекеттик 

бийликтин шайлоо 

органдарында 

аялдардын, 

жаштардын, ден 

соолугунан 

мүмкүнчүлүгү 

чектелген 

адамдардын 

өкүлчүлүгүн 

жогорулатуу. 

Туруктуу 

негизде  

КР БШК 

КРӨ 

ЖӨАБО 

Практикалык чаралар 



13 

 

1.3. 1.3-милдет. Шайлануучу органдардын сапатын жогорулатуу 

1.3.1. Талапкерлерге коюлуучу талаптар: 

1. Талапкердин, катталган талапкердин 

статусу келип чыккан, токтотулган 

убакка жана шарттарга, талапкерди 

каттоодон баш тартуу жана жокко 

чыгаруу негиздерине байланышкан 

коллизияларды жана боштуктарды жоюу. 

Ошондой эле ваканттык орун түзүлгөн 

учурда талапкердин статусу токтогон 

жана аталган статус келип чыккан учурду 

белгилөө. 

(Талапкер (сунушталган) жана 

катталган талапкер түшүнүктөрүн 

чектөө (сунушталган учурдан тартып 

талапкер катары катталуу үчүн 

талапкер бир катар мыйзамдарды 

аткарууга тийиш). Мыйзам менен 

корголгон талапкердин укуктары 

талапкер катталгандан кийин пайда 

болорун так аныктоо. 

Мыйзамдардагы 

коллизияларды 

жана боштуктарды 

жоюу. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (21-бер.); 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына (17-бер.). 

 

1.3.2. Бардык деңгээлдеги шайлоонун 

талапкерлерине коюлуучу талаптар: 

1. Жасалган кылмыштын түрүнө жана 

оордугуна жараша талапкерлерге 

коюлуучу талаптардын соттолгондугу 

боюнча диференцациасын белгилөө. 

Шайлоо 

органдарынын 

сапатын 

жогорулатуу. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 
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2. Билиминин болушу жөнүндө 

талаптарды белгилөө: жергиликтүү 

кеңештердин депутаттарына талапкерлер 

үчүн – орто же атайын орто; Жогорку 

Кеңештин депутаттарына талапкерлер 

үчүн – жогорку. 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (1, 21, 53, 

46,50, 51, 52, 53, 61-

бер.); 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына (3-1-бер. 

менен толуктоо). 

1.3.3. КР Президентине жана КР ЖК 

депутаттарына талапкерлерге 

коюлуучу талаптар 

Талапкердин жана анын жакын 

туугандарынын кирешеси жөнүндө 

маалыматтарды берүүнүн жана 

шайлоочулар үчүн КР БШКдагы 

маалыматтарда жарыялоонун 

милдеттүүлүгүн белгилөө. 

Шайланган талапкердин чет өлкөлөрдө 

эсептеринин жана активдеринин жоктугу 

жөнүндө талаптарды белгилөө. 

Шайлоочулардын 

шайлоого болгон 

ишенимин 

жогорулатуу. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы

. 

КР БШК 

КР ЖК 

КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (50,53-

бер.) өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 
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1.3.4. Жергиликтүү кеңештерге 

талапкерлерге коюлуучу талаптар: 

- айылдык кеңештердин депутаттарына 

талапкерлер үчүн шайлоо күрөөсүн 

киргизүү; 

- жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарына талапкерлер тарабынан 

республикалык жана жергиликтүү 

бюджеттин эсебинен тиешелүү айыл 

аймактын элине кызматтарды көрсөткөн 

мамлекеттик жана муниципалдык билим 

берүү жана саламаттык сактоо 

мекемелеринин жетекчилерин 

сунуштоого тыюу салууну алып салуу.  

ЖӨАБнын шайлоо 

органдарынын 

курамынын сапатын 

жогорулатуу  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына (3, 50, 

бер. кошумча 3-1-

бер. менен 

толуктоо); 

2. КР «Жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу 

жөнүндө» 

мыйзамына (24-бер.); 

3. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарынын 

статусу жөнүндө» (3-

бер.). 

1.3.5. Каттоого документтерди берүүнүн 

мөөнөттөрүн так аныктоо 

(коллизияларды алып салуу), ошондой 

эле КР Президентин шайлоодо кол коюу 

барагын берүүдө, ал эми КР ЖК жана 

жергиликтүү кеңештердин депутаттарын 

шайлоо учурунда – каттоого 

Коллизияларды 

алып салуу, 

талапкерлерди 

сунуштоо жана 

каттоо тартибин 

регламенттөөнү 

жакшыртуу. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 
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документтерди берүүдө шайлоо күрөөсүн 

төлөгөндүгү жөнүндө документти берүү 

милдеттүүлүгүн мыйзам менен бекемдөө. 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (53, 65-

бер.); 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына» (51, 53, 

60-бер.). 

1.3.6. Берилген кол коюу барактарынын 

жогорку чегин жана кош тандоо жөнүндө 

талаптарды белгилөө. «Кол коюу 

барактарын чогултуу боюнча ыйгарым 

укуктуулар» түшүнүгүн жана талапкерди 

сунуштоону, референдум өткөрүүнү 

колдоого шайлоочулардын колдорун 

жасалмалоо үчүн дифференцирленген 

жоопкерчиликти киргизүү. 

Шайлоочулардын 

эркин билдирүүгө 

финансы 

ресурстардын 

таасир этүүсүн 

төмөндөтүү. 

 

Талапкерлердин 

мүмкүнчүлүктөрүнү

н бирдейлигин 

камсыздоо. 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (52-бер.); 

2. КР Кылмыш-жаза 



17 

 

кодексине (195-бер.). 

1.3.7. Шайлоо күрөөсүн кайтаруу учурларын 

конкреттештирүү, анын ичинде 

талапкерди каттоодон баш тарткан 

учурда, талапкердин шайлоо 

бюллетенинин тексти бекитилгенге 

чейин шайлоого катышуудан баш тарткан 

учурда. 

Ченемдерди тактоо, 

шайлоо талаштарын 

төмөндөтүү  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

–2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (53, 61-

бер.) өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 

1.3.8. КР Президентине талапкерлердин 

шайлоо фондунан чыгымдардын чектүү 

суммаларын белгилөө, ошондой эле, КР 

ЖК депутаттарын шайлоонун 

жүрүшүндө СП шайлоо фондунан 

чыгымдардын чектүү суммасын 

төмөндөтүү. 

