
Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлердин 
тизмесин каттоо үчүн  Борбордук шайлоо комиссиясына саясий 

партиялар тарабынан берилүүчү керектүү документтердин 
 

ТИЗМЕГИ 
 
 

1. Саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна 

талапкер болуу үчүн арызы 

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуу үчүн өзүн-өзү 

көрсөтүү тартибиндеги арызы 

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлигин алып салуу 

арызы. 

4. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө 

маалыматтардын формасы 

5. Шайлоого байланыштуу маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн тизмеси  

6. Каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тизмеси 

7. Шайлоого байланыштуу жана каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн 

макулдугу жөнүндө арызы 

8. Шайлоого байланыштуу жана каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн 

чакыртып алуу  жөнүндө билдирүү  

9. Шайлоого байланышкан маселелер боюнча дайындалган ишенимдүү адамдардын 

тизмеси 

10. Шайлоого байланышкан маселелер боюнча дайындалган ишенимдүү адамдардын 

макулдугу жөнүндө арызы 

11. Шайлоого байланышкан маселелер боюнча дайындалган ишенимдүү адамдарын 

чакыртып алуу  жөнүндө билдирүү  

12. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин өкүлдөрүнүн 

тизмеси 

13. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин өкүлдөрүн 

чакыртып алуу  жөнүндө билдирүү  

 

 

 



Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлер үчүн иш кагаздардын 

формалары жана үлгүлөрү 

  

1-тиркеме 

  
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум 
өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын жараны 
 

__________________________(дан) 
ФАА                            

(туулган датасы, негизги иштеген жери же кызматы (иштин түрү) 

(жашаган жеринин дареги, телефону) 

  

  

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, _____________саясий партиясынан 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталууга 

макулдугумду берем. 

Шайланган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна шайкеш 

келбеген ишмердүүлүктү токтотууга милдеттенем. 

______________________ __________________________________ 
колу (талапкердин ФААсы) 

______________________ 
(датасы) 

  

  

  

  

 

 

 



2-тиркеме 

  
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум 
өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 

Кыргыз Республикасынын жараны 
__________________________(дан) 

ФАА                                  

  

(туулган датасы, негизги иштеген жери же кызматы (иштин түрү) 

  
(жашаган жеринин дареги, телефону) 

  

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 49-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталууга ниеттенем, ушуга байланыштуу 

өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде өз талапкерлигимди көрсөтөм. 

Шайланган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна шайкеш 

келбеген ишмердүүлүктү токтотууга милдеттенем. 

______________________ __________________________________ 
(талапкердин ФААсы) 

______________________ 
(датасы) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



3-тиркеме 

  
  

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум 
өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 

Кыргыз 
Республикасынын Президентинин кызмат 

ордуна 
катталган талапкер 

__________________________(дан) 
ФАА (күбөлүк №)                          

  

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 53-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат ордуна талапкерлигимди алып салам. 

______________________ __________________________________ 

колу (талапкердин ФААсы) 

______________________ 

(датасы) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-тиркеме 

  
Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө 

МААЛЫМАТТАРДЫН ФОРМАСЫ 

  

ФОТО 

Фамилиясы___________________________________________________ 

Аты_________________________________________________________ 

Атасынын аты________________________________________________ 
Туулган жылы, айы, күнү_______________________________________ 

Туулган жылы________________________________________________ 

Улуту________________________________________________________ 

Башка мамлекеттин жарандыгы _____________________________  

                                                                      (Бар/Жок) 

Кыргыз Республикасында жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашагандыгы       
                             ___________________________________ 

(Бар/Жок) 

Билими_______________________________________________________________ 

(окуу жайдын аталышы жана анын жайгашкан орду) 

____________________________________________________________________________ 

  

Илимий даражасы____________________________________________________ 

Мамлекеттик тилди билиши (эркин билем, түшүндүрө алам, билбейм) 

Иштеген жери же кызматы, ээлеген кызмат 

орду _________________________________________________________________________ 

Партияга тиешелүүлүгү__________________________________________ 

Паспорту: сериясы, номери, ким тарабынан 

берилген, берилген дата ________________________________________________________

_________________ 

Жашаган жеринин дареги_______________________________________________ 



Талапкердин штабынын телефону, факсы_______________________________ 

Толтурулган дата ______________ 

Көрсөтүлгөн маалыматтарды тастыктаймын ____________________ 

                                                                               (Өз колтамгасы) 

5-тиркеме 

  
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум 
өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 

Кыргыз 
Республикасынын Президентинин кызмат 

ордуна талапкер 
__________________________(дан) 

ФАА                                       

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 19-беренесинин 1,3-бөлүктөрүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын 

төмөндө көрсөтүлгөн жарандарды менин шайлоого катышкандыгым менен байланыштуу 

маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катары каттоону өтүнөм. 

