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Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум 
өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2021-жылдын 26-июну №79

1-берене. Жалпы жоболор
1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум 

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары - Борбордук 
шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана 
референдумдарды даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылуучу жана 
шайлоо комиссияларынын тутумуна башчылык кылуучу туруктуу 
иштеген мамлекеттик бийликтин көз карандысыз органы болуп саналат.

2. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн бюджети, атайын фонду, 
расмий бланкы жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби 
түшүрүлгөн мөөрү бар юридикалык жак болуп саналат.

3. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнчө административдик 
имаратта жайгаштырылат.

4. Борбордук шайлоо комиссиясы өз ишинде Кыргыз Республикасынын 
Конституциясын (мындан ары - Конституция), ушул конституциялык 
Мыйзамды жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук 
актыларын жетекчиликке алат.

5. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары, ошондой эле алардын кызмат адамдары Борбордук 
шайлоо комиссиясына анын ыйгарым укуктарын ишке ашырууга 
көмөк көрсөтүүгө: зарыл жабдууларды, транспорт каражаттарын, 
телефондоштурулган жайларды, анын ичинде технологиялык 
жабдууларды (көргөзмө доскалар, үкөктөр, добуш берүү үчүн кабиналар 
ж.б.), шайлоо документтерин жогору турган шайлоо комиссиясына же 
архивге өткөрүп бергенге чейин сактоо үчүн жайларды берүүгө, ошондой 
эле аларды кайтарууну камсыз кылууга; зарыл маалыматтарды 
жана материалдарды берүүгө, Борбордук шайлоо комиссиясынын 
шайлоону, референдумду даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан 
кайрылууларына кечиктирбестен, тийиштүү маселени кошумча иликтөө 
же текшерүү зарыл болгондо - үч күндүк мөөнөттө, ал эми добуш берүү 
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күнү же добуш берүү күнүнөн кийинки күнү - токтоосуз жооп берүүгө 
милдеттүү.

6. Саясый партиялар, талапкерлер жана башка коммерциялык 
эмес уюмдар, башка юридикалык жактар шайлоону, референдумду 
даярдоонун жүрүшүндө шайлоону, референдумду даярдоо жана өткөрүү 
менен байланышкан зарыл маалыматтарды жана материалдарды 
Борбордук шайлоо комиссиясына эки жумушчу күндүн ичинде, ал эми 
добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнөн кийинки күнү - токтоосуз 
берүүгө милдеттүү.

2-берене. Борбордук шайлоо комиссиясын түзүүнүн тартиби 
жана анын статусу

1. Борбордук шайлоо комиссиясынын курамы беш жылдык мөөнөткө 
түзүлөт жана комиссиянын он эки мүчөсүнөн турат.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши (мындан ары - Жогорку 
Кеңеш) Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн: анын курамынын 
жарымын - Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары 
- Президент) сунуштамасы боюнча, курамынын экинчи жарымын өз 
демилгеси менен бир жыныстагы адамдардын жетимиш пайыздан 
ашпаган өкүлчүлүгүн эсепке алуу менен шайлайт; ушул конституциялык 
Мыйзамда каралган учурларда, аларды кызматтан бошотот.

3. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн кызмат ордуна 
талапкерди Жогорку Кеңеш тарабынан четке кагуу негиздүү болууга 
тийиш. Сунуш кылган субъект ошол эле же башка талапкерди сунуштоого 
укуктуу.

4. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн бош орду 
пайда болгон учурда, өзүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда 
токтотулгандыктан пайда болгон бош орунду ээлөө Борбордук шайлоо 
комиссиясынын мүчөсүн мурда шайлаган ошол эле субъекттин сунушу 
боюнча жүзөгө ашырылат.

5. Борбордук шайлоо комиссиясынын иштеп жаткан курамынын 
ыйгарым укуктары анын биринчи жыйналышы болгон күндөн тартып 
башталат жана Борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамынын 
биринчи укук ченемдүү жыйналышынан кийин токтотулат.

6. Эгерде Борбордук шайлоо комиссиясынын курамынын ыйгарым 
укуктарынын мөөнөтү Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын 
шайлоо боюнча шайлоо өнөктүгүнүн, референдум өнөктүгүнүн учурунда 
бүткөн учурда, алардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү ошол шайлоо 
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өнөктүгү, референдум өнөктүгү аяктаганга чейин узартылат.
7. Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарынын токтотулгандыгына же 

таркатылганына, ошондой эле Президенттин ыйгарым укуктарынын 
токтотулгандыгына же мөөнөтүнөн мурда токтотулгандыгына 
байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясынын курамынын иши анын 
ыйгарым укуктары бүткөнгө чейин токтотулушу мүмкүн эмес.

3-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын милдеттери
Борбордук шайлоо комиссиясынын милдеттери:
1) Кыргыз Республикасынын аймактарында Кыргыз Республикасынын 

жарандарынын шайлоо укуктарынын жана референдумга катышуу 
укуктарынын сакталышын камсыз кылуу;

2) шайлоо мыйзамдарынын бир түрдүү колдонулушун камсыз кылуу;
3) талапкерлер, саясый партиялар үчүн бирдей укуктук шарттарды 

сактоону камсыз кылуу;
4) шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын 

эсебин жүргүзүүнүн бирдиктүү системасын уюштуруу;
5) Президентти, Жогорку Кеңештин депутаттарын, жергиликтүү 

кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
аткаруу органдарынын башчыларын шайлоону жана референдумду 
даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылуу;

6) шайлоо тутумун өнүктүрүү, шайлоо процессинин катышуучуларын 
маалымдоо жана шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн жана шайлоо 
комиссиясынын резервинде турган адамдарды окутуу.

4-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым 
укуктары

1. Борбордук шайлоо комиссиясы:
1) шайлоо мыйзамдарынын аткарылышына контролдоону жүзөгө ашырат;
2) өз ыйгарым укуктарынын чектеринде токтомдорду, нускамаларды, 

жоболорду, башка актыларды чыгарат жана алардын аткарылышын 
контролдойт;

3) шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын 
эсебин жүргүзүүнүн бирдиктүү тутумун түзөт жана уюштурат;

4) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусу 
менен аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча шайлоо 
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участкаларынын жана округдарынын схемаларын жана чек араларын 
карайт жана бекитет. Мында шайлоо участкаларынын схемалары 
жана чек аралары 5 жылдык мөөнөткө, округдардын схемалары жана 
чек аралары 10 жылдык мөөнөткө түзүлөт. Шайлоо участкаларынын 
жана округдарынын схемалары жана чек аралары аймактык 
шайлоо комиссияларынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы 
тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн;

5) бекитилген округдарды жана шайлоо участкаларын, алардын 
чек арасын жана дарегин көрсөтүү менен, алар бекитилген күндөн 
беш календардык күндөн кечиктирилбестен жалпыга маалымдоо 
каражаттарына жарыялайт;

6) аймактык шайлоо комиссияларынын курамын түзөт жана бекитет 
жана жалпыга маалымдоо каражаттарына алардын курамын жарыялайт;

7) тийиштүү төмөн турган шайлоо комиссияларынын резервин түзөт 
жана алып барат;

8) төмөн турган шайлоо комиссияларынын, анын ичинде 
шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесин түзүү, 
жүргүзүү, жаңылоо жана тактоо боюнча ишин координациялайт;

9) төмөн турган шайлоо комиссияларына укуктук, уюштуруу-усулдук 
жана техникалык жардам көрсөтөт;

10) аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана 
шайлоо процессинин башка катышуучулары үчүн окутууну, анын ичинде 
электрондук форматта өткөрөт;

11) шайлоо мыйзамдарында аныкталган учурларда жана тартипте 
шайлоолорду, референдумдарды даярдоону уюштурат жана өткөрөт;

12) шайлоону жана референдумду даярдоого жана өткөрүүгө 
чыгымдардын алдын ала сметасын иштеп чыгат жана бекитет;

13) шайлоону, референдумду даярдоону жана өткөрүүнү каржылоону 
уюштуруу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат, шайлоолорду, 
референдумдарды даярдоону жана өткөрүүнү каржылык жактан 
камсыз кылууга бюджеттен бөлүнгөн каражаттарды бөлүштүрөт, ал 
каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдойт;

14) атайын фонд түзөт жана аны пайдалануу тартибин аныктайт;
15) төмөн турган шайлоо комиссиялары, талапкерлер жана саясый 

партиялар үчүн каржылык отчеттун формаларын белгилейт;
16) шайлоо документтеринин формаларын, корголуу даражасын, 
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даярдоо тартибин белгилейт жана текстин бекитет;
17) шайлоо документтерин даярдоону жана аларды төмөн турган 

шайлоо комиссияларына жеткирүүнү камсыз кылат;
18) шайлоо документтерин сактоонун жана архивге өткөрүүнүн 

мөөнөтүн, тартибин белгилейт;
19) технологиялык жабдуулардын (көргөзмө доскалар, үкөктөр, 

добуш берүү үчүн кабиналар ж.б.) ченемдерин иштеп чыгат жана 
бекитет жана алардын сакталышына контролдоону жүзөгө ашырат;

20) шайлоочуларды идентификациялоо үчүн автоматтык эсептөөчү 
орнотмолорду, компакттуу түзүлүштөрдү колдонуу менен шайлоону 
техникалык жактан камсыз кылууну жүзөгө ашырат;

21) Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин, Жогорку 
Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин, алардын өкүлдөрүнүн жана 
демилгечи топторунун тизмесин каттайт, аларга белгиленген үлгүдөгү 
ырастамаларды берет;

22) ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын 
жашыруун добуш берүүсү үчүн шарттарды түзөт;

23) эл аралык байкоочуларды, чет өлкөлүк жана жергиликтүү жалпыга 
маалымдоо каражаттарын аккредитациялоону жүзөгө ашырат;

24) шайлоону жана референдумду даярдоо жана өткөрүү маселелери 
боюнча мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын ишин координациялайт;

25) шайлоо өнөктүгүнүн, референдум өнөктүгүнүн жүрүшү жөнүндө, 
шайлоо мыйзамдары жана шайлоо комиссияларынын иши жөнүндө 
шайлоочуларга, референдумдун катышуучуларына маалымдайт;

26) шайлоо мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте 
референдумдун, Президентти, Жогорку Кеңештин депутаттарын 
шайлоонун натыйжаларын аныктайт жана аларды жалпыга маалымдоо 
каражаттарына расмий жарыялоону жүзөгө ашырат;

27) жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын шайлоонун 
натыйжалары жөнүндө шайлоо мыйзамдарында белгиленген учурларда 
жана тартипте аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитет 
жана аларды жалпыга маалымдоо каражаттарына расмий жарыялоону 
жүзөгө ашырат;

28) жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын 
мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин 
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депутатынын бош калган мандатын өткөрүп берүү жөнүндө, жергиликтүү 
кеңештин депутаттыгына талапкерлерди катталган тизмеден чыгаруу 
жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитет;

29) Президенттикке шайланган талапкерди, Жогорку Кеңештин 
депутаттыгына шайланган талапкерлерди каттайт жана аларга 
белгиленген үлгүдөгү төш белги жана күбөлүктөрдү тапшырат;

30) шайлоо комиссияларынын жана шайлоо комиссиясынын 
мүчөлөрүнүн чечимдерине, аракеттерине (аракетсиздигине) 
даттанууларды карайт, текшерүүлөрдү жүргүзөт жана алар боюнча 
шайлоо мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө жүйөлүү чечимдерди 
чыгарат;

31) даттанууларды кароо, даттанууларды кароонун мөөнөттөрүн 
жана тартибин сактоо маселелери боюнча төмөн турган шайлоо 
комиссиялары менен үзгүлтүксүз өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат 
жана даттануулардын реестрин жүргүзөт, ал Борбордук шайлоо 
комиссиясынын расмий сайтында жарыяланат;

32) өзүнүн расмий сайтына добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 
маалыматты анын түшкөнүнө жараша чагылдырып турат;

33) шайлоолорду жана референдумдарды даярдоо жана өткөрүү 
тажрыйбаларын иликтейт жана шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү 
боюнча Жогорку Кеңешке сунуштарды берет;

34) калктын шайлоо тутумуна карата ишеним деңгээлине көз 
карандысыз баалоону үзгүлтүксүз уюштурат, анын натыйжалары 
жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо үчүн милдеттүү. 
Ишеним деңгээлин баалоо тартиби мыйзамдар менен аныкталат;

35) окутуу жана маалыматтык программаларды иштеп чыгат жана 
шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, резервге окутууларды дайыма 
өткөрүп турат, ошондой эле шайлоо процессинин башка катышуулары 
үчүн окууларды өткөрөт;

36) Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын жана төрагасынын эки 
орун басарын шайлайт жана кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотот;

37) мыйзамдарга ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.
2. Борбордук шайлоо комиссиясы төмөнкүлөргө укуктуу:
1) Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоо жана эсебин 

жүргүзүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынан, мамлекеттик жана муниципалдык 
мекемелер менен ишканалардан маалыматтарды талап кылууга;
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2) мыйзамда каралган учурларда жана тартипте, административдик 
жаза колдонууга;

3) ушул конституциялык Мыйзамды жана шайлоо мыйзамдарын 
бузууларга тийиштүү текшерүүлөрдү жана тыюу салууларды жүргүзүү 
жөнүндө сунушу менен укук коргоо органдарына кайрылууга;

4) шайлоо мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте, 
талапкерди, талапкерлердин тизмелерин, демилгечи топторду каттоону 
жокко чыгарууга;

5) шайлоо мыйзамдары бузулган учурда, шайлоо комиссияларынын 
чечимдерин жокко чыгарууга;

6) эл аралык байкоочулардын жана жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын аккредиттөөсүн кайра чакыртууга;

7) шайлоону, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө байланышкан 
иштерди аткарууга акы төлөп берүү Борбордук шайлоо комиссиясынын 
чыгымдар сметасы менен аныкталуучу эмгек келишими боюнча штаттан 
тышкаркы кызматкерлерди (адистерди) тартууга; 

8) эл аралык кызматташтыкты жүргүзүүгө.
3. Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын 

аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн мыйзамдарга 
ылайык жоопкерчилик тартат.

5-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин уюштуруу
1. Борбордук шайлоо комиссиясынын иши коллегиялуу, айкын 

жана ачык, анын ыйгарым укуктарына кирген маселелерди эркин 
талкуулоонун жана чечүүнүн негизинде жүзөгө ашырылат.

2. Борбордук шайлоо комиссиясы, эгерде анын курамы Борбордук 
шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген санынын үчтөн 
экиден кем эмесинен түзүлсө, ишке киришүүгө укук ченемдүү.

3. Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин уюштуруунун ички 
маселелери Борбордук шайлоо комиссиясынын регламентинде 
аныкталат.

6-берене. Биринчи жыйналыш жана Борбордук шайлоо 
комиссиясынын төрагасын жана төраганын орун басарын шайлоо 
тартиби

1. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү алар шайлангандан 
кийин беш календардык күндөн кечикпестен өздөрүнүн биринчи 
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жыйналышына чогулушат.
2. Борбордук шайлоо комиссиясынын биринчи жыйналышы, эгерде 

ага Борбордук шайлоо комиссиясынын белгиленген курамынын үчтөн 
экиден кем эмеси катышса укук ченемдүү болуп саналат жана аны 
курагы боюнча мүчөлөрүнүн улуусу алып барат.

3. Борбордук шайлоо комиссиясынын биринчи жыйналышында:
1) төрагалык кылуучу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн 

тааныштырат;
2) курамы Борбордук шайлоо комиссиясынын үч мүчөсүнөн турган 

эсептөө комиссиясы ачык добуш берүү аркылуу катышкан мүчөлөрүнүн 
санынын көпчүлүк добушу менен шайланат;

3) Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын жана анын эки орун 
басарын шайлоо өткөрүлөт.

4. Төраганын кызмат ордуна талапкерлер Борбордук шайлоо 
комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан көрсөтүлөт. Борбордук шайлоо 
комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна көрсөтүлгөн Борбордук 
шайлоо комиссиясынын мүчөсү жогорку юридикалык билимге ээ же 
талапкер, же болбосо шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары шайлоого 
катышкан тажрыйбасы болууга тийиш.

5. Добуш берүүгө катышкан Борбордук шайлоо комиссиясынын 
мүчөлөрүнүн добуштарынын санынын жарымынан көбүн алган талапкер 
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болуп шайланды деп 
эсептелет.

6. Эгерде талапкерлердин арасынан бири да биринчи турда 
шайлоо үчүн талап кылынган добуштардын санын ала албаган учурда, 
добуштардын көбүрөөк санын алган бир талапкер боюнча добуш 
берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт.

7. Эгерде талапкер экинчи турда Борбордук шайлоо комиссиясынын 
мүчөлөрүнүн жалпы санынын добуштарынын жарымынан көбүн ала 
албаса, жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен жаңы шайлоо өткөрүлөт.

8. Эгерде талапкерлер биринчи турда тең добуш алган учурда, жаңы 
шайлоо өткөрүлөт.

9. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын шайлоону 
Борбордук шайлоо комиссиясынын келерки жыйналышына жылдырууга 
мүмкүн эмес.

10. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча биринчи 
жыйналышта узактыгы 10 сааттан ашпаган тыныгуу жарыяланышы мүмкүн.
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11. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары 
кызмат ордуна талапкер Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 
тарабынан көрсөтүлөт жана Борбордук шайлоо комиссиясынын 
төрагасын шайлоо үчүн каралган тартипте шайланат. Орун басардын 
кызмат ордуна талапкер жогорку юридикалык билимге ээ, же 
шайлоолорго талапкер, же болбосо шайлоо комиссиясынын мүчөсү 
катары катышкан тажрыйбасы болууга тийиш. 

12. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасын, анын орун 
басарын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомунда жол-
жоболоштурулат.

13. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы жана орун басарынын 
кызмат орундары Кыргыз Республикасынын атайын мамлекеттик кызмат 
орду болуп эсептелет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы 
жана орун басарлары өздөрүнүн ыйгарым укуктарын туруктуу негизде 
жүзөгө ашырат.

14. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын, төраганын орун 
басарынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, 
бош орунду ээлөө аларды шайлоо тартибине ылайык жүзөгө ашырылат.

15. Биринчи жыйналышты, Борбордук шайлоо комиссиясынын 
төрагасын жана анын орун басарын шайлоону уюштурууну камсыз 
кылуу Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратына жүктөлөт.

7-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналыштары
1. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышы (мындан ары 

- жыйналыш) төрага тарабынан, ошондой эле Борбордук шайлоо 
комиссиясынын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн биринин талабы боюнча 
чакырылат.