Каржылоо эрежелерин жана тартибин 

бузуу үчүн санкцияларды тактоо. 

Шайлоочулардын 

эркин билдирүүгө 

финансы 

ресурстардын 

таасир этүүсүн 

төмөндөтүү. 

 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

–2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына ( 54, 62-

бер.) өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 

1.3.9 Жергиликтүү кеңештердин 

сессияларында жүйөлүү себептерсиз 

Депутаттардын 

шайлоочулардын 

2018-

жылдын 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 
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системалуу түрдө катышпагандыгы үчүн 

жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарынын жоопкерчилигин 

белгилөө. 

 

 

алдында 

жоопкерчилигин 

жана отчеттуулугун 

жогорулатуу. 

II жарым 

жылдыгы 

киргизүү: 

1. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарынын 

статусу жөнүндө»; 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына». 

 

 № 2 стратегиялык максат. 

«Ачык жана атаандаштык шайлоонун механизмдерин мындан ары өркүндөтүү. Шайлоо процессинин 

катышуучуларынын укуктук маданиятынын жана маалымдалуусунун деңгээлин жогорулатуу». 

2.1. 2.1.-милдет. Ачык жана атаандаштык шайлоонун механизмдерин өркүндөтүү. Талапкерлердин жана 

саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүн ЖМКда чагылдыруу боюнча тең укуктарды берүү кепилдигин 

жакшыртуу 

2.1.1. Шайлоочуларга маалымдоо жана 

шайлоо алдындагы үгүттөө 

«Маалыматтык материал жана 

«шайлоочуларга маалымдоо» түшүнүгүн 

тактоо» түшүнүктөрүн белгилөө. 

Шайлоо алдындагы 

үгүттөөнүн 

шайлоочуларга 

маалымдоону 

жүргүзүүнүн 

тартибин мыйзам 

менен бөлүү. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

–2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 



19 

 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (22-бер.); 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына» (22-

бер.). 

2.1.2. КР Президентине талапкерлердин 

шайлоо алдындагы программаларын 

жана КР ЖК шайлоодо саясий 

партиялардын программаларын КР БШК 

сайтына жана (же) КР БШК шайлоо 

участкалары үчүн маалыматтык 

материалдарда жарыялоо үчун 

талаптарды белгилөө. 

Шайлоочулардын аң 

сезимдүү тандоосу. 

Шайлоон

у 

өткөрүүн

үн 

жүрүшүн

дө  

КР БШК 

КР ЖК 

КР БШК ЧУА 

2.1.3. Шайлоо алдындагы үгүттөө 
Талапкерлердин (саясий партиялардын) 

ортосунда дебаттардын көлөмүн, 

мамлекеттик телерадио уюмдарынын 

каналдарында акысыз эфирдик 

убакыттын санын көбөйтүү, мамлекеттик 

мезгилдүү басылма ЖМКларда акысыз 

басма аянттарды, мамлекеттик интернет-

басылмаларда электрондук аянтты 

кеңейтүү. 

Шайлоочулардын 

талапкерлер, саясий 

партиялар жана 

алардын 

программалары 

жөнүндө 

обьективдүү 

маалыматтарды 

алууларын камсыз 

кылуу, алардын аң 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (24, 25-
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Дебаттарды уюштуруу жана өткөрүү 

тартиби КР БШК тарабынан аныкталат. 

сезимдүү эркин 

билдирүүлөрүнө 

өбөлгө түзүү. 

бер.) өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 

2.1.4. Шайлоо алдындагы үгүттөө 

Мыйзамда жергиликтүү шайлоону 

өткөрүүнүн жүрүшүндө талапкерлердин 

жана саясий партиялардын биргелешкен 

иш-чараларын уюштуруу боюнча шайлоо 

комиссияларынын жана ЖӨБО 

милдеттерин бекемдөө. 

 

Шайлоо алдында 

үгүттөөнү 

жүргүзүүдө 

талапкерлерге жана 

саясий партияларга 

тең 

мүмкүнчүлүктөрдү 

берүү.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

ЖӨАБ 

КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына» (26-

бер.) өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 

2.2. 2.2-милдет. Талапкерлердин жана ЖМКнын анык эмес маалыматтарды (ак ниетсиз атаандаштык) 

жарандардын эркин билдирүү эркиндигине таасир этүү фактору катары тараткандыгы үчүн 

жоопкерчилиги жөнүндө ченемдерди өркүндөтүү 

2.2.1. Талапкердин жана/же саясий партиянын 

абийирине, кадыр баркына жана иштөө 

репутациясына шек келтирген 

маалыматтарды таратууга байланыштуу 

келип чыккан талаштарды сотко чейин 

жөнгө салуунун милдеттүү тартибин 

белгилөө. 

 

Талапкердин, саясий партиялардын 

талабы боюнча акысыз жарыялоо 

милдетин, ЖМК, интернет-басылмалар 

үчүн жарыялоо мөөнөттөрүн белгилөө 

менен талапкерлердин, СП абийирине, 

Талапкерлердин, 

саясий 

партиялардын алар 

тууралуу 

жарыяланган жалган 

маалыматтарды 

четке кагуу же 

түшүндүрмө берүү 

укуктарынын 

кепилдигин 

камсыздоо. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (28-бер.); 
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кадыр-баркына шек келтирген 

жарыялоолорго жооп берүүгө мүмкүндүк 

(укук) берүү. 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына» (28-

бер.). 

2.2.2. Шайлоо алдындагы үгүттөө 

Киришүү: 

1. Шайлоо алдындагы үгүттөөнү 

жүргүзүүдө талапкерлер, саясий 

партиялар, ЖМК жана интернет 

басылмалар тарабынан эрежелерди бузуу 

үчүн (шайлоо жоопкерчилиги, 

аккредитациядан ажыратуу ж.б.) 

курамдарды жана санкцияларды 

дифференциациялоо. 

 

2. Административдик жоопкерчилик 

жана шайлоо процессинин 

катышуучулары тарабынан шайлоо 

алдындагы үгүттөөнү жүргүзүүдө 

эрежелерди бузуунун түрлөрүн (анык 

эмес маалыматтарды, жалган 

билдирүүлөрдү (кара PR, четке кагуу 

жана түшүндүрмө берүү 

мүмкүнчүлүктөрүн бербөө ж.б.) 

