
ПРОТОКОЛ 

Собрание избирателей     
(наименование места жительства, работы, службы, учебы) 

по выдвижению кандидатуры в состав (резерв)     

территориальной избирательной комиссии 
 

 
(место проведения собрания) (дата и время проведения) 

 
 

Повестка дня: 

 

О выдвижении кандидатуры в состав (резерв) _____________________территориальной 

избирательной комиссии 
 

1. Слушали: предложение    
(Ф.И.О. выдвинувшего данную кандидатуру) 

 

о том что, согласно Закону КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и 

референдумов Кыргызской Республики» выдвинуть кандидатуру 
 

  _ 
(Ф.И.О. полностью, год рождения, образование, место работы, должность, адрес местожительства) 

 

 

 

 

В состав (резерв)     

территориальной избирательной комиссии 

 

2. Голосовали: 

«За» , «Против» , «Воздержались» . 
 

 

3. Решили направить протокол собрания в      
       (наименование айылного, городского кенеша, совместное заседание местных кенешей) 

 

 
К протоколу прилагаются: 

 заявление кандидата в члены комиссии о согласии работать в составе территориальной комиссии с 

обязательством соблюдать Закон Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по 

проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; 

 список участников собрания с их подписями, а также с указанием их Ф.И.О., места работы, адреса 

места жительства, номеров телефонов; 

 копия паспорта выдвигаемой кандидатуры; 

 личный листок по учету кадров (резюме) с указанием биографических данных, места работы, 

учебы, образования, адреса места жительства, номера телефона, сведений об опыте работы в 

избирательной системе. 
 

Председатель    

(подпись) 

Секретарь собрания    

(подпись) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 



 

 

 

 
 

(комиссиянын аталышы) 

аймактык шайлоо комиссиясынын курамына (резервине) талапкерди көрсөтүү боюнча 
 

 

 
 

(жашаган, иштеген, кызмат кылган, окуган жердин аталышы) 

шайлоочуларынын чогулушунун 
 

               ПРОТОКОЛУ 

20____ -жылдын «   »    
 

(чогулуш өткөрүлгөн жер) 
 

(чогулуштун катышуучуларынын саны) 

КҮН ТАРТИБИ 

 

__________________аймактык шайлоо комиссиясынын курамына (резервине) 

талапкерди  көрсөтүү жөнүндө. 

 

1. Укту: «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 

шалоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 

   аймактык шайлоо комиссиясынын 

курамына (резервине)    
(Ф.А.Ж. толугу менен, туулган жылы, билими, 

 

иштеген жери, ээлеген кызматы, жашаган жеринин дареги) 

 

талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө сунушу. 
                                                                      (талапкерди көрсөткөн адамдын Ф.А.Ж.) 

2. Добуш бергендер: 

 

«Макул» ,«Каршы»__ , «Арсар»_ . 
 

3. Чогулуштун протоколу __жиберилсин. 
                                                        (айылдык, шаардык кеңештин аталышы, жергиликтүү кеңештердин биргелешкен жыйналышы) 

Протоколго тиркелет: 
 

 комиссиянын мүчөлүгүнө талапкердин шайлоо комиссиясынын курамында иштөөгө макулдугу 

жөнүндө арызы “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо 

комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын сактоо тууралу милдеттенме 

менен бирге; 

 чогулуштун катышуучуларынын кол тамгалары коюлган, ошондой эле Ф.А.Ж., иштеген жери, 

жашаган жеринин дареги, телефон номурлары көрсөтүлгөн алардын тизмеси менен; 

 көрсөтүлүп жаткан талапкердин паспортунун көчүрмөсү; 

 биографиялык маалыматтары, иштеген, окуган жери, билими, жашаган жеринин дареги, 

телефон номуру, шайлоо тутумунда иштеген тажрыйбасы тууралуу маалыматтар көрсөтүлүү 

менен кадрларды каттоо боюнча өздүк баракча (резюме). 

 

 

Чогулуштун төрагасы:        
(колтамгасы) (инициалдары, фамилиясы) 

 

Чогулуштун катчысы:         
(колтамгасы) (инициалдары, фамилиясы) 

МО 