2. Жыйналыш шайлоолорду, референдумдарды даярдоо жана 
өткөрүү мезгилинде жумасына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

3. Эгерде жыйналышка Борбордук шайлоо комиссиясынын 
белгиленген курамынын көпчүлүк мүчөсү катышса, ал укук ченемдүү 
болуп саналат. Жыйналыш протоколдоштурулат.

4. Жыйналыш Борбордук шайлоо комиссиясы туруктуу турган жерде 
өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы көчмө жыйналыш өткөрүү 
жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

5. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын, талапкердин, саясый партиянын, коммерциялык 
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эмес уюмдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, 
талапкерлер, демилгечи топтордун мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык 
байкоочулар жыйналышка катышууга укуктуу.

6. Жыйналышта сунуштарды, арыздарды жана даттанууларды 
кароодо кызыктар тараптар, алардын өкүлдөрү катышууга укуктуу.

8-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерин 
кабыл алуу тартиби

1. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери ушул 
конституциялык Мыйзамда аныкталган тартипте, Борбордук шайлоо 
комиссиясынын курамы тарабынан кабыл алынат.

2. Борбордук шайлоо комиссиясынын регламентин кабыл алуу, 
шайлоолорду, референдумдарды даярдоону жана өткөрүүнү каржылык 
жактан камсыз кылуу, талапкерлерди, талапкерлердин, демилгечи 
топтордун тизмесин каттоо жөнүндө, талапкерлерди, талапкерлердин, 
демилгечи топтордун тизмесин каттоону жокко чыгаруу тууралуу, 
талапкерлерди, талапкерлердин, демилгечи топтордун тизмесин 
каттоодон баш тартуу жөнүндө, шайлоонун, референдумдун 
натыйжалары тууралуу, шайлоону же референдумду болгон жок же анык 
эмес деп таануу, кайталап добуш берүү же кайрадан шайлоо өткөрүү 
жөнүндө, төмөн турган шайлоо комиссияларын таркатуу, Борбордук 
шайлоо комиссиясынын төрагасын, төрагасынын орун басарларын 
кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө маселелер 
боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери жыйналышта 
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген санынын 
добуштарынын үчтөн экиси менен кабыл алынат.

3. Борбордук шайлоо комиссиясынын башка маселелер боюнча 
чечимдери Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн 
белгиленген санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Төрагалык 
кылуучу жарыя кылган бардык маселелер боюнча добуш берүүнүн 
натыйжалары жыйналыштын протоколуна киргизилет.

4. Борбордук шайлоо комиссиясы анын кандай гана болбосун 
мүчөсүнүн талабы боюнча анын компетенциясына кирген жана 
бекитилген күн тартибине ылайык анын жыйналышында карала турган 
кандай гана болбосун маселелер боюнча добуш берүүнү өткөрүүгө 
милдеттүү.

5. Шайлоонун, референдумдун натыйжалары жөнүндө Борбордук 
шайлоо комиссиясынын протоколдоруна Борбордук шайлоо 
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комиссиясынын жыйналышына катышкан бардык мүчөлөрү тарабынан 
кол коюлат.

6. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Борбордук шайлоо 
комиссиясынын жыйналышына катышуу менен гана каралып жаткан 
маселелер боюнча добуш берет. Жыйналышка катышып жаткан 
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү добуш берүүдө калыс 
болууга укуксуз.

7. Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган чечим боюнча 
өзгөчө пикири бар Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү өзгөчө 
пикирин жазуу жүзүндө билдирүүгө укуктуу, ал Борбордук шайлоо 
комиссиясы тарабынан каралышы, протоколдо чагылдырылышы жана 
ага тиркелиши керек.

Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн жазуу жүзүндө 
жол-жоболоштурулган өзгөчө пикири, эгерде ал Борбордук шайлоо 
комиссиясы тарабынан кабыл алынган чечимге каршы добуш берген 
учурда, Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен бирге 
жарыяланууга жатат.

8. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери Борбордук шайлоо 
комиссиясынын чечими же токтому катары таризделип жана ага 
комиссиянын төрагасы же анын милдетин аткарган адам тарабынан кол 
коюлат.

9. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери алар кабыл 
алынган күндөн баштап күчүнө кирет. Борбордук шайлоо комиссиясынын 
чечимдери 24 сааттын ичинде жарыяланат жана Борбордук шайлоо 
комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылат.

10. Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдору расмий 
жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

11. Жыйналышта кабыл алынган чечим жөнүндө Борбордук 
шайлоо комиссиясы арыз ээсине же кызыктар тараптын өкүлдөрүнө, 
мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө жана тартипте, маалымдайт, 
алардын өтүнүчү боюнча аларга чечимдердин күбөлөндүрүлгөн 
көчүрмөсүн берет.

12. Борбордук шайлоо комиссиясынын өз ыйгарым укуктарынын 
чектеринде кабыл алынган чечимдери мамлекеттик органдардын, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик 
жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын, саясый 
партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын кызмат адамдары, 
талапкерлер, демилгечи топтордун мүчөлөрү, шайлоочулар, 
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референдумдун катышуучулары, ошондой эле төмөн турган шайлоо 
комиссиялары үчүн милдеттүү.

13. Борбордук шайлоо комиссиясынын Конституцияга, мыйзамдарга 
карама-каршы келген же белгиленген ыйгарым укуктардан аша кетүү 
менен кабыл алынган чечимдери Борбордук шайлоо комиссиясы 
тарабынан же сот тартибинде жокко чыгарылууга жатат.

9-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн 
статусу жана ишинин негизги кепилдиктери

1. Ушул берененин 3 жана 4-бөлүктөрүндө саналып өткөн адамдарды 
кошпогондо, 25 жашка чыккан, активдүү шайлоо укугуна ээ, жогорку 
билими бар Кыргыз Республикасынын жараны Борбордук шайлоо 
комиссиясынын мүчөсү боло алат.

2. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө Жогорку Кеңештин 
Төрагасы белгиленген үлгүдөгү күбөлүк берет.

3. Төмөнкүлөр Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү боло 
албайт:

1) Жогорку Кеңештин депутаты, жергиликтүү кеңештин депутаты;
2) мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органынын кызмат адамы;
3) судья, аскер кызматкери, укук коргоо жана фискалдык органдын 

кызматкери;
4) талапкер, талапкердин, саясый партиянын өкүлү;
5) башка төмөн турган шайлоо комиссиясынын мүчөсү;
6) соттолгондугу мыйзамдарда белгиленген тартипте алынбаган же 

жоюлбаган адам;
7) башка мамлекеттин жарандыгы бар адам.
4. Борбордук шайлоо комиссиясынын курамына жубайлар жана 

жакын тууган адамдар шайланышы мүмкүн эмес.
5. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ыйгарым укуктарынын 

мөөнөтү аяктаганга чейин милдеттеринен Жогорку Кеңеш тарабынан 
төмөнкү учурларда бошотулат:

1) өз ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз 
бергенде;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же жарандыгын 
жоготкондо, ошондой эле башка мамлекеттин жарандыгын алганда же 
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болбосо чет мамлекеттин аймагында жарандын туруктуу жашоо укугун 
тастыктоочу жашап турууга уруксат алганда;

3) туруктуу жашоо үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 
чыгып кеткенде;

4) ага карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;
5) аракетке жөндөмсүз, аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген, дайынсыз 

жоголгон же каза болгон деп таануу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу 
күчүнө киргенде;

6) Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча - каза 
болгондо;

7) Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча - милдеттерди 
жана тапшырмаларды дайыма аткарбаганда;

6. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ал Президенттин 
кызмат ордуна талапкер, Жогорку Кеңештин депутаттыгына, жергиликтүү 
кеңештин депутаттыгына, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
аткаруучу органынын башчысынын кызмат ордуна талапкер же 
анын өкүлү болуп катталган учурда, Жогорку Кеңештин чечимисиз 
эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн милдетинен 
бошотулду деп эсептелет. Көрсөтүлгөн учурларда Борбордук шайлоо 
комиссиясынын мүчөсү өз ыйгарым укуктарын он күндүк мөөнөттө 
тапшырууга милдеттүү.

7. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ыйгарым укуктарын 
жүзөгө ашыруу учурунда саясый партиядагы өз ишин токтото турууга 
милдеттүү.

8. Төраганы жана төраганын орун басарын кошпогондо, Борбордук 
шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарын негизги 
ишинен ажыратылбастан жүргүзөт.

9. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү өз ыйгарым укуктарын 
аткаруу мезгилинде анын макулдугусуз башка ишке которулушу же 
администрациянын (иш берүүчүнүн) демилгеси боюнча бошотулушу 
мүмкүн эмес.

10. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө Борбордук шайлоо 
комиссиясынын мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу менен 
байланышкан чыгымдарынын ордун толтурууга кепилдик берилет, 
ошондой эле тийиштүү жылга каралган республикалык бюджеттин 
каражаттарынын эсебинен сый акы төлөнөт.

11. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө комиссияда иштөө 
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үчүн шарттар түзүлөт, комиссияда иштеген мезгилде имарат, транспорт 
жана байланыш каражаттары берилет.

12. Шайлоону, референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилине 
негизги ишинен убактылуу бошотулган Борбордук шайлоо 
комиссиясынын мүчөсүнө шайлоону, референдумду даярдоого жана 
өткөрүүгө каралган республикалык бюджеттин каражаттарынан эмгек 
акынын белгиленген өлчөмү берилет.

13. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүн медициналык жана 
турмуш-тиричилик жактан тейлөө Кыргыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетинин мүчөлөрүн тейлөө деңгээлинде белгиленет.

14. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү тигил же бул маселе 
боюнча өз пикири, сунушу үчүн куугунтукталышы мүмкүн эмес. 
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө өз ыйгарым укуктарын 
жана кызматтык милдеттерин аткарууга тоскоолдук кылуу же кимдир-
бирөөнүн пайдасына чечим кабыл алуу максатында зомбулук аракеттер, 
мазактоо, ага тете ушактоо, анын ыйгарым укуктарын жана кызматтык 
милдеттерди аткарышы жөнүндө жалган маалыматтарды таркатуу 
мыйзамдарда белгиленген жоопкерчиликке алып келет.

15. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө карата жазык иши 
Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору тарабынан гана козголушу 
мүмкүн.

10-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн 
ыйгарым укуктары

1. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү:
1) Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын күн 

тартиби боюнча сунуштарды, талкууланып жаткан маселенин маңызы 
боюнча сунуштарды, сын пикирлерди жана түзөтүүлөрдү киргизет, 
маалымкаттарды берет, каралып жаткан бардык маселелер боюнча 
жарыш сөзгө катышат;

2) Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирген 
жана анын жыйналыштарында каралып жаткан ар кандай гана болбосун 
маселелер боюнча добуш берүүнү өткөрүүнү талап кылууга укуктуу;

3) Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышында кабыл 
алынган чечим менен макул болбогон учурда, өзгөчө пикирге ээ болууга 
жана аны кароону талап кылууга укуктуу;

4) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
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органдарынын, саясый партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын, 
жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн жана жарандарды 
кабыл алууну жүргүзөт;

5) Борбордук шайлоо комиссиясынын тапшырмасы боюнча 
төмөн турган шайлоо комиссияларынын ишине контролдоону жүзөгө 
ашырат, текшерүүлөрдүн натыйжалары жөнүндө Борбордук шайлоо 
комиссиясына билдирет;

6) шайлоону, референдумду даярдоо жана өткөрүү маселелери жана 
Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирген башка 
маселелер боюнча ченемдик укуктук жана башка актыларды даярдоого 
катышат;

7) Борбордук шайлоо комиссиясынын документтери жана 
материалдары менен, ошондой эле төмөн турган шайлоо 
комиссияларынын шайлоого, референдумга түздөн-түз байланышкан 
документтери жана материалдары менен таанышат, ал документтер 
менен материалдардын (мыйзамда белгиленген тартипте купуя 
маалыматтарды камтыган документтер менен материалдарды 
кошпогондо) көчүрмөлөрүн алат;

8) мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.
2. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү төмөнкүлөргө 

милдеттүү:
1) Борбордук шайлоо комиссиясынын бардык кеңешмелерине жана 

жыйналыштарына катышууга;
2) жүйөлүү себеп боюнча (убактылуу ишке жарамсыздыгы жөнүндө 

тастыкталган баракча менен тастыкталып, ооруган учурда; Эмгек 
кодексине ылайык эмгек же башка өргүүгө чыкканда; Борбордук шайлоо 
комиссиясынын регламентинде каралган башка себептер боюнча) 
Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналыштарына катышууга 
мүмкүнчүлүгү болбогону жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын 
төрагасына күн мурунтан билдирүүгө;

3) төмөн турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө окууларды 
өткөрүүгө;

4) Борбордук шайлоо комиссиясынын тапшырмаларын аткарууга.
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11-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын 
жана төраганын орун басарларынын ыйгарым укуктары

1. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы:
1) мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарында, коммерциялык эмес жана эл аралык уюмдарда 
Борбордук шайлоо комиссиясынан атынан чыгат;

2) Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин уюштурат;
3) Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналыштарын чакырат 

жана төрагалык кылат;
4) анын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча буйруктарды 

жана тескемелерди чыгарат;
5) Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдоруна жана башка 

документтерине кол коет;
6) Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерин ишке ашыруу 

үчүн контролду жүзөгө ашырат;
7) орун басарларынын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын 

мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди жана тапшырмаларды 
бөлүштүрөт;

8) Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратына жалпы 
жетекчиликти жүзөгө ашырат;

9) Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын, төмөн турган 
шайлоо комиссияларынын штаттык санын, түзүмүн жана чыгымдарынын 
сметасын бекитет;

10) колдонуудагы мыйзамдарга ылайык, Борбордук шайлоо 
комиссиясынын аппаратынын кызматкерлерин жана штаттан тышкаркы 
кызматкерлерди ишке кабыл алууну жана бошотууну жүзөгө ашырат;

11) шайлоо комиссияларынын ишин каржылык жана материалдык-
техникалык жактан камсыз кылуу маселелерин чечет;

12) Борбордук шайлоо комиссиясынын дарегине келип түшкөн 
бардык сунуштар, арыздар жана даттануулар жөнүндө Борбордук 
шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө маалымдайт жана аларды кароо 
боюнча ишти уюштурат;

13) Жогорку Кенешке жыл сайын баяндама берет;
14) мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.
2. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болбогон мезгилде 

анын ыйгарым укуктарын анын орун басары аткарат.
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12-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты
1. Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин уюштуруу усулдук, 

маалыматтык-талдоо, материалдык-техникалык жактан камсыз кылууну 
Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.

2. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын жетекчиси 
Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратына жетекчиликти жүзөгө 
ашырат.

3. Борбордук шайлоо комиссиясынын ар бир аймактык 
шайлоо комиссиясында аймактык шайлоо комиссиясынын ишин 
координациялык, уюштуруу-усулдук жана материалдык-техникалык 
жактан камсыз кылууну жүзөгө ашыруучу, ошондой эле шайлоочулардын, 
референдумдун катышуучуларынын тизмелерин жүргүзүүчү, жаңылоочу 
жана тактоочу туруктуу атайын өкүлү жана тутумдук администратору 
болот.

4. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы тарабынан 
тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына дайындалган атайын өкүл 
жана системалык администратор Борбордук шайлоо комиссиясынын 
аппаратынын кызматкери болуп саналат. Аймактык шайлоо 
комиссиясынын атайын өкүлүнүн жана тутумдук администраторунун 
иши жөнүндө жобо Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому менен 
бекитилет.

5. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери 
мамлекеттик жарандык кызматчылар болуп саналат.

6. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын уюштуруучулук 
түзүмү жана штаттык саны Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы 
тарабынан аныкталат.

7. Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин 
укуктары, милдеттери жана жоопкерчилиги, ошондой эле мамлекеттик 
жарандык кызматты өтөө шарттары Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдары жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы 
тарабынан бекитилген кызматтык нускамалар менен аныкталат.

13-берене. Жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары 
борбору

1. Борбордук шайлоо комиссиясы жарандардын, шайлоочулардын 
(референдумдун катышуучуларынын) укуктук маданиятын жогорулатуу 
жаатында иштерди уюштуруу, координациялоо жана камсыз кылуу, 
шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн жана шайлоо процессинин башка 
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катышуучуларын окутуу максатында Жарандык билим берүү жана 
шайлоо технологиялары борборун (мындан ары - Борбор) уюштурат.

2. Борбордун негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:
1) жарандардын, шайлоочулардын (референдумдун катышуучуларынын), 

саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин өкүлдөрүн, шайлоо 
органдарына талапкерлерди, алардын ишенимдүү адамдарын, 
байкоочуларды, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн жана 
башка адамдарды укуктук жактан агартуу;

2) жарандарды, бардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларынын 
мүчөлөрүн, байкоочуларды жана шайлоо процессинин башка 
катышуучуларын окутууну уюштуруу;

3) Борбордук шайлоо комиссиясынын пландарын эске алуу менен 
Кыргыз Республикасындагы шайлоо технологияларына мониторинг 
жүргүзүү жана аларды өркүндөтүү.

3. Борбордун иши Кыргыз Республикасынын калкынын бардык 
социалдык катмарларына жана жаш курактык топторуна багытталган.

4. Борбордун уставы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 
бекитилет.

5. Борбор республикалык бюджеттин каражаттарынан жана 
мыйзамдарда тыюу салынбаган каржылоонун башка булактарынан 
каржыланат.

14-берене. Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин 
финансылык жактан камсыз кылуу

1. Борбордук шайлоо комиссиясын финансылоо кезектеги каржылык 
жылга республикалык бюджетте өзүнчө сап менен каралат.

2. Кезектеги шайлоолорду, референдумдарды даярдоого жана 
өткөрүүгө ассигнованиелер кезектеги каржылык жылга республикалык 
бюджетте өзүнчө сап менен каралат.

3. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоолорду, референдумдарды 
даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгымдары республикалык бюджеттин 
каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Шайлоону, референдумду 
өткөрүүгө каражаттар Экономика жана финансы министрлигинин 
Борбордук казыналыгы тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясынын 
эсебине шайлоо, референдум дайындалган күндөн тартып он 
календардык күндөн кечиктирбестен которулат.

4. Шайлоону, референдумду чет өлкөлүк мамлекеттер, чет өлкөлүк 
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мамлекеттик органдар, мекемелер жана ишканалар, башка чет өлкөлүк 
юридикалык жактар, алардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү, чет 
өлкөлүк жарандар, Кыргыз Республикасында катталган эл аралык уюмдар, 
шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү программаларын, шайлоочулардын, 
референдумдун катышуучуларынын укуктук маданиятын жогорулатуу 
боюнча илимий-изилдөө, маалыматтык, билим берүү программаларын, 
ошондой эле шайлоолорду, референдумдарды техникалык даярдоону 
каржылоону кошпогондо, катышуучусу чет өлкөлүк юридикалык 
жактар жана жарандар болуп саналган юридикалык жактар тарабынан 
шайлоолорду, референдумдарды каржылоого тыюу салынат.

