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Тиркемелер 
Саясий партия тарабынан 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына берилет 

 

1-форма 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо  

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

__________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

саясий партиясынан 

Атайын эсеп ачууга  

АРЫЗ 
 
 
 

Өз шайлоо фондун түзүү үчүн  _______________________________________________________ 
                           (банк мекемесинин аталышы, укуктук дареги) 

 
 
 

атайын эсеп ачууга уруксат берүүнү өтүнөбүз. 

 

Төмөнкүлөр шайлоо фондунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым укуктуу адамдар болуп 

саналат: 

 

биринчи кол коюу укугу 

менен____________________________________________________________________________ 
 

(саясий партиянын жетекчисинин / саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы) 

 

экинчи кол коюу укугу 

менен_____________________________________________________________________________ 
 
            (каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы) 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө саясий 

партиялардын шайлоо фонддорун ачуу, ал фонддордун каражаттары боюнча атайын 

эсептерди жүргүзүү тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен 

тааныштык жана сактоого милдеттенебиз.   

______________________________________________               ______________________ 

(саясий партиянын жетекчисинин ФААсы)                                                        (колу) 

М.О. 

____________________________________________            _______________________ 
 
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы)                               (колу) 

 

«___» ______________20___-ж.
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Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясы тарабынан  

саясий партияга берилет 

 

2-форма 
 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо  

  ________________________________ 
    ________________________________ 

  (банк мекемесинин аталышы) 

 

Атайын эсеп ачуу жөнүндө  

 
 
“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-

беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 

боюнча борбордук комиссиясы саясий партиянын шайлоо фондун түзүү үчүн атайын эсеп ачууга 

уруксат берет.   
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы) 

 
 

Төмөнкүлөр саясий партиянын шайлоо фондусунун акча каражаттарын тескөөгө ыйгарым 

укуктуу болуп саналат: 

 

1.___________________________________________________________________________________ 
(саясий партиянын жетекчисинин / саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы) 

 

2.___________________________________________________________________________________ 
(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы) 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясынын Төрагасы 

 

______________________________________  

  (ФААсы, колу) 
 

  

  М.О. 

«___» ______________20___-ж. 
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Саясий партия тарабынан 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына берилет 

 

3-форма 
 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо  

«___» ______________20___-ж. 

(добуш берүү датасы) 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына 

__________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

саясий партиясынан 

 

 

Шайлоо  фондундагы атайын эсептин  

реквизиттери жөнүндө 

БИЛДИРМЕ 
 
 
 
Шайлоо фондунун акча каражаттары боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук үчүн  
 

________________________________________________________________________ 
 

(банк мекемесинин аталышы) 
  
№ ____________________________________ атайын эсеп ачылганын билдиребиз. 

 
 
 
_______________________________________               _________________________ 

          (саясий партиянын жетекчисинин /                                                                  (колу) 

саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ФААсы) 

                                                    

М.О. 

«___» ______________20___-ж. 
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Саясий партия тарабынан 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына берилет 

 

4-форма 
 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо  

 20__ -ж. “___” _______________  20__-ж. “___” ___________________ мезгил үчүн  

саясий партиянын шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын 

ЭСЕПКЕ АЛУУ 

 

____________________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы) 

 
______________________________________________________  

(атайын эсептин реквизиттери) 

 

1. Шайлоо фондуна акча каражаттарынын келип түшүүлөрү 

 
Акча 

каражаттарынын 

келип 

түшүүлөрүнүн 

датасы  

укуктук жактын толук 

аталышы/ жеке жактын 

ФААСы 

Реквизиттер (укуктук 

жактын ИННи, укуктук 

дареги / жеке жактын 
ПИНи, жашаган жеринин 

дареги) 

Берененин аталышы (келип түшүүлөрдүн түрү) 

Суммасы, сом 

     

     

БАРДЫГЫ, сом  

анын ичинде  

жеке жактардан келип түштү, БАРДЫГЫ, сом  

укуктук жактардан келип түштү, БАРДЫГЫ, сом 
 

 

 

 

2. Шайлоо фондунун акча каражаттарынан чыгымдалды  
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Чыгым 

операциясынын 

датасы 

Алуучу (укуктук жактын 

толук аталышы/ жеке жактын 

ФААСы) 

Берененин аталышы 

(чыгымдын түрү) 
Чыгымдын сыпатталышы 

Чыгымдын негизи 

(Келишим №, акы 

төлөө эсеби, ж.б.)  

