
ПРОТОКОЛ 

 
собрания (конференции) регионального отделения политической партии 

 

(наименование партии) 
 

о выдвижении кандидатуры в состав (резерв) территориальной избирательной комиссии. 

 
Установленное число делегатов (участников):  ________ 

Количество присутствующих:  ______________________ 
Место проведения:    
Дата проведения:    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

О выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии 

Слушали: 

Предложение     

(ф.и.о. выступающего) 

о том, что на основании Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» выдвинуть кандидатуру   
 

 (Ф.И.О. полностью) 

в состав (резерв)   территориальной избирательной комиссии 

 

( района,, города)). 

Голосовали:«За» , «Против» , «Воздержались» . 

 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» собрание (конференция) регионального отделения политической 

партии    
(наименование партии) 

 

РЕШИЛО (А): 

 
1. Выдвинуть   

 

 

(Ф.И.О., год рождения, образование, место работы, занимаемая должность, адрес места жительства) 
 

в резерв территориальной избирательной комиссии     

 
 

(села (айыл окмоту), района, области (города)). 

 
2 Направить данный протокол в Цетральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 

Республики 

 
К протоколу прилагаются: 

• Заявление гражданина о согласии работать в составе территориальной избирательной комиссии с 

обязательством о соблюдении Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по 

проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики». 

• Копия паспорта. 

Копия диплома 

• Биографические данные (личный листок по учету кадров, резюме) с указанием места работы, учебы, 

образования, адреса места жительства, номеров телефонов. 

 

 

Председатель собрания (конференции):        
                                                                  (подпись)                                                 (фамилия инициалы) 

 
Секретарь собрания (конференции):                          ________ 

                                 (подпись)                                                (фамилия инициалы.) 
 

МП 
 
 

 

 



   а ймактык шайлоо комиссиясынын курамына 

(резервине) талапкерди көрсөтүү жөнүндө 

 

(партиянын аталышы) 
 

саясий партиясынын региондук бөлүмүнүн чогулушунун (конференциясынын) 

 
ПРОТОКОЛУ 

 
Делегаттардын (катышуучулардын) белгиленген саны:    

Катышып жаткандардын саны:      
Өткөрүү орду:   
Өткөрүү датасы:    

 

КҮН ТАРТИБИ 
 

Аймактык шайлоо комиссиясынын курамына (резервине) талапкерди көрсөтүү жөнүндө 

Угулду: 
 

(сүйлөгөн адамдын ф.а.ж.) 

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын негизинде    

  талапкерлигин 

(Ф.А.Ж. толук) 
 

(аймактык шайлоо комиссиясынын аталышы) 
 

    аймактык шайлоо комиссиясынын курамына (резервине) көрсөтүү 

жөнүндө сунушу. 

Добуш беришти: «Макул» , «Каршы» , «Калыс калды»   
 

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 
 

(партиянын аталышы) 

 
саясий партиясынын региондук бөлүмүнүн чогулушу (конференциясы) 

 

ЧЕЧИМ КЫЛДЫ: 

 
1.      

 
 

(Ф.А.Ж., туулган жылы, билими, иштеген жери, ээлеген кызматы, жашаган жеринин дареги) 
 

(аймактык шайлоо комиссиясынын аталышы) 
 

  аймактык шайлоо комиссиясынын курамына (резервине) талапкер 
болуп көрсөтүлсүн. 

 

2. Бул протокол Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына 
жөнөтүлсүн 

 
Протоколго төмөнкүлөр тиркелет: 

• «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын сактоо тууралуу милдеттенмеси менен аймактык 

шайлоо комиссиясынын курамында иштөөгө макулдугу жөнүндө жарандын арызы. 

• Паспорттун көчүрмөсү. 

Дипломдун көчүрмөсү 

• Иштеген, окуган жерин, билимин, жашаган жеринин дарегин, телефон номерлерин көрсөтүү менен 

өмүр баяны (кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча, резюме). 

Чогулуштун (конференциянын) төрагасы:         

(колу) (фамилиясы, инициалдары.) 

Чогулуштун (конференциянын) катчысы:      

(колу) (фамилиясы, инициалдары.) 

МО 
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