дифференциациялоо жана алардын 

Шайлоо 

процессинин 

катышуучуларынын 

шайлоо алдындагы 

үгүттөөнү 

жүргүзүүдө 

эрежелерди 

бузууларынын 

санын кыскартуу. 

Шайлоо 

талаштарын чечүү. 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЮМ 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР «Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамына (22, 27, 

28-бер.); 

2. КР «Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө» 

мыйзамына» (22, 27, 

28-бер.); 

3. КР Бузуулар 
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жоопкерчилиги). жөнүндө Кодекси 

(44-бер.); 

4. КР БШК ЧУА. 

2.3. 2.3-милдет. Шайлоо процессинин катышуучуларынын укуктук маданият деңгээлин жана 

маалымдарлыгын жогорулатуу 

 

2.3.1. КР БШК тарабынан жарандардын 

арасында демократия баалуулуктарын 

жана парламентризмди түшүндүрүү жана 

бекитүү, толеранттуулукту бекемдөө, 

шайлоочулардын түшүнүлгөн жана 

жооптуу тандоосун түзүү, жарандарды, 

шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн 

жана башка субьекттерди шайлоо 

процессинин маңызы, статусу, шайлоо 

органдарынын жана адамдарынын 

статусу, талапкерлер жана саясий 

партиялар жөнүндө маалымдар кылуу 

жана окутуу максатында Жарандык 

билим берүү борборун түзүү. 

Шайлоо 

процессинин 

катышуучуларынын 

укуктук маданият 

деңгээлин жана 

маалымдарлыгын 

жогорулатуу, 

шайлоо 

процессинин 

стабилдүүлүгү.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КРӨ 

«Шайлоо 

комиссиялары 

жөнүндө» КР 

Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 

 

Практикалык иш-

чаралар. 

2.3.2. Шайлоо процессинин конкреттүү 

субьекттери үчүн (шайлоочулар, 

талапкерлер, партиялар, ЖМК, 

байкоочулар) маалыматтык жана 

окутуучу программалардын (басылмалар, 

аудио жана видеоформаттар), анын 

ичинде электрондук платформада, анын 

Жарандардын 

маалымдарлыгын 

жана коомдук-

саясий 

процесстерди 

түшүнүүсүн 

жакшыртуу. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

КР БШК 

КРӨ 
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ичинде УШК мүчөлөрүн сертификаттоо 

менен кеңири комплексин иштеп чыгуу 

жана Жарандык окутуу борборунун 

базасында ишке ашыруу. 

жарым 

жылды-

гы. 

2.3.3. Борбордун базасында ар кандай 

маселелерди талкуулоо, жарандардын, 

жаштар сессияларынын, саясий 

партиялардын, жергиликтүү 

кеңештердин депутаттарынын тажрыйба 

алмашуусу үчүн жолугушууларын 

өткөрүү үчүн коомдук аянтчаларды 

түзүү. 

Кеңири коомдук 

талкуулоо үчүн 

мүмкүнчүлүктөрдү 

жакшыртуу. 

Дайыма КР БШК 

КРӨ 

 

3. № 3 стратегиялык максат. “Жарандардын кызыкчылыктарын билдирүү жана саясий ишке ашыруу 

институттары жана бийликтин өкүлчүлүктүү органдарын калыптандыруу институттары катары 

парламенттик типтеги саясий партияларды өнүктүрүү” 

3.1. 3.1-милдет.Саясий партияларды өнүктүрүү үчүн укуктук шарттарды түзүү 

3.1.1. Саясий партияларды түзүүгө бирдиктүү 

талаптарды караган “Саясий партиялар 

жөнүндө” КР Мыйзамынын жаңы 

редакциясын иштеп чыгуу. 

Парламенттик 

типтеги жашап 

кетүүгө жөндөмдүү 

жана 

атаандаштыкка 

жөндөмдүү саясий 

партияларды түзүү 

жана иштөөсү үчүн 

шарттарды түзүү. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЮМ 

КРӨ 

 

ЖТ 

Жаңы редакциядагы 

“Саясий партиялар 

жөнүндө” КР 

Мыйзамы. 

3.1.2. “Саясий партиялар жөнүндө” КР Шайлоочулардын 2018- КР БШКР Жаңы редакциядагы 
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Мыйзамынын жаңы редакциясын иштеп 

чыгуу, шайлоого катышуучу жана 

шайлоочулардын добуштарынын 

белгилүү-бир пайызын алган саясий 

партияларды мамлекеттик колдоонун 

түрлөрү. 

колдоосун алган 

саясий партияларды 

колдоо жана 

өнүктүрүү. 

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР ЖК 

КР ЮМ 

КРӨ 

 

 

ЖТ 

“Саясий партиялар 

жөнүндө” КР 

Мыйзамы. 

3.1.3. КР ЖК депутаттарын шайлоонун 

жүрүшүндө талапкердин башка саясий 

партияга таандык эместиги жөнүндө 

талаптарды белгилөө. 

Мыйзамдарды бир түргө келтирүү. 

Депутат менен 

саясий партиянын 

ортосундагы 

туруктуу байланыш  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү:  

 “Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына (61-бер.) 

3.1.4. Шайлоо дайындалган датага чейинки 6 

айга чейин катталган саясий 

партиялардын шайлоого катышуусун 

чектөө.  

Саясий 

партиялардын 

стабилдүүлүгү жана 

туруктуу өнүгүүсү.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

КР БШК 

КР ЖК 

 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 
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жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына (61-

бер.); 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамына (53-

бер.). 

 

3.1.5. Саясий партиялардын өнүгүү 

келечектерин жана жолдорун талкуулоо 

жана шайлоо процессине активдүү 

тартуу максатында саясий партиялардын 

жалпы республикалык форумун өткөрүү.  