Суммасы, сом 

            

      

БАРДЫГЫ, сом  

анын ичинде  

кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды*,  БАРДЫГЫ, сом  

республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди*, БАРДЫГЫ, сом  

 

* Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылган акча каражаттарынын жана республикалык бюджеттин кирешесине чегерилген, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен атайын эсепке түшкөн  акча каражаттарынын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 

 

Саясий партиянын шайлоо фондундагы акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана чыгымдалышын эсепке алуу боюнча ушул отчеттогу 

маалыматтардын аныктыгын жана толуктугун ырастайбыз. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга жана өткөрүүгө шайлоо фондундагы акча 

каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз. 

 

 

_______________________________________                                                  _________________________ 

          (саясий партиянын жетекчисинин ФААсы)                                                                                            (колу) 

                                                    

М.О. 

“___” ______________20___-ж. 
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Банк мекемеси тарабынан 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына берилет 

5-форма 
 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо  

 

Саясий партиянын шайлоо фондунун атайын эсебинде турган акча каражаттарынын  

келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө  

МААЛЫМАТТАР 

____________________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы) 

 
______________________________________________________  

(атайын эсептин реквизиттери) 

20__ -ж. “___” _______________  20__-ж. “___” ___________________ чейинки мезгилде каражат келип түштү 

 

Каражаттарды  

эсепке киргизүү 

датасы  

Келип түшүүлөрдүн 

булагы 

(укуктук жактын толук 

аталышы/ жеке жактын 

ФААСы) 

Реквизиттер (укуктук 

жактын ИННи / жеке 

жактын ПИНи)*  

Төлөмдүн 

багыты* 
Суммасы, сом 

Каражаттардын 

түшкөндүгүн 

ырастоочу  

документ* 

Төгүүчүнүн маалыматтарды 

жарыялоого макулдугунун 

бардыгы (бар/жок)* 

       

Бардыгы     

 

20__ -ж. “___” _______________  20__-ж. “___” ___________________ чейинки мезгилде каражат чыгымдалды 

Чыгымдоо 

операциясыны

н датасы 

Алуучу (укуктук жактын толук аталышы/ жеке 

жактын ФААСы) 
Төлөмдүн багыты Суммасы, сом  

Каражаттарды  

чыгымдоо үчүн 

негиздер* 

Бардыгы 
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Банк же башка мекеме тарабынан берилүүчү маалыматтар * менен белгиленген тике тилкеде жайгашкандардан башкасы жекече 

маалыматтар жана банктык сыр жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий 

сайтына жарыяланат. 

 

_______________________________________________                                                  _________________________ 

          (банктын башкаруучусунун ФААсы, кызмат орду)                                                                                            (колу) 

                                                    

М.О. 

«___» ______________20___-ж. 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Саясий партия тарабынан иш аткарууга,  

кызмат көрсөтүүгө жарандарга жана  

укуктук жактарга берилет 

 

6-форма 
 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо  

 

Каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн макулдугун  

ЫРАСТОО  
 
______________________________________________________________________ 

(саясий партиянын аталышы) 

 
саясий партиясынан каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүл болуп саналган 
 
мен, ___________________________________________________________________ 
 

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)  

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук 

комиссиясы “_____”_______________20___ -ж. берген № ______ каттоо күбөлүгүнүн 

негизинде жаран, укуктук жак  

___________________________________________________________________________ 
 

(жарандын ФААсы, уюмдун аталышы) 

 

20___-жылдын  “__”________№ _________келишимине ылайык иштерди аткарууга 

(товарларды сатууга, кызматтарды көрсөтүүгө) жана аларды  

___________________________________________________________________________ 

(банк мекемесинин аталышы, жайгашкан жери) 

 

____________________________________________________________________ 
 

(шайлоо фондунун атайын эсебинин №) 

 

 шайлоо фондунун каражаттарынын эсебинен төлөөгө уруксат берем  

 

______________________________________________          __________________ 
  

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)                    (колу) 
 
 

 
 

М.О. 

«___» ______________20___-ж. 
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Саясий партия тарабынан 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана  

референдум өткөрүү боюнча  

борбордук комиссиясына берилет 

 

7-форма  
 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо  

20__ -ж. “___” _______________  20__-ж. “___” ___________________ мезгил үчүн 

саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарынын келип түшүүлөрү жана чыгымдалышы жөнүндө  
 

КАРЖЫЛЫК  ОТЧЕТ 

__________________________________  
биринчи, жкинчи, жыйынтыктоочу (жыйынды маалыматтар) 

 

____________________________________________________________ 
(саясий партиянын аталышы) 

 
______________________________________________________  

(атайын эсептин реквизиттери) 

 

 