5. Шайлоо системасын өнүктүрүүгө, анын ичинде жаңы шайлоо 
технологияларын, автоматташтыруу каражаттарын киргизүүгө, 
шайлоочуларды, референдумдун катышуучуларын Борбордук 
шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлерин, шайлоо 
комиссияларынын мүчөлөрүн, резервди укуктук жактан окутууга 
байланыштуу мамлекеттик программалардын иш-чараларын каржылык 
жактан камсыз кылуу республикалык бюджеттен, Борбордук шайлоо 
комиссиясынын атайын фондунан жана башка мыйзамдар менен тыюу 
салынбаган каржылоо булактарынан бөлүнгөн каражаттардын эсебинен 
жүргүзүлөт.

6. Борбордук шайлоо комиссиясынын төмөнкүдөй чыгымдары 
республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен финансыланат:

1) шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо 
комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин эмгегине акы төлөө 
жана сый акы берүү, ошондой эле эмгек келишими боюнча шайлоо 
комиссияларында иштөөгө тартылган жарандарга төлөмдөр;

2) басма продукциясын даярдоого жана басма ишин жүзөгө ашырууга 
(Борбордук шайлоо комиссиясынын бюллетени);

3) шайлоону, референдумду жана шайлоо комиссияларынын 
ыйгарым укуктарын камсыз кылуу үчүн зарыл жабдууларды (анын 
ичинде технологиялык), башка материалдык баалуулуктарды сатып 
алууга, жеткирүүгө жана орнотууга;

4) шайлоону, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу 
шайлоо комиссиялары менен байланышты (телефондук, факсимилдик, 
почталык, электрондук), транспорттук чыгымдарды камсыз кылууга;

5) шайлоо документтерин жеткирүүгө, сактоого, аларды архивге 
өткөрүп берүүгө даярдоого же жок кылууга;

6) алардын чектерин, даректерин көрсөтүү менен шайлоо 
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участкаларынын, шайлоо округдарынын тизмесин, аймактык жана 
участкалык шайлоо комиссияларынын курамын жарыялоого;

7) шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмелерин 
жана аларды шайлоочулардын эсебин жүргүзүүнүн бирдиктүү тутумуна 
киргизүү жөнүндө кабарламаларды жарыялоого;

8) шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларын эсебин 
жүргүзүүнүн бирдиктүү тутумун түзүүгө, өнүктүрүүгө жана жүргүзүүгө;

9) шайлоону, референдумду уюштуруу жана өткөрүү боюнча иш-
чараларды камсыз кылуу максатында шайлоо комиссияларынын иш 
сапарлары жана жол-киреси боюнча чыгымдардын ордун толтурууга;

10) талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясый 
партияларга акысыз эфирдик убакыт, акысыз басылма аянтын берүүгө;

11) шайлоо комиссияларынын маалыматтарын жалпыга маалымдоо 
каражаттарында жарыялоого;

12) Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлерин, 
шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн жана резервди үзгүлтүксүз жана 
дайыма окутууну өткөрүүгө;

13) шайлоо (референдум) өткөрүлгөн күнгө, ошондой эле шайлоо 
(референдум) күнүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
белгиленген өлчөмдө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө суткалык 
төлөөлөргө;

14) шайлоо (референдум) өткөрүлгөн күнгө, ошондой эле шайлоо 
(референдум) күнүнө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, тартылган 
жарандарга бир адамдык суткалык өлчөмдө тамак уюштурууга;

15) шайлоону, референдумду өткөрүүгө, ошондой эле Борбордук 
шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарын жана ишин камсыз кылууга 
байланышкан башка чыгымдар.

7. Борбордук шайлоо комиссиясы акча каражаттарын чыгымдардын 
бекитилген сметасына ылайык бөлүнгөн каражаттардын чегинде 
шайлоону, референдумду өткөрүүгө чыгымдайт. Борбордук шайлоо 
комиссиясы төмөн турган шайлоо комиссияларынын чыгымдарын 
борбордоштурулган тартипте төлөй алат.

8. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоону, референдумду 
даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттин каражаттарын 
чыгымдоо жөнүндө финансылык отчету жарыялоонун расмий 
булактарында, Борбордук шайлоо комиссиясынын бюллетенинде 
жана расмий сайтында шайлоонун, референдумдун натыйжалары 
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жарыяланган күндөн тартып үч айдан кечиктирбестен жарыяланат.
9. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы акча каражаттарын 

тескейт жана финансылык документтердин Борбордук шайлоо 
комиссиясынын финансы маселелери боюнча чечимдерине дал 
келиши жана каржылык отчетторду ушул конституциялык Мыйзамда 
белгиленген тартипте жана мөөнөттө берилиши үчүн жоопкерчилик 
тартат.

15-берене. Ушул конституциялык Мыйзамдын күчүнө кириши
1. Ушул конституциялык Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 

күчүнө кирет.
2. Ушул конституциялык Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 

төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:
- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү 

боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
2011-жылдын 30-июнундагы № 62 Мыйзамынын 2-4-главалары (Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 6, 557-ст.);

- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» 
Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 26-июнундагы №139 
Мыйзамынын 1-беренесинин 1-3-пункттары (Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2015-ж., № 6, 628-ст.);

- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
2019-жылдын 5-ноябрындагы №121 Мыйзамынын 1-беренесинин 
2-4-пункттары (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  
Жарчысы, 2019-ж., № 11, 625-ст.).

 
Кыргыз 
Республикасынын 
Президенти

С. Жапаров

  
2021-жылдын 16-июнунда Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңеши тарабынан 
кабыл алынган





Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум 
өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

МАЗМУНУ

1-глава. Жалпы жоболор ......................................................................... 28
1-берене. Шайлоо комиссияларынын системасы ............................ 28
2-берене. Шайлоо комиссияларынын ишинин укуктук негиздери .. 28
3-берене. Шайлоо комиссияларынын ишинин принциптери жана 
негизги кепилдиктери ......................................................................... 29

2-глава. Борбордук шайлоо комиссиясы (күчүн жоготту) ..................... 30
3-глава. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү (күчүн жоготту) .. 30
4-глава. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери (күчүн жоготту) ...30
5-глава. Аймактык жана участкалык шайлоо комиссиялары ............... 30

19-берене. Аймактык жана участкалык шайлоо комиссиялары жана 
аларды түзүүнүн тартиби ................................................................... 30
20-берене. Аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктары 33
21-берене. Участкалык шайлоо комиссияларынын ыйгарым 
укуктары .............................................................................................. 35
22-берене. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын 
мүчөсүнүн статусу............................................................................... 36
23-берене. Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын 
ишин уюштуруу ...........................................................................................39
24-берене. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясын таркатуу 
тартиби .................................................................................................... 41

6-глава. Корутунду жоболор ................................................................... 42
25-берене. Шайлоо комиссияларынын ишин финансылык жактан 
камсыз кылуу ...................................................................................... 42
26-берене. Өткөөл жобо ..................................................................... 45
27-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши .................................. 46



28

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум 
өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2011-жылдын 30-июну №62

(КР 2013-жылдын 19-февралындагы №23, 2014-жылдын 
13-мартындагы №40, 2015-жылдын 17-февралындагы №34, 

2015-жылдын 26-июнундагы №139, 2017-жылдын 20-февралындагы 
№26, 2019-жылдын 5-ноябрындагы №121 Мыйзамдарынын, 

2021-жылдын 26-июнундагы №79 конституциялык Мыйзамынын 
редакцияларына ылайык)

1-глава 
Жалпы жоболор

1-берене. Шайлоо комиссияларынын системасы
Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссияларынын бирдиктүү 

системасын төмөнкүлөр түзөт:
1) Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы 

(мындан ары - Борбордук шайлоо комиссиясы);
2) шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча аймактык шайлоо 

комиссиялары: Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча - 
райондук жана шаардык шайлоо комиссиялары (мындан ары - аймактык 
шайлоо комиссиялары);

3) шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча участкалык шайлоо 
комиссиялары (мындан ары - участкалык шайлоо комиссиялары).

2-берене. Шайлоо комиссияларынын ишинин укуктук негиздери
Шайлоо комиссиялары өз ишинде Кыргыз Республикасынын 

Конституциясын (мындан ары - Конституция), «Кыргыз Республикасынын 
Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
конституциялык Мыйзамын, «Кыргыз Республикасынын референдуму 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын, 



29

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, ушул Мыйзамды жана Кыргыз 
Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

3-берене. Шайлоо комиссияларынын ишинин принциптери 
жана негизги кепилдиктери

1. Шайлоо комиссиялары төмөнкү принциптер боюнча өз ишин 
жүзөгө ашырат:

1) мыйзамдуулук;
2) айкындуулук;
3) ачыктык;
4) көз карандысыздык;
5) коллегиялдуулук;
6) адилеттүүлүк;
7) калыстык.
2. Шайлоо комиссияларынын ишине мамлекеттик органдар, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык эмес 
уюмдар, анын ичинде саясый партиялар, башка юридикалык жана жеке 
жактар тарабынан кийлигишүүгө жол берилбейт.

3. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары, ошондой эле алардын кызмат адамдары шайлоо 
комиссияларына алардын ыйгарым укуктарын ишке ашырууга 
көмөк көрсөтүүгө: зарыл жабдууларды, транспорт каражаттарын, 
телефондоштурулган жайларды, анын ичинде технологиялык 
жабдууларды (көргөзмө доскалар, ящиктер, добуш берүү үчүн 
кабиналар ж.б.), шайлоо документтерин жогору турган шайлоо 
комиссиясына же архивге өткөрүп бергенге чейин сактоо үчүн 
жайларды берүүгө, ошондой эле аларды кайтарууну камсыз кылууга; 
зарыл маалыматтарды жана материалдарды берүүгө, шайлоо 
комиссияларынын шайлоо, референдумду даярдоо жана өткөрүү менен 
байланышкан кайрылууларына кечиктирбестен, тийиштүү маселени 
кошумча иликтөө же текшерүү зарыл болгондо үч күндүк мөөнөттө, ал 
эми добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнөн кийинки күнү - дароо 
жооп берүүгө милдеттүү.

4. Саясый партиялар жана башка коммерциялык эмес уюмдар, башка 
юридикалык жактар шайлоо, референдумду даярдоонун жүрүшүндө 
шайлоо, референдумду даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан 
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зарыл маалыматтарды жана материалдарды шайлоо комиссияларына 
эки жумушчу күндүн ичинде, ал эми добуш берүү күнү же добуш берүү 
күнүнөн кийинки күнү - дароо берүүгө милдеттүү.

5. Талаптарды аткарбай койгон же талаптагыдай эмес аткарган, 
белгиленген мөөнөт бузулган учурда, ушул беренеде белгиленген 
мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын, саясый партиялардын, башка коммерциялык эмес 
уюмдардын кызмат адамдары жана башка юридикалык жактар 
мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартат.

(КР 2019-жылдын 5-ноябрындагы №121 Мыйзамынын редакциясына 
ылайык)

2-глава 
Борбордук шайлоо комиссиясы

(Глава КР 2021-жылдын 26-июнундагы №79 конституциялык 
Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

3-глава 
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү

(Глава КР 2021-жылдын 26-июнундагы №79 конституциялык 
Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

4-глава 
Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери

(Глава КР 2021-жылдын 26-июнундагы №79 конституциялык 
Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

5-глава 
Аймактык жана участкалык шайлоо комиссиялары

19-берене. Аймактык жана участкалык шайлоо комиссиялары 
жана аларды түзүүнүн тартиби

1. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиялары беш жылдык 
мөөнөткө саясый партиялардын өкүлдөрүнүн экиден биринин жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын 
өкүлдөрүнүн экиден биринин курамында шайланат.

2. Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын курамында ар 
бир саясый партиядан бирден ашык эмес өкүл болушу мүмкүн.
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3. Эгерде аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын 
ыйгарым укуктарынын мөөнөтү Президентти жана Жогорку Кеңештин 
депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, жергиликтүү 
өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларын шайлоо 
боюнча шайлоо өнөктүгүнүн, референдум өнөктүгүнүн мезгилинде 
бүткөн учурда, анын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү ошол шайлоо 
өнөктүгү, референдум өнөктүгү аяктаганга чейин узартылат.

4. Аймактык шайлоо комиссиясы Борбордук шайлоо комиссиясы 
тарабынан ушул берененин 1 жана 2-бөлүктөрүнүн талаптарын эске 
алуу менен, саясый партиялардын өкүлдөрүнөн жана тийиштүү 
аймактык шайлоо комиссиясынын резервинде турган адамдардан он 
бир мүчөдөн кем эмес курамда түзүлөт.

5. Участкалык шайлоо комиссиясы ушул берененин 1 жана 
2-бөлүктөрүнүн талаптарын эске алуу менен саясый партиялардын 
өкүлдөрүнөн жана тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясынын 
резервинен жети мүчөдөн кем эмес курамда түзүлөт.

6. Жогору турган шайлоо комиссиясы сунушталган талапкерлердин 
ичинен шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн бекитет.

7. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын резерви тийиштүү 
шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн каралган санынан кем эмес санда 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын 
өкүлдөрүнүн ичинен беш жылдык мөөнөткө түзүлөт. Резервди түзүү жана 
алып баруу тартиби жөнүндө жобо Борбордук шайлоо комиссиясынын 
токтомунда бекитилет.

8. Эгерде саясый партиядан аймактык шайлоо комиссиясынын 
каралган мүчөлөрүнүн санынан ашыкча сунушталган учурда, анда 
тийиштүү жогору турган шайлоо комиссиясы чүчүкулак өткөрөт. 
Тийиштүү шайлоо комиссиясынын курамына кирбеген саясый 
партиялардын өкүлдөрү, саясый партиялардан шайлоо комиссиясынын 
мүчөлүгүнөн мөөнөтүнөн мурда чыккан учурда, бош орунду ээлөө үчүн 
саясый партиялардын резервин түзөт.

9. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн саны тийиштүү 
шайлоо участкасындагы шайлоочулардын санына карай Борбордук 
шайлоо комиссиясы тарабынан төмөнкүдөй аныкталат:

1) 0дөн 500 шайлоочуга чейин - участкалык шайлоо комиссиясынын 
жетиден кем эмес мүчөсү;

2) 501ден 1200 шайлоочуга чейин - участкалык шайлоо комиссиясынын 
тогуздан кем эмес мүчөсү;
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3) 1201ден көп шайлоочуга - участкалык шайлоо комиссиясынын он 
бирден кем эмес мүчөсү.

Шайлоо комиссиясынын биринчи жыйналышын тиешелүү шайлоо 
комиссиясынын курагы боюнча улуу мүчөсү ал түзүлгөндөн кийин үч 
күндөн кечиктирбестен чакырат.

11. Шайлоо комиссиясынын төрагасын жана катчысын шайлоо 
жана мөөнөтүнөн мурда бошотуу Борбордук шайлоо комиссиясынын 
төрагасын шайлоо жана бошотуу үчүн белгиленген ушул Мыйзамда 
каралган тартипте жүргүзүлөт.

12. Төраганын жана катчынын бош кызмат ордун ээлөө шайлоо 
тартибинде жүргүзүлөт.

13. Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын курамы, 
тизмеси, чек арасы жана дареги жогору турган шайлоо комиссиясы 
тарабынан алар түзүлгөн күндөн тартып үч календарлык күндөн 
кечиктирбестен расмий жалпыга маалымдоо каражаттарына 
жарыяланат жана Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына 
жайгаштырылат.

14. Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын ыйгарым 
укуктарынын мөөнөтү анын биринчи жыйналышы өткөрүлгөн күндөн 
тартып башталат жана аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын 
жаңы курамынын биринчи укук ченемдүү жыйналышынан кийин 
токтотулат.

15. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү анын 
курамынан чыкканда, анын ордун ээлөө ал чыккандан кийин он күндөн 
кечиктирбестен ушул берененин 1 жана 2-бөлүктөрүнүн талаптарын 
эске алуу менен, тийиштүү шайлоо комиссиясын түзүүдө өткөрүлгөн 
чүчүкулактын кезектүүлүгүнө жараша резервден жана саясый 
партиялардын өкүлдөрүнүн резервинен жүргүзүлөт.

16. Саясый партиялар тарабынан тийиштүү шайлоо комиссиясынын 
зарыл сандагы өкүлдөрдү сунуш кылынбаган учурда шайлоо 
комиссиясын толуктоо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрү тарабынан тийиштүү шайлоо 
комиссиясынын резервинен жүргүзүлөт.

17. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары участкалык шайлоо 
комиссиясын түзүүнүн жана ишинин тартиби Борбордук шайлоо 
комиссиясы тарабынан аныкталат.