Саясий 

партиялардын 

өздөрүнүн 

пикирлерин эске 

алып улуттук жана 

жергиликтүү 

деңгээлдерде саясий 

партиялардын 

катышуусун 

активдештирүүгө 

багытталган 

чаралардын 

комплексин иштеп 

чыгуу.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы 

КР БШК 

 

ЖТ 

 

3.2. 3.2-милдет. Саясий партиялардын ишинин айкындуулугун камсыз кылуу 
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3.2.1. Талапкерлер жана талапкерлердин 

тизмелери боюнча 

көрсөтүүнүн/чечимдерди кабыл алуунун 

айкындууулук тартибин, ошондой эле 

талапкерлерди жана талапкерлердин 

тизмелерин көрсөтүү боюнча сьезд 

өткөрүү иерархиясын (район, облус, 

борбор) белгилө. 

Айкындуулук 2019-жыл 

ичинде 

КР БШК 

КР ЖК 

 

“Саясий партиялар 

жөнүндө” КР 

Мыйзамынын 

долбоору. 

3.2.2 Коомчулук үчүн өзүнүн иши жөнүндө 

отчетторду, анын ичинде финансылык 

отчетторду саясий партиялардын ар 

жылда жарыялоосуна талаптарды 

белгилөө.  

Саясий 

партиялардын 

ишинин, анын 

ичинде каржылоо 

маселелери боюнча 

ишинин 

айкындуулугу.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЮМ 

КРӨ 

караштуу КР 

МСК 

“Саясий партиялар 

жөнүндө” КР 

Мыйзамынын 

долбоору.  

3.2.3. Саясий партиялардын шайлоо фондуна 

төлөнгөн акча каражаттарынын келип 

чыгуу булактарын, шайлоо өнөктүгүнүн 

убагында саясий партиялардын 

чыгымдарын ачууга багытталган ЧУА 

иштеп чыгуу.  

Айкындуулукту 

камсыз кылуу 

боюнча эл аралык 

милдеттенмелерди 

сактоо 

(Коррупцияга 

каршы БУУнун 

конвенциясы). 

 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЮМ 

КРӨ ФЧМК 

КРӨ МСК 

Башкы 

прокуратура 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына ( 41, 42-

бер.); 
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Саясий 

партиялардын 

шайлоо фондун 

түзүү 

булактарынын, 

ошондой эле 

шайлоо 

өнөктүгүнүн 

убагында саясий 

партиялардын 

чыгымдарынын 

айкындуулугуна 

жетишүү. 

Саясий 

партиялардан 

талапкерлердин 

тизмесин түзүүгө 

жана жалпысынан 

шайлоо өнөктүгүнө 

финансылык. 

ресурстардын 

таасирин 

төмөндөтүү.  

гы. 2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамына (15-

берене); 

3. “Саясий партиялар 

жөнүндө” КР 

Мыйзамынын 

долбоору. 
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3.2.4. Шайлоо мезгилинде саясий 

партиялардын финансылык ишин 

текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө 

отчетторду КР БШКнын милдеттүү 

мезгил-мезгили менен жарыялоосу 

жөнүндө ченемди белгилөө.  

Шайлоо мезгилинде 

саясий 

партиялардын 

финансылык 

ишинин ачыктыгын 

жогорулатуу  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЮМ 

КРӨ ФЧМК 

КРӨ МСК 

КР БП 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына (42, 42-

беренелери); 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамына (16-

берене). 

 

3.2.5. Саясий партиялардын өздөрүнүн иши 

жана отчеттуулугу жөнүндө жарыялар 

жок болгон учурда алардын 

жоопкерчилигин белгилөө. 

Саясий 

партиялардын 

ишинин ачыктыгы. 

 

Саясий 

партиялардын 

шайлоо өнөктүгүнө 

финансылык 

ресурстардын 

таасирин 

төмөндөтүү. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЮМ 

КРӨ МСК 

 

Бузуулар жөнүндө 

Кыргыз 

Республикасынын 

кодексине 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 
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 № 4 стратегиялык максат. 

“Шайлоо мыйзамдарын бузууларды алдын-алуу, болтурбоо механизмдеринин натыйжалуулугун 

жогорулатуу” 

4.1. 4.1-милдет. Шайлоочулардын эрк билдирүүсүнө таасир көрсөтүүнүн негизги факторлору катары сатып 

алууга жана административдик ресурска каршы күрөшүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу 

4.1.1. Шайлоочуларды сатып алуу жөнүндө 

ченемдерди өркүндөтүү (курам, 

субъекттер, санкциялар, иштин жеке-

коомдук категориясы ж.б.). 

 

 

Шайлоочулардын 

эрк билдирүүсүнүн 

эркиндигине сатып 

алуунун таасирин 

төмөндөтүү. Сатып 

алууга каршы 

натыйжалуу 

күрөшүү жана 

күнөлүү адамдарды 

жоопко тартуу үчүн 

шарттарды түзүү. 

 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы.  

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЖС 

КР БП 

КР ИИМ 

КР ЮМ 

 

Кылмыш-жаза, 

жазык-процесстик 

мыйзамдарга 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү.  

4.1.2. Талапкердин пайдасына добуш 

бергендиги же аны шайлоого башка 

көмөк көрсөткөндүгү үчүн сый акы 

катары материалдык баалуулуктарды 

кабыл алган адамдын жоопкерчилигин 

мыйзамдык киргизүү. 

 “Бузууларды 

аныктоонун” 

көбөйүүсү, 

шайлоонун 

жүрүшүндө “ 

“алуучуларды” 

жоопкерчиликке 

тартууну 

активдешүүнүн 

жана ушуга 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

КР ЖС 

КР БП 

КР ИИМ 

 

Бузуулар жөнүндө 

Кыргыз 

Республикасынын 

кодексине 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү.  
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байланыштуу терс 

коомдук 

кабылдоонун 

айынан сатып 

алуулардын 

санынын 

төмөндөшү. 

4.1.3. Аймактык шайлоо комиссиялары 

тарабынан мыйзамдарды айрым 

бузуулар үчүн административдик 

жоопкерчиликти колдонуу практикасын 

кеңейтүү, практикада кездешкен 

административдик бузуулардын курамын 

тактоо, КР БШК протоколун түзүү 

субьекттеринин чөйрөсүнө киргизүү.  

Шайлоонун 

жүрүшүндө 

бузууларга каршы 

күрөшүүнүн 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу, 

шайлоонун 

жүрүшүндө 

мыйзамдуулукту 

сактоону жана 

жарандардын 

шайлоо укуктарын 

коргоону 

жакшыртуу. 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР БП  

КР ИИМ 

КР Бузуулар 

жөнүндө кодексине 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 

Жоопкерчиликке 

тартуу тартиби 

жөнүндө (протокол 

түзүү ж.б.) КР 

БШКнын ЧУА 

өркүндөтүү. 

