
  
Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясынын 2020- 

жылдын 14-декабрындагы № 

464токтому менен бекитилген  

 

2021-жылдын 10-январына дайындалган Кыргыз Республикасынын 

референдумун(бүткүл элдик добуш берүү)  даярдоо жана өткөрүү боюнча 

негизги уюштуруу-практикалык иш-чараларынын 
КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ 

 

Шайлоо күнү -жекшемби 

          2021-жылдын 10-январы  

№ Иш-чаранын мазмуну  Аткаруу мөөнөтү Аткарууга жооптуулар 

 Кыргыз Республикасынын 

референдум өткөрүү боюнча 

борбордук комиссиясынын 

референдумдун 

катышуучуларына 

кайрылуусу  

«Референдумду дайындоо 

жөнүндө» Мыйзамдын 

күчүнө киргенден тартып 

 

Борбордук шайлоо 

комиссиясы                   

(мындан ары - БШК) 

Шайлоолорду уюштуруу 

боюнча бөлүм 

 Референдумду даярдоо жана 

өткөрүү боюнча негизги иш-

чаралардын календардык 

планын бекитүү  

 

«Референдумду дайындоо 

жөнүндө» Мыйзамдын 

күчүнө киргенден тартып 

 

БШК, Шайлоолорду 

уюштуруу боюнча бөлүм 

1. Референдумдун катышуучуларын маалымдоо жана референдумдун 

маселелери боюнча үгүт 

1. Борбордук шайлоо 

комиссиясынын 

референдумдун маселелери 

боюнча үгүткө катышуу 

үчүн аккредиттөө жөнүндө 

ММКга кайрылуусу 

 

Референдумду дайындоо 

жөнүндө мыйзам күчүнө 

кирген күндөн тартып 

БШК, Маалыматтык бөлүм 

 

  

2. 

 

 

 

Борбордук шайлоо 

комиссиясынын алдында 

жумушчу топторду түзүү 

(референдумдун 

катышуучуларын 

маалымдоо жана 

референдумду өткөрүүдө 

үгүт жүргүзүүнүн 

эрежелерин сактоону 

контролдоо маселелери 

боюнча)  

 

Референдум 

дайындалгандан кийин 

БШК , Укуктук камсыздоо 

бөлүм  

 

 



3. Тиешелүү телеуюм жана 

мезгилдүү басылманын 

редакциясы тарабынан обо 

убактысын төлөө шарттары 

жөнүндө маалыматтарды 

Борбордук шайлоо 

комиссияны маалымдоо 

менен жарыялоо  

 Референдумду дайындоо 

жөнүндө мыйзам күчүнө 

киргенден кийин 10 

календардык күндөн 

кечиктирбестен 

(2020-жылдын 21-

декабрына чейин) 

  ММК, БШК, Маалыматтык 

бөлүм 

«Кыргыз Республикасынын 

референдуму жөнүндө» 

конституциялык 

Мыйзамдын (мындан ары- 

Мыйзам) 25-беренесинин 5-

бөлүгү, 26- беренесинин 3-

бөлүгү 

4. Шайлоо алдындагы үгүткө 

катышуу үчүн ММкларды 

аккредиттөө  

Жазуу формасында 

тапшырыктар түшкөндөн 

кийин  

БШК, Маалыматтык бөлүм  

Мыйзамдын 20- бер. 

5. Референдумга чыгарылган 

маселе боюнча үгүт 

жүргүзүү 

 

Референдумду дайындоо 

жөнүндө мыйзам күчүнө 

кирген күндөн тартып 

башталат жана добуш 

берүү күнгө чейин 24 саат 

калганда аяктайт 

(2020-жылдын 9-январы 

саат 8-00го чейин) 

Кыргыз Республикасынын  

жарандары  

Үгүт топтору 

БШК  

Маалыматтык бөлүм  

Мыйзамдын 24-бер. 1-бөл.  

6.   Үгүт топторун каттоо 

жөнүндө арыздар менен 

үгүт топторунун КР БШКга 

кайрылуусу  

 

“Референдумду дайындоо 

жөнүндө” Мыйзамдын 

күчүнө киргенден тартып 

 

Кыргыз Республикасынын 

жарандары 

БШК, Шайлоолорду 

уюштуруу боюнча бөлүм   

Мыйзамдын 23-бер. 2-бөл.  

