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Жалпы маалыматтар 

Адилет, эркин жана айкын шайлоолорду өткөрүү мамлекеттүүлүктү куруунун жана 

туруктуулукту сактоонун маанилүү фактору болуп саналат. Шайлоолорго катышуу аркылуу 

жарандар бийликти түзүшөт жана чечим кабыл алуу процессине катышат.   

Ушул тапта Коалициянын шайлоо алдындагы процессти өткөрүүнүн жана шайлоо 

кампаниясынын жүрүшүнө байкоо жүргүзүүнү бүткүл өлкө боюнча коомдук 60 уюм, анын 

ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы ишке ашырып жатат. Коалициянын байкоочулары 

өздөрүнүн ишине калыстык, көз карандысыздык, нетралдуулук принциптерин карманышат.  

Коалиция көз карандысыз байкоочунун кыйла алдыңкы тажрыйбасын колдонот, ошондой эле 

ал 1999-жылдан тарта Кыргыз Республикасындагы бардык улуттук шайлоолорго байкоо 

жүргүздү.  

Жергиликтүү көз карандысыз байкоочулар шайлоолордун жыйынтыктарына саясий 

кызыкчылыкка ээ эмес, бирок эркин, адилеттүү жана демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө 

көмөктөшүүнү өзүнүн максаты катары коюшат. Жергиликтүү байкоочулар ошондой эле 

тартип бузуулардын алдын алуу боюнча дагы, ошондой эле өзүнүн жарандык укуктарын 

тартип бузууларды мыйзамдуу ыкмалар менен талашуу боюнча пайдаланууда маанилүү роль 

ойношот. 

Методология. 2017-жылдын 15-октябрына белгиленген Кыргыз Республикасынын 

Президентин шайлоолорго байкоо жүргүзүү боюнча масштабдуу кампания төмөндөгү 

багыттар боюнча жүргүзүлүп жатат:  

 – шайлоочуларга шайлоочулардын укуктары, бардык аймактардыг добуш берүү 

процедуралары тууралуу маалыматтык баракчаларды, китепчелерди жана плакаттарды 

даярдоо жана аларды мобилдик топтор аркылуу таркатуу жолу менен жарандык билим берүү 

боюнча кампания. Шайлоо процессинин катышуучулары үчүн шайлоолордун актуалдуу 

көйгөйлөрү боюнча тегерек столдорду өткөрүү; 

– КР БШКсынын жана шайлоо комиссияларынын ишмердүүлүгүн, талапкерлерди 

каттоо жана үгүт кампаниясын камтыган шайлоо алдындагы процесске Кыргызстандын 

бардык аймагын камтыган 60 УМБ күчү менен узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүү; 
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– статистикалык ыкмаларды пайдаланууга негизделген, 1000 байкоочунун, 18 тренер 

жана 57 КМБ координаторунун күчү менен имараттан тышкары добуш берүүчү күнү жана 

добуш берүүчү күнү кыска мөөнөттүк байкоо жүргүзүү; 

– өзүнө актуалдуу маселелер боюнча телефон сурамжылоолорун, анын ичинде 

шайлоолор жана шайлоо системасына ишеним тууралуу маалыматтуулукту камтыган 

коомдук пикирди изилдөө; 

- шайлоо процессинин жүрүшүндөгү тартип бузууларды документтештирүү жана 

шайлоо талаштары;  

 – коомчулукка узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү байкоо жүргүзүүнүн 

жыйынтыктары тууралуу отчетторду, билдирүүлөрдү чыгаруу, маалымат жыйындарды 

өткөрүү жана ММКга чыккандарга талдоо жүргүзүү аркылуу маалымат берүү. 