 

4.1.4. Шайлоо жөнүндө мыйзамдарга 

административдик ресурс түшүнүгүнүн 

жана түрлөрүнүн так аныктамасын, аны 

колдонуунун жол берилбестиги жөнүндө 

ченемдерди жана анын колдонгондугу 

үчүн жоопкерчиликти киргизүү.  

Административдик 

ресурс жана 

шайлоочулардын 

эрк билдирүү 

эркиндигине анын 

таасири менен 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР БП 

КР ИИМ 

КР ЮМ 

Мыйзамдарга 

“шайлоо 

процессинин 

жүрүшүндө 

кызматтык орундун 

же кызматтык 
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күрөшүү үчүн 

шарттарды түзүү.  

абалдын 

артыкчылыктарын 

пайдалануунун жол 

берилбестиги” 

атайын беренесин 

киргизүү: 

1. “КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына - (21-1-

берене); 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” 

Кыргыз 

Республикасынын 

Мыйзамына - (17-1-

берене). 

4.1.5. Административдик ресурсту 

пайдалангандыгы үчүн юридикалык 

жоопкерчиликтин натыйжалуу 

чараларын (белгилүү-бир кызмат ордун 

ээлөө укугун чектөө) киргизүү. 

Административдик 

ресурсту 

пайдаланууга бөгөт 

коюу. 

Күнөөлүү 

адамдарды 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы 

КР БШК 

КР ЖК 

КР БП 

КР ИИМ 

КР ЮМ 

КР Бузуулар 

жөнүндө кодекси  

(44-1-беренеси). 
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жоопкерчиликке 

тартуу. 

4.2. 4.2-милдет. Шайлоонун жүрүшүндө башка бузуулар үчүн натыйжалуу санкцияларды киргизүү, практикада 

кездешкен бузуулардын (жаңы) курамын мыйзамдарда аныктоо 

4.2.1. Добуш берүүнүн жашырындуулугун 
бузгандыгы үчүн юридикалык 

жоопкерчилик жөнүндө ченемди 

өркүндөтүү. 

Добуш берүүнүн 

жашырындуулугун 

жана эрк 

билдирүүнүн 

эркиндигинин 

кепилдиктерин 

бекемдөө. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына (6-

берене); 

2. КР Бузуулар 

жөнүндө кодексине 

(191-берене). 

4.2.2. Талапкердин башка жарандыгы, 

соттуулугу бар экендиги жөнүндө жаап-

жашыруу же аны шайлоо максатында 

жалган маалыматтарды берүү ж.б үчүн – 

административдик (жазык) 

жоопкерчилик (анын ичинде белгилүү-

бир кызмат орундарын ээлөө укугун 

чектөө) киргизүү. 

Кызмат 

адамдарынын жана 

шайлоо 

органдарынын 

сапаттык курамын 

жогорулатуу.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

КР БП 

КР ИИМ 

КР ЮМ 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР Кылмыш-жаза 

кодексине; 

2. КР Бузуулар 

жөнүндө кодексине.  

4.2.3. Шайлоочулардын тизмелери, добуш Процесстин укуктук 2018- КР БШК КР Бузуулар 
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берүүдө катышуу менен байланыштуу 

(добуш берүүдө катышуу үчүн 

пландаштырылып жаткан 

шайлоочулардын тизмелерин тактоо 

мөөнөттөрүн узартуу жана добуш 

берүүдө катышуу үчүн арыздарды берүү 

формаларын кеңейтүү менен 

байланыштуу – өлкөдө маалыматтар 

менен ведомстволор аралык 

электрондук алмашуу системасы 

киргизилишине жараша) жалган 

маалыматтар (арыздар) үчүн 

жарандардын административдик 

жоопкерчилигин киргизүү. 

маданиятын 

жакшыртуу. 

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы - 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР ЖК  жөнүндө кодексине 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү. 

4.2.4. Шайлоо процессинде колдонулуучу 

электрондук системалардын жана 

жабдуулардын ишин бузуунун же 

фальсификациялоонун (программалык 

жана иш жүзүндө) атайылап аракеттери 

үчүн санкцияларды киргизүү (МАС – 

маалыматтык шайлоо системасы, 

“Тизме” шайлоочулардын порталы). 

Маалыматтарды 

коргоо, 

киберкоопсуздукту 

камсыз кылуу  

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК  

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР  Кылмыш-жаза 

кодексине; 

2. КР Бузуулар 

жөнүндө кодексине. 

4.3. 4.3-милдет. Шайлоонун жүрүшүндө бузууларга даттанууларды кароо тартибин, шайлоо талаш-

тартыштарын чечүү тартибин өркүндөтүү 
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4.3.1. Даттануулар боюнча компетенцияларды 

(УШК, АШК, КР БШК, соттор), 

арыздарды (даттанууларды) берүүгө так 

мөөнөттөрдү аныктоону, кабыл алынган 

чечимдерге даттанууну, ошондой эле 

кабыл алынгандан кийинки күндөн 

тартып аларды эсептөөнүн башталышын 

мыйзамдык бекемдөө. 

Шайлоонун 

жүрүшүндө 

мыйзамдуулуктун, 

коопсуздуктун жана 

коомдук тартиптин 

сакталышын 

жакшыртуу. 

Жарандардын 

укуктарын коргоо, 

айкындуулукту 

жана ишенимди 

жогорулатуу. 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

ЖС 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына (44-45-

беренелер); 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” 

Кыргыз 

Республикасынын 

Мыйзамына - (42,43-

беренелер). 

 

4.3.2. Даттануу жана кароо мөөнөттөрү 
Арыздарды (даттанууларды) берүүнүн, 

кабыл алынган чечимдерге 

даттануулардын, ошондой эле кабыл 

алынган күндөн кийинки аларды 

эсептөөнүн башталышынын так 

мөөнөттөрүн (шайкеш келтирүү) 

белгилөө. 

