
БШКнын 2020-жылдын 12-мартындагы 

№72-токтомуна тиркеме 

№ 1-Форма  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(шайлоонун аталышы) 

 шайлоо боюнча шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде катталган  талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга 

 ___________________________________ 

(телерадиоберүү уюмунун аталышы) 

тарабынан берилген бекер эфир убактысынын көлөмдөрү жөнүндө 

ЖЫЙЫНДЫ МААЛЫМАТ 

 

  20     жылдын      «      »_   карата абал боюнча_________ 
 

Катар 

номери  

 Катталган талапкердин фамилиясы, аты-жөнү 

(саясий партиянын аталышы) 

 

Шайлоо алдында 

үгүт жүргүзүү 

формасы1 

Эфирге чыгуу 

датасы жана 

убактысы 

Иш жүзүндө берилген эфир 

убактысынын көлөмү, мин., 

сек. 

Келишим түзүү 

датасы жана 

номери 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Жалпысы2     

Бардыгы     

Телерадиоберүү уюмунун жетекчиси  

____________________________       
(Фамилиясы, аты-жөнү)       (кол тамгасы) 

Телерадиоберүү уюмунун башкы бухгалтери 

____________________________      _________ 
(Фамилиясы, аты-жөнү)      (кол тамгасы) 

М.О.

                                                 
1 Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү формалары: дебаттар, дискуссия, интервью, чыгып сүйлөгөн сөздөр, телеочерк, видеофильм, башка мыйзам менен тыюу салынбаган 

формалар  
2 Ар бир катталган талапкер, саясий партия боюнча толтурулат 



 

№ 2-Форма  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(шайлоонун аталышы) 

 шайлоо боюнча шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде катталган  талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга 

 ___________________________________ 

(телерадиоберүү уюмунун аталышы) 

тарабынан берилген бекер эфир убактысынын көлөмдөрү жөнүндө 

ЖЫЙЫНДЫ МААЛЫМАТ 

 

20       жылдын      «___»             карата абал боюнча 

Катар 

номери 

Катталган талапкердин 

фамилиясы, аты-жөнү 

(саясий партиянын аталышы) 

 

Шайлоо алдында үгүт 

жүргүзүү формасы1 

Эфирге чыгуу 

датасы жана 

убактысы 

Иш жүзүндө берилген 

эфир убактысынын 

көлөмү, мин., сек. 

Берилген эфир 

убактысынын иш 

жүзүндөгү баасы 

Акы төлөөнү 

тастыктаган документ 

(төлөм 

тапшырыгынын 

датасы, номери) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Жалпысы2      

Бардыгы      

Телерадиоберүү уюмунун жетекчиси  

____________________________      _________ 

(Фамилиясы, аты-жөнү)       (кол тамгасы) 

Телерадиоберүү уюмунун башкы бугхалтери 

____________________________      _________ 

(Фамилиясы, аты-жөнү)      (кол тамгасы) 

М.О.

                                                 
1 Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү формалары: дебаттар, дискуссия, интервью, чыгып сүйлөгөн сөздөр, телеочерк, видеофильм, башка мыйзам менен тыюу салынбаган 

формалар  
2 Ар бир катталган талапкер, саясий партия боюнча толтурулат 



  

№ 3 -Форма  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(шайлоонун аталышы) 

 шайлоо боюнча шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде катталган  талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга 

 ___________________________________ 

(телерадиоберүү уюмунун аталышы) 

тарабынан берилген бекер басма аянтынын көлөмдөрү жөнүндө 

ЖЫЙЫНДЫ МААЛЫМАТ 

 

20  жылдын      «___»_   карата абал боюнча 

 

Катар 

номери 

Катталган талапкердин фамилиясы, аты-жөнү 

(саясий партиянын аталышы) 

 

Шайлоо алдында 

үгүт жүргүзүү 

материалын 

жарыялоо датасы 

жана мезгилдүү 

басылманын номери 

Шайлоо алдында үгүт жүргүзүү 

материалынын аталышы 

Иш жүзүндө 

берилген басма 

аянтынын көлөмү, 

кв,см 

Нускасы, 

экз. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Жалпысы1     

Бардыгы     

Телерадиоберүү уюмунун жетекчиси  

____________________________      _________ 

(Фамилиясы, аты-жөнү)       (кол тамгасы) 

Телерадиоберүү уюмунун башкы бугхалтери 

____________________________      _________ 

(Фамилиясы, аты-жөнү)      (кол тамгасы) 

М.О.