(КР 2015-жылдын 26-июнундагы №139, 2019-жылдын 5-ноябрындагы 
№121 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
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20-берене. Аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарым 
укуктары

1. Аймактык шайлоо комиссиясы:
1) ушул Мыйзамдын жана шайлоо мыйзамдарынын жоболорунун 

аткарылышы үчүн контролдукту жүзөгө ашырат, ошондой эле тийиштүү 
аймакта алардын бир түрдүү колдонулушун камсыз кылат;

2) тийиштүү аймакта шайлоо, референдумду даярдоону жана 
өткөрүүнү уюштурат;

3) шайлоо участкаларынын жана округдарынын схемаларын жана 
чек араларын Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кароо жана 
даярдоо үчүн сунуш киргизет;

4) участкалык шайлоо комиссияларынын курамын түзөт жана бекитет 
жана алардын жайгашкан ордун жалпыга маалымдоо каражаттарына 
жарыялайт;

5) калкка участкалык шайлоо комиссияларынын даректери жана 
телефон номурлары тууралуу маалымдайт;

6) тийиштүү аймакта шайлоо, референдумду даярдоо жана өткөрүү 
боюнча участкалык шайлоо комиссияларынын ишин уюштурат жана 
шайлоо, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө байланышкан 
маселелер боюнча участкалык шайлоо комиссияларынын 
билдирүүлөрүн угат;

7) участкалык шайлоо комиссияларына укуктук, уюштуруу-усулдук 
жана материалдык-техникалык жардам көрсөтөт;

8) участкалык шайлоо комиссияларынын имарат, транспорт, 
байланыш менен камсыз болушун контролдойт, шайлоо, референдумду 
материалдык-техникалык жактан камсыз кылуунун башка маселелерин 
карайт;

9) шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесин 
түзөт, жазат, жаңылайт жана тактайт;

10) шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесин 
жалпы таанышууга жана көрүүгө сунуш кылынышына контролдукту 
жүзөгө ашырат;

11) шайлоо, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн 
мамлекеттик акча каражаттарын тескейт, аларды участкалык шайлоо 
комиссияларынын ортосунда бөлүштүрөт жана ал каражаттардын 
максаттуу пайдаланылышына контролдукту камсыз кылат;

12) бардык талапкерлер жана саясый партиялар үчүн шайлоо 
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алдындагы иште бирдей укуктук шарттардын сакталышын камсыз кылат;
13) жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларына талапкерлерди, 
талапкерлердин тизмелерин, алардын өкүлдөрүн каттайт жана аларга 
белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү берет;

14 участкалык шайлоо комиссияларына шайлоо жана башка 
документтерди жеткирүүнү уюштурат;

15) шайлоо мыйзамдарында белгиленген учурларда жана тартипте, 
айрым шайлоо участкаларында добуш берүүнүн жыйынтыгын анык 
эмес деп тааныйт;

16) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоолорду 
өткөрүүнүн тартибин жөнгө салуучу мыйзамда аныкталган учурларда 
жана тартипте, тийиштүү аймакта добуш берүүнүн жыйынтыгын 
белгилейт жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу 
органдарынын башчыларын, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын 
шайлоонун натыйжаларын аныктайт;

17) Президентти, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо, 
референдумда добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилейт;

18) Борбордук шайлоо комиссиясына тийиштүү шайлоолордо добуш 
берүүнүн жыйынтыгы тууралуу жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө 
протоколдорду өткөрүп берет;

19) жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка, жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларына шайланган 
талапкерлерди каттайт жана аларга белгиленген үлгүдөгү күбөлүктөрдү 
берет;

19-1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген 
учурларда, жергиликтүү кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын 
мөөнөтүнөн мурда токтотот;

20) участкалык шайлоо комиссияларынын чечимдерине жана 
аракеттерине (аракетсиздигине) даттанууларды жана арыздарды 
карайт, алар боюнча чечимдерди кабыл алат;

21) шайлоо, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө байланышкан 
документтерди архивге же Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп 
берүүнү камсыз кылат;

22) шайлоо, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө бюджеттик 
каражаттардын түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө финансылык 
отчет берет;
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23) зарыл болгондо шайлоо, референдумду даярдоого жана 
өткөрүүгө байланышкан иштерди аткарууга эмгек келишимдери боюнча 
штаттан тышкаркы кызматкерлерди тартат;

24) участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн жана резервди 
окутат;

25) ушул Мыйзамга жана шайлоо мыйзамдарына ылайык башка 
ыйгарым укуктарды да жүзөгө ашырат.

2. Аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын 
аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн мыйзамдарга 
ылайык жоопкерчилик тартат.

(КР 2015-жылдын 17-февралындагы №34, 2017-жылдын  
20-февралындагы №26 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

21-берене. Участкалык шайлоо комиссияларынын ыйгарым 
укуктары

1. Участкалык шайлоо комиссиясы:
1) тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясынын дареги жана 

телефон номуру тууралуу, анын иштөө убактысы, добуш берүү күнү 
жана орду жөнүндө, ошондой эле шайлоочуларды, референдумдун 
катышуучуларын тизмеге киргизүү жөнүндө калкка маалымдайт;

2) шайлоочулар жана референдумдун катышуучуларынын 
таанышуусу жана такташы үчүн шайлоочулардын жана референдумдун 
катышуучуларынын тизмесине жеткиликтүүлүгүн камсыз кылат;

3) шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын 
тизмесиндеги каталыктар жана так эместиктер тууралуу арыздарды 
кабыл алат жана карайт, аларга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө маселени чечет;

4) шайлоо дареги боюнча добуш берүү боюнча шайлоочулардан 
арыздарды кабыл алат;

5) тийиштүү аймактагы шайлоочулардын, референдумдун 
катышуучуларынын тизмесин тактайт;

6) шайлоо участкасынын аймагында үгүт материалдарын 
жайгаштыруу эрежелеринин сакталышына контролдук кылат;

7) шайлоо, референдум күнү шайлоо участкасында добуш берүүнү 
уюштурат;

8) шайлоо участкасы боюнча добуштарды эсептөөнү жүргүзөт жана 
добуш берүүнүн жыйынтыгын белгилейт;
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9) шайлоо, референдумду даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан 
документтерди жогору турган шайлоо комиссиясына же архивге өткөрүп 
берүүнү камсыз кылат;

10) шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна арыздарды жана 
даттанууларды өз компетенциясынын чегинде карайт жана алар боюнча 
чечимдерди кабыл алат;

10-1) түшкөн даттанууларды эсепке алууну жүргүзөт жана тиешелүү 
реестрге киргизүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөт;

11) зарыл болгондо шайлоо, референдумду даярдоого жана 
өткөрүүгө байланышкан иштерди аткарууга эмгек келишимдери боюнча 
штаттан тышкаркы кызматкерлерди тартат;

12) материалдык баалуулуктардын жана мүлктүн сакталышын 
камсыз кылат;

13) шайлоо, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө бюджеттик 
каражаттардын түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө финансылык 
отчет берет;

14) ушул Мыйзамга жана шайлоо мыйзамдарына ылайык башка 
ыйгарым укуктарды да жүзөгө ашырат.

2. Участкалык шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын 
аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн мыйзамга 
ылайык жоопкерчилик тартат.

(КР 2019-жылдын 5-ноябрындагы №121 Мыйзамынын редакциясына 
ылайык)

22-берене. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын 
мүчөсүнүн статусу

1. Төмөнкүлөр аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү 
боло албайт:

1) Жогорку Кеңештин депутаты, жергиликтүү кеңештин депутаты;
2) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын кызмат адамдары;
3) судья, укук коргоо жана фискалдык органдын кызматкери, аскер 

кызматчысы;
4) талапкер, талапкердин жана саясый партиянын өкүлү;
5) башка мамлекеттин жарандыгы бар адам;
6) мыйзамда белгиленген тартипте, соттуулугу алып салынбаган же 
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жоюлбаган адам;
7) башка шайлоо комиссиясынын мүчөсү;
8) (КР 2014-жылдын 13-мартындагы № 40 Мыйзамына ылайык 

күчүн жоготту)
9) терс негиздер боюнча шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн 

милдеттеринен мөөнөтүнөн мурда бошотулган адам.
2. Аймактык, участкалык бир шайлоо комиссиясынын курамына 

жубайлар жана жакын туугандар шайланышы мүмкүн эмес.
3. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү негизги 

ишинен ажыратылбастан иштейт.
4. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоо, 

референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде негизги иши боюнча 
милдеттерин аткаруудан убактылуу бошотулат.

5. Шайлоо жана референдум өткөрүү мезгилине аймактык жана 
участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө шайлоо жана 
референдумду өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген өлчөмдө сый акы 
төлөнөт.

Негизги иштеген ишинен шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилине 
бошотулган аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө 
негизги иштеген жери боюнча орточо эмгек акысы сакталат.

6. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасына жана катчысына 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген өлчөмдө сый 
акы төлөнөт.

Шайлоо жана референдумду өткөрүү мезгилине участкалык 
шайлоо комиссиясынын төрагасына жана катчысына шайлоо жана 
референдумду өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген өлчөмдө сый акы 
төлөнөт.

7. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү тигил же 
бул маселе боюнча өз пикири, сунушу үчүн куугунтукталышы мүмкүн 
эмес. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө өз 
ыйгарым укуктарын жана кызматтык милдеттерин аткарууга тоскоолдук 
кылуу же кимдир-бирөөнүн пайдасына чечим кабыл алууга мажбурлоо 
максатында таасир көрсөтүү, зомбулук аракеттерди жасоо, мазактоо, ага 
тете ушактоо, анын ыйгарым укуктарын жана кызматтык милдеттерди 
аткарышы жөнүндө жалган маалыматтарды таркатуу мыйзамда 
белгиленген жоопкерчиликке алып келет.
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8. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү шайлоо, 
референдумду өткөрүү мезгилинде жана шайлоо, референдум 
аяктагандан кийин 6 айдын ичинде администрациянын (иш берүүчүнүн) 
демилгеси боюнча иштен бошотулушу же анын макулдугу болмоюнча 
башка ишке которулушу мүмкүн эмес.

9. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү:
1) жыйналыш жөнүндө күн мурдатан кабардар болот;
2) тийиштүү шайлоо комиссиясынын ыйгарым укугуна кирген 

маселелер боюнча сунуштарды киргизет;
3) аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын ыйгарым 

укуктарына кирген жана анын жыйналыштарында каралып жаткан ар 
кандай маселелер боюнча добуш берүүнү өткөрүүнү талап кылууга укуктуу;

4) тийиштүү жана төмөн турган шайлоо комиссияларынын 
документтери жана материалдары менен таанышууга, алардын 
көчүрмөлөрүн алууга (шайлоочулардын тизмелерин, шайлоо 
бюллетендерин кошпогондо) жана аларды күбөлөндүрүп берүүнү талап 
кылууга укуктуу;

5) тийиштүү жогору турган шайлоо комиссиясына шайлоо 
комиссиясынын аракеттерине (аракетсиздигине) даттанууга укуктуу;

6) шайлоочунун, референдумдун катышуучусунун инсандыгы 
көрсөтүлгөн документ туура келишин жана бюллетенди алуунун 
тууралыгын текшерүүгө укуктуу;

7) жыйналышта добуш берүүдөн калыс болууга укуксуз.
10. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү ыйгарым 

укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин жогору турган шайлоо 
комиссиясынын чечими боюнча төмөнкү учурларда милдеттеринен 
бошотулат:

1) өз ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө арыз бергенде;
2) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоого 

кеткенде;
3) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же жарандыгын 

жоготкондо, ошондой эле башка мамлекеттин жарандыгын алганда же 
чет өлкө мамлекетинин аймагына жарандын туруктуу жашоо укугун 
ырастаган жашап туруу уруксатын алганда;

4) ага карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;
5) аны аракетке жөндөмсүз, аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген 

жана дайынсыз жоголду, өлдү деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими 



39

мыйзамдуу күчүнө киргенде;
6) тийиштүү шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча - кайтыш 

болгондо;
7) ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган негиздер пайда болгондо;
8) тийиштүү шайлоо комиссиясынын сунушунун негизинде жогору 

турган шайлоо комиссиясынын чечими менен шайлоо комиссиясынын 
мүчөсү өз милдеттерин жана тапшырмаларды дайыма аткарбайт деген 
ырастоосу таанылганда;

9) аймактык, участкалык шайлоо комиссиясы таркатылганда;
10) тийиштүү аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын сунушу 

боюнча - милдеттерин жана тапшырмаларды системалуу түрдө 
аткарбаганда.

11. Тийиштүү шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн ыйгарым 
укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, бош орунду ээлөө 
ушул Мыйзамдын талаптарын сактоо менен шайлоо тартибинде жүзөгө 
ашырылат.

(КР 2013-жылдын 19-февралындагы №23, 2014-жылдын 
13-мартындагы №40, 2017-жылдын 20-февралындагы №26, 
2019-жылдын 5-ноябрындагы №121 Мыйзамдарынын редакцияларына 
ылайык)

23-берене. Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын 
ишин уюштуруу

1. Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын иши 
коллегиялуулуктун, айкындуулуктун жана ачыктыктын негизинде жүзөгө 
ашырылат.

2. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясы, эгерде анын курамы 
анын мүчөлөрүнүн белгиленген санынын үчтөн экиден кем эмесинен 
түзүлсө, ишке киришүүгө укук ченемдүү.

3. Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын ишин уюштуруу 
маселелери ушул Мыйзам жана шайлоо мыйзамдары тарабынан 
аныкталат.

Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жыл 
сайын окутуудан жана квалификациясын жогорулатуудан өтүп турат. 
Окутуунун жана квалификацияны жогорулатуунун тартиби, программасы 
Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталат.

4. Тийиштүү шайлоо комиссиясынын биринчи жыйналышы, эгерде 
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анда тийиштүү шайлоо комиссиясынын белгиленген курамынын үчтөн 
экиден кем эмеси катышса, укук ченемдүү болуп саналат. Биринчи 
жыйналышты тийиштүү шайлоо комиссиясынын курагы улуу мүчөсү 
ачат жана алып барат.

5. Тийиштүү шайлоо комиссиясынын биринчи жыйналышында:
1) курагы боюнча улуусу шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн 

тааныштырат;
2) эсептөө комиссиясы тийиштүү шайлоо комиссиясынын үч 

мүчөсүнөн турган курамда катышкан мүчөлөрдүн санынын көпчүлүгүнүн 
ачык добушу менен шайланат;

3) шайлоо комиссиясынын төрагасын жана катчысын шайлайт.
6. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын жыйналыштары 

(мындан ары - жыйналыш) төрага тарабынан, ошондой эле тийиштүү 
шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген санынын 
үчтөн биринен кем эмесинин талабы боюнча чакырылат. Шайлоо, 
референдумду даярдоо жана өткөрүү мезгилинде жыйналыштар 
жумасына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

7. Тийиштүү шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген 
санынын көпчүлүгү катышканда, жыйналыш укук ченемдүү. Жыйналыш 
протоколдоштурулат.

8. Шайлоо, референдумду даярдоону жана өткөрүүнү финансылык 
жактан камсыз кылуу, талапкерлерди, талапкерлердин тизмесин 
каттоону жокко чыгаруу тууралуу, добуш берүүнүн жыйынтыктары 
жөнүндө же шайлоонун натыйжалары, шайлоолор болгон жок же 
анык эмес деп таануу, кайталап добуш берүүнү өткөрүү, кайра добуш 
берүүнү же кайталап шайлоону өткөрүү тууралуу, участкалык шайлоо 
комиссиясынын чечимдерин жокко чыгаруу жөнүндө маселелер боюнча 
аймактык шайлоо комиссиясынын чечимдери жыйналышта аймактык 
шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген санынын үчтөн 
экиден кем эмеси тарабынан кабыл алынат.

9. Шайлоо, референдумду даярдоону жана өткөрүүнү финансылык 
жактан камсыз кылуу, шайлоо участогундагы добуш берүүнүн 
жыйынтыктары жөнүндө маселелер боюнча участкалык шайлоо 
комиссиясынын чечимдери жыйналышта участкалык шайлоо 
комиссиясынын мүчөлөрүнүн белгиленген санынын үчтөн экисинен кем 
эмеси тарабынан кабыл алынат.

10. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын башка маселелер 
боюнча чечимдери жыйналышта тийиштүү шайлоо комиссиясынын 
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мүчөлөрүнүн белгиленген санынын көпчүлүк добушу менен кабыл 
алынат.

11. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын чечимдерине 
шайлоо комиссиясынын төрагасы жана катчысы тарабынан кол коюлат.

12. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясынын чечими менен 
макул эмес мүчөсү жазуу жүзүндөгү өзгөчө пикирин билдирүүгө укуктуу, 
ал жыйналыштын протоколунда чагылдырылып, ага тиркелиши жана 
төрага тарабынан жогору турган шайлоо комиссиясына эки күндүк 
мөөнөттөн кечиктирбестен, ал эми добуш берүү күнү жана добуш 
берүүдөн кийинки күнү - токтоосуз билдирилиши керек.

13. Аймактык шайлоо комиссиясынын талапкерлерди, талапкерлердин 
тизмелерин каттоо жөнүндө, каттоону жокко чыгаруу тууралуу чечимдери, 
ошондой эле аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын 
даттанууларды карап чыгуунун натыйжалары боюнча кабыл алынган 
чечимдери Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына 
жарыялоо үчүн 24 сааттын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына 
өткөрүп берилүүгө жатат.

(КР 2019-жылдын 5-ноябрындагы №121 Мыйзамынын редакциясына 
ылайык)

24-берене. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясын таркатуу 
тартиби

1. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясы жогору турган шайлоо 
комиссиясы тарабынан төмөнкүдөй учурларда таркатылат:

1) тийиштүү аймакта добуш берүүнүн жыйынтыктарын же шайлоо, 
референдумдун натыйжаларын жогору турган шайлоо комиссиясы же 
сот тарабынан жараксыз деп табууга алып келген жарандардын шайлоо 
укуктары шайлоо комиссиясы тарабынан бузулганда;

2) мыйзамдын талаптарына ылайык кабыл алынган соттун же 
жогору турган шайлоо комиссиясынын чечимдерин шайлоо комиссиясы 
аткарбаганда;

3) ушул Мыйзамдын 19-беренесинин талаптары бузулганда.
2. Тийиштүү жогору турган шайлоо комиссиясына аймактык, 

участкалык шайлоо комиссиясын таркатуу жөнүндө шайлоо 
комиссиясынын мүчөсү, шайлоо комиссиясы, ошондой эле талапкер, 
саясый партия арыз менен кайрылууга укуктуу. Аймактык, участкалык 
шайлоо комиссиясын таркатуу жөнүндөгү арыз добуш берүү күнүнө 
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же кайталап добуш берүүнү өткөрүүдө - бул шайлоо участкадагы 
добуш берүүнүн жыйынтыгы белгиленген кийинки мезгилге чейин он 
календардык күндөн кечиктирбестен, бирок кайталап добуш берүү 
датасынын күнүнө чейин жети календардык күндөн кечиктирбестен 
берилиши мүмкүн.

3. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясын таркатуу жөнүндөгү 
арыз кароого токтоосуз кабыл алынат жана ал боюнча чечим арыз 
берилген күндөн тартып эки календардык күндөн кечиктирбестен 
чыгарылат.

4. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясын таркатуу жөнүндө 
чечим кабыл алынган учурда, жогору турган шайлоо комиссиясы ушул 
Мыйзамдын жобосуна ылайык, жаңы курамдагы аймактык, участкалык 
шайлоо комиссиясын түзөт.

5. Аны таркатуу жөнүндөгү чечим кабыл алынгандан кийин жаңы 
курамдагы аймактык, участкалык шайлоо комиссиясы үч календардык 
күндөн кечиктирбестен түзүлүшү керек.

6. Аймактык, участкалык шайлоо комиссиясын таркатуу талапкердин 
же саясый партиянын өкүлүнүн ыйгарым укуктарынын токтолушуна 
алып келбейт.

6-глава 
Корутунду жоболор

25-берене. Шайлоо комиссияларынын ишин финансылык 
жактан камсыз кылуу

1. Борбордук шайлоо комиссиясын финансылоо кезектеги 
финансылык жылга республикалык бюджетте өзүнчө сап менен каралат.

2. Кезектеги шайлоо, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө 
каражат бөлүүлөр финансылык жылга республикалык бюджетте өзүнчө 
сап менен каралат.