 

Шайлоо 

процессинин 

катышуучуларынын

шайлоо 

процессинин 

субьекттеринин 

шайлоо укуктарын 

бузган шайлоо 

комимссияларынын 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы 

КР БШК 

ЖС 

КР ЖК  

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына (42-43-

беренелери); 
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«КР Президентин жана КР ЖК 

депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР 

конституциялык Мыйзамынын жана 

“Жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамынын бүткүл тексти боюна 

понятия “шайлоо процессинин 

катышуучусу” түшүнүгүн “шайлоо 

процесинин субьектиси” түшүнүгүнө 

алмаштыруу. 

 

чечимдерине жана 

(же) аракеттерине 

(аракетсиздигине) 

даттануу укугун 

ишке ашыруу 

Шайлоо жөнүндө 

мыйзамдардагы 

жана КР шайлоо 

комиссиясындагы 

бирдиктүү 

терминология. 

 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” 

Кыргыз 

Республикасынын 

Мыйзамына - 

(42-беренесинин 

8,10-бөлүктөрү); 

3. КР 

Административдик-

процесстик 

кодексине. 

4.3.3. КР БШКнын расмий сайтында 

Даттануулар реестрин милдеттүү 

киргизүүнү укуктук жактан бекемдөө. 

Комиссиялардын бардык деңгээлдеринде 

даттанууларды берүү механизмдерин 

бекемдөө жана төмөн турган 

комиссиялар менен КР БШКсынын өз ара 

аракеттенүүсүн бекемдөө (даттанууларды 

кароо мөөнөттөрү, тартиби жана 

жарыялоо үчүн төмөн турган 

комиссиялардын КР БШКга жөнөтүүсү). 

 

Шайлоо 

комиссияларына 

келип түшкөн 

бардык 

даттанууларды жана 

арыздарды жана 

алар боюнча кабыл 

алынган чараларды 

онлайн режиминде 

ачык чагылдыруу. 

Комиссиялардын 

ишинин ачыктыгын 

жана жарандардын 

шайлоо процессине 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы 

КР БШК 

КР ЖК 

“Кыргыз 

Республикасынын 

шайлоо жана 

референдум өткөрүү 

боюнча шайлоо 

комиссиялары 

жөнүндө” КР 

Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү (7, 23-

беренелер). 
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ишеним деңгээлин 

жогорулатуу  

4.3.4. “Коомдук байкоочуларды 

аккредитациялоо” түшүнүгүн “коомдук 

байкоочуларды каттоо” деп алмаштыруу, 

ошондой эле коомдук байкоочуларга 

эркин ары-берүү жүрүү укугун берүү.  

Байкоочулардын 

укуктарынын 

кепилдигин камсыз 

кылуу 

 

Эл аралык 

байкоочулардын 

сунуштарын ишке 

ашыруу.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы 

КР БШК 

КР ЖК  

“КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү (10-1-

беренеси). 

 

4.3.5. Шайлоо талаш-тартыштарын чечүү жана 

жарандардын шайлоо укугун, шайлоо 

мыйзамдарын бузууларды болтурбоо 

боюнча – КР БШКны жана укук коргоо 

органдарын, сотторду координациялоону 

жана өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүү. 

Бардык деңгээлдердеги: республикалык, 

облустук, райондук деңгээлдердеги 

(шайлоо комиссияларынын, КР ИИМ, 

прокуратура, КР УКМК, ЖМК 

өкүлдөрүнөн турган – ЫЖКТ) Ыкчам 

жооп кайтаруу координациялык тобунун 

ишинин тартибин аныктоо. 

Шайлоонун 

жүрүшүндө 

мыйзамдуулукту, 

коопсуздукту жана 

коомдук тартипти 

сактоону 

жакшыртуу. 

Жарандардын 

укуктарын коргоо, 

ачыктыкты жана 

ишенимди 

жогорулатуу.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы – 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы  

КР БШК 

КРӨ 

КР ЖС 

КР БП 

КР ИИМ 

“КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү (43-

беренеси). 

 

5. № 5 стратегиялык максат . 

“Шайлоону уюштурууну жакшыртуу. Шайлоо комиссияларынын ишинин потеницалын жана 
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натыйжалуулугун жогорулатуу, шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүүнүн жүрүшүндө шайлоо 

комиссиялары менен мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдардын өз ара аракеттенүүсүн 

жакшыртуу 

5.1. 5.1-милдет. Шайлоо процессин жөнгө салган мыйзамдардын туруктуулугу жана бир түргө келтирүү 

5.1.1. Боло турган шайлоолорго чейин бир 

жылдан кем эмес мөөнөттө шайлоолор 

жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү 

киргизүүнү мыйзамдык чектөө.  

Шайлоо алдында 

туруктуу 

мыйзамдарды 

камсыз кылуу жана 

шайлоолорду 

даярдоону жана 

өткөрүүнү, шайлоо 

процессинин бардык 

субьекттеринин 

шайлоолордо 

катышуусун 

жакшыртуу.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына (67- 

беренесине); 

2. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” 

Кыргыз 

Республикасынын 

Мыйзамына 

(63-беренеси). 

 

5.1.2. Кеңири коомдук жана эксперттик 

талкуунун негизинде гана шайлоо 

мыйзамдарына бардык өзгөртүүлөрдү 

киргизүү.  

Сунушталган 

түзөтүүлөрдүн 

негиздүүлүгү, 

шайлоо процессине 

ишеним.  

Дайыма КР БШК 

КР ЖК 

Социалдык-маанилүү 

чечимдер боюнча 

маалыматтык-

түшүндүрүү 

иштеринин 
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милдеттүүлүгү 

жөнүндө 

колдонуудагы 

ченемдерди 

практикада ишке 

ашыруу.  

5.1.3. Жазында жана күзүндө жергиликтүү 

кеңештердин депутаттарын шайлоодо 

“бирдиктүү шайлоо күнүн” аныктоо. 

Мында президенттик же парламенттик 

шайлоону өткөрүү жылы жергиликтүү 

шайлоодо добуш берүү Президентти же 

Жогорку Кеңештин депутаттарын 

шайлоо менен айкалыштырылат.  

Шайлоону пландоо 

жана даярдоо 

жакшыртылат. 