  

№ к/н ФАА (толугу 

менен) 

туулган датасы паспортунун 

сериясы жана 

номери, аны 

берген датасы 

жашаган 

жеринин дареги 

негизги иштеген 

жеринин орду же 

кызматы, ээлеген 

кызмат орду 

(негизги иштеген 

жеринин орду же 

кызматы жок болгон 

учурда – иштин 

түрү) 

Берилген ыйгарым 

укуктар 

1.             

2.             

  колу (талапкердин ФААсы) 

 ______________________ 
(датасы) 

  

Тиркеме: ыйгарым укуктуу өкүл катары иш жүргүзүүгө ар бир көрсөтүлгөн адамдын 

жазуу жүзүндөгү макулдугу 

  



  

6-тиркеме 
  

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум 
өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 

Кыргыз 
Республикасынын Президентинин кызмат 

ордуна талапкер 
__________________________(дан) 

ФАА                                    

  

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 19-беренесинин 1,3-бөлүктөрүнө ылайык мен тараптан финансылык 

документтерге кол коюу укугу менен каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү 

катары дайындалган адамды каттоону өтүнөм. 

_____________________________________________________________________________ 

(ФАА, туулган датасы, паспортунун номери жана сериясы, ал берилген дата, жашаган жеринин дареги, 

негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду (негизги иштеген жери же кызматы жок болгон 

учурда – иштин түрү), телефон номери) 

  

_____________________________________________________________________________ 

(ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы) 

______________________ 
(датасы) 

Тиркеме: финансылык документтерге кол коюу укугу менен каржы маселелер боюнча 

ыйгарым укуктуу өкүлү катары ишти жүзөгө ашырууга адамдын жазуу жүзүндөгү 

макулдугу 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-тиркеме 
  

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум 
өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 

__________________________________ 
(ФАА, туулган датасы, 

__________________________________ 
паспортунун номери жана сериясы, 

__________________________________ 
ал берилген дата, 

___________________________________ 
жашаган жеринин дареги, 

___________________________________ 
негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген 

кызмат орду (негизги иштеген жери же 

кызматы жок болгон учурда – иштин түрү) 
___________________________________ 

телефон номери) 

  

АРЫЗ 

Мен, __________________________________________________________________ 

(ФАА) 

___________________________________________өзүн-өзү көрсөткөн жолу менен 

көрсөтүлгөн 

  

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна 

талапакердин _______________________________________________________________ 

(талапкердин ФААсы) 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 19-беренесинин 3-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү болгон ишмердүүлүктү ишке ашыруу 

үчүн шайлоо/каржы маселелери боюнча (керектүүсү сызылсын) ыйгарым укуктуу өкүлү 

болууга макулдугумду берем. 

______________________ _______________________________________________ 

колу (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы) 

______________________ 

(датасы) 



 8-тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана 
референдум өткөрүү боюнча 

борбордук 
комиссиясына Кыргыз 

Республикасынын 
Президентинин кызмат ордуна 

катталган талапкер 

__________________(дан) 
ФАА, күбөлүктүн № 

  

БИЛДИРҮҮ 

Мен, _____________________________________________________________ 
(талапкердин ФААсы) 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер, өзүмдүн 

шайлоо/каржы маселелери боюнча (керектүүсү сызылсын) ыйгарым укуктуу өкүлүмдү 

________________________________чакыртып 
         (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы) 

алам. 

______________________ __________________________________ 

талапкердин колу) (талапкердин инициалдары, фамилиясы) 

______________________ 

(датасы) 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9-тиркеме 

  
Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана 
референдум өткөрүү боюнча 

борбордук 
комиссиясына Кыргыз 

Республикасынын 
Президентинин кызмат ордуна 

талапкер 

__________________(дан) 

ФАА                               

  

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, төмөндө көрсөтүлгөн Кыргыз 

Республикасынын жарандарын менин шайлоого катышкандыгыма байланышкан 

маселелер боюнча мен тараптан дайындалган ишенимдүү адамдарды каттоону өтүнөм 

  

№ к/н ФАА туулган датасы жашаган жеринин дареги негизги иштеген жери, 

ээлеген кызматы 

          

          

  

______________________ __________________________________ 

колу (талапкердин ФААсы) 

______________________ 

(датасы) 

  

Тиркеме: жарандын ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө өз арызы 

  

  

  



10-тиркеме 

  
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум 
өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 

__________________________________ 
(ФАА, туулган датасы, 

__________________________________ 
жашаган жеринин дареги, 

___________________________________ 
негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат 

орду) 
___________________________________ 

  

АРЫЗ 

  

Мен, ______________________________________________________________________ 

(ФАА) 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна 

талапкердин_______________________________________________________________ 

(талапкердин ФААсы) 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 20-беренесинин 5-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү болгон үгүт жана башка 

ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн ишенимдүү адамы болууга макулдугумду берем. 