3. Шайлоо комиссияларынын шайлоо, референдумду даярдоо жана 
өткөрүү боюнча чыгымдары республикалык бюджеттин каражаттарынын 
эсебинен жүргүзүлөт. Шайлоо, референдумду өткөрүүгө каражаттар 
Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы тарабынан Борбордук 
шайлоо комиссиясынын эсебине шайлоо, референдум дайындалган 
күндөн он календардык күндөн кечиктирбестен которулат жана төмөн 
турган комиссияларынын ортосунда бөлүштүрүлөт.
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4. Шайлоо, референдумду чет өлкөлүк мамлекеттер, чет өлкөлүк 
мамлекеттик органдар, мекемелер жана ишканалар, башка чет өлкөлүк 
юридикалык жактар, алардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү, чет 
өлкөлүк жарандар, Кыргыз Республикасында катталган эл аралык 
уюмдар, шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү программаларын, 
шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын укуктук 
маданиятын жогорулатуу боюнча илимий-изилдөө, маалыматтык, 
билим берүү программаларын, ошондой эле шайлоо, референдумду 
техникалык даярдоону финансылоону кошпогондо, катышуучусу 
чет өлкөлүк юридикалык жактар жана жарандар болуп саналган 
юридикалык жактар тарабынан шайлоо, референдумду финансылоого 
тыюу салынат.

5. Шайлоо системасын өнүктүрүүгө, анын ичинде жаңы шайлоо 
технологияларын, автоматташтыруу каражаттарын киргизүүгө, 
шайлоочуларды, референдумдун катышуучуларын Борбордук 
шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлерин, шайлоо 
комиссияларынын мүчөлөрүн, резервди укуктук жактан окутууга 
байланыштуу мамлекеттик программалардын иш-чараларын 
финансылык жактан камсыз кылуу республикалык бюджеттен, 
Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын фондунан жана башка 
мыйзам менен тыюу салынбаган финансылоо булактарынан бөлүнгөн 
каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт.

6. Шайлоо комиссиясынын төмөнкүдөй чыгымдары республикалык 
бюджеттин каражаттарынын эсебинен финансыланат:

1) шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо 
комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин эмгегине акы төлөө 
жана сыйакы берүү, ошондой эле эмгек келишими боюнча шайлоо 
комиссияларында иштөөгө тартылган жарандарга төлөмдөр;

2) басма продукциясын даярдоого жана басма ишин жүзөгө ашырууга 
(Борбордук шайлоо комиссиясынын бюллетени);

3) шайлоо, референдумду жана шайлоо комиссияларынын ыйгарым 
укуктарын камсыз кылуу үчүн зарыл жабдууларды (анын ичинде 
технологиялык), башка материалдык баалуулуктарды сатып алууга, 
жеткирүүгө жана орнотууга;

4) шайлоо, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө байланыштуу 
шайлоо комиссиялары менен байланышты (телефондук, факсимилдүү, 
почталык, электрондук), транспорттук чыгымдарды камсыз кылууга;

5) шайлоо документтерин жеткирүүгө, сактоого, аларды архивге 
өткөрүп берүүгө даярдоого же жок кылууга;
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6) алардын чектерин, даректерин көрсөтүү менен шайлоо 
участкаларынын, шайлоо округдарынын тизмесин, аймактык жана 
участкалык шайлоо комиссияларынын курамын жарыялоого;

7) шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмелерин 
жана аларды шайлоочулардын эсебин жүргүзүүнүн бирдиктүү 
системасына киргизүү жөнүндө кабарламаларды жарыялоого;

8) шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын эсебин 
жүргүзүүнүн бирдиктүү системасын түзүүгө, өнүктүрүүгө жана жүргүзүүгө;

9) шайлоо, референдумду уюштуруу жана өткөрүү боюнча иш-
чараларды камсыз кылуу максатында шайлоо комиссияларынын иш 
сапарлары жана жол-киреси боюнча чыгымдардын ордун толтурууга;

10) талапкерлерге, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясый 
партияларга акысыз эфирдик убакыт, акысыз басылма аянтын берүүгө;

11) шайлоо комиссияларынын маалыматтарын жалпыга маалымдоо 
каражаттарында жарыялоого;

12) Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлерин, 
шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн жана резервди үзгүлтүксүз жана 
дайыма окутууну өткөрүүгө;

13) шайлоо (референдум) өткөрүлгөн күнгө, ошондой эле шайлоо 
(референдум) күнүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
белгиленген өлчөмдө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө суткалык 
төлөөлөргө;

14) шайлоо (референдум) өткөрүлгөн күнгө, ошондой эле шайлоо 
(референдум) күнүнө шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, тартылган 
жарандарга бир адамдык суткалык өлчөмдө тамак уюштурууга;

15) шайлоо, референдумду өткөрүүгө, ошондой эле шайлоо 
комиссияларынын ыйгарым укуктарын жана ишин камсыз кылууга 
байланышкан башка чыгымдар.

7. Шайлоо комиссиялары акча каражаттарын чыгымдардын 
бекитилген сметасына ылайык бөлүнгөн каражаттардын чегинде 
шайлоо, референдумду өткөрүүгө чыгымдайт. Жогору турган шайлоо 
комиссиясы төмөн турган шайлоо комиссияларынын чыгымдарын 
борбордоштурулган тартипте төлөй алат.

8. Участкалык шайлоо комиссиясы республикалык бюджеттин 
каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө 
финансылык отчетту добуш берүү күнүнөн кийин жети календардык 
күндөн кечиктирбестен аймактык шайлоо комиссиясына берет.
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9. Аймактык шайлоо комиссиясы республикалык бюджеттин 
каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө отчетту 
добуш берүү датасынын күнүнөн кийинки жыйырма календардык күндөн 
кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына берет.

10. Борбордук шайлоо комиссиясынын, төмөн турган шайлоо 
комиссияларынын шайлоо, референдумду даярдоого жана өткөрүүгө 
республикалык бюджеттин каражаттарын чыгымдоо жөнүндө 
финансылык отчету жарыялоонун расмий булактарында, Борбордук 
шайлоо комиссиясынын бюллетенинде жана расмий сайтында шайлоо, 
референдумдун натыйжалары жарыяланган күндөн тартып үч айдан 
кечиктирбестен жарыяланат.

11. Шайлоо комиссияларынын төрагалары акча каражаттарын 
тескейт жана финансылык документтердин шайлоо комиссияларынын 
финансылык маселелер боюнча чечимдери менен шайкеш келгендиги 
жана финансылык отчетторду ушул Мыйзамда бекитилген мөөнөттөрдө 
жана тартипте берүү үчүн жоопкерчилик тартат.

26-берене. Өткөөл жобо
1. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап төмөндөгүлөр 

белгиленсин:
1) Борбордук шайлоо комиссиясы, максатка ылайыктуулугуна 

жараша, 2011-жылы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого 
даярдануу жана өткөрүү мезгилинде республиканын административдик-
аймактык түзүлүшүн эске албай туруп аймактык шайлоо комиссияларын 
түзүүгө укуктуу;

2) Борбордук шайлоо комиссиясы областтык шайлоо 
комиссияларынын тийиштүү документтерин тийиштүү аймактык шайлоо 
комиссияларына өткөрүп берүү боюнча зарыл керектүү чараларды 
көрсүн.

2. Аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын резервдери 
ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып түзүлөт.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, шаарлардын мэриялары 
областтык, райондук мамлекеттик администрацияларынын, шаарлардын 
мэрияларынын системалык администраторлорунун штаттык бирдигин 
Борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү боюнча чараларды 
кабыл алсын.

4. Борбордук шайлоо комиссиясы төмөнкүдөй чараларды кабыл 
алсын:
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- өзүнүн штаттык расписаниесине системалык администраторлордун 
жана атайын өкүлдөрдүн штаттык бирдигин киргизүү боюнча;

- областтык, райондук мамлекеттик администрацияларынын, 
шаарлардын мэрияларынын иштеп жаткан системалык 
администраторлорунун штаттык бирдигин киргизүүгө которуу боюнча.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Борбордук шайлоо 
комиссиясынын атайын өкүлдөрүнүн жана системалык 
администраторлорунун ар айлык эмгек акысын каржылоого акча 
каражаттарын тапсын.

6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул Мыйзам 
күчүнө кирген күндөн баштап он беш күндүн ичинде шайлоочулардын 
жаңыртылган тизмесин Борбордук шайлоо комиссиясына берсин.

27-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши
1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
«Эркин Тоо» газетасынын 2011-жылдын 30-июнунда №51 жарыяланды
2. Төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп табылсын:
- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү 

боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 
1997-ж., № 3, 131-ст.);

- «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча борбордук комиссия жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын жаңы редакциясы тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 
2004-ж., № 6, 249-ст.);

- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин Жарчысы, 2005-ж., № 2, 106-ст.);

- «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 
2005-ж., № 3, 185-ст.);

- «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 
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боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы («Эркин тоо» газетасы, 2006-жылдын 22-августу, № 62);

- «Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө», «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын 
прокуратурасы жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 
референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына толуктоолор жана өзгөртүүлөр 
киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесы 
(«Эркин тоо» газетасы, 2007-жылдын 15-июну, № 43);

- «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы («Эркин тоо» газетасы, 2008-жылдын 1-августу, № 56);

- «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы («Эркин тоо» газетасы, 2008-жылдын 
8-августу, № 58);

- «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы («Эркин тоо» газетасы, 2009-жылдын 
9-январы, № 1).

Кыргыз 
Республикасынын 
Президенти Р. Отунбаева

2011-жылдын 
24-июнунда

Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңеши тарабынан 

кабыл алынган
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики

г.Бишкек, от 26 июня 2021 года № 79

Статья 1. Общие положения
1. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики (далее - Центральная избирательная 
комиссия) является постоянно действующим независимым органом 
государственной власти, обеспечивающим подготовку и проведение 
выборов и референдумов в Кыргызской Республике и возглавляющим 
систему избирательных комиссий.

2. Центральная избирательная комиссия является юридическим 
лицом, имеет свой бюджет, специальный фонд, официальный бланк и 
печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики.

3. Центральная избирательная комиссия размещается в отдельном 
административном здании.

4. Центральная избирательная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Кыргызской Республики (далее - 
Конституция), настоящим конституционным Законом и другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

5. Государственные органы и органы местного самоуправления, 
а также их должностные лица обязаны оказывать Центральной 
избирательной комиссии содействие в реализации ее полномочий: 
предоставлять необходимое оборудование, транспортные средства, 
телефонизированные помещения, в том числе помещения для хранения 
технологического оборудования (стенды, ящики, кабины для голосования 
и др.), избирательных документов до их передачи в вышестоящую 
избирательную комиссию либо архив, а также обеспечивать их охрану; 
предоставлять необходимые сведения и материалы, давать ответы 
на обращения Центральной избирательной комиссии, связанные с 
подготовкой и проведением выборов, референдумов, безотлагательно, 
при необходимости в дополнительном изучении соответствующего 
вопроса или проверки - в трехдневный срок, а в день голосования или в 
день, следующий за днем голосования, - немедленно.



5

6. Политические партии, кандидаты и иные некоммерческие 
организации, другие юридические лица обязаны предоставлять 
Центральной избирательной комиссии необходимые сведения 
и материалы, связанные с подготовкой и проведением выборов, 
референдумов, в течение двух рабочих дней в ходе подготовки выборов, 
референдумов, а в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, - немедленно.

Статья 2. Порядок формирования и статус Центральной 
избирательной комиссии

1. Состав Центральной избирательной комиссии формируется 
сроком на пять лет и состоит из двенадцати членов комиссии.

2. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (далее - Жогорку Кенеш) 
избирает членов Центральной избирательной комиссии: половину 
состава - по представлению Президента Кыргызской Республики (далее 
- Президент), вторую половину состава по собственной инициативе с 
учетом представительства не более семидесяти процентов лиц одного 
пола; освобождает их от должности в случаях, предусмотренных 
настоящим конституционным Законом.

3. Отклонение Жогорку Кенешем кандидата на должность члена 
Центральной избирательной комиссии должно быть обоснованным. 
Субъект представления вправе представить ту же или другую 
кандидатуру.

4. В случае образования вакансии члена Центральной избирательной 
комиссии замещение осуществляется по представлению того же 
субъекта, от которого был избран член Центральной избирательной 
комиссии, с досрочным прекращением полномочий которого 
образовалась вакансия.

5. Полномочия действующего состава Центральной избирательной 
комиссии начинаются со дня ее первого заседания и прекращаются 
после первого правомочного заседания нового состава Центральной 
избирательной комиссии.

6. В случае если срок полномочий состава Центральной 
избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании 
по выборам Президента и депутатов Жогорку Кенеша, кампании 
референдума, срок его полномочий продлевается до окончания данной 
избирательной кампании, кампании референдума.

7. Деятельность состава Центральной избирательной комиссии до 
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истечения его полномочий не может быть приостановлена в связи с 
прекращением полномочий или роспуском Жогорку Кенеша, а также 
прекращением или досрочным прекращением полномочий Президента.

Статья 3. Задачи Центральной избирательной комиссии
Задачи Центральной избирательной комиссии:
1) обеспечение соблюдения на территории Кыргызской Республики 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Кыргызской Республики;

2) обеспечение единообразного применения избирательного 
законодательства;

3) обеспечение соблюдения равных правовых условий для 
кандидатов, политических партий;

4) организация единой системы ведения учета избирателей и 
участников референдума;

5) обеспечение подготовки и проведения выборов Президента, 
депутатов Жогорку Кенеша, депутатов местных кенешей, глав 
исполнительных органов местного самоуправления и референдумов;

6) развитие избирательной системы, информирование участников 
избирательного процесса и обучение членов избирательных комиссий 
и лиц, состоящих в резерве избирательных комиссий.

Статья 4. Полномочия Центральной избирательной комиссии
1. Центральная избирательная комиссия:
1) осуществляет контроль за исполнением избирательного 

законодательства;
2) в пределах своих полномочий издает постановления, инструкции, 

положения, иные акты и контролирует их исполнение;
3) создает и организует единую систему ведения учета избирателей 

и участников референдума;
4) рассматривает и утверждает схемы и границы избирательных 

участков и округов по предложению территориальных избирательных 
комиссий с участием органов местного самоуправления. При этом схемы 
и границы избирательных участков формируются сроком на 5 лет, схемы 
и границы округов формируются сроком на 10 лет. Схемы и границы 
избирательных участков и округов могут быть изменены Центральной 
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избирательной комиссией по предложению территориальных 
избирательных комиссий и органов местного самоуправления;

5) публикует в средствах массовой информации утвержденные 
округа и избирательные участки с указанием их границ и адресов не 
позднее пяти календарных дней со дня их утверждения;

6) формирует и утверждает состав территориальных избирательных 
комиссий и публикует их составы в средствах массовой информации;

7) создает и ведет резерв на соответствующие нижестоящие 
избирательные комиссии;

8) координирует деятельность нижестоящих избирательных 
комиссий, в том числе по формированию, ведению, обновлению и 
уточнению списка избирателей, участников референдумов;

9) оказывает нижестоящим избирательным комиссиям правовую, 
организационно-методическую и техническую помощь;

10) проводит обучение, в том числе в электронном формате, для 
членов территориальных, участковых избирательных комиссий и иных 
участников избирательного процесса;

11) организует подготовку и проводит выборы, референдумы в 
случаях и порядке, определенных избирательным законодательством;

12) разрабатывает и утверждает предварительную смету расходов 
на подготовку и проведение выборов и референдумов;

13) осуществляет меры по организации финансирования подготовки 
и проведения выборов, референдумов, распределяет выделенные из 
бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
выборов, референдумов, контролирует целевое использование данных 
средств;

14) формирует специальный фонд и определяет порядок его 
использования;

15) устанавливает формы финансовой отчетности для нижестоящих 
избирательных комиссий, кандидатов и политических партий;

16) устанавливает формы, степень защищенности, порядок 
изготовления и утверждает текст избирательных документов;

17) обеспечивает изготовление избирательных документов и их 
доставку нижестоящим избирательным комиссиям;

18) устанавливает сроки, порядок хранения и передачи в архив 
избирательных документов;

19) разрабатывает и утверждает нормативы технологического 
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оборудования (стенды, ящики, кабины для голосования и др.) и 
осуществляет контроль за их соблюдением;

20) осуществляет техническое обеспечение выборов с применением 
автоматических считывающих устройств, компактных устройств для 
идентификации избирателей;

21) регистрирует кандидатов на должность Президента, списки 
кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, их представителей и 
инициативные группы, выдает им удостоверения установленного 
образца;

22) создает условия для осуществления тайного голосования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;

23) осуществляет аккредитацию международных наблюдателей, 
иностранных и местных средств массовой информации;

24) координирует деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения 
выборов и референдумов;

25) информирует избирателей, участников референдума о ходе 
избирательной кампании, кампании референдума, избирательного 
законодательства и деятельности избирательных комиссий;

26) определяет результаты референдумов, выборов Президента, 
депутатов Жогорку Кенеша в случаях и порядке, установленных 
избирательным законодательством, и осуществляет официальное 
опубликование их в средствах массовой информации;

27) утверждает решения территориальных избирательных комиссий о 
результатах выборов депутатов местных кенешей, глав исполнительных 
органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных 
избирательным законодательством, и осуществляет официальное 
опубликование их в средствах массовой информации;

28) утверждает решения территориальных избирательных комиссий 
о досрочном прекращении полномочий депутата местного кенеша, о 
передаче вакантного мандата депутата местного кенеша, о выходе из 
зарегистрированного списка кандидатов в депутаты местных кенешей;

29) регистрирует избранного кандидата в Президенты, избранных 
кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша и вручает нагрудный знак и 
удостоверение установленного образца;

30) рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) 
избирательных комиссий и членов избирательных комиссий, проводит 
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проверки и выносит по ним мотивированные решения в сроки, 
установленные избирательным законодательством;

31) осуществляет постоянное взаимодействие с нижестоящими 
избирательными комиссиями по вопросам рассмотрения жалоб, 
соблюдения сроков и порядка рассмотрения жалоб и ведет реестр 
жалоб, который публикуется на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии;

32) вывешивает на своем официальном сайте информацию об 
итогах голосования по мере их поступления;

33) изучает практику подготовки и проведения выборов, 
референдумов и представляет в Жогорку Кенеш предложения по 
совершенствованию избирательного законодательства;

34) регулярно организует независимую оценку уровня доверия 
населения к избирательной системе, результаты которой обязательны 
для публикации в средствах массовой информации. Порядок оценки 
уровня доверия определяется законодательством;

35) разрабатывает обучающие и информационные программы 
и проводит регулярное обучение членов избирательных комиссий, 
резерва, а также проводит обучение для иных участников избирательного 
процесса;

36) избирает и досрочно освобождает от должности председателя 
и двух заместителей председателя Центральной избирательной 
комиссии;

37) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством.