Ирет 
№ 

Берененин аталышы 
Саптын 

коду  
Суммасы, сом  Эскертүү 

1 2 3 4 5 

1 Отчеттук мезгилдин башталышына калдык 010   

2 Шайлоо фондуна каражат келип түштү, бардыгы  020   

 анын ичинде:    

2.1 
Белгиленген тартипте каражаттардын келип түшкөнү,  анын ичинде: 030   

2.1.1 Талапкердин өз каражаттары  040   

2.1.2 Саясий партиянын  өз каражаттары  
 050   

2.1.3 Укуктук жактардын  ыктыярдуу кайрымдуулуктары 060   
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2.1.4 
Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары 070   

2.2. 
КР мыйзамдарын бузуу менен  келип түшкөнү,  анын ичинде: 080   

2.2.1 Укуктук жактардан   090   

2.2.2 Жеке жактардан  100   
2.3 Кайтарылган шайлоо күрөөсүнүн келип түшкөн суммалары  110   

2.4 Мыйзам тыюу салбаган башка келип түшүүлөр 120   

3 Шайлоо фондунан акча каражаты  кайтарылды, бардыгы  130   

 анын ичинде:    

3.1. Республикалык бюджеттин кирешесине чегерилди 140   

3.2 
 Кайрымдуулук кылуучуларга кайтарылды, бардыгы: 150   

 анын ичинде:    

3.2.1 
Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде 
милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн укуктук жактарга  160   

3.2.2 
Кайрымдуулук кылууга тыюу салынган же болбосо, төлөм документинде 
милдеттүү маалыматтарды көрсөтпөгөн жеке жактарга 170   

3.3 
Кайрымдуулук кылуунун чек өлчөмүнөн ашкан  каражаттар   180   

4 
Шайлоо фондунан  каражаттар чыгымдалды,  бардыгы 200   

4.1 
Шайлоо күрөөсүн төгүү  210   

4.2 Шайлоо алдындагы үгүткө багытталган уюштуруу-техникалык чараларды 
каржылык камсыздоо,  бардыгы 220   

 
анын ичинде:    

4.2.1 
Телерадиоберүү уюмдары аркылуу шайлоо алдындагы үгүткө  230   

4.2.2 Мезгилдүү басылмалардын редакциялары, интернет-басылмалары аркылуу 
шайлоо алдындагы үгүткө 240   

4.2.3 
Басылма, укма-көрмө жана башка үгүт материалдарды чыгаруу жана таркатуу 250   
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Ушул каржылык  отчетто көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана толуктугун ырастайм. Шайлоо өнөктүгүн уюштурууга 

жана өткөрүүгө шайлоо фондундагы акча каражаттарынан башка каражаттар тартылган жок. Анык эмес маалыматтарды 

бергендик үчүн жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабы менен таанышканбыз. 

 

_______________________________________                                                  _________________________ 

          (саясий партиянын жетекчисинин ФААсы)                                                                                            (колу) 

                                                    

М.О. 

 
анын ичинде:    

4.2.3.1 Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү шайлоочулар үчүн үгүт 
материалдарды ( үгүт материалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз 
эмес санында)  чыгаруу 260   

4.2.4 Кулактандырууларды жана талапкерлердин сөздөрүн жалпыга маалымдоо 
каражаттарында жарыялоо  270   

4.2.5 Шайлоо алдындагы чогулуштарды, шайлоочулар менен жолугушууларды 
өткөрүү 280   

4.3 Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө түздөн-түз байланыштуу иштерди, кызмат 
көрсөтүүлөрдү аткаруу үчүн төлөө,  бардыгы 290   

 анын ичинде:    

4.3.1 Маалыматтык жана кеңеш берүү мүнөзүндөгү иштерди, кызмат 
көрсөтүүлөрдү төлөөгө 300   

4.3.2 
Имарат-жайларды, жабдыктарды ижарага алууга 310   

4.3.3 
Транспорт жана иш сапарлардын чыгымдарын жабууга 320   

4.3.4 
Байланыш  кызмат көрсөтүүлөрү 330   

4.3.5 
Канцелярия товарларын,  жабдыктарды сатып алуу 340   

4.4 Шайлоо өнөктүгүн өткөрүү менен түздөн-түз байланыштуу башка 
чыгымдарды төлөөгө 350   

 
анын ичинде:    

4.4.1 
Салык чегерүүлөрү жана социалдык милдеттенмелер 360   

4.4.2 
Мыйзам тыюу салбаган башка чыгымдар 370   

5.  
Отчеттук мезгилдин аягына калдык 380   
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_______________________________________                                                                     _________________________ 

(каржы маселеси боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)                                                                   (колу) 

 

 

“___” ______________20___-ж. 

 

 


