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№ 3 чечиминин
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№ 1 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
Ыйгарым укуктуу өкүлдүн анкетасы
(шайлоолор боюнча/финансы боюнча, көрсөтүү керек)
Фамилиясы:
Аты:
Атасынын аты:
Туулган датасы:
Паспорту: Сериясы: №
берилген датасы:
ЖИН (жеке идентификациялык номуру) _______________________________
Жарандыгы_________________________________________________________
Жашаган жеринин дареги:
Негизги
иштеген/кызмат
өтөгөн
жери
(ишинин
түрү):_______________________________
_________________________________________________________________________
Ээлеген кызматы:
Телефон номери:
Email:
Финансы боюнча ыйгарым укуктуулар үчүн:
(көрсөтүү керек: финансылык документтерге кол коюу укугу
менен/кол коюу укугусуз)
Саясий партиянын (аймактык органдын) жетекчиси

(фамилиясы, аты, атасынын аты)

(кол тамгасы)

«____» ___________20___ж.
М.О.

№2 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
___________________________________
аймактык шайлоо комиссиясына

______________________________________
(фамилиясы, аты-жөнү, байланыш даректери)
АРЫЗ
Мен,

_

(фамилиясы, аты-жөнү)
_________________________________________________саясий партиясынан
(саясий партиянын аталышын көрсөтүү менен)
____________________________ ыйгарым укуктуу өкүл болууга макулдугумду берем
(көрсөтүү керек: шайлоолор боюнча же финансы боюнча)
жана «Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарынын нормаларын жана
талаптарын сактоого милдеттенем.
(фамилиясы, аты-жөнү)
"___" __________________20 _____ ж.
(датасы)

(кол тамгасы)

№ 3 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
_________________________________________
аймактык шайлоо комиссиясына

_________________________________________
(саясий партиянын талышы, талапкердин Ф.А.А.)
Сунуштама
_______________________________________________________саясий партиясы
(саясий партиянын аталышы)
«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык
_______________________________________________________________________
(шайлоо комиссиясынын аталышы)

_______________________________________________________________________
(өкүлдүн фамилиясы, аты-жөнү)

өкүл кылып дайындайт.
Өкүл жөнүндө маалыматтар
Фамилиясы ______________________________________________________
Аты _____________________________________________________________
Атасынын аты_____________________________________________________
Туулган датасы ___________________________________________________
Паспортунун сериясы________ № _________, берилген датасы __________
ЖИН (жеке идентификациялык номуру) ______________________________
Жарандыгы ___________________________________________________.___
Паспорт боюнча катталган дареги ____________________________________
Жашаган жеринин дареги ___________________________________________
Негизги иштеген жери (ишинин түрү) ________________________________
Ээлеген кызматы __________________________________________________
Байланыш телефону________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Кызматы жана с/п аталышы)

______________________
(фамилиясы, аты-жөнү)

"___" __________________20 _____ ж.
(датасы)

__________________________________
(кол тамгасы)

№ 3-1 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
Ыйгарым укуктуу өкүлдүн
КАТТОО КҮБӨЛҮГҮ N ______
__________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, жашаган жеринин дареги, паспортунун сериясы, номери)

________________________________аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен
(АШК аталышы)

________________________________________________________________________
(саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)

______________________________________________ депутаттыгына шайлоолордо
(жергиликтүү кеңештин аталышы)

_________________________________________ыйгарым укуктуу өкүл катары катталды
(шайлоо боюнча/финансы боюнча, керектүүсүн көрсөтүү менен)

№

«

»

20

-жыл.

М.О.
Аймактык шайлоо
комиссиясынын
төрагасы
__________________________________________________________________________
(кол тамгасы)

(фамилиясы, аты-жөнү)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО

(саясий партиянын жана анын аймактык органынын аталышы)

№

ЧЕЧИМИ

(кезектеги (кезексиз) курултайды (чогулушту) (конференцияны) көрсөтүү керек)

(өткөн орду)

(датасы)

________________________________________________ саясий партиясынан
«___» _________________20__ жылы дайындалган
(айылдык кеңештин аталышы)

депутаттыгына шайлоолорго катышуу үчүн __________________________________
(айылдык кеңештин аталышы)

депутаттыгына талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө
«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын 49-беренесине ылайык жана жашыруун добуш берүүдө добуштарды саноонун
натыйжалары жөнүндө эсептөө комиссиясынын протоколдорунун негизинде, ошондой эле

(саясий партиянын уставынын пунктун көрсөтүү менен)
саясий партиянын кезектеги (кезексиз) курултайы (чогулушу) (конференциясы )

ЧЕЧТИ:
1.