2. Центральная избирательная комиссия вправе:
1) требовать от соответствующих государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий сведения по регистрации и учету граждан 
Кыргызской Республики;

2) налагать административные взыскания в случаях и порядке, 
предусмотренных законом;

3) обратиться в правоохранительные органы с представлением 
о проведении соответствующей проверки и пресечении нарушений 
настоящего конституционного Закона и избирательного 
законодательства;

4) отменить регистрацию кандидата, списка кандидатов, 
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инициативной группы в случаях и порядке, предусмотренных 
избирательным законодательством;

5) отменить решения избирательных комиссий в случае нарушения 
избирательного законодательства;

6) отозвать аккредитацию международных наблюдателей и средств 
массовой информации;

7) привлекать к выполнению работ, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, референдумов, нештатных работников 
(специалистов) по трудовым соглашениям, оплата которых определяется 
сметой расходов Центральной избирательной комиссии;

8) вести международное сотрудничество.
3. Центральная избирательная комиссия за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих полномочий несет ответственность в 
соответствии с законодательством.

Статья 5. Организация деятельности Центральной 
избирательной комиссии

1. Деятельность Центральной избирательной комиссии осуществляется 
коллегиально, гласно и открыто, на основе свободного обсуждения и 
решения вопросов, входящих в ее полномочия.

2. Центральная избирательная комиссия правомочна приступить 
к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от 
установленного числа членов Центральной избирательной комиссии.

3. Вопросы внутренней организации деятельности Центральной 
избирательной комиссии определяются регламентом Центральной 
избирательной комиссии.

Статья 6. Первое заседание и порядок избрания председателя, 
заместителей председателя Центральной избирательной комиссии

1. Члены Центральной избирательной комиссии собираются на 
свое первое заседание не позднее пяти календарных дней после их 
избрания.

2. Первое заседание Центральной избирательной комиссии является 
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 
установленного состава Центральной избирательной комиссии, и 
ведется старейшим по возрасту членом.

3. На первом заседании Центральной избирательной комиссии:
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1) председательствующий представляет членов Центральной 
избирательной комиссии;

2) избирается счетная комиссия в составе трех членов 
Центральной избирательной комиссии большинством голосов от числа 
присутствующих членов открытым голосованием;

3) проводятся выборы председателя Центральной избирательной 
комиссии и двух его заместителей.

4. Кандидаты на должность председателя выдвигаются членами 
Центральной избирательной комиссии. Член Центральной 
избирательной комиссии, выдвинутый на должность председателя 
Центральной избирательной комиссии, должен иметь высшее 
юридическое образование или опыт участия на выборах в качестве 
кандидата либо члена избирательной комиссии.

5. Кандидат, набравший более половины количества голосов 
членов Центральной избирательной комиссии, принявших участие 
в голосовании, считается избранным председателем Центральной 
избирательной комиссии.

6. В случае если ни один из кандидатов в первом туре не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования 
по одной кандидатуре, получившей наибольшее число голосов.

7. Если во втором туре кандидат не набрал более половины голосов 
от общего числа членов Центральной избирательной комиссии, 
проводятся новые выборы с выдвижением новых кандидатур.

8. В случае если в первом туре кандидаты набрали равное число 
голосов, проводятся новые выборы.

9. Избрание председателя Центральной избирательной комиссии 
не может быть перенесено на следующее заседание Центральной 
избирательной комиссии.

10. По решению Центральной избирательной комиссии может быть 
объявлен перерыв в первом заседании продолжительностью не более 
10 часов.

11. Кандидат на должность заместителя председателя Центральной 
избирательной комиссии выдвигается членами Центральной 
избирательной комиссии и избирается в порядке, предусмотренном 
для избрания председателя Центральной избирательной комиссии. 
Кандидат на должность заместителя должен иметь высшее юридическое 
образование или опыт участия на выборах в качестве кандидата либо 
члена избирательных комиссий.
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12. Избрание председателя Центральной избирательной комиссии, 
двух его заместителей оформляется постановлением Центральной 
избирательной комиссии.

13. Должности председателя и заместителя председателя 
Центральной избирательной комиссии являются специальной 
государственной должностью Кыргызской Республики. Председатель 
и заместители председателя Центральной избирательной комиссии 
осуществляют свои полномочия на постоянной основе.

14. В случае досрочного прекращения полномочий председателя, 
заместителя председателя Центральной избирательной комиссии 
замещение вакантного места осуществляется согласно порядку их 
избрания.

15. Организационное обеспечение первого заседания, выборов 
председателя Центральной избирательной комиссии и двух его 
заместителей возлагается на аппарат Центральной избирательной 
комиссии.

Статья 7. Заседания Центральной избирательной комиссии
1. Заседание Центральной избирательной комиссии (далее - 

заседание) созывается председателем, а также по требованию не 
менее одной трети членов Центральной избирательной комиссии.

2. В период подготовки и проведения выборов, референдумов 
заседания проводятся не реже одного раза в неделю.

3. Заседание является правомочным, если в нем приняло участие 
большинство членов от установленного состава Центральной 
избирательной комиссии. Заседание протоколируется.

4. Заседания проводятся по месту постоянного пребывания 
Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная 
комиссия вправе принимать решение о проведении выездного заседания.

5. На заседании вправе присутствовать представители 
государственных органов, органов местного самоуправления, кандидата, 
политической партии, некоммерческих организаций, средств массовой 
информации, кандидаты, члены инициативной группы, наблюдатели, 
международные наблюдатели.

6. На заседании при рассмотрении предложений, заявлений и жалоб 
вправе присутствовать заинтересованные стороны, их представители.
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Статья 8. Порядок принятия решений Центральной 
избирательной комиссии

1. Решения Центральной избирательной комиссии принимаются 
составом Центральной избирательной комиссии в определяемом 
настоящим конституционным Законом порядке.

2. Решения Центральной избирательной комиссии по вопросам 
принятия регламента Центральной избирательной комиссии, 
финансового обеспечения подготовки и проведения выборов, 
референдумов, о регистрации кандидатов, списка кандидатов, 
инициативной группы, об отмене регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, инициативной группы, об отказе в регистрации 
кандидатов, списка кандидатов, инициативной группы, о результатах 
выборов, референдумов, о признании выборов или референдумов 
несостоявшимися или недействительными, проведении повторного 
голосования или повторных выборов, об отмене решения нижестоящей 
избирательной комиссии, о расформировании нижестоящих 
избирательных комиссий, досрочном освобождении от должности 
председателя, заместителей председателя Центральной избирательной 
комиссии принимаются на заседании двумя третями голосов от 
установленного числа членов Центральной избирательной комиссии.

3. Решения Центральной избирательной комиссии по иным вопросам 
принимаются большинством голосов от установленного числа членов 
Центральной избирательной комиссии. Результаты голосования по всем 
вопросам, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол 
заседания.

4. Центральная избирательная комиссия по требованию любого ее 
члена обязана проводить голосование по любым вопросам, входящим 
в ее компетенцию и рассматриваемым ею на заседании в соответствии 
с утвержденной повесткой дня.

5. Протоколы Центральной избирательной комиссии о результатах 
выборов, референдумов подписываются всеми членами Центральной 
избирательной комиссии, присутствовавшими на заседании.

6. Член Центральной избирательной комиссии голосует по 
рассматриваемым вопросам, исключительно присутствуя на 
заседании Центральной избирательной комиссии. Член Центральной 
избирательной комиссии, присутствующий на заседании, не вправе 
воздержаться от голосования.
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7. Член Центральной избирательной комиссии, имеющий особое 
мнение, по решению, принятому Центральной избирательной комиссией, 
вправе в письменной форме выразить особое мнение, которое должно 
быть рассмотрено Центральной избирательной комиссией, отражено в 
протоколе и приложено к нему.

Особое мнение члена Центральной избирательной комиссии, 
оформленное в письменной форме, в случае если он проголосовал 
против решения, принятого Центральной избирательной комиссией, 
подлежит опубликованию вместе с решением Центральной 
избирательной комиссии.

8. Решения Центральной избирательной комиссии оформляются как 
решения или постановления Центральной избирательной комиссии и 
подписываются председателем комиссии или лицом его замещающим.

9. Решения Центральной избирательной комиссии вступают в силу 
со дня их принятия. Решения Центральной избирательной комиссии в 
течение 24 часов опубликовываются и размещаются на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии.

10. Постановления Центральной избирательной комиссии вступают 
в силу со дня официального опубликования.

11. О принятом на заседании решении Центральная избирательная 
комиссия информирует заявителя или представителей заинтересованных 
сторон в сроки и порядке, установленные законодательством, выдает 
им по их просьбе заверенную копию решения.

12. Решения Центральной избирательной комиссии, принятые 
в пределах ее полномочий, обязательны для должностных лиц 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий, 
политических партий, некоммерческих организаций, кандидатов, членов 
инициативной группы, избирателей, участников референдума, а также 
нижестоящих избирательных комиссий.

13. Решения Центральной избирательной комиссии, противоречащие 
Конституции, законодательству либо принятые с превышением 
установленных полномочий, подлежат отмене Центральной 
избирательной комиссией либо в судебном порядке.
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Статья 9. Статус и основные гарантии деятельности члена 
Центральной избирательной комиссии

1. Членом Центральной избирательной комиссии может быть 
гражданин Кыргызской Республики, достигший возраста 25 лет, 
обладающий активным избирательным правом, имеющий высшее 
образование, за исключением лиц, перечисленных в частях 3 и 4 
настоящей статьи.

2. Члену Центральной избирательной комиссии Торага Жогорку 
Кенеша выдает удостоверение установленного образца.

3. Членом Центральной избирательной комиссии не может быть:
1) депутат Жогорку Кенеша, депутат местного кенеша;
2) должностное лицо государственного органа и органа местного 

самоуправления;
3) судья, военнослужащий, работник правоохранительного и 

фискального органа;
4) кандидат, представитель кандидата, политической партии;
5) член другой нижестоящей избирательной комиссии;
6) лицо, чья судимость не снята или не погашена в установленном 

законом порядке;
7) лицо, имеющее гражданство иного государства.
4. В состав Центральной избирательной комиссии не могут быть 

избраны супруг(а) и близкие родственники.
5. Член Центральной избирательной комиссии освобождается от 

обязанностей Жогорку Кенешем до истечения срока полномочий в 
случаях:

1) подачи письменного заявления о сложении своих полномочий;
2) выхода из гражданства или утраты гражданства Кыргызской 

Республики, а также приобретения гражданства иного государства либо 
получения вида на жительство, подтверждающего право постоянного 
проживания гражданина на территории иностранного государства;

3) выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской 
Республики;

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении него;

5) признания решением суда, вступившим в законную силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
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отсутствующим или умершим;
6) смерти - по представлению Центральной избирательной комиссии;
7) систематического невыполнения обязанностей и поручений - по 

представлению Центральной избирательной комиссии.
6. Член Центральной избирательной комиссии считается 

освобожденным от обязанностей члена Центральной избирательной 
комиссии без решения Жогорку Кенеша в случаях регистрации 
его кандидатом на должность Президента, кандидатом в депутаты 
Жогорку Кенеша, в депутаты местных кенешей, на должность 
главы исполнительного органа местного самоуправления или их 
представителем. В указанных случаях член Центральной избирательной 
комиссии обязан сложить свои полномочия в десятидневный срок.

7. Член Центральной избирательной комиссии на период 
осуществления полномочий обязан приостановить свою деятельность 
в политической партии.

8. Члены Центральной избирательной комиссии, за исключением 
председателя и заместителей председателя, осуществляют свои 
полномочия без отрыва от своей основной работы.

9. Член Центральной избирательной комиссии в период выполнения 
своих полномочий не может быть переведен на другую работу без его 
согласия или уволен по инициативе администрации (работодателя).

10. Члену Центральной избирательной комиссии гарантируется 
возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий 
члена Центральной избирательной комиссии, а также выплачивается 
вознаграждение за счет средств, предусмотренных республиканским 
бюджетом на соответствующий год.

11. Члену Центральной избирательной комиссии создаются условия 
для работы в комиссии, предоставляются помещения, транспорт и 
средства связи на время работы в комиссии.

12. Члену Центральной избирательной комиссии, временно 
освобожденному на период подготовки и проведения выборов, 
референдумов от основной работы, предоставляется установленный 
размер оплаты труда из средств республиканского бюджета, 
предусмотренных на подготовку и проведение выборов, референдумов.

13. Медицинское и бытовое обслуживание члена Центральной 
избирательной комиссии устанавливается на уровне обслуживания 
членов Кабинета Министров Кыргызской Республики.
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14. Член Центральной избирательной комиссии не может 
преследоваться за свое мнение, предложение по тому или иному 
вопросу. Воздействие на члена Центральной избирательной комиссии 
с целью воспрепятствования исполнению им своих полномочий 
и служебных обязанностей либо принятия решения в чью-либо 
пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно клевета, 
распространение искаженной информации о выполнении им полномочий 
и служебных обязанностей влекут ответственность, установленную 
законодательством.

15. Уголовное дело в отношении члена Центральной избирательной 
комиссии может быть возбуждено только Генеральным прокурором 
Кыргызской Республики.

Статья 10. Полномочия члена Центральной избирательной 
комиссии

1. Член Центральной избирательной комиссии:
1) вносит предложения по повестке дня заседания Центральной 

избирательной комиссии, предложения, замечания и поправки по 
существу обсуждаемых вопросов, дает справки, участвует в прениях по 
всем рассматриваемым вопросам;

2) вправе требовать проведения голосования по любым вопросам, 
входящим в полномочия Центральной избирательной комиссии и 
рассматриваемым на ее заседаниях;

3) вправе иметь особое мнение в случае несогласия с решением, 
принятым на заседании Центральной избирательной комиссии, и 
требовать его рассмотрения;

4) ведет прием представителей государственных органов и органов 
местного самоуправления, политических партий, некоммерческих 
организаций, средств массовой информации и граждан;

5) по поручению Центральной избирательной комиссии осуществляет 
контроль за деятельностью нижестоящих избирательных комиссий, 
докладывает Центральной избирательной комиссии о результатах 
проведенных проверок;

6) принимает участие в подготовке нормативных правовых и иных 
актов по вопросам подготовки и проведения выборов, референдумов 
и другим вопросам, отнесенным к полномочиям Центральной 
избирательной комиссии;
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7) знакомится с документами и материалами Центральной 
избирательной комиссии, а также с документами и материалами 
нижестоящих избирательных комиссий, непосредственно связанными 
с выборами, референдумом, получает копии этих документов и 
материалов (за исключением документов и материалов, содержащих 
конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в установленном 
законом порядке);

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством.

2. Член Центральной избирательной комиссии обязан:
1) присутствовать на всех совещаниях и заседаниях Центральной 

избирательной комиссии;
2) заблаговременно информировать председателя Центральной 

избирательной комиссии о невозможности присутствовать на 
заседании Центральной избирательной комиссии по уважительной 
причине (в случае болезни, подтвержденной листом о временной 
нетрудоспособности; пребывания в трудовом или иных отпусках 
согласно Трудовому кодексу; по иным причинам, предусмотренным 
регламентом Центральной избирательной комиссии);

3) проводить обучение членов нижестоящих избирательных 
комиссий;

4) выполнять поручения Центральной избирательной комиссии.

Статья 11. Полномочия председателя и заместителей 
председателя Центральной избирательной комиссии

1. Председатель Центральной избирательной комиссии:
1) представляет Центральную избирательную комиссию в 

государственных органах и органах местного самоуправления, 
некоммерческих и международных организациях;

2) организует деятельность Центральной избирательной комиссии;
3) созывает и председательствует на заседании Центральной 

избирательной комиссии;
4) издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его 

полномочиям;
5) подписывает постановления и иные документы Центральной 

избирательной комиссии;
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6) осуществляет контроль за реализацией решений Центральной 
избирательной комиссии;

7) распределяет обязанности и поручения между заместителями и 
членами Центральной избирательной комиссии;

8) осуществляет общее руководство аппаратом Центральной 
избирательной комиссии;

9) утверждает штатную численность, структуру и смету расходов 
аппарата Центральной избирательной комиссии, нижестоящих 
избирательных комиссий;

10) осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников 
аппарата Центральной избирательной комиссии и нештатных 
работников в соответствии с действующим законодательством;

11) решает вопросы финансового и материально-технического 
обеспечения деятельности избирательных комиссий;

12) информирует членов Центральной избирательной комиссии 
обо всех предложениях, заявлениях и жалобах, поступающих в адрес 
Центральной избирательной комиссии, и организует работу по их 
рассмотрению;

13) ежегодно представляет доклад Жогорку Кенешу;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством.
2. В период отсутствия председателя Центральной избирательной 

комиссии полномочия исполняет его заместитель.

Статья 12. Аппарат Центральной избирательной комиссии
1. Организационно-методическое, информационно-аналитическое, 

материально-техническое обеспечение деятельности Центральной 
избирательной комиссии осуществляет аппарат Центральной 
избирательной комиссии.

2. Руководство аппаратом Центральной избирательной комиссии 
осуществляет руководитель аппарата Центральной избирательной 
комиссии.

3. Центральная избирательная комиссия имеет постоянного 
специального представителя и системного администратора в каждой 
территориальной избирательной комиссии, осуществляющих 
координационное, организационно-методическое и материально-
техническое обеспечение деятельности территориальной 
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избирательной комиссии, а также ведение, обновление и уточнение 
списка избирателей, участников референдума.

4. Специальный представитель и системный администратор 
являются сотрудниками аппарата Центральной избирательной 
комиссии, назначенными на должность председателем Центральной 
избирательной комиссии в соответствующую территориальную 
избирательную комиссию. Положение о деятельности специального 
представителя и системного администратора территориальной 
избирательной комиссии утверждается постановлением Центральной 
избирательной комиссии.

5. Сотрудники аппарата Центральной избирательной комиссии 
являются государственными гражданскими служащими.

6. Организационная структура и штатная численность аппарата 
Центральной избирательной комиссии определяются председателем 
Центральной избирательной комиссии.

7. Права, обязанности и ответственность работников аппарата 
Центральной избирательной комиссии, а также условия прохождения 
государственной гражданской службы определяются законодательством 
Кыргызской Республики и должностными инструкциями, утвержденными 
председателем Центральной избирательной комиссии.

Статья 13. Центр гражданского образования и избирательных 
технологий

1. Центральная избирательная комиссия учреждает Центр 
гражданского образования и избирательных технологий (далее - Центр) 
с целью организации, координации и обеспечения работ в области 
повышения правовой культуры граждан, избирателей (участников 
референдума), обучения членов избирательных комиссий и других 
участников избирательного процесса.