______________________ _______________________________________________ 

колу (ишенимдүү адамдын ФААсы) 

______________________ 

(датасы) 

  

  

  

 

 



11-тиркеме 

  
Кыргыз Республикасынын Шайлоо 

жана референдум 
өткөрүү боюнча борбордук 

комиссиясына Кыргыз 
Республикасынын Президентинин 

кызмат 
ордуна талапкер 

__________________(дан) 
ФАА                       

  

  

  

БИЛДИРҮҮ 

  

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 20-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, мен тараптан ишенимдүү адам болуп 

дайындалган 

___________________________________чакыртып алам жана ага 

(ишенимдүү адамдын ФААсы) 

  

2017-жылдын "___" ________берилген күбөлүктү жокко чыгарууну өтүнөм. 

______________________ __________________________________ 

колу (талапкердин ФААсы) 

______________________ 

(датасы) 

  

  

 

 

 



12-тиркеме 

  

________________________________________ 
(участкалык, аймактык, 

__________________________________________ 
Борбордук шайлоо комиссиясына) 

  
Кыргыз Республикасынын Президентинин 

кызмат ордуна катталган талапкер 

(ФАА, күбөлүктүн №) 

  

АРЫЗ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнө 

ылайык, ____________________________________________________өзүмдүн 

                        (Борбордук, аймактык, участкалык N__) шайлоо комиссиясында 

өкүлүм катары дайындагандыгым тууралуу Сиздерге билдирем. 

  

№ к/н ФАА туулган датасы жашаган жеринин дареги негизги иштеген жери, 

ээлеген кызматы 

          

          

__________________________________ ____________________ 

колу (талапкердин ФААсы) 

______________________ 

(датасы 

  

  

  

 

 

 



13-тиркеме 

  
________________________________________ 

(участкалык, аймактык, 
__________________________________________ 

Борбордук шайлоо комиссиясына) 
Кыргыз Республикасынын Президентинин 

кызмат ордуна катталган талапкер 
_______________________________(дан) 

(ФАА, күбөлүктүн №)                 

  

ЧЕЧИМ 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 18-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, 

___________________________________________________ 

                (Борбордук, аймактык, участкалык N__) шайлоо комиссиясында 

  

өзүмдүн өкүлүм катары дайындалган___________________________________(ды) 
                (талапкердин өкүлүнүн ФААсы) 

чакыртып алам. 

______________________ __________________________________ 

колу (талапкердин ФААсы) 

______________________ 

(датасы) 

  
 

 

 

 

 

 

 



Каржы маселелери боюнча арыздын үлгүлөрү 

Утверждено 

постановлением 

Центральной 

комиссии по 

выборам и 

проведению 

референдумов 

Кыргызской 

Республики 

от 14 июня 2017 

года 

№ 158 

  

Форма № 1 

Центральная комиссия по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики 

Об открытии специального избирательного счета 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование уровня выборов) 

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики 

Кандидат________________________________________________________________________ 

просит разрешить оформить документы на открытие специального избирательного счета 

для формирования своего специального фонда в 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование банка, юридический адрес) 

Лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами избирательного 

фонда, являются 

  

с правом первой подписи 

______________________________________________________________ 



  

(Ф.И.О. кандидата) 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам с правом первой подписи. 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

  

С конституционным Законом Кыргызской Республики «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», с 

Инструкцией «О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов на должность Президента Кыргызской 

Республики», кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым 

вопросам ознакомлены. 

Кандидат____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, подпись) 

Лицо, уполномоченное распоряжаться денежными средствами кандидата 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, подпись) 

Форма № 2 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об открытии специального избирательного счета 

В соответствии с частью 5 статьи 41 конституционным Законом Кыргызской Республики 

«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики» Центральная комиссия по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики разрешает открыть          специальный 

избирательный счет  для формирования избирательного фонда 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного фонда 

кандидата ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Председатель                                                                                   Н.Шайлдабекова 

  



Форма №3 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О реквизитах специального избирательного счета 

в учреждении банка. 

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики 

Кандидат__________________________________________________________________ 

  

(Ф.И.О. кандидата) 

Сообщаю о том, что для проведение предвыборной кампании в 

___________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 

открыт специальный избирательный счет № ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

__________________________ 

 (подпись) 

 

Форма №4 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УЧЕТ 

поступления и расходования денежных средств 

специального избирательного фонда кандидата 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

__________________________________________ 

(реквизиты специального 

избирательного счета) 



1. Поступило средств в избирательный 

фонд 

  

Дата зачисления средств 

на расчетный счет 

Источник 

поступления 

Шифр 

строки 

финансового 

отчета 

Сумма 

(сом) 

Документ, 

подтверждающий поступление  

средств 

          

Итого:         

  