___________________________________________________________
(саясий партиянын жана анын аймактык органынын аталышы)

тиркемеге ылайык (талапкерлердин тизмеси жана маалыматтары
тиркелет)_______(___________________________________) сан
курамында талапкерлер
(айылдык кеңешке шайлоолор өткөрүлүп жаткан көп мандаттуу шайлоо округунун
аталышы)
депутаттыгына талапкерлер катары көрсөтүлсүн.
2. “__”______ 20___ жылга дайындалган ___________________________
(айылдык кеңештин аталышы)
депутаттыгына шайлоолорго_______________________________________
(партиянын жана анын аймактык органынын аталышы)

катышуу үчүн бардык зарыл документтерди
_________________________________________________________
(аймактык шайлоо комиссиясынын аталышы)

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн мөөнөттө берсин.

Добуш берүүнүн жыйынтыгы:
«МАКУЛ»-

; «КАРШЫ»- __________; «КАЛЫС»-

Курултайдын (чогулуштун)
конференциянын төрагасы
_______________________
М.О.

_____
(кол тамгасы)

.

_________________
(фамилиясы, аты-жөнү)

Курултайдын (чогулуштун)
конференциянын катчысы
________________________________________
(кол тамгасы)

(фамилиясы, аты-жөнү)

Тиркелет:
1.Талапкерлердин тизмесине киргизилген ар бир кандидат тарабынан толтурулган:
аны талапкерлердин тизмесине киргизүүгө макулдук берүү жөнүндө арызы, талапкер
тууралуу маалыматтардын атайын формасы.
2.Талапкерлердин паспортторунун көчүрмөсү.
3.Шайлоо күрөөсүн тапшыргандыгын тастыктаган документ.
4.Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен формада анын жеке маалыматтарын
жыйноого жана иштеп чыгууга талапкердин макулдугу.
5.Билими жөнүндө документтин көчүрмөсү (орто жалпы билиминен төмөн эмес билими
тууралуу күбөлүк)
6.Башка мамлекеттин жарандыгы жок документ (декларация)

№ 4 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
кезектеги (кезексиз) курултай (чогулуш)/конференции
(партиянын жана анын аймактык органын аталышы)

______________________________________________________депутаттыгына
(айылдык кеңештин аталышы)

Саясий партия көрсөткөн талапкерлердин
ТИЗМЕСИ

№ПИН ФамиТуул-ган Жыны Улуту
14 сим- лиясы,
жылы -сы
аты-жѳнү жана
вол
датасы

Жаран- Билидыгы
ми

Иштеген
жери

Элеген
кызматы

Паспорт
боюнча
катталган
дареги

Соттуулу Партияга
гу жѳнүдѳ таандуулу
маалымат гу (ошол
партия
мүчѳсү/па
ртияда
жок)

Саясий партиянын (аймактык органдын)
жетекчиси
(фамилиясы, аты-жөнү)

(кол тамгасы)

М.О.
«

»

20

ж

Эскертүү: Талапкерлердин тизмеси кагаз түрүндө жана машинада окулуучу формада берилет

№ 5 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
___________________________________________депутаттыкка талапкер жөнүндө
(көп мандаттуу шайлоо окуругунун аталышы)

__________________________________________________________________________
(көрсөткөн субъекти атоо – партиянын аталышы, өзүн өзү көрсөтүү тартибинде)

көрсөткөн
_____________________________________________________
(талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты)

МААЛЫМАТЫ
Фамилиясы ______________________________________________________________
Аты ____________________________________________________________________
Атасынын аты ____________________________________________________________
Паспорту (сериясы, номери, ким тарабынан берилген, берилген датасы, колдонуу
мөөнөтү__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Туулган күнү, айы жана жылы ______________________________________________
Туулган жери_____________________________________________________________
Улуту____________________________________________________________________
ЖИН (жеке идентификациялык номуру) _______________________________________
КР жарандыгы жөнүндө маалымат____________________________________________
Башка мамлекеттин жарандыгы жөнүндө (бар/жок)______________________________
(Эгерде мурда башка мамлекеттин жараны болсо, кайсы мамлекет экенин, жарандыгын алган
жана жарандыгынан чыккан дата)
__________________________________________________________________________
Соттуулугу жөнүндө маалымат (бар/жок________________________________________
(Эгерде мурда соттолгон болсо, КР ЖК беренесин, өтөгөн жана жоюлган датасын көрсөтүү
керек)______________________________________________________________________
Билими _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(адистиктин, окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан жери)