7. Референдумдун үгүт 

топторун каттоо  

 

Арызды берген күндөн 

тартып, 10 календардык  

күндөн кечиктирбестен 

БШК, Жумушчу топ 

Мыйзамдын 23-бер. 2-бөл. 

8. Үгүт топтордун ыйгарым 

укуктуу адамдарын 

дайындоо   

“Референдумду дайындоо 

жөнүндө” Мыйзамдын 

күчүнө киргенден тартып, 

үгүт топторун каттоого 

чейин 

Үгүт топтору, Шайлоолорду 

уюштуруу боюнча бөлүм  

Мыйзамдын43-бер. 1-бөл, 

23-бер. 2-бөл. 

9. Үгүт тобуна рефрендум 

фондун түзүү максатында 

атайын эсепти ачуу үчүн 

уруксаат берүү 

Каржы маселелери 

боюнча ыйгарым укуктуу 

өкүлдүн кайрылуусу 

боюнча үгүт топту 

каттоодон кийин  

БШК, КР БШКнын 

алдындагы КТТ 

Мыйзамдын 43-бер. 4-бөл. 

10. Үгүт топтордун, саясий 

партиялардын, 

коммерциялык эмес 

уюмдардын байкоочуларын 

дайындоо 

 

Үгүт топторду каттоодон 

кийин 

Үгүт топтору, Шайлоолорду 

уюштуруу боюнча бөлүм 

Мыйзамдын 18-бер. 

11. Үгүт топторуна обо 

убактысын бөлүштүрүү 

боюнча чүчкулак уюштуруу 

Үгүт топторду каттоо 

мүмкүнчүлүгу боюнча 

БШК, Маалыматтык бөлүм 

Мыйзамдын 25,26-бер.  



 

 2. КРнын чегинен тышкары шайлоо участокторун түзүү 

12. Кыргыз Республикасынын 

чегинен тышкары жашаган 

же жүргөн шайлоочулардын 

добуш берүүсүн өткөрүү 

жана добуштарын эсептөө 

үчүн, чет өлкөлөрдө тышкы 

иштер маселелерин тескеген 

органдын сунушу боюнча 

жана аккредитациялаган 

өлкөнүн компетенттүү 

органдары менен 

макулдашуу боюнча, 

Кыргыз Республикасынын 

дипломатиялык 

өкүлчүлүктөрүнүн, 

консулдук мекемелеринин, 

Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик органдарынын 

чет өлкөдөгү 

өкүлчүлүктөрүнүн 

аймагында шайлоо 

участокторун түзүү 

КР ТИМнин сунушунан 

кийин 

Кыргыз Республикасынын 

Президентин мөөнөтүнөн 

мурда шайлоонун 

жүрүшүндө түзүлгөн 

шайлоо участоктору 

менен бириктирүү (КР 

референдуму жөнүндө КЗ 

21,48 беренелерине 

ылайык) 

БШК  

Мыйзамдын 21, 48 бер.  

3. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн окутуу 

13. Талапкерлердин, ЖМК, 

укук коргоо 

органдарынынөкүлдөрүжана

шайлоопроцессинин башка 

катышуучуларыүчүнокуусе

минарларынөткөрүү 

 

Өзүнчө план жана график 

боюнча 

БШК 

 

14. 

 

 

АШК, УШК мүчөлөрү, АЭУ 

жана шайлоочуларды  

идентификациялоо 

операторлору үчүн окуу 

тренингдерин өткөрүү 

 

Өзүнчө план жана график 

боюнча 

БШК 

 4. Референдумга катышуучулардын тизмесин түзүү 

15. Консулдуккаттоого 

турганжанабиометрикалыкк

аттоодонөткөнКыргызРеспу

бликасынынаймагынантыш

кары 

жактардажашаганшайлоочу

ларжөнүндөмаалыматтарды

берүүжанааларды 

ыйгарымукуктуумамлекетти

коргангаөткөрүпберүү 

Добушберүүкүнүнөчейин 

25 

календардыккүндөнкечикт

ирбестен 

(2020-жылдын 16-

декабрына чейин) 

