
Республикалык бюжеттин
каражаттарынан шайлоону уюштурууну

жана ѳткѳрүүнү каржылоо



Шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү каржылык
камсыз кылуунун укуктук негиздери

• «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жѳнүндѳ» Кыргыз
Республикасынын 2011-жылдын 14-июлундагы № 98 Мыйзамы (1-гл., 14-
бер.)

• «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча
шайлоо комиссиялары жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 
30-июнундагы  № 62 Мыйзамы (6-гл., 25-бер.)

• Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча
борбордук комиссиясына, аймактык жана участкалык шайлоо
комисияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттары
боюнча финансылоо, эсеп жүргүзүү жана отчеттуулук тартиби жөнүндө
Жобо (КР БШКнын 2020-жылдын 26-июнундагы № 114 токтому) 

• Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майындагы №  59 Бюджеттик 
кодекси жана Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарынын 
тутумуна кирген башка ченемдик укуктук актылар



Шайлоону даярдоону жана ѳткѳрүүнү
камсыз кылуунун каржылык негиздери

• Шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ шайлоо комиссияларынын чыгымдары

республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлѳт. 

• Шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ чыгымдарды жылга

республикалык бюджет жана пландык мезгил жѳнүндѳ КР мыйзамы менен

белгиленген, Бобордук шайлоо комиссиясы бекиткен чыгашалардын сметасына

ылайык ишке ашырат.   

• Чыгашалардын сметасы шайлоо процессинин бардык деңгээлинде (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 каржылык негиздери

• Чет өлкөлүк мамлекеттер, чет өлкөлүк мамлекеттик органдар, 
мекемелер жана ишканалар, башка чет өлкөлүк юридикалык жактар, 
алардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү, чет өлкөлүк жарандар, эл 
аралык уюмдар, шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү программаларын, 
маалыматтык, билим берүүчүлүк, илимий-изилдөөчүлүк
программаларды, шайлоочулардын укуктук маданиятын жана
шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн квалификациясын
жогорулатууну кошпогондо, чет өлкөлүк жарандар жана юридикалык
жактар катышуучу болуп саналган, Кыргыз Республикасында
катталган юридикалык жактар тарабынан шайлоону финансылоого
тыюу салынат



Шайлоо комиссияларынын сметасынын
каражаттарын чыгымдоонун негизги багыттары
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Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин
депутаттарын шайлоодо шайлоо комиссияларынын

чыгымдарынын сметасы

• Борбордук шайлоо комиссиясы тѳмѳндѳгүлѳрдү ѳткѳрүүгѳ 425,2 млн. сом жалпы
суммадагы чыгашалардын сметасын (башка маморгандарды эске алуу менен) 
түздү жана бекитти:

- 425,2 млн. сом жалпы суммада жергиликтүү кеңештердин
депутаттарын шайлоого:

- 2020-жылдын декабрында ыйгарым укуктары аяктаган 386 
кеңештердеги шайлоолорду кошуп алганда, 418 айылдык
кеңештердеги кезектеги шайлоого (370 айылдык кеңеш жана 16 шаар);

- 2021-жылдын май айында ыйгарым укуктары аяктаган 32  кеңеште
шайлоого (26 айылдык кеңеш жана 6 шаар);

- мурда шайлоолор токтотулган 30 айылдык кеңеште, алардын ичинен 25 
айылдык кеңеш жана 5 шаардык кеңеш;

- жергиликтүү ѳз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын
башчыларын шайлоого байланышкан чыгымдар. 



Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону
уюштурууга жана ѳткѳрүүгѳ шайлоо комиссияларынын

чыгашалар сметасы

Эконом 

классиф

даража

Берененин аталышы КР БШК 

Облустар

боюнча

(АШК/УШК)

КР ФМ  

алдында-

гы МКК

Бардык

чыгашалар

2111 Эмгек акы 182 539 495   25 965 095   155 467 000   1 107 400   

2121 Соцфондго чегеруу 17,25% 31 487 906   4 478 979   26 817 900   191 027   

2211
Кызматтык иш сапарларынын

чыгашалары
4 312 500   2 952 000   1 156 500   

204 000   

2212 Байланыш кызматы 6 632 000   6 632 000   -

2213 Ижара акысы - - -

2214 Транспорттук чыгашалар 19 040 000   19 040 000   -

2215 Башка чыгашалар 144 131 630   78 674 610   65 457 020   

2222

Учурдагы чарба иштери үчүн буюм-

тайымдарды, материалдарды сатып

алуу

37 100 000   37 100 000   -

2225 Кузот кызматын сатып алуу - - -

2231 Коммуналдык кызмат - - -

3112 Машиналар жана жабдуулар - - -

Жыйынтыгы: 425 243 531   174 842 684   248 898 420   1 502 427   



ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ   ДАЯРДООГО ЖАНА 
ӨТКӨРҮҮГӨ ИШ ЖҮЗҮНДӨ ЧЫГЫМДАЛГАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫ

БӨЛҮНГӨНҮ 423 741,1

БАРДЫК ЧЫГЫМДАЛГАНЫ, анын ичинде:

- БШК чыгымдары

- АШК чыгымдары

395 242,6

108 446,9

286 795,7

ПАЙДАЛАНЫЛБАГАН БЮДЖЕТТИК КАРАЖАТТАРДЫН 
КАЛДЫГЫ  (ҮНӨМДӨЛГӨНҮ)

28 498,5

Маалымат иретинде: 

 Жергиликтуу кенештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана откорууго 425 243,5 

мин сом суммасынан томондогулордун чыгымдары каралган:

 КР БШК 423 741,1 мин сом. 