Иштеген же кызмат өтөгөн жери, ээлеген кызматы________________________________
____________________________________________________________________________
Партияга мүчөлүгү (кайсы мезгилден бери ошол партиянын мүчөсү экенин же партияда жок
экенин көрсөтүү) ____________________________________________________________
Паспорт боюнча катталган дареги______________________________________________
Байланыш телефону__________________________________________________________
Толтурган датасы ____________________________________________________________
Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын тастыктайм
______________________
(Ф.А.А.)

___________________
(талапкердин өздүк колу )

_________________
(датасы)

Эскертүү: Талапкерлер жөнүндө маалымат кагаз түрүндө жана машинада окулуучу формада берилет

№ 6 форма
ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
_________________________________________________
(аймактык шайлоо комиссиясына)

_______________________________саясий партиясынан
(саясий партиянын аталышы)

________________________________________________
(айылдык кеңешке шайлоолор өткөрүлүүчү көп мандаттуу
шайлоо округунун аталышы)

депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлгөн
___________________________________________________
( талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, туулган күнү, айы, жылы, негизги
иштеген же кызмат өтөгөн жери (ишинин түрү), ээлеген кызматы,
жашаган жеринин дареги, байланыш дареги)

АРЫЗ
Мен,__________________________________________________________________
(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)

____________________________________________________саясий партиясынан
(саясий партиянын аталышы)

_______________________________________________________депутаттыгына талапкер болуп
(айылдык кеңешке шайлоолор өткөрүлүүчү көп мандаттуу шайлоо округунун аталышы)

катталууга макулдук берем.
Менин талапкерлигим катталган учурда, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын
шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесинин талаптарын
аткарууга жана Кыргыз Республикасынын шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкердин
статусуна шайкеш келбеген иштерди токтотууга милдеттенем.
______________________________
_________________________
(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)

____ _______________ 20___ж.
(датасы)

(кол тамгасы)

№ 6-1 форма
ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО

Аймактык шайлоо комиссиясына

_________________________________________
( талапкердин фамилиясы, аты-жөнү, туулган күнү, айы, жылы,

____________________________________________
____________________________________________
негизги иштеген жеке кызмат өтөгөн жери (ишинин түрү),
ээлеген кызматы,
_____________________________________________________
жашаган жеринин дареги, байланыш дареги)

АРЫЗ
Мен,
(фамилиясы, аты , атасынын аты)

өзүмдүн талапкерлигимди өзүм көрсөтөм жана
(айылдык кеңешке шайлоолор өткөрүлүүчү көп мандаттуу шайлоо округунун аталышы)

депутаттыкка талапкер катары каттоону суранам.
Менин талапкерлигим катталган учурда, «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо
жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесинин талаптарын аткарууга жана
Кыргыз Республикасынын шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкердин статусуна шайкеш
келбеген иштерди токтотууга милдеттенем.
______________________________
(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)

____ _______________ 20___ж.
(датасы)

_________________________
(кол тамгасы)

№ 7 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
________________________________________
аймактык шайлоо комиссиясына

__________________________________________
(саясий партиянын аталышы, талапкердин аты-жөнү)

Сунуштама
«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын 18-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө ылайык Кыргыз Республикасынын
төмөндөгү жарандарын саясий партиянын/депутаттыкка талапкерлердин ишенимдүү адамдары
катары каттоону суранабыз:
№

ЖИН

Фамилиясы
аты,
атасынын
аты

Туулган
жылы

Иштеген жери
жана ээлеген
кызматы

Иш жүзүндө
жашаган жеринин
дареги

Ушул
сунуштамага
аталган
жарандардын
саясий
партиянын/депутаттыкка
талапкерлердин ишенимдүү адамдары болууга макулдугу тууралуу арыз жана алардын
паспортторунун көчүрмөсү тиркелет.