 

Шайлоону 

даярдоого жана 

өткөрүүгө 

финансылык, 

институционалдык 

жана адам 

ресурстарын 

оптималдаштыруу.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

“Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” 

Кыргыз 

Республикасынын 

Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү 

(4-берене); 

 

КР БШК тарабынан 

ар кандай 

деңгээлдеги 

шайлоодо добуш 

берүү күнү дал келип 

калган учурда добуш 

берүүнүн 

жыйынтыктарын 

чыгаруунун так 

тартибин бекитүүсү. 
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5.1.4. Добуш берүүгө катышуу, добуш 

берүүнүн жыйынтыктарын жана 

шайлоонун, референдумдун 

жыйынтыктарын чыгаруу жана жарыялоо 

(шайлоочулардын тизмелери, 

идентификациялоо жол-жоболору, добуш 

берүү тартиби, УШКда, АШКда 

добуштарды эсептөө) жөнүндө бардык 

жол-жоболук ченемдерди бир түргө 

келтирүү  

Шайлоонун 

ачыктыгын 

жакшыртуу, 

ишенимди 

жогорулатуу  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы. – 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы; 

2. “Референдум 

жөнүндө» КР 

Конституциялык 

мыйзамы; 

3. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” 

Кыргыз 

Республикасынын 

Мыйзамы; 

 

4. “Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутатынын статусу 

жөнүндө” КР 

Мыйзамы; 
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5. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарынын 

статусу жөнүндө” КР 

Мыйзамы 

5.2. 5.2-милдет. Шайлоо комиссияларынын потенциалын жогорулатуу, шайлоону технологиялык камсыздоону 

жакшыртуу 

5.2.1. Шайлоо комиссияларынын ишинин 

жетектөөчү принциптеринин бири катары 

калыстык принцибин киргизүү.  

Шайлоо 

комиссияларынын 

бейтарап жана көз 

карандысыз 

статусун бекемдөө, 

ишенимди 

бекемдөө. 

Мыйзамдарды эл 

аралык 

стандарттарга 

шайкеш келтирүү.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

“Кыргыз 

Республикасынын 

шайлоо жана 

референдум өткөрүү 

боюнча шайлоо 

комиссиялары 

жөнүндө” КР 

Мыйзамына 

толуктоолорду 

киргизүү 

 (3-бер). 

5.2.2. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн 

ыйгарым мөөнөттөрүн 2 жылдан 4 жылга 

чейин көбөйтүү. 

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн 

шайлоо мезгилинде негизги иш орду 

боюнча орточо айлык акысынын 

сакталышын калыбына келтирүү: 

- Президенттик шайлоодо – 4 ай, 

- КР ЖК депутаттарын шайлоодо – 3 ай, 

Шайлоо 

комиссияларынын 

компетенциясын, 

туруктуулугун 

жогорулатуу 

ШК жаңы курамын 

окутууга 

мамлекеттик 

бюджеттен 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

“Кыргыз 

Республикасынын 

шайлоо жана 

референдум өткөрүү 

боюнча шайлоо 

комиссиялары 

жөнүндө” КР 

Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 
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- жергиликтүү шайлоодо –3 ай. чыгымдарды 

азайтуу.  

киргизүү 

(22-беренесинин 4-

бөлүгү жана 19-

берененин 1-бөлүгү). 

5.2.3. УШК жана АШК мүчөлөрүн окутуунун 

жана ар жылдык сертификаттоонун 

жаңы стандарттарын киргизүү, анын 

ичинде окутуунун электрондук 

платформасын жана ШК мүчөлөрүн 

сертификаттоону колдонуу менен 

киргизүү.  

Шайлоо укугу жана 

процесс боюнча ШК 

мүчөлөрүнүн 

кесипкөй 

көндүмдөрүн жана 

билим деңгээлин 

жогорулатуу. 

Окутууга 

чыгымдарды 

азайтуу. 

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы. – 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

 

“Кыргыз 

Республикасынын 

шайлоо жана 

референдум өткөрүү 

боюнча шайлоо 

комиссиялары 

жөнүндө” КР 

Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү 

(23-бер). 

5.2.4. Аймактык шайлоо комиссиялары 

тарабынан тийиштүү аймакта добуш 

берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу 

боюнча бирдиктүү жол-жобону 

белгилөө.  

Добуш берүүнүн 

жыйынтыктарын 

чыгаруунун бир 

түрдүү ачык 

практикасы.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы. – 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

КР ЖК 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. “КР Президентин 

жана КР ЖК 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамына; 

(36-бер); 

2. “Референдум 

жөнүндө” КР 

Конституциялык 
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мыйзамына; 

3. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” 

Кыргыз 

Республикасынын 

Мыйзамына 

(37-беренеси); 

4. КР БШК ЧУА.  

5.2.5. Шайлоо комиссияларынын 

мүчөлүгүнө талапкерлер, 

талапкерлерден жана саясий 

партиялардан байкоочулар үчүн 

сертификаттоо менен Жарандык билим 

берүү борборунун туруктуу окуу 

курстарын практикага киргизүү.  

Шайлоо 

комиссияларынын 

мүчөлөрүнүн 

компетенциясын 

жогорулатуу, 

автоматтык эсептөө 

түзүлүштөрү менен 

иштөөдө, 

добуштарды 

эсептөөдө жана 

добуш берүүнүн 

жыйынтыктары 

жөнүндө 

протоколдорду 

толтурууда 

бузууларды азайтуу.  

2018-

жылдын 

II жарым 

жылды-

гы – 

2019-

жылдын I 

жарым 

жылды-

гы. 

КР БШК 

 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 

1. Кыргыз 

Республикасынын 

шайлоо жана 

референдум өткөрүү 

боюнча шайлоо 

комиссиялары 

жөнүндө” КР 

Мыйзамына (23-бер), 

2. КР БШК ЧУА. 

5.2.6. Шайлоо процессинин муктаждыктарына Добуш берүүгө 2019- КР БШК КР БШК ЧУА 
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ылайык шайлоону жана референдумду 

өткөрүү үчүн колдонулуучу электрондук 

программаларды өркүндөтүү, 

шайлоочулар менен өз ара 

аракеттенүүсүн жана функционалын 

көбөйтүү менен шайлоочулар үчүн 

чагылдыруу жана пайдалануу 

системаларын жакшыртуу (“Тизме” 

шайлоочулар тизмесинин порталы, 

Маалыматтык шайлоо системасы 

(МШС) – шайлоо жөнүндө маалыматтар 

порталы, даттануулардын электрондук 

реестри, УШК картасы ж.б.), пайдалануу 

сервистерин – талапкердин, 

шайлоочунун кабинетин ж.б. КР 

БШКнын сайтына киргизүү. 