  

2. Израсходовано из средств 

избирательного фонда 

Дата 

расходной 

операции 

Кому 

перечислены 

средства 

Шифр 

строки 

финансового 

отчета 

Сумма 

 (в 

сомах) 

Вид 

расходов 

Документ, 

подтверждающий 

расход 

Основания 

для 

перечисления 

денежных 

средств 

              

Итого:             

  

                                                                                                     Форма № 5 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Сведения 

о поступлении и расходовании денежных 

средств, находящихся на специальном 

избирательном счете избирательного фонда 

кандидата 

_____________________________________________________________________________(

Ф.И.О. кандидата) 



_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты специального избирательного счета) 

Поступило средств за период с "__"_______ 2017 года по "__"___________2017 года. 

Всего: в том числе: 

Дата 

зачисления средств 

на расчетный счет 

Источник поступления Реквизиты, 

идентифицирующие 

организацию или 

лицо, 

осуществившее 

пожертвование 

Сумма 

(сом) 

Виды 

поступлений 

Документ, 

подтверждающий 

поступление 

средств 

            

            

Итого:           

  

Израсходовано средств за период с "__"_____2017 года по "__"_________2017 года 

Всего: в том числе: 

Дата зачислен

ия средств на 

расчетный 

счет 

Кому 

перечислен

ы средства 

  

Сумм

а 

(сом) 

Виды расход

ов 

Документ, подтверждаю

щий расход средств 

Основания д

ля снятия 

денежных 

средств 

            

            

Итого:           

Управляющий банком_________________________________________________________    

(Ф.И.О. подпись) 

  

 

 

 

 



Форма №6 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Подтверждение 

согласия уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам 

Кандидат___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

Счет № ____________________________________________________________________ 

(реквизиты специального избирательного счета) 

даю(ет) согласие 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, наименование организации исполнителя) 

на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от 

"__"________2017 года № _________ и их оплату за счет средств избирательного фонда, а 

также на распространение агитационных материалов. 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. уполномоченного представителя по финансовым вопросам) 

_________________________ 

  

(подпись) 

  

Форма № 7 

  

 

 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

__________________________________ 

(первый, второй, итоговый) 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата, реквизиты специального счета) 

  

  Строка финансового 

отчета 

Шифр 

строки 

Сумма в 

сомах 

Примечание 

  1 2 3 4 

1. Поступило средств в 

избирательный фонд, 

всего: 

10     

  в том числе:       

1.1. Поступило средств в 

установленном порядке 

для формирования 

избирательного фонда, из 

них: 

20     

1.1.1. Собственные средства 

кандидата 

30     

1.1.2. Средства, выделенные 

кандидату выдвинувшей 

его политической партией 

40     

1.1.3. Добровольные 

пожертвования 

физических лиц 

50     

1.1.4. Добровольные 

пожертвования 

юридических лиц 

60     

2. Возвращено денежных 

средств из 

избирательного фонда, 

70     



всего: 

  в том числе:       

2.1. Перечислено в доходы 

бюджета 

80     

2.2. Возвращено денежных 

средств физическим и 

юридическим лицам, 

внесших добровольные 

пожертвования с 

нарушением 

установленного порядка 

90     

  из них:       

2.2.1. Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 

пожертвования, либо не 

указавшим обязательные 

сведения 

100     

2.2.2. Юридическим лицам, 

которым запрещено 

осуществлять 

пожертвования либо не 

указавшим обязательные 

сведения в платежном 

документе 

110     

2.2.3. Средства, превышающие 

предельный размер 

добровольных 

пожертвований 

120     

3.  Израсходовано средств 

из избирательного фонда, 

всего: 

130     

  в том числе:       

3.1. На внесение 

избирательного залога 

140     

3.2. На предвыборную 

агитацию через 

организации 

телерадиовещания 

150     

3.3. На предвыборную 

агитацию через редакции 

160     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 

избирательной кампании не привлекалось. 

  

Уполномоченный представитель 

по финансовым 

вопросам_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

периодических печатных 

изданий 

3.4. На выпуск и 

распространение 

печатных и иных 

агитационных материалов 

170     

3.5. На проведение публичных 

массовых мероприятий 

180     

3.6. На оплату работ (услуг) 

информационного и 

консультационного 

характера 

190     

3.7. На оплату других работ 

(услуг), выполненных 

(оказанных) 

юридическими лицами 

или гражданами КР по 

договорам 

200     

3.8. На оплату иных расходов, 

непосредственно 

связанных с проведением 

избирательной кампании 

210     

4. Распределение 

неизрасходованного 

остатка средств фонда 

220     

4.1. Денежных средств, 

пропорционально 

перечисленных в 

избирательный фонд 

230     

  Остаток средств фонда на 

дату сдачи отчета 

240     



  

С правом первой подписи______________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

  

С правом второй подписи______________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 