________________
(с/п кызмат адамы, аталышы,
талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)

"___" _______________________ ж.
(датасы)

___________________

_________________

(кол тамгасы)

(фамилиясы, аты-жөнү)

№ 8 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
____________________________________________
аймактык шайлоо комиссиясына

____________________________________________
(талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)

Арыз
Мен,______________________________________________________________________
(фамилиясы, аты-жөнү)

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын 18-беренесинде каралган үгүт жана башка иштерди жүзөгө ашыруу үчүн
_________________________________________________________________________
_______________________________________ишенимдүү адамы болууга макулдук берем
(саясий партиянын аталышы,, талапкердин аты-жөнү,
керектүүсүнүн алдын сызуу керек)

_______________
(с/п кызмат адамы,
аталышы, талапкердин
фамилиясы аты-жөнү)

___________________

______________________

(кол тамгасы)

(фамилиясы аты-жөнү)

"___" _______________________ ж.
(датасы)

№ 9 форма
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО
____________________________________________
аймактык шайлоо комиссиясына

_________________________________________________________________
(саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты-жөнү)

ЖОЛДОМО
«Жергиликтүү
кеңештердин
депутаттарын
шайлоо
жөнүндө»
Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине ылайык
_________________________________________________________________дареги боюнча
жашаган
(фамилиясы аты-жөнү)
(тийиштүү шайлоо комиссиясынын номери, аталышы)

байкоо иштерин жүргүзүү үчүн жөнөтүлөт.
Ошону менен бирге, жөнөтүлгөндө «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын
шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 3-бөлүгүндө
каралган чектөөлөрдүн жок экендигин тастыктайбыз.
___________
(С/п кызмат адамы,
аталышы, талапкердин
фамилиясы, аты-жөнү)

___________________

______________________

(кол тамгасы)

(фамилиясы аты-жөнү)

"___" _______________________ ж.
(датасы)

№ 10 Форма

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ
КЕНЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО

___ __________20__ жыл
КҮБӨЛҮК №

(фамилиясы, аты, атасынын аты)
(кѳп мандаттуу шайлоо округунун же айылдык кеңештин аталышы)

(саясий партиянын аталышы, талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты)

депутаттыкка талапкер болуп катталды
М.О.
Аймактык шайлоо
комиссиясынын
тѳрагасы

(кол тамгасы)
«

»

(фамилиясы, аты-жѳнү)
20____ж.

саат ____мин.

№ 11 форма
Субъекттен жеке маалыматтарын жыйноого жана анын жеке маалыматтырын иштеп чыгууга макулдук
алуунун тартиби, анын маалыматтырын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтырдын субъекттерине
кабарлоонун тартиби жана формасы (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 токтому менен
бекитилген)

Анын жеке маалыматтарын жыйноого жана иштеп чыгууга
жеке маалыматтардын субъекттеринин макулдугунун
ТИПТҮҮ ФОРМАСЫ
Калктуу конуш,
датасы
Мен,______________________________________________________________
(фамилиясы, аты, атасынын аты)

____________________________________________________дареги
боюнча
туруучу
____________________________________________________________________
Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ серия ______ № _______

жашап

( документтин аты)

берилген___________________________________________________________
(берилген датасы)

(ким тарабынан берилген)

(ишенимдүү адамдар үчүн)
анын атынан аркеттенген ______________________________________________
(фамилиясы аты, атасынын аты)

____________________________________________________ дареги боюнча
туруучу
Инсандыгын тастыктаган документ: _____________ серия ______ № ________

жашап

( документтин аты)

берилген___________________________________________________________
(берилген датасы)

(ким тарабынан берилген)

_________________________________________________________негизинде
(ишеним кат, мыйзам, башка ченемдик укуктук акты)

өзүмдүн эрким боюнча, түшүнүү менен төмөндөгүлөргө макулдук берем:____
________________________________
(менчик ээсинин же маалымат системасынын ээсинин аталышы, дареги, иштеп
чыгуучунун ФААА)

иштеп чыгууга (жеке маалыматтарды кармап туруучулар (ээлик кылуучулар)
тарабынан же болбосо алардын тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды жыйноо, жазып
алуу, сактоо, актуалдаштыруу, топтоштуруу, блокировкалоо, өчүрүү жана урксат берүү
максатында аткарылган ыкмаларына карбастан,бардык операциялар же болбосо
операциялардын топтому) ошондой эле:

“Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына
жана эл аралык келишимдерге ылайык, жеке маалыматтарды (жеке маалыматтарды кармап
туруучулар (ээлик кылуучулар тарабынан) үчүнчү жакка берүүгө;

төмөндөгү жеке маалыматтарды (башка мамлекеттин юрисдикциясында турган,
жеке маалыматтарды кармап туруучулар (ээлик кылуучулар) тарабынан) чек аралар
аркылуу жеке маалыматтарды берүү:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________

(маалыматтардын талап кылынган тизмегин көрсөтүү, маселен: фамилиясы, аты, атасынын аты
(мурдагы фамилиясы, аты, атасынын аты, (эгерде өзгөртүлгөн болсо) өзгөрткөндүгүнүн датасы,
себептери; туулган датасы жана жери; жарандыгы тууралуу маалымат (анын ичинде мурдагы
жарандыгы, башка жарандыгы); билими тууралуу маалымат (билим берген уюмдун аталышы
жана аяктаган жылы, билими тууралуу документтин аталышы жана реквизити, квалификациясы,
билими тууралуу документ боюнча даярдалган багыты жана адистиги); илимий даражасынын бар
экендиги жөнүндө маалымат; чет тилдерди билгендиги, билүү деңгээли жөнүндө маалымат;
спорттук даражасы, спорттук разряды; жашаган жеринин (турган жеринин) дареги; байланыш
телефонун номери же байланышуу боюнча башка жолдору жөнүндө маалымат; инсандыгын
тастыктаган документтин түрү, сериясы, номери, аны берген органдын аталышы, берилген датасы;
салык төлөөчүнүн идентификациялык
номери; милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу
күбөлүгүнүн номери; милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин реквизити; аскерге
милдеттүүлүгү, аскердик эсеп боюнча маалымат (запаста турган жарандар үчүн, жана аскердик
кызматка чакырылуучу адамдар үчүн ); үй-бүлөлүк абалы, үй-бүлө курамы; эмгек ишмердиги
жөнүндө маалымат (аскер кызматын, айкалыштырып эмгектенген иштерин, ишкердик иштерин
ж.б. кошуу менен); мамлекеттик сыйлыктары, башка сыйлыктары жана артыкчылык белгилери (
ким тарабынан сыйланган жана качан); соттулугунун бар экени же болбосо жок экени жөнөүндө
маалымат; кирешелери, чыгашалары, мүлктөрү жана мүлктүк мүнөздөгү митдеттенмелери жөнүндө
маалыматтар; жеке сүрөтү).

Жогоруда аталган жеке маалыматтарды мага мамлекеттик (муниципалдык) кызмат
көрсөтүү ______________________________________максатында иштеп чыгуу үчүн берем.
(кызмат көрсөтүүнү белгилөө)

Мен төмөндөгүлөр менен тааныштым:
1) жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык кызмат көрсөтүү тууралуу маалыматтарды сактоого макулдук мага мамлекеттик
(муниципалдык) кызмат көрсөтүүнүн бүткүл мезгилинде ушул макулдукка кол коюлган
датадан тартып күчүндө болот;
2) жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук эркин формадагы жазуу түрүндөгү
арыздын негизинде чакыртылып алынышы мүмкүн;
3) жеке маалыматтарды иштеп чыгуу чакыртып алынган учурда менин жеке малыматтарым
“Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5 жана
15-беренелерине ылайык толук түрдө же жарым жартылай улантылышы мүмкүн.
Жеке маалымттарды иштеп чыгуу башталган дата: "___" __________ 20__ ж.
_________________________
____________________________________
Кол тамга

Фамилиясы, аты, атасынын аты

№ 12 форма
Башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу
документ (декларация)
Мен,____________________________________саясий партиядан/өзүн өзү көрсөтүү
(талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты)

жолу менен депутаттыкка талапкер
_______________________ саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесинде
(саясий партиянын аталышы)

______________________________________ айылдык кеңешинде туруу менен
(кеңештин аталышы)

Кыргыз Республикасынын жараны экендигимди, башка мамлекеттин жараны эместигимди
жоопкерчилик менен билдирем.
Анык эмес маалымат бергендигим үчүн жоопкерчиликти билем.
__________________________________
(талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты)

_______________
(датасы)