КыргызРеспубликасынына

дминистративдик-

аймактыкбирдиктерининк

өпчүлүгүндөөткөрүлүпжат

кан башка 

шайлоолордогуреференду

мдагыдобушберүүкүнүмен

Мамлекеттик каттоо 

кызматы (мындан ары –

МКК) 

БШК  

Маалыматтык шайлоо  

системасын 

башкаруу бөлүмү 

 

(мындан ары-МШС 

башкаруу бөлүмү)  

 



ен башка 

добушберүүкүнүайкалышт

ырылганучурда, 

добушберүүкүнүнөчейин 

15 

календардыккүндөнашпаг

анмезгилдердикошпогонд

о, 

КыргызРеспубликасынын

мыйзамдарындабелгиленг

енреферендумдудаярдоож

анаөткөрүүбоюнчашайлоо

иш-

аракеттерининмөөнөттөрү

Борбордукшайлоокомисси

ясытарабынаналардынжар

ымынанкөбүнөкыскартыл

ышымүмкүн 

 

Мыйзамдын 22 бер. 48 бер. 

2-бөл. 

16. Биометрикалык каттоодон 

өткөн шайлоочулардын 

арыздарын кабыл алуу 

(референдумга 

катышуучулардын 

тизмесиндеги 

маалыматтарды тактоо үчүн 

арыздарды эсепке алуу)  

 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 12 календардык 

күндөн кечиктирбестен 

(2020-жылдын 29-

декабрына чейин) 

УШК, БШК, МШС 

башкаруу бөлүмү 

Мыйзамдын 22 бер. 48 бер. 

2-бөл. 

"Кыргыз Республикасынын 

Президентин жана КР ЖК 

депутаттарын шайлоо 

жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын 

конституциялык 

Мыйзамынын 15 бер.                    

3-бөл. 

17. Шайлоо дарегин өзгөртүү 

боюнча арыздарды кабыл 

алуу (Кыргыз 

Республикасынын чегинен 

тышкары жүргөн 

шайлоочулар үчүн) 

 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 12 календардык 

күндөн кечиктирбестен 

(2020-жылдын 29-

декабрына чейин) 

КР элчиликтери, консулдук 

мекемелери, БШК 

Мыйзамдын 22 бер. 2-бөл., 

48 бер. 

"Кыргыз Республикасынын 

Президентин жана КР ЖК 

депутаттарын шайлоо 

жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын 

конституциялык 

Мыйзамынын 15 бер.                    

3-бөл. 

18 Шайлоочулардын 

таанышып чыгуусу үчүн 

участкалык шайлоо 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 23 календардык 

күндөн кечиктирбестен 

АШК 



комиссияларында 

шайлоочулардын 

контролдук тизмесин илүү 

(2020-жылдын 18-

декабрына чейин)               

(кошуп алганда) 

 

Мыйзамдын 15 бер. 4-бөл. 

19. Добуш берүү күнү 

стационардык дарылоо-

алдын алуу мекемелеринде, 

шектүүлөр жана 

айыпталуучулар катары 

камакта кармоо жайларында 

болгон референдумдун 

катышуучулары жөнүндө 

маалыматтар ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик 

органга жана тиешелүү 

референдум УШКсына 

өткөрүлүп берүү 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 9 календардык 

күндөн кечиктирбестен 

(2020-жылдын 31-

декабрына чейин)  (кошуп 

алганда) 

 

Көрсөтүлгөн мекемелердин 

жетекчилери, МКК,УШК, 

МШС башкаруу бөлүмү  

“Кыргыз Республикасынын 

Президентин жана КР ЖК 

депутаттарын шайлоо 

жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын 

конституциялык 

Мыйзамынын 14 бер.                    

3-бөл. 

20. Шайлоочулардын биротоло 

тизмесин БШКнын расмий 

сайтына жайгаштыруу 

Добуш берүү күнүнө 7 

календардык күн калганда 

(2021-жылдын 2-январына 

чейин) (кошо алганда) 

БШК 

Мыйзамдын 22 бер., 48 бер. 