                                                 
1 Ар бир катталган талапкер, саясий партия боюнча толтурулат 



 

 

 

4 

 

№ 4-Форма  
(шайлоонун аталышы) 

 шайлоо боюнча шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде катталган  талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга 

 ___________________________________ 

(телерадиоберүү уюмунун аталышы) 

тарабынан берилген акы төлөнүүчү басма аянтынын көлөмдөрү жана баасы  жөнүндө 

ЖЫЙЫНДЫ МААЛЫМАТ 

 

20  жылдын      «___»_   карата абал боюнча 

 

Катар 

номери 

Катталган талапкердин фамилиясы, 

аты-жөнү 

(саясий партиянын аталышы) 

 

Шайлоо алдында үгүт 

жүргүзүү материалын 

жарыялоо датасы жана 

мезгилдүү басылманын 

номери 

Иш жүзүндө 

берилген басма 

аянтынын 

көлөмү, кв,см 

Иш жүзүндө 

берилген басма 

аянтынын баасы  

 

Нускасы, экз. 

Акы төлөөнү 

тастыктаган документ 

(төлөм 

тапшырыгынын 

датасы, номери) 

1 2 3 4 5 6 8 

       

       

Жалпысы1      

Бардыгы      

Телерадиоберүү уюмунун жетекчиси  

____________________________      _________ 

(Фамилиясы, аты-жөнү)       (кол тамгасы) 

Телерадиоберүү уюмунун башкы бугхалтери 

____________________________      _________ 

(Фамилиясы, аты-жөнү)      (кол тамгасы) 

 

М.О. 

 

 

                                                 
1 Ар бир катталган талапкер, саясий партия боюнча толтурулат 



 

 

 

5 

№ 5 - Форма  
(шайлоонун аталышы) 

 шайлоо боюнча шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде катталган  талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партияларга 

 ___________________________________ 

(тармактык басылманын аталышы) 

тарабынан көрсөтүлгөн  тармактык басылмага шайлоо алдында  үгүт жүргүзүү материалдарын  жайгаштыруу боюнча кызмат 

көрсөтүүлөрдүн көлөмдөрү жана баасы жөнүндө 

ЖЫЙЫНДЫ МААЛЫМАТ 

 

20       жылдын      «___»              карата абал боюнча 

Катар 

номери 

Катталган 

талапкердин 

фамилиясы, аты-

жөнү 

(саясий партиянын 

аталышы) 

 

Үгүт жүргүзүү 

материалынын 

түрү 

Үгүт жүргүзүү 

материалынын 

аталышы 

Үгүт жүргүзүү 

материалын 

жайгаштыруу 

датасы (мезгили) 

Жайгаштыруу 

баасы 

 

Жайгаштырылган 

үгүт жүргүзүү 

материалынын 

тармактык дареги 

Акы төлөөнү 

тастыктаган 

документ (төлөм 

тапшырыгынын 

датасы, номери) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Жалпысы1       

Всего       

Телерадиоберүү уюмунун жетекчиси  

____________________________      _________ 

(Фамилиясы, аты-жөнү)       (кол тамгасы) 

Телерадиоберүү уюмунун башкы бугхалтери 

____________________________      _________ 

(Фамилиясы, аты-жөнү)      (кол тамгасы) 

 

М.О. 

 

                                                 
1 Ар бир катталган талапкер, саясий партия боюнча толтурулат 