2. Основными задачами Центра являются:
1) правовое просвещение граждан, избирателей (участников 

референдума), представителей политических партий, общественных 
объединений, кандидатов в выборный орган, их доверенных лиц, 
наблюдателей, представителей средств массовой информации и других 
лиц;

2) организация обучения граждан, членов избирательных комиссий 
всех уровней, наблюдателей и других участников избирательного 
процесса;



21

3) мониторинг и совершенствование избирательных технологий в 
Кыргызской Республике с учетом планов Центральной избирательной 
комиссии.

3. Деятельность Центра ориентирована на все социальные слои и 
возрастные группы населения Кыргызской Республики.

4. Устав Центра утверждается Центральной избирательной 
комиссией.

5. Центр финансируется из средств республиканского бюджета и других 
источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Статья 14. Финансовое обеспечение деятельности Центральной 
избирательной комиссии

1. Финансирование Центральной избирательной комиссии 
предусматривается отдельной строкой в республиканском бюджете на 
очередной финансовый год.

2. Ассигнования на подготовку и проведение очередных выборов, 
референдумов предусматриваются отельной строкой в республиканском 
бюджете на очередной финансовый год.

3. Расходы Центральной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов, референдумов производятся за счет средств 
республиканского бюджета. Средства на проведение выборов, 
референдумов перечисляются Центральным казначейством 
Министерства экономики и финансов на счет Центральной 
избирательной комиссии не позднее десяти календарных дней со дня 
назначения даты выборов, референдумов.

4. Запрещается финансирование выборов, референдумов 
иностранными государствами, иностранными государственными 
органами, учреждениями и предприятиями, другими иностранными 
юридическими лицами, их филиалами и представительствами, 
иностранными гражданами, международными организациями, 
зарегистрированными в Кыргызской Республике, юридическими 
лицами, участниками которых являются иностранные юридические 
лица и граждане, за исключением финансирования программ 
совершенствования избирательного законодательства, научно-
исследовательских программ, информационных, образовательных по 
повышению правовой культуры избирателей, участников референдумов, 
а также технической подготовки выборов, референдумов.
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5. Финансовое обеспечение мероприятий государственных 
программ, связанных с развитием избирательной системы, в том 
числе внедрением новых избирательных технологий, средств 
автоматизации, правовым обучением избирателей, участников 
референдума и сотрудников аппарата Центральной избирательной 
комиссии, членов избирательных комиссий, резерва, производится за 
счет средств, выделяемых из республиканского бюджета, специального 
фонда Центральной избирательной комиссии и других источников 
финансирования, не запрещенных законодательством.

6. За счет средств республиканского бюджета финансируются 
следующие расходы Центральной избирательной комиссии:

1) оплата труда и вознаграждение членов избирательных комиссий, 
сотрудников аппарата Центральной избирательной комиссии, а 
также выплаты гражданам, привлекаемым к работе в избирательных 
комиссиях по трудовому соглашению;

2) изготовление печатной продукции и осуществление издательской 
деятельности (бюллетень Центральной избирательной комиссии);

3) приобретение, доставка и установка оборудования (в том числе 
технологического), других материальных ценностей, необходимых для 
обеспечения выборов, референдумов и полномочий избирательных 
комиссий;

4) обеспечение связи с избирательными комиссиями (телефонной, 
факсимильной, почтовой, электронной), транспортные расходы, 
связанные с подготовкой и проведением выборов, референдумов;

5) доставка, хранение избирательных документов, подготовка их к 
передаче в архив или на уничтожение;

6) публикация списков избирательных участков, избирательных 
округов с указанием их границ, адресов, состава территориальных и 
участковых избирательных комиссий;

7) публикация списков избирателей, участников референдумов и 
извещений о включении их в единую систему ведения учета избирателей;

8) создание, развитие и ведение единой системы ведения учета 
избирателей, участников референдумов;

9) командировки и возмещение расходов по проезду членам 
избирательных комиссий с целью обеспечения мероприятий по 
организации и проведению выборов, референдумов;

10) предоставление бесплатного эфирного времени, бесплатной 
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печатной площади кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
списки кандидатов;

11) публикация в средствах массовой информации сообщений 
избирательных комиссий;

12) проведение непрерывного и систематического обучения 
сотрудников аппарата Центральной избирательной комиссии, членов 
избирательных комиссий и резерва;

13) на выплату суточных в день, предшествующий дню выборов 
(референдумов), а также в день выборов (референдумов) членам 
избирательной комиссии в размере, установленном законодательством 
Кыргызской Республики;

14) на организацию питания в день, предшествующий дню выборов 
(референдумов), а также в день выборов (референдумов) членам 
избирательной комиссии, привлеченным гражданам в размере суточных 
на одного человека;

15) другие расходы, связанные с проведением выборов, 
референдумов, а также обеспечением полномочий и деятельности 
Центральной избирательной комиссии.

7. Центральная избирательная комиссия расходует денежные 
средства на подготовку и проведение выборов, референдумов в 
пределах выделенных средств, в соответствии с утвержденной сметой 
расходов. Центральная избирательная комиссия может оплачивать 
расходы нижестоящих избирательных комиссий в централизованном 
порядке.

8. Финансовый отчет Центральной избирательной комиссии о 
расходовании средств республиканского бюджета на подготовку и 
проведение выборов, референдумов опубликовывается в официальных 
источниках опубликования, бюллетене и на официальном сайте 
Центральной избирательной комиссии не позднее чем через три месяца 
со дня опубликования результатов выборов, референдумов.

9. Председатель Центральной избирательной комиссии 
распоряжается денежными средствами и несет ответственность 
за соответствие финансовых документов решениям Центральной 
избирательной комиссии по финансовым вопросам и представление 
финансовых отчетов в порядке и сроки, установленные настоящим 
конституционным Законом.
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Статья 15. Вступление в силу настоящего конституционного 
Закона

1. Настоящий конституционный Закон вступает в силу со дня 
официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего конституционного Закона 
признать утратившими силу:

- главы 2-4 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных 
комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской 
Республики» от 30 июня 2011 года № 62 (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 2011 г., № 6, ст.557);

- пункты 1-3 статьи 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении 
дополнений и изменений в Закон Кыргызской Республики «Об 
избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 
Кыргызской Республики» от 26 июня 2015 года № 139 (Ведомости 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 6, ст.628);

- пункты 2-4 статьи 1 Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об избирательных 
комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской 
Республики» от 5 ноября 2019 года № 121 (Ведомости Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, 2019 г., № 11, ст.625).
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 
референдумов Кыргызской Республики

г.Бишкек, от 30 июня 2011 года №62

(В редакции Законов КР от 19 февраля 2013 года №23, 13 марта 
2014 года №40, 17 февраля 2015 года №34, 26 июня 2015 года 
№139, 20 февраля 2017 года №26, 5 ноября 2019 года №121, 

конституционного Закона КР от 26 июня 2021 года №79)

Глава 1 
Общие положения

Статья 1. Система избирательных комиссий
Единую систему избирательных комиссий Кыргызской Республики 

образуют:
1) Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 

(далее - Центральная избирательная комиссия);
2) территориальные избирательные комиссии по выборам и 

проведению референдумов: районные и городские избирательные 
комиссии (далее - территориальные избирательные комиссии) - по 
решению Центральной избирательной комиссии;

3) участковые избирательные комиссии по выборам и проведению 
референдумов (далее - участковые избирательные комиссии).

Статья 2. Правовая основа деятельности избирательных 
комиссий

Избирательные комиссии в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Кыргызской Республики (далее - Конституция), 
конституционным Законом Кыргызской Республики «О выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики», конституционным Законом Кыргызской 
Республики «О референдуме Кыргызской Республики», Законом 
Кыргызской Республики «О выборах в органы местного самоуправления», 
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики.
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Статья 3. Принципы и основные гарантии деятельности 
избирательных комиссий

1. Избирательные комиссии осуществляют свою деятельность на 
принципах:

1) законности;
2) гласности;
3) открытости;
4) независимости;
5) коллегиальности;
6) справедливости;
7) беспристрастности.
2. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со 

стороны государственных органов, органов местного самоуправления, 
некоммерческих организаций, в том числе политических партий, иных 
юридических и физических лиц не допускается.

3. Государственные органы и органы местного самоуправления, а также 
их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям 
содействие в реализации их полномочий: предоставлять необходимое 
оборудование, транспортные средства, телефонизированные 
помещения, в том числе помещения для хранения технологического 
оборудования (стенды, ящики, кабины для голосования и др.), 
избирательных документов до их передачи в вышестоящую 
избирательную комиссию либо архив, а также обеспечивать их охрану; 
предоставлять необходимые сведения и материалы, давать ответы 
на обращения избирательных комиссий, связанные с подготовкой 
и проведением выборов, референдумов, безотлагательно, при 
необходимости в дополнительном изучении соответствующего вопроса 
или проверки - в трехдневный срок, а в день голосования или в день, 
следующий за днем голосования, - немедленно.

4. Политические партии и иные некоммерческие организации, другие 
юридические лица обязаны предоставлять избирательным комиссиям 
необходимые сведения и материалы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов, референдумов, в течение двух рабочих дней в 
ходе подготовки выборов, референдумов, а в день голосования или в 
день, следующий за днем голосования, - немедленно.
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5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
требований, а равно нарушения сроков, установленных настоящей 
статьей, должностные лица государственных органов и органов 
местного самоуправления, политических партий, иных некоммерческих 
организаций и других юридических лиц несут ответственность в 
соответствии с законом.

(В редакции Закона КР от 5 ноября 2019 года № 121)

Глава 2 
Центральная избирательная комиссия

(Глава утратила силу 
в соответствии с конституционным Законом КР от 26 июня 2021 

года №79)

Глава 3 
Члены центральной избирательной комиссии

(Глава утратила силу 
в соответствии с конституционным Законом КР от 26 июня 2021 

года №79)

Глава 4 
Решения центральной избирательной комиссии

(Глава утратила силу 
в соответствии с конституционным Законом КР от 26 июня 2021 

года №79)

Глава 5 
Территориальные и участковые избирательные комиссии

Статья 19. Территориальные и участковые избирательные 
комиссии и порядок их формирования

1. Территориальная, участковая избирательная комиссия 
формируется сроком на пять лет в составе одной второй представителей 
от политических партий и одной второй - от представителей 
представительных органов местного самоуправления.
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2. В составе территориальной, участковой избирательной комиссии 
может быть не более одного представителя от каждой политической 
партии.

3. В случае если срок полномочий территориальной, участковой 
избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании по 
выборам Президента и депутатов Жогорку Кенеша, депутатов местных 
кенешей, глав исполнительных органов местного самоуправления, 
кампании референдума, срок ее полномочий продлевается до 
окончания данной избирательной кампании, кампании референдума.

4. Территориальная избирательная комиссия формируется 
Центральной избирательной комиссией в составе не менее одиннадцати 
членов из представителей политических партий и лиц, состоящих в 
резерве соответствующей территориальной избирательной комиссии с 
учетом требований частей 1 и 2 настоящей статьи.

5. Участковая избирательная комиссия формируется территориальной 
избирательной комиссией в составе не менее семи членов из 
представителей политических партий и резерва соответствующей 
участковой избирательной комиссии с учетом требований частей 1 и 2 
настоящей статьи.

6. Вышестоящая избирательная комиссия утверждает членов 
избирательной комиссии из числа представленных кандидатур.

7. Резерв территориальной, участковой избирательной комиссии 
формируется сроком на пять лет из числа представителей 
представительных органов местного самоуправления в количестве 
не менее предусмотренного количества членов соответствующей 
избирательной комиссии. Положение о порядке формирования 
и ведения резерва утверждается постановлением Центральной 
избирательной комиссии.

8. В случае если от политической партии представлено более 
предусмотренного количества членов территориальной избирательной 
комиссии, то соответствующая вышестоящая избирательная комиссия 
проводит жеребьевку. Представители политической партии, не вошедшие 
в состав соответствующей избирательной комиссии, формируют резерв 
политической партии для замещения вакансий в случае досрочного 
выбытия члена избирательной комиссии от политических партий.

9. Количество членов участковой избирательной комиссии 
определяется Центральной избирательной комиссией, исходя из 
количества избирателей на соответствующем избирательном участке:
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1) от 0 до 500 избирателей - не менее семи членов участковой 
избирательной комиссии;

2) от 501 до 1200 избирателей - не менее девяти членов участковой 
избирательной комиссии;

3) свыше 1201 избирателей - не менее одиннадцати членов 
участковой избирательной комиссии.

Первое заседание избирательной комиссии созывает старейший по 
возрасту член соответствующей избирательной комиссии не позднее 
трех дней после ее формирования.

11. Избрание и досрочное освобождение председателя и секретаря 
избирательной комиссии производятся в порядке, установленном для 
избрания и освобождения председателя Центральной избирательной 
комиссии, предусмотренном в настоящем Законе.

12. Замещение вакантной должности председателя и секретаря 
производится в порядке избрания.

13. Состав, список, границы и адреса территориальных, участковых 
избирательных комиссий публикуются вышестоящей избирательной 
комиссией в официальных средствах массовой информации не 
позднее трех календарных дней со дня их формирования, утверждения 
и размещаются на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии.

14. Срок полномочий территориальной, участковой избирательной 
комиссии начинается со дня ее первого заседания и прекращается со 
дня первого правомочного заседания нового состава территориальной, 
участковой избирательной комиссии.

15. При выбытии члена территориальной, участковой избирательной 
комиссии из ее состава замещение производится не позднее десяти 
дней после его выхода с учетом требований частей 1 и 2 настоящей 
статьи из резерва и резерва из представителей политических партий 
согласно очередности проведенной жеребьевки при формировании 
соответствующей избирательной комиссии.

16. В случае непредставления политическими партиями необходимого 
количества представителей в соответствующую избирательную 
комиссию доукомплектование избирательной комиссии производится 
из резерва соответствующей избирательной комиссии представителями 
представительных органов местного самоуправления.

17. Порядок формирования и деятельность участковых 
избирательных комиссий за пределами Кыргызской Республики 
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определяются Центральной избирательной комиссией.
(В редакции Законов КР от 26 июня 2015 года №139, 5 ноября 

2019 года №121)

Статья 20. Полномочия территориальной избирательной 
комиссии

1. Территориальная избирательная комиссия:
1) осуществляет контроль за исполнением положений настоящего 

Закона и избирательного законодательства, а также обеспечивает их 
единообразное применение на соответствующей территории;

2) организует подготовку и проведение выборов, референдумов на 
соответствующей территории;

3) вносит предложения для рассмотрения и утверждения 
Центральной избирательной комиссией схем и границ избирательных 
участков и округов;

4) формирует и утверждает состав участковых избирательных 
комиссий и публикует места их расположения в средствах массовой 
информации;

5) информирует население об адресах и номерах телефонов 
участковых избирательных комиссий;

6) организует деятельность участковых избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов, референдумов на соответствующей 
территории и заслушивает сообщения участковых избирательных 
комиссий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов, референдумов;

7) оказывает правовую, организационно-методическую и 
материально-техническую помощь участковым избирательным 
комиссиям;

8) контролирует обеспечение участковых избирательных комиссий 
помещениями, транспортом, связью, рассматривает иные вопросы 
материально-технического обеспечения выборов, референдумов;

9) формирует, ведет, обновляет и уточняет списки избирателей, 
участников референдума;

10) осуществляет контроль за представлением списков избирателей, 
участников референдума для всеобщего ознакомления и обозрения;

11) распоряжается государственными денежными средствами, 
выделенными на подготовку и проведение выборов, референдумов, 
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распределяет их между участковыми избирательными комиссиями и 
обеспечивает контроль за целевым использованием этих средств;

12) обеспечивает соблюдение равных правовых условий для всех 
кандидатов и политических партий;

13) регистрирует кандидатов в депутаты местных кенешей, глав 
исполнительных органов местного самоуправления, списки кандидатов, 
их представителей и выдает им удостоверения установленного образца;

14) организует доставку избирательных и иных документов 
участковым избирательным комиссиям;

15) признает итоги голосования на отдельных избирательных 
участках недействительными в случаях и порядке, установленных 
избирательным законодательством;

16) устанавливает итоги голосования и определяет результаты 
выборов глав исполнительных органов местного самоуправления, 
депутатов местных кенешей соответствующей территории в случаях и 
порядке, определенных законом, регулирующим порядок проведения 
выборов в органы местного самоуправления;

17) устанавливает итоги голосования выборов Президента, депутатов 
Жогорку Кенеша, референдумов;

18) передает протоколы об итогах голосования и о результатах 
соответствующих выборов в Центральную избирательную комиссию;

19) регистрирует избранных кандидатов в депутаты местных 
кенешей, глав исполнительных органов местного самоуправления и 
выдает им удостоверения установленного образца;

19-1) досрочно прекращает полномочия депутата местного кенеша 
в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики;

20) рассматривает жалобы и заявления на решения и действия 
(бездействие) участковых избирательных комиссий, принимает по ним 
решения;

21) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, референдумов, в архив или Центральную 
избирательную комиссию;

22) предоставляет финансовый отчет о поступлении и расходовании 
бюджетных средств на подготовку и проведение выборов, референдумов;

23) при необходимости привлекает к выполнению работ, связанных 
с подготовкой и проведением выборов, референдумов, нештатных 
работников по трудовым соглашениям;



35

24) проводит обучение членов участковых избирательных комиссий 
и резерва;

25) осуществляет и иные полномочия в соответствии с настоящим 
Законом и избирательным законодательством.

2. Территориальная избирательная комиссия за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих полномочий несет ответственность в 
соответствии с законодательством.

(В редакции Законов КР от 17 февраля 2015 года №34,  
20 февраля 2017 года №26) 

Статья 21. Полномочия участковых избирательных комиссий
1. Участковая избирательная комиссия:
1) информирует население об адресе и номере телефона 

соответствующей участковой избирательной комиссии, о времени 
ее работы, дне и месте голосования, а также о включении в список 
избирателя, участника референдума;

2) обеспечивает доступ избирателей и участников референдума к 
спискам избирателей, участников референдума для ознакомления и 
уточнения;

3) принимает и рассматривает заявления об ошибках и неточностях 
в списках избирателей, участников референдума, решает вопрос о 
внесении в них соответствующих изменений;

4) принимает заявления от избирателей по голосованию по 
избирательному адресу;

5) уточняет список избирателей, участников референдума на 
соответствующей территории;

6) контролирует соблюдение на территории избирательного участка 
правил размещения агитационных материалов;

7) организует на избирательном участке голосование в день выборов, 
референдума;

8) производит подсчет голосов и устанавливает итоги голосования 
по избирательному участку;

9) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, референдумов, в вышестоящую избирательную 
комиссию или архив;

10) рассматривает заявления и жалобы на нарушения избирательного 
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законодательства в пределах своей компетенции и принимает по ним 
решения;

10-1) ведет учет поступивших жалоб и направляет в Центральную 
избирательную комиссию для включения в соответствующий реестр;

11) при необходимости привлекает к выполнению работ, связанных 
с подготовкой и проведением выборов, референдумов, внештатных 
работников по трудовым соглашениям;

12) обеспечивает сохранность материальных ценностей и имущества;
13) предоставляет финансовый отчет о поступлении и расходовании 

бюджетных средств на подготовку и проведение выборов, референдумов;
14) осуществляет и иные полномочия в соответствии с настоящим 

Законом и избирательным законодательством.
2. Участковая избирательная комиссия за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих полномочий несет ответственность в 
соответствии с законодательством.