катышуунун жана 

добуштардын 

жыйынтыгын 

чыгаруунун ачык-

айкындыгын, 

актыгын көтөрүү 

жана бул 

процесстерди 

жакшыртуу. 

Маалыматты 

алууда, ошондой 

эле КР БШКга 

электрондук 

форматта 

документтерди 

берүүдө 

жарандардын 

мүмкүндүгүн 

кеңейтүү. 

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КРӨ 

КРӨ 

караштуу 

МКК 

КРӨ ЧУА 

5.2.7. Шайлоону техникалык камсыз кылууну 

өркүндөтүү – ЭАС, шайлоочуларды 

идентификациялоо жана электрондук 

окутуу жана УШК, АШК ишин 

координациялоо үчүн компактуу 

түзүлүштөр. 

Шайлоону 

уюштурууну, 

шайлоону 

техникалык камсыз 

кылууну 

жакшыртуу. 

2019-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КРӨ 

КРӨ 

караштуу 

МКК 

МТБМК 

“Кыргыз 

Республикасынын 

шайлоо жана 

референдум өткөрүү 

боюнча шайлоо 

комиссиялары 

жөнүндө” КР 

Мыйзамына 
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өзгөртүүлөрдү 

киргизүү (7, 23-б.). 

5.2.8. Башкаруунун электрондук 

системаларынын мамлекеттик реестрине 

ИМСти киргизүү, сертификациялоо жана 

аудит жүргүзүү, ИМСти “Түндүк” 

ведомстолор аралык маалымат алмашуу 

системасына (ВАМАС) киргизүү, 

ВАМАСдын негизинде биргелешкен 

маалыматтык жаңы базаларды түзүү 

(мисалы, ЖӨБЭММК жана  КРӨ 

караштуу МККдан ЖӨБ үчүн ж.б.). 

Шайлоо 

процессинде жаңы 

технологияларды 

колдонуунун 

укуктук жана 

практикалык 

негиздерин 

өркүндөтүү. 

Жарандар үчүн 

маалыматтарды 

алуунун 

мүмкүндүгүн 

кеңейтүү. 

2019-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КРӨ 

МТБМК 

КРӨ 

караштуу 

ЖӨБЭММК 

КРӨ ЧУА 

КР БШК ЧУА 

5.2.9. Шайлоо процессинде жаңы 

технологияларды колдонуунун 

коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн 

(киберкоопсуздук боюнча жалпы 

мамлекеттик жана атайын (КР БШК) 

чаралардын алкагында) камсыз кылуу. 

 

Шайлоону туруктуу 

кылуу, ишенимди 

көтөрүү 

2019-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КРӨ 

КРӨ 

караштуу 

МКК 

МТБМК 

КР УКМК 

КР БШК ЧУА 

КРӨ ЧУА 

5.3. 5.3-милдет. Шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн, шайлоо коопсуздугун камсыз кылуунун жүрүшүндө 

мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын, шайлоо комиссияларынын өз ара аракеттенүүсүн 

жакшыртуу 

5.3.1. Шайлоону даярдоодо жана өткөрүүдө 

шайлоо комиссияларына көмөк көрсөтүү 

Жарандардын 

шайлоо укуктарын 

2019-

жылдын 

КР БШК 

КРӨ 

Өзгөртүүлөрдү 

киргизүү: 
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процессинде мамлекеттик органдар 

менен ЖӨБ органдарынын өз ара 

аракеттенүүсүнүн тартибин жана 

ыйгарым укуктарынын чектерин 

регламентациялоо (өз ара аракеттенүүнүн 

тартибин жана аракеттерди 

координациялоону, окутууну өткөрүүнү 

бекитүү), бардык деңгээлде шайлоого 

көмөк көрсөтүү боюнча ведомстволор 

аралык штабдын (УШК, АШК, КР БШК) 

алкагында өз ара аракеттенүүнүн, анын 

ичинде талапкерлердин соттуулугу жана 

жарандыгы маселелери боюнча 

маалыматтарды алмашуу схемасын 

иштеп чыгуу. 

ишке ашырууну, 

шайлоону 

уюштуруунун 

сапаттарын 

жакшыртуу, 

чыгымдарды 

оптималдаштыруу, 

административдик 

ресурстун таасирин 

азайтуу, ишенимди 

бекемдөө. 

II жарым 

жылдыгы 

КРӨ 

караштуу 

ЖӨБЭММА 

КР ЮМ 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 

шайлоо жана 

референдум өткөрүү 

боюнча шайлоо 

комиссиялары 

жөнүндө” КР 

Мыйзамы (3-б.); 

2. КРӨ ЧУА; 

3. КР БШК ЧУА 

 5.4-милдет. Элдин шайлоо системасына болгон ишениминин деңгээлин үзгүлтүксүз милдеттүү түрдө өлчөп 

туруунун ченемдерин жана практикасын киргизүү 

5.4.1 Элдин шайлоо системасына болгон 

ишениминин деңгээлин милдеттүү жана 

үзгүлтүксүз өлчөөнү киргизүү 

(бирдиктүү методика). 

Элдин КР шайлоо 

системасына болгон 

ишениминин 

деңгээлин 

аныктоонун 

механизминин бар 

болушу. 

2019-

жылдын 

II жарым 

жылдыгы 

КР БШК 

КР ЖК 

Төмөнкүлөргө 

өзгөртүү киргизүү: 

1. “Кыргыз 

Республикасынын 

Президентин жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 
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конституциялык 

Мыйзамы 

2. “Кыргыз 

Республикасынын 

референдуму 

жөнүндө” КР 

конституциялык 

Мыйзамы 

3. “Жергиликтүү 

кеңештердин 

депутаттарын 

шайлоо жөнүндө” КР 

Мыйзамына. 

5.4.2 Элдин КР шайлоо системасына болгон 

ишениминин деңгээлин милдеттүү жана 

үзгүлтүксүз өлчөөнү жүргүзүү 

Элдин КР шайлоо 

системасына болгон 

ишениминин 

деңгээлин белгилөө. 

Дайыма КР БШК – 

уюштуруучу 

 