2-бөл. 

21. Участкалык шайлоо 

комиссияларында 

шайлоочулардын биротоло 

тизмесинин илүү 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 5 календардык 

күндөн кечиктирбестен 

(2021-жылдын 4-январына 

чейин)    (кошуп алганда) 

УШК 

Мыйзамдын 22 бер., 48 бер. 

2-бөл. 

“Кыргыз Республикасынын 

Президентин жана КР ЖК 

депутаттарын шайлоо 

жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын 

конституциялык 

Мыйзамынын 15 бер.                    

5-бөл. 

 5. Референдумду каржылоо  

22. Кыргыз Республикасынын 

референдумун даярдоого 

жана өткөрүүгө 

чыгымдардын сметасын 

бекитүү 

Референдум 

дайындалгандан кийин 

БШК, Пландоо, эсепке алуу 

жана отчеттуулук бөлүмү 

(мындан ары-ПЭО бөлүмү) 

 

23. Кыргыз Республикасынын 

референдумун даярдоого 

жана өткөрүүгө каржылоону 

ачуу 

Референдум 

дайындалгандан кийин 

БШК, КР Өкмөтү, КР 

Финансы министрлиги 

ПЭО бөлүмү  

 

 

24. 

 

Үгүт топторунун каржы 

маселелери боюнча 

Үгүт топторун каттоодон 

кийин (эки күндүк 

Үгүт топтору, БШК, 



 ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн 

дайындоо  

мөөнөттө) Жумушчу топ 

Мыйзамдын 43-бер. 1-бөл. 

25. Референдумдун жүрүшүндө 

үгүттү каржылоо үчүн 

өзүнүн фондуларын түзүү 

КР БШКда үгүт топтору 

каттоодон өткөндөн кийин 

4 календардык күндүн 

ичинде 

Борбордук шайлоо 

комиссиясынын алдындагы 

КТТ 

Мыйзамдын 43-бер. 1-4-бөл. 

26. Үгүт топтордун 

каражаттары боюнча атайын 

эсеп- кысапты жана 

отчеттулукту жүргүзүү жана 

ачуу үчүн банк мекемелерин 

аныктоо 

“Референдумду дайындоо 

жөнүндө” Мыйзамдын 

күчүнө киргенден тартып 

 

БШК, ПЭО бөлүмү  

 Мыйзамдын 43-бер. 5-бөл. 

27. Финансылык 

операцияларды, анын 

ичинде атайын эсептер 

боюнча жеке жана 

юридикалык жактар менен 

эсептөөлөрдү жүргүзүүнү 

токтотуу 

2020- жылдын 9-январына 

саат 18-00 (добуш берүү 

күндүн алдындагы күндүн 

18-00 сааты) 

Банктар, Борбордук шайлоо 

комиссиясынын алдындагы 

КТТ  

Мыйзамдын 43-бер. 11-бөл. 

28. Үгүт топторунун 

фонддорунун өлчөмү жана 

түзүлгөн бардык булактары 

ошондой эле бардык 

жүргүзүлгөн чыгымдар 

жөнүндө отчетту берүү 

Референдумдун 

натыйжалары 

жарыялангандан кийин 30 

календардык күндөн 

кечиктирбестен  

Борбордук шайлоо 

комиссиясынын алдындагы 

КТТ  

Мыйзамдын 43-бер. 12-бөл. 

 6. Эл аралык байкоочулар 

29. Эл аралык байкоочуларды 

чакыруу жана аккредиттөө 

“Референдумду дайындоо 

жөнүндө” мыйзам күчүнө 

киргенден кийин 

 БШК, эл аралык 

кызматташтык бөлүмү 

 

Мыйзамдын 19-бер. 1-бөл. 

 7. Референдумда добуш берүү үчүн бюллетендерди даярдоо жана референдум 

өткөрүү боюнча комиссияларга өткөрүп берүү тартиби 

30. Референдумда добуш берүү 

үчүн бюллетендин 

формасын жана текстин 

бекитүү 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 20 календардык 

күндөн кечиктирбестен 

(2020-жылдын 21- 

декабрына чейин) 

 БШК, Шайлоолорду 

уюштуруу боюнча бөлүм 

Мыйзамдын 31-бер. 4-бөл. 