(В редакции Закона КР от 5 ноября 2019 года №121)

Статья 22. Статус члена территориальной, участковой 
избирательной комиссии

1. Членом территориальной, участковой избирательной комиссии не 
может быть:

1) депутат Жогорку Кенеша, депутат местного кенеша;
2) должностное лицо государственных органов и органов местного 

самоуправления;
3) судья, работник правоохранительного и фискального органа, 

военнослужащий;
4) кандидат, представитель кандидата и политической партии;
5) лицо, имеющее гражданство иного государства;
6) лицо, чья судимость не снята или не погашена в установленном 

законом порядке;
7) член другой избирательной комиссии;
8) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 13 марта 2014 

года №40)
9) лицо, досрочно освобожденное от обязанностей члена 

избирательной комиссии по отрицательным основаниям.
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2. В состав одной территориальной, участковой избирательной 
комиссии не могут быть избраны супруг(а) и близкие родственники.

3. Член территориальной, участковой избирательной комиссии 
работает без отрыва от основной работы.

4. Член территориальной, участковой избирательной комиссии на 
период подготовки и проведения выборов, референдумов временно 
освобождается от исполнения обязанностей по основной работе.

5. На период проведения выборов и референдумов членам 
территориальных и участковых избирательных комиссий выплачивается 
вознаграждение за счет средств, выделенных на проведение выборов и 
референдумов, в размере, установленном Правительством Кыргызской 
Республики.

Члену территориальной, участковой избирательной комиссии, 
освобожденному на период подготовки и проведения выборов от 
основной работы, сохраняется средний заработок по месту основной 
работы.

6. Председателю и секретарю территориальной избирательной 
комиссии выплачивается вознаграждение в размере, установленном 
Правительством Кыргызской Республики.

Председателю и секретарю участковой избирательной комиссии 
на период проведения выборов и референдумов выплачивается 
вознаграждение за счет средств, выделенных на проведение выборов и 
референдумов, в размере, установленном Правительством Кыргызской 
Республики.

7. Член территориальной, участковой избирательной комиссии 
не может преследоваться за свое мнение, предложение по тому или 
иному вопросу. Воздействие на члена территориальной, участковой 
избирательной комиссии с целью воспрепятствования исполнению им 
своих полномочий и служебных обязанностей либо принятия решения 
в чью-либо пользу, насильственные действия, оскорбления, а равно 
клевета, распространение искаженной информации о выполнении 
им полномочий и служебных обязанностей влекут ответственность, 
установленную законом.

8. Член территориальной, участковой избирательной комиссии в 
период проведения выборов, референдумов и в течение 6 месяцев 
после окончания выборов, референдумов не может быть уволен с 
работы по инициативе администрации (работодателя) или без его 
согласия переведен на другую работу.
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9. Член территориальной, участковой избирательной комиссии:
1) заблаговременно извещается о заседаниях;
2) вносит предложения по вопросам, входящим в полномочия 

соответствующей избирательной комиссии;
3) вправе требовать проведения голосования по любым вопросам, 

входящим в полномочия территориальной, участковой избирательной 
комиссии и рассматриваемым на ее заседаниях;

4) вправе знакомиться с документами и материалами 
соответствующей и нижестоящих избирательных комиссий, и получать 
их копии (за исключением списков избирателей, избирательных 
бюллетеней) и требовать заверения этих копий;

5) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной 
комиссии в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию;

6) вправе проверять соответствие предъявленного документа 
личности избирателя, участника референдума и правильность 
получения бюллетеня;

7) не вправе воздерживаться от голосования на заседании.
10. Член территориальной, участковой избирательной комиссии 

освобождается от обязанностей до истечения срока полномочий по 
решению вышестоящей избирательной комиссии в случаях:

1) подачи заявления о сложении своих полномочий;
2) выезда на постоянное место жительства за пределы Кыргызской 

Республики;
3) выхода из гражданства или утраты гражданства Кыргызской 

Республики, а также приобретения гражданства иного государства либо 
получения вида на жительство, подтверждающего право постоянного 
проживания гражданина на территории иностранного государства;

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении него;

5) вступления в законную силу решения суда о признании его 
недееспособным, ограниченно дееспособным, умершим и объявлении 
его безвестно отсутствующим;

6) смерти - по представлению соответствующей избирательной 
комиссии;

7) появления оснований, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи;
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8) признания на основании представления соответствующей 
избирательной комиссии решением вышестоящей избирательной 
комиссии, утвердившей члена избирательной комиссии, систематически 
не выполняющим свои обязанности и поручения;

9) расформирования территориальной, участковой избирательной 
комиссии;

10) систематического невыполнения обязанностей и поручений - 
по представлению соответствующей территориальной, участковой 
избирательной комиссии.

11. В случае досрочного прекращения полномочий членов 
соответствующей избирательной комиссии замещение вакансии 
осуществляется в порядке избрания с соблюдением требований 
настоящего Закона.

(В редакции Законов КР от 19 февраля 2013 года №23, 13 марта 
2014 года №40, 20 февраля 2017 года №26, 5 ноября 2019 года №121)

Статья 23. Организация деятельности территориальной и 
участковой избирательной комиссии

1. Деятельность территориальной, участковой избирательной 
комиссии осуществляется на основе коллегиальности, гласности и 
открытости.

2. Территориальная, участковая избирательная комиссия правомочна 
приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две 
трети от установленного числа ее членов.

3. Вопросы организации деятельности территориальных, участковых 
избирательных комиссий определяются настоящим Законом и 
избирательным законодательством.

Члены территориальных, участковых избирательных комиссий 
проходят ежегодное обучение и повышение квалификации. Порядок, 
программа обучения и повышения квалификации определяются 
Центральной избирательной комиссией.

4. Первое заседание соответствующей избирательной комиссии 
является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 
установленного состава соответствующей избирательной комиссии. 
Первое заседание открывает и ведет старейший член соответствующей 
избирательной комиссии.
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5. На первом заседании соответствующей избирательной комиссии:
1) старейший по возрасту представляет членов избирательной 

комиссии;
2) избирается счетная комиссия в составе трех членов 

соответствующей избирательной комиссии большинством голосов от 
числа присутствующих членов открытым голосованием;

3) проводятся выборы председателя и секретаря избирательной 
комиссии.

6. Заседания территориальной, участковой избирательной комиссии 
(далее - заседание) созываются председателем, а также по требованию 
не менее одной трети от установленного числа членов соответствующей 
избирательной комиссии. В период подготовки и проведения выборов, 
референдумов заседания проводятся не реже одного раза в неделю.

7. Заседание правомочно при участии большинства от установленного 
числа членов соответствующей избирательной комиссии. Заседания 
протоколируются.

8. Решения территориальной избирательной комиссии по вопросам 
финансового обеспечения подготовки и проведения выборов, 
референдумов, об отмене регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
об итогах голосования или о результатах выборов, признании выборов 
несостоявшимися или недействительными, проведении повторного 
голосования, переголосования или повторных выборов, об отмене 
решения участковой избирательной комиссии принимаются на 
заседании не менее чем двумя третями от установленного числа членов 
территориальной избирательной комиссии.

9. Решения участковой избирательной комиссии по вопросам 
финансового обеспечения подготовки и проведения выборов, 
референдумов, об итогах голосования на избирательном участке 
принимаются на заседании не менее чем двумя третями от 
установленного числа членов участковой избирательной комиссии.

10. Решения территориальной, участковой избирательной комиссии 
по иным вопросам принимаются на заседании большинством голосов 
от установленного числа членов соответствующей избирательной 
комиссии.

11. Решения территориальной, участковой избирательной комиссии 
подписываются председателем и секретарем избирательной комиссии.

12. Член территориальной, участковой избирательной комиссии, 
не согласный с решением, вправе в письменной форме высказать 
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особое мнение, которое должно быть отражено в протоколе 
заседания, приложено к нему и доведено председателем до сведения 
вышестоящей избирательной комиссии не позднее чем в двухдневный 
срок, а в день голосования и в день, следующий за днем голосования, 
- незамедлительно.

13. Решения территориальной избирательной комиссии о 
регистрации, об отмене регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
а также решения территориальной, участковой избирательных 
комиссий, принятые по результатам рассмотрения жалоб, подлежат 
передаче в Центральную избирательную комиссию в течение 24 часов 
для публикации на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии.

(В редакции Закона КР от 5 ноября 2019 года №121)

Статья 24. Порядок расформирования территориальной, 
участковой избирательной комиссии

1. Территориальная, участковая избирательная комиссия 
расформировывается вышестоящей избирательной комиссией в 
случаях:

1) нарушения избирательной комиссией избирательных прав граждан, 
повлекшего признание вышестоящей избирательной комиссией либо 
судом недействительными итогов голосования на соответствующей 
территории либо результатов выборов, референдумов;

2) неисполнения избирательной комиссией решений суда или 
вышестоящей избирательной комиссии, принятых в соответствии с 
требованиями закона;

3) нарушения требований статьи 19 настоящего Закона.
2. С заявлением о расформировании территориальной, участковой 

избирательной комиссии вправе обратиться в соответствующую 
вышестоящую избирательную комиссию член избирательной 
комиссии, избирательная комиссия, а также кандидат, политическая 
партия. Заявление о расформировании территориальной, участковой 
избирательной комиссии может быть подано не позднее чем за десять 
календарных дней до дня даты голосования либо при проведении 
повторного голосования - в период после установления итогов 
голосования на данном избирательном участке, но не позднее чем за 
семь календарных дней до дня даты повторного голосования.
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3. Заявление о расформировании территориальной, участковой 
избирательной комиссии принимается к рассмотрению немедленно и 
решение по нему выносится не позднее чем через два календарных 
дня со дня подачи заявления.

4. В случае принятия решения о расформировании территориальной, 
участковой избирательной комиссии вышестоящая избирательная 
комиссия формирует территориальную, участковую избирательную 
комиссию в новом составе в соответствии с положениями настоящего 
Закона.

5. Территориальная, участковая избирательная комиссия в новом 
составе должна быть сформирована не позднее чем через три 
календарных дня после вынесения решения о ее расформировании.

6. Расформирование территориальной, участковой избирательной 
комиссии не влечет прекращения полномочий представителя кандидата 
или политической партии.

Глава 6 
Заключительные положения

Статья 25. Финансовое обеспечение деятельности 
избирательных комиссий

1. Финансирование Центральной избирательной комиссии 
предусматривается отдельной строкой в республиканском бюджете на 
очередной финансовый год.

2. Ассигнования на подготовку и проведение очередных 
выборов, референдумов предусматриваются отдельной строкой в 
республиканском бюджете на очередной финансовый год.

3. Расходы избирательных комиссий по подготовке и проведению 
выборов, референдумов производятся за счет средств республиканского 
бюджета. Средства на проведение выборов, референдумов 
перечисляются Центральным казначейством Министерства финансов 
на счет Центральной избирательной комиссии не позднее десяти 
календарных дней со дня назначения даты выборов, референдумов и 
распределяются между нижестоящими избирательными комиссиями.

4. Запрещается финансирование выборов, референдумов 
иностранными государствами, иностранными государственными 
органами, учреждениями и предприятиями, другими иностранными 



43

юридическими лицами, их филиалами и представительствами, 
иностранными гражданами, международными организациями, 
зарегистрированными в Кыргызской Республике, юридическими 
лицами, участниками которых являются иностранные юридические 
лица и граждане, за исключением финансирования программ 
совершенствования избирательного законодательства, научно-
исследовательских программ, информационных, образовательных по 
повышению правовой культуры избирателей, участников референдумов, 
а также технической подготовки выборов, референдумов.

5. Финансовое обеспечение мероприятий государственных 
программ, связанных с развитием избирательной системы, в том 
числе внедрением новых избирательных технологий, средств 
автоматизации, правовым обучением избирателей, участников 
референдума и сотрудников аппарата Центральной избирательной 
комиссии, членов избирательных комиссий, резерва, производится за 
счет средств, выделяемых из республиканского бюджета, специального 
фонда Центральной избирательной комиссии и других источников 
финансирования, не запрещенных законом.

6. За счет средств республиканского бюджета финансируются 
следующие расходы избирательных комиссий:

1) оплата труда и вознаграждение членов избирательных комиссий, 
сотрудников аппарата Центральной избирательной комиссии, а 
также выплаты гражданам, привлекаемым к работе в избирательных 
комиссиях по трудовому соглашению;

2) изготовление печатной продукции и осуществление издательской 
деятельности (бюллетень Центральной избирательной комиссии);

3) приобретение, доставка и установка оборудования (в том числе 
технологического), других материальных ценностей, необходимых для 
обеспечения выборов, референдумов и полномочий избирательных 
комиссий;

4) обеспечение связи с избирательными комиссиями (телефонной, 
факсимильной, почтовой, электронной), транспортные расходы, 
связанные с подготовкой и проведением выборов, референдумов;

5) доставка, хранение избирательных документов, подготовка их к 
передаче в архив или на уничтожение;

6) публикация списков избирательных участков, избирательных 
округов с указанием их границ, адресов, состава территориальных и 
участковых избирательных комиссий;
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7) публикация списков избирателей, участников референдумов и 
извещений о включении их в единую систему ведения учета избирателей;

8) создание, развитие и ведение единой системы ведения учета 
избирателей, участников референдумов;

9) командировки и возмещение расходов по проезду членам 
избирательных комиссий с целью обеспечения мероприятий по 
организации и проведению выборов, референдумов;

10) предоставление бесплатного эфирного времени, бесплатной 
печатной площади кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
списки кандидатов;

11) публикация в средствах массовой информации сообщений 
избирательных комиссий;

12) проведение непрерывного и систематического обучения 
сотрудников аппарата Центральной избирательной комиссии, членов 
избирательных комиссий и резерва;

13) на выплату суточных в день, предшествующий дню выборов 
(референдумов), а также в день выборов (референдумов) членам 
избирательной комиссии в размере, установленном законодательством 
Кыргызской Республики;

14) на организацию питания в день, предшествующий дню выборов 
(референдумов), а также в день выборов (референдумов) членам 
избирательной комиссии, привлеченным гражданам в размере суточных 
на одного человека;

15) другие расходы, связанные с проведением выборов, 
референдумов, а также обеспечением полномочий и деятельности 
избирательных комиссий.

7. Избирательные комиссии расходуют денежные средства 
на подготовку и проведение выборов, референдумов в пределах 
выделенных средств, в соответствии с утвержденной сметой расходов. 
Вышестоящая избирательная комиссия может оплачивать расходы 
нижестоящих избирательных комиссий в централизованном порядке.

8. Участковая избирательная комиссия представляет в 
территориальную избирательную комиссию финансовый отчет о 
поступлении и расходовании средств республиканского бюджета не 
позднее чем через семь календарных дней после дня даты голосования.

9. Территориальная избирательная комиссия представляет 
в Центральную избирательную комиссию отчет о поступлении и 
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расходовании средств республиканского бюджета не позднее чем через 
двадцать календарных дней после дня даты голосования.

10. Финансовый отчет Центральной избирательной комиссии, 
нижестоящих избирательных комиссий о расходовании средств 
республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов, 
референдумов опубликовывается в официальных источниках 
опубликования, бюллетене и на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии не позднее чем через три месяца со дня 
опубликования результатов выборов, референдумов.

11. Председатели избирательных комиссий распоряжаются 
денежными средствами и несут ответственность за соответствие 
финансовых документов решениям избирательных комиссий по 
финансовым вопросам и представление финансовых отчетов в сроки и 
порядке, установленные настоящим Законом.

Статья 26. Переходные положения
1. Установить, что со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Центральная избирательная комиссия, при целесообразности, 

на период подготовки и проведения выборов Президента в 2011 году 
вправе формировать территориальные избирательные комиссии без 
учета административно-территориального устройства республики;

2) Центральной избирательной комиссии принять необходимые меры 
по передаче соответствующей документации областных избирательных 
комиссий в соответствующие территориальные избирательные 
комиссии.

2. Резерв территориальных, участковых избирательных комиссий 
формируется со дня вступления в силу настоящего Закона.

3. Правительству Кыргызской Республики, мэриям городов принять 
меры по передаче штатных единиц системных администраторов 
областной, районной государственной администрации, мэрий городов 
Центральной избирательной комиссии.

4. Центральной избирательной комиссии принять меры:
- по введению в свое штатное расписание штатных единиц системных 

администраторов и специальных представителей;
- по переводу на введенные штатные единицы действующих 

системных администраторов областной, районной государственной 
администрации, мэрий городов.
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5. Правительству Кыргызской Республики изыскать денежные 
средства на финансирование ежемесячной оплаты труда специальных 
представителей и системных администраторов Центральной 
избирательной комиссии.

6. Органам местного самоуправления передать в Центральную 
избирательную комиссию обновленные списки избирателей в течение 
пятнадцати дней со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального 

опубликования.
Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 30 июня 2011 года № 51

2. Признать утратившими силу:
- Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по 

выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики» 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., № 3, 
ст.131);

- Закон Кыргызской Республики «О новой редакции Закона 
Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, 2004 г., № 6, ст.249);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения и изменения 
в Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики» (Ведомости 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2005 г., № 2, ст.106);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон 
Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики» (Ведомости 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2005 г., № 3, ст.185);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон 
Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики» (газета «Эркин 
Тоо» от 22 августа 2006 года № 62);

- статью 4 Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений 
и изменений в законы Кыргызской Республики «О Счетной палате 
Кыргызской Республики», «О Национальном банке Кыргызской 
Республики», «О прокуратуре Кыргызской Республики» и «О 
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Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики» (газета «Эркин Тоо» от 15 июня 2007 года № 
43);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики» (газета «Эркин 
Тоо» от 1 августа 2008 года № 56);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики» (газета «Эркин 
Тоо» от 8 августа 2008 года № 58);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнения 
в Закон Кыргызской Республики «О Центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики» (газета «Эркин 
Тоо» от 9 января 2009 года № 1).
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