
2021-жылдын 10.01 дайындалган Кыргыз Республикасынын
Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону жана Кыргыз
Республикасынын референдумун (бүткүл элдик добуш
берүүнү) уюштурууга жана ѳткѳрүүгѳ бѳлүнгѳн
республикалык бюджеттин каражаттарын чыгымдоо жѳнүндѳ
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү
боюнча борбордук комиссиясынын

отчету



Шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү
финансылык камсыз кылуунун укуктук негиздери

• «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз

Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо

жѳнүндѳ» 2011-жылдын 2-июлундагы № 68 КР конституциялык

Мыйзамы (8-гл.)

• «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча

шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» 2011-жылдын 30-июнундагы № 62

КР Мыйзамы (6-гл. 25-бер.)

• 2016-жылдын 16-майындагы № 59 КР Бюджеттик кодекси жана

Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарынын тутумуна

кирген башка ченемдик укуктук актылар

• Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча

борбордук комисиясына, аймактык жана участкалык шайлоо

комисияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттары

боюнча финансылоо, эсеп жүргүзүү жана отчеттуулук тартиби

жөнүндө жобо (КР БШК 2020-жылдын 26-июнундагы № 114 токтому)



Шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү камсыз
кылуунун финансылык негиздери

• Шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ шайлоо комиссияларынын

чыгымдары тийиштүү жылга республикалык бюджет жѳнүндѳ КР

Мыйзамында белгиленген республикалык бюджеттин каражаттарынын

эсебинен жана пландык мезгилге жүргүзүлѳт

• Шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ

чыгымдарды Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен чыгашалардын

сметасына ылайык ишке ашырат.

• Чыгашалардын сметасы шайлоо процессинин бардык деңгеелинде

(БШК, АШК, УШК) шайлоолорду даярдоо жана ѳткѳрүү үчүн зарыл

болгон чыгашалардын бардык топторун пландаштыруу үчүн иштелип

чыккан КР ченемдик укуктук актыларында белгиленген нормаларды,

коэффициенттерди, лимиттерди, ставкаларды эске алуу менен түзүлѳт.



Шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү камсыз
кылуунун финансылык негиздери

• Шайлоо мыйзамдарын ѳркүндѳтүү, илимий-изилдѳѳ,
маалыматтык, билим берүү программаларын,
шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын
укуктук маданиятын кѳтѳрүү, ошондой эле
шайлоолорду жана референдумдарды техникалык
даярдоо боюнча программаларды каржылоону
кошпогондо, чет мамлекеттердин, чет өлкөлүк
мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана
ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык
жактардын, алардын бөлүмдөрүнүн жана
өкүлчүлүктөрүнүн, чет өлкөлүк жарандардын, Кыргыз
Республикасында катталган эл аралык уюмдардын,
катышуучусу чет өлкөлүк юридикалык жактар жана
жарандар болуп саналган эл аралык уюмдардын
шайлоолорду жана референдумдарды каржылоосуна
тыюу салынат.



Каражаттарды чыгымдоонун негизги багыттары
Шайлоо комиссияларынын сметасы

БШК, АШК жана УШК иштерин
материалдык-техникалык

жактан жабдуу

Басма иштери, 
коммуникациялык кызмат

кѳрсѳтүү жана башка 
уюштуруу иштери

Шайлоонун ачык-
айкындыгын камсыз кылуу, 

маалымат ѳнѳктүгү

АШК, УШК кызматкерлерин, 
мүчѳлѳрүн жана башка 

шайлоонун
катышуучуларын окутуу

Маалыматтык
технологияларды жана

автоматташтырууну
ѳнүктүрүү



Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоону
жана Кыргыз Республикасынын референдумун уюштурууга жана

ѳткѳрүүгѳ чыгымдардын сметасы

Борбордук шайлоо комиссиясы төмөндөгүлөрдү өткөрүү үчүн жалпы суммасы 728 907,2
миң cом чыгашалардын сметасын (башка маморгандарды эске алуу менен) түзгѳн жана
бекиткен:

 кошумча шайлоо участкаларын түзүүнү эске алуу менен КР Президентин мѳѳнѳтүнѳн
мурда шайлоого - 551 670,9 миң сом,

 КР Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоодо кайра добуш берүүгѳ (2-тур
дайындалган учурда) - 137 290,3 миң сом,

 Кыргыз Республикасынын референдумуна - 39 946,0 миң сом.

Маалымат иретнде:

 Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо болуп өттү деп таанылган жана
кайра добуш берүү дайындалган эмес, демек 137 290,3 миң сом суммасындыга
каражат пайдаланган эмес.

 жалпысынан 2020-жылы КР Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоо жана
референдум боюнча чет өлкөлөрдөгү жарандардын конституциялык укуктарын
жузөгө ашыруу үчүн, чет өлкөлөрдөгү шайлоо участкалары үчүн башка органдарга
19 897,6 миң сом суммасында акча каражаттары бөлунгөн, алардын ичинен:

- КР ТИМ– 17 000,0 миң сом;

- КРӨ караштуу МККР – 1505,4 миң сом;

- КРӨ караштуу ММКР – 1392,2 миң сом.



Шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ республикалык
бюджеттин каражаттарын бѳлүштүрүү

Чыгашалардын багыттыры СУММА,

миң. СОМ

РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТТЕН БАРДЫГЫ БОЛУП БӨЛҮНГӨН КАРАЖАТТАР, 

анын ичинде:
538 778,8

КР БШКга борборлоштурулган тартипте БШК тарабынан тѳлѳнүүчү тѳмѳн

турган шайлоо комиссияларынын чыгашаларын кошуп алганда, шайлоону

даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ байланышкан ыйгарым укуктарды камсыз

кылууга (товарларды, жумуштарды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү, жабдылуулрды

жана материалдарды, бюллетендерди, маалыматтык материалдарды, 

кеңсе буюм-тайымдарды ж.б. жеткирүү боюнча траспорт кызматтары).

168 023,8

АШКга шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү каржылык камсыз кылууга, 

анын ичинде:

- айлык акыга, С/фондго, иш сапарлары, шайлоо күнү жана шайлоонун

алдындагы күнү комиссия мүчѳлѳрүнѳ суткалык тѳлѳмгө жана тамак ашка.

370 755,0

Маалымат иретнде: 

 Чыгашалар сметасы тѳмѳндѳгү негизги сандык маалыматтарды эске алуу менен эсептелген:

- АШК саны – 54, 650 адам – АШК мүчѳлѳрүн эсепке алуу менен. 

- УШК саны – 2491, алардын ичинен 48 – чет ѳлкѳлѳрдѳ (ТИМ), УШК мүчѳлѳрүнүн жалпы саны –

31324 адам.

- УШКда ишке тартылган операторлордун саны – 1987.

- ИИМ кызматкерлери – 4706 адам, башка адистер да тартылган. 



ЧЫГЫМДООНУН ТҮРЛӨРҮ  БОЮНЧА КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН 
МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА  ШАЙЛООНУ ДАЯРДООГО ЖАНА ӨТКӨРҮҮГӨ БОРБОРДУК 
ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН ЖАНА АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН 

ЧЫГАШАЛАРЫ

Кѳрсѳткүчтѳрдүн аталыштары
Суммасы
миң сом

анын ичинде

БШК 
чыгашалары

АШК 
чыгашалары

Тѳмѳндѳгүлѳргѳ КР БШК, АШК тарабынан тѳлѳнгѳн

чыгашалар:  

Эмгек акы 277 029,3 35 850,3 241 179,0

Социалдык фондго чегерүү 17,25% 47 787,2 6 184,1 41 603,1

Кызматтык чыгууларга чыгашалар 4 131,3 2 952,0 1 179,3

Байланыш кызматы 6 667,6 6 667,6 0

Ижара акысы 860,0 860,0

Транспорт чыгымдары 16 149,3 878,1 15 271,2

Приобретение прочих товаров и услуг 144 941,4 73 419,0 71 522,4

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюм-тайымдарды жана

материалдарды сатып алуулар
41 212,6 41 212,6 0

Жыйынтыгы: 538 778,7 168 023,7 370 755,0



КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН  МӨӨНӨТҮНӨН МУРДА 
ШАЙЛООНУ ДАЯРДООГО ЖАНА ӨТКӨРҮҮГӨ ИШ ЖҮЗҮНДӨ 

ЧЫГЫМДАЛГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫ

БӨЛҮНГӨНҮ 538 778,8

БАРДЫГЫ БОЛУП ЧЫГЫМДАЛГАНЫ, анын ичинде: 

-БШК чыгымдары

-АШК чыгымдары

464 105,6

96 594,0

367 511,6

ПАЙДАЛАНЫЛБАГАН БЮДЖЕТТИК КАРАЖАТТАРДЫН 
КАЛДЫГЫ  (ҮНӨМДӨЛГӨНҮ)

74 673,2



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕФЕРЕНДУМУН ДАЯРДООГО ЖАНА ӨТКӨРҮҮГӨ 
РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТТИН КАРАЖАТТАРЫН БӨЛҮШТҮРҮҮ

ЧЫГАШАЛАРДЫН БАГЫТТАРЫ СУММА,
МИҢ СОМ

РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТТЕН БӨЛҮНГӨН БАРДЫК КАРАЖАТТАР, анын

ичинде:
32 940,6

КР БШКга борборлоштурулган тартипте БШК тарабынан тѳлѳнүүчү тѳмѳн

турган комиссиялардын товарларды, жумуштарды, кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү

сатып алуусуна (жабдууларды жана материалдарды, бюллетендерди, 

маалымат материалдарын, кенсе буюм-тайымдарын жана башкаларды

жеткирүү боюнча транспорттук чыгымдар)

20 124,6

АШКга - шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү каржылык касыз кылууга, 

анын ичинде:

- Транспорттук чыгымдар жана шайлоо күнү жана шайлоонун алдынкы күнү

комиссия мүчөлөрүнүн тамак-ашка (АШК саны -54, УШК саны – 2443)

12 816,0

Маалымат иретинде:
 Референдумду КР Президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо менен

айкалыштырылгандыгына байланыштуу референдумду дайрдоого жана
өткөрүүгө чыгымдар оптималдаштырылды.



КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕФЕРЕНДУМУН ДАЯРДООГО ЖАНА 
ӨТКӨРҮҮГӨ ИШ ЖҮЗҮНДӨ ЧЫГЫМДАЛГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫ

БӨЛҮНГӨНҮ 28 340,6

БАРДЫК ЧЫГЫМДАЛГАНЫ, анын ичинде:

- БШК чыгымдары

- АШК чыгымдары

26 172,0

13 356,0

12 816,0

ПАЙДАЛАНЫЛБАГАН БЮДЖЕТТИК КАРАЖАТТАРДЫН 
КАЛДЫГЫ  (ҮНӨМДӨЛГӨНҮ)

2 168,6

Маалымат иртетинде:
 2020-жылы референдумду даярдоого 39 946,0  миң сом суммасынан - чыгымдоого

каралганы:

- КР БШК 32 940,6 миң сом, 

- КР ТИМ - 5 млн. сом, 

- КР караштуу МКК -1505,4 миң сом, 

- Миграция боюнча мамкызматка -500,0 миң сом.



ЧЕЧМЕЛЕНГЕН  МААЛЫМАТ

• КР БШК Кыргыз Республикасынын Президентин мѳѳнѳтүнѳн
мурда шайлоону жана КР референдумун (бүткүл элдик
добуш берүүнү) даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ тѳмѳндѳгүлѳрдү
кошуп алганда иш жүзүндѳ 490 277,6 сом суммасындагы
каражаттарын чыгымдаган:

- КР Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоого - 464 105,6

- Референдумга - 26 172,0

• КР жарандарынын конституциялык укуктарын ишке ашыруу
максатында тѳмѳндѳгүлѳрдү ѳткѳрүүгѳ шайлоо
бюллетендери даярдалды:

• КР Президентин мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоого - 3567138
даана. Бир шайлооочуга чыгаша 130 сом 23 тыйынды түздү
(464 105,6 миң сом/ 3563574 шайлоочуга).

• Референдумга - 3567138 даана. Шайлоо ѳнѳктүгү менен
референдум ѳнѳктүгү айкалыштырылып ѳткѳрүлгѳндүгүнѳ
байланыштуу бир шайлооочуга чыгаша 7 сом 34 тыйынды
түздү (26172,0 миң сом/ 3563574 шайлоочуга).



МАМЛЕКЕТТК САТЫП АЛУУЛАР

• Бардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларынын иштерин камсыз
кылуу үчүн, анын ичинде шайлоолорду даярдоо жана ѳткѳрүү
мезгилинде, мамлекеттик сатып алуулар Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик сатып алуулар жѳнүндѳ Мыйзамынын талаптарына
ылайык ишке ашырылган;

• Мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоолорду ѳткѳрүүнү кошпогондо,
мамлекеттик сатып алуулар борборлоштурулган түрдѳ (БШКнын
деңгээлинде) ишке ашырылган;

• БШК бардык логистикалык операцияларды жана бардык тийиштүү
финансылык документтерди жол-жоболоштурууну жүргүзүүнү, АШК
ортосунда сатып алынган жабдууларды жана ТМЦны бѳлүштүрүүнү
борборлоштурулган түрдѳ жүргүзѳт, АШК ѳз кезегинде аларды
УШК ортосунда бѳлүштүрѳт.



ЧЫГШАЛАР СМЕТАСЫНЫН КАССАЛЫК 
АТКАРЫЛЫШЫ

• Чыгашалар сметасынын кассалык аткарылышы белгиленген
казначылыктын жол-жоболорунун негизинде КР ФМ Борбордук
казначылыгынын бирдиктүү казналык эсебинде ишке ашырылат.
Акча каражаттары шайлоонун датасы дайындалган күндѳн
тартып он календардык күндѳн кеч эмес БШКнын жеке эсебине
которулат жана шайлоо комиссияларынын ортосунда
бѳлүштүрүлѳт.

• Бюджеттин кассалык аткарылышынын эсеби жана аны
кѳзѳмѳлдѳѳ документтердин электрондук формасын жана
электрондук санариптик кол тамганы пайдалануу менен реалдуу
убакыт режиминде Казначылыктын автоматташтырылган
системасында ишке ашырылат.



Шайлоолордо чыгашалардын сметасын түзүүнүн
жана аткарылышынын ачык-айкындыгы

• Шайлоолорду даярдоодо жана
ѳткѳрүүдѳ бекитилген
чыгашалардын сметасы, 
ошондой эле республикалык
бюджеттин каражаттарын
чыгымдоо жѳнүндѳ
финасылык отчет
мыйзамдарда белгиленген
мѳѳнѳттѳ Борбордук шайлоо
комиссиясынын расмий
сайтына милдеттүү тартипте
жарыяланат.

(shailoo.gov.kg )