 

31. Шайлоо бюллетендерин 

мамлекеттик жана расмий 

тилдерде даярдоо 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 10 календардык 

күндөн кечиктирбестен 

(2020-жылдын 31- 

декабрына чейин) 

БШК, Шайлоолорду 

уюштуруу боюнча бөлүм 

Мыйзамдын 31-бер. 5-бөл. 

32. Добуш берүү үчүн 

бюллетендерди АШКларга 

өткөрүп берүү 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 10 календардык күн 

калганда (2020-жылдын 

31-декабрына чейин) 

БШК, Шайлоолорду 

уюштуруу боюнча бөлүм 

Мыйзамдын 31-бер. 9-бөл. 

33. Добуш берүү үчүн 

бюллетендерди УШКларга 

Добуш берүү күнүнө 

чейин 2-1 календардык 

БШК, Шайлоолорду 



өткөрүп берүү күн калганда (2021-

жылдын 8-январын кошуп 

алганда) 

 

уюштуруу боюнча бөлүм 

Мыйзамдын 31-бер. 9-бөл. 

 

8. Добуш берүү тартиби 

34. Добуш берүү үчүн жайдан 

тышкары добуш берүүнү 

өткөрүү 

Добуш берүүгө чейин 1 

календардык  күн калганда 

(2021-жылдын 9-январы) 

УШК, Шайлоолорду 

уюштуруу боюнча бөлүм 

 

Мыйзамдын 33-бер. 1-бөл. 

 

35. Добуш берүүнү өткөрүү 2021- жылдын 10- 

январы 

Саат 8.00дөн 20.00гө 

чейин  

УШК 

 

Мыйзам 32-бер. 

 

 9. Референдумда добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун 

натыйжаларын аныктоо 

36. Ар бир участка боюнча 

добуш берүүнүн 

жыйынтыктарын (АЭУнун 

маалыматтары боюнча) 

БШКнын расмий сайтына 

жайгаштыруу  

КР БШКга добуш 

берүүнүн жыйынтыктары 

түшкөн сайын токтоосуз 

БШК, Маалыматтык бөлүм 

 

Мыйзам39-бер. 1-бөл. 

37. Кыргыз Республикасынын  

референдумунун (бүткүл 

элдик добуш берүүнүн) 

натыйжаларын аныктоо  

 

Добуш берүү күндөн 

тартып 35 календардык 

күндөн кечиктирбестен 

2021-жылдын 14-

февралына чейин 

БШК, 

Шайлоолордууюштуруубою

нчабөлүм 

Мыйзамдын 37-бер. 1-бөл. 

38. Кыргыз Республикасынын 

референдумунун 

натыйжаларын жалпы 

маалыматты  массалык 

маалымат каражаттарында 

расмий жарыялоо 

Референдумдун 

натыйжалары 

аныкталгандан кийин эки 

жумалык мөөнөттө 

 

 

 

БШК 

Мыйзамдын 39-бер. 3-бөл. 

 

10. Кайра добуш берүү 

39. Кайра добуш берүүнү 

дайындоо 

Бир айдын ичинде БШК 

Мыйзамдын 38-бер. 2-бөл. 

 

40. Кайра добуш берүү учурда 

референдумдун 

катышуучуларына добуш 

бурүүнүн убактысы жана 

жайы жөнүндө ММК же 

башка ыкма аркылуу 

билдирүү 

Кайра добуш берүү 

дайындалгандан кийин 7 

календардык күндүн 

ичинде 

 

БШК 

Мыйзамдын 38 бер.3 бөл. 

 

41. Кайра добуш берүүнү 

өткөрүү (добуш берүүнүн 

жыйынтыктары  бир же нече 

участкаларда жараксыз деп 

табылган учурда) 

Кайра добуш берүү 

дайындалган күндөн 

тартып 2 жумалык 

мөөнөттүн ичинде 

УШК 

Шайлоолорду уюштуруу 

боюнча бөлүм 

Мыйзамдын 38-бер. 1-бөл. 

 

 



 