 КР ФМ караштуу МКК – 1 502,4 мин сом.

 Окутууну открууго муктаждык, биометрикалык идентификациялоо операторлорунун

АЭУ, ошондой эле АШК УШК мучолору н транспорт чыгымдары БШКнын бекитилген

сметасына киргизилген. Тийиштуу акча каражаттары КР казыначылыгынын системасы

аркылуу БШКнын эсебинен АШКнын эсебине которулат, андан ары УШК ортосунда

болуштурулот



ЧЫГАШАЛАРДЫН СМЕТАСЫ: НЕГИЗГИ БАГЫТТАР

• Тѳмѳндѳгү сандык маалыматтарды эске алуу менен эсептелинген:

- АШК саны – 53, АШК мүчѳлѳрүнүн саны менен – 638 адам, 

- УШК саны – 2276, УШК мүчѳлѳрүнүн саны менен – 28498 адам, 

- АЭУ ишке тартылган операторлорунун саны – 2222 адам,

- шайлоо алдындагы күнү, ошондой эле шайлоо күнү коопсуздукту
жана тартипти камсыз кылуу үчүн тартылган ИИМ 

кызматкерлери – 4636 адам.

Маалымат иретинде: 

Сметага шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүн сыйлоонун суммасы
киргизилген, алар айына 2,0-3,0 миң сомду түзѳт (бир шайлоо
комиссиясында, эреже катары, комиссиянын 12-14 мүчѳсү иштейт), 
автоматтык эсептѳѳ уранларынын (АЭУ) операторлору, ошондой эле 
ИИМ суткалык кызматкерлери үчүн. 

.



Жергиликтүү кеңештерди шайлоодо чыгашалардын
сметасын түзүүнүн ѳзгѳчѳлүктѳрү

• Санитардык--эпидемиологиялык нормды жана кѳрсѳтмѳлѳрдү сактоо

• Айрым чыгымдарды борборлоштурулган тартипте каржылоо

• Шайлоочулардын жана шайлоо участкаларынын санынын ѳскѳндүгүн эске алуу менен
ишке тартылган персоналдардын санынын ѳсүшү

• Шайлоочулардын санынын ѳсүшү: тизме боюнча (11.04.2021-ж. карата) 3,3 млн. ашык
шайлоочу катталган, бул 2016-жылдагы шайлоодон 1000 миң шайлоочу ашык дегенди
билдирет. 

Маалымат иретинде:  Смета шайлоону даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ зарыл блогон
товарларды жана кызматтарды сатып алууга чыгымдарды – кызматтык барууларга
жана шайлоо комиссияларынын мүчѳлѳрүн жана жабдуулардын операторлорун окутуу
иш-чараларына, байланыш кызматтарына чыгымдарды, жабдууларды жана
материалдарды жеткирүүгѳ транспорттук чыгымдарды, аймактардын ичинде
шайлоочуларды биометрикалык идентификациялоо боюнча жабдууларды, 
компьютердик техникалардын комплекттерин, бюллетендерди кабыл алуу жана
иштеп чыгаруу үчүн автоматтык эсептѳѳ жабдууларын,    маалымат
материалдарын,  анын ичинде баннерлерди, кеңсе буюм-тайымдарын жеткирүү
боюнча чыгымдарды камтыйт. 



МАМЛЕКЕТТИК 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;

• Мѳѳнѳтүнүн мурда шайлоолорду кошпогондо, мамлекеттик сатып
алуулар борборлоштурулган тартипте (БШКнын деңгээлинде) 
ишке ашырылат

• 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.



КОНТРОЛДОО

• Республикалык бюджеттен бѳлүнгѳн акча
каражаттарын максаттуу чыгымдоону кѳзѳмѳлдѳѳ
үчүн шайлоо комиссиялары шайлоону даярдоодо
жана ѳткѳрүүдѳ БШКнын алдында кѳзѳмѳлдѳѳ-
текшерүү тобун (КТТ) түзѳт

•

• КТТ уюштуруу жана иштѳѳ тартибин БШК белгилейт
(БШКнын алдында кѳзѳмѳлдѳѳ-текшерүү тобунун
иши жѳнүдѳ жобо БШКнын 2017-жылдын 14-
июнундагы № 157 токтому менен бектилген)



ЧЫГАШАЛАР СМЕТАСЫНЫН КАССАЛЫК

АТКАРЫЛЫШЫ

• Чыгашалар сметасынын кассалык аткарылышы белгиленген
казначылыктын жол-жоболорунун негизинде КР ФМ Борбордук
казначылыгынын бирдиктүү казналык эсебинде ишке ашырылат. Акча
каражаттары референдумдун 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



Шайлоолорду ѳткѳрүүдѳ чыгашалардын сметасын
түзүүнүн жана аткарылышынын ачык-айкындыгы

Шайлоону 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. http://shailoo.gov.kg