Коалициянын  Кыргызстандын 57 районунун ар бириндеги шайлоолорго байкоо 

жүргүзүүчү көз карандысыз байкоочулары ар жума сайын отчеттуулуктун 

стандартташтырылган формасы боюнча шайлоо комиссияларынын ишмердүүлүгү, 

шайлоочуларга маалымат берүү жана агартуу боюнча демилгелер жана Кыргыз 

Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

алдындагы Мамлекеттик каттоо кызматынын, Муниципалдык башкаруу кызматынын 

шайлоолор жана референдумдарды өткөрүү боюнча маалыматтарын, ММКлардын, коомдук 

уюмдардын, саясий партиялардын жана талапкерлердин активдүүлүгү, талапкерлерге, 

мамлекеттик жана муниципалык органдардын жана башка адамдардын коопсуздугун 

камтыган отчетторду жөнөтүп турушат. 

Байкоочулар өздөрү көргөн нерселер же башка маалыматтардан алынган такталган 

маалыматтар тууралуу гана кабарлашат. 

Күтүлүп жаткан жыйынтыктар. Байкоо жүргүзүүнүн жалпы жүрүшүндө 

Коалиция узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүү боюнча алдын ала 5 отчет, узак мөөнөттүү жана 

кыска мөөнөттүү байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча алдын ала билдирүү, ошондой 

эле президентти шайлоолорго байкоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча финалдык 

отчетту даярдайт, алр Коалициянын онлайн-платформаларына, анын ичинде  веб-сайтка 
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(www.coalition.kg)  жана Facebook (https://www.facebook.com/coalitionkg/) социалдык 

түйүнүндөгү баракчасына жарыяланат. Ошондой эле Коалиция шайлоочуларга маалымат 

берүү жана агартуу боюнча бир катар видеороликтерди жарыкка чыгаруу үчүн маалымат 

баракча жарыялайт.  

http://www.coalition.kg/
https://www.facebook.com/coalitionkg/
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Кыскача резюме 

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоолор боюнча шайлоо кампаниясы 

башталган учурдан баштап, Коалиция, байкоо жүргүзүү ыкмасына ылайык шайлоолорго 

шайлоо мыйзамы жана бул тармактагы эл аралык стандарттар боюнча мониторинг жүргүздү. 

Мониторингдин негизги аспектилери төмөндөгүлөр болуп саналат: 

 – шайлоолорду маалыматтык камсыздоо; 

 – Кыргыз Республикасынын Президенттик кызматына талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо; 

– шайлоо участкаларын түзүү; 

 – шайлоочулардын тизмелери; 

 – шайлоолорду каржылоо; 

 – эл аралык жана коомдук байкоочулар; 

 – шайлоо алдындагы үгүттөө; 

-  шайлоо талаштары. 

Мындан тышкары, Коалиция тарабынан КР БШКсынын ишмердүүлүгүнө, ЖМКнын 

чагылдыруусу менен байланышкан кырдаалдарга, ЖМКнын үстүнөн болгон сот 

процесстерине жана бул процесстерди ЖМКларда чагылдыруу, жарандык активисттердин 

жана саясатчылардын үстүнөн болгон сот процесстерине, ошондой эле президентикке 

талапкерлердин штабдары менен жолугушууларга талдоо жүргүзүлдү.  

Шайлоолорду өткөрүү процессине узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүүнүн алкагында 

Коалиция тарабынан байкоо жүргүзүүнүн астында жана шайлоо мыйзамын даярдоо, темасы 

жана шайлоо процессиндеги реформалар менен ажырагыс байланышта болгон 

социологиялык сурамжылоолор жүргүзүлгөн.   

2017-жылдын 1-сентябрынан 24-сентябрына чейинки отчеттук мезгил ичинде 

Коалиция өлкөнүн бардык аймактарында шайлоочулардын тизмелерин тактоо, шайлоо 

алдындагы үгүттөө, шайлоочуларга маалымат берүү, БШКнын, АШК, УШК ж.б. 

ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүздү.  

Ошондой эле байкоо жүргүзүлгөн мезгил шайлоолорду даярдоонун активдүү мезгили 

жана үгүт кампаниясынын башталышы менен дал келишти. Байкоо жүргүзүү мамлекеттик 

жана муниципалдык бийлик органдарынын даярдыгы пландалгандай жүрүп жаткандыгын 

көрсөттү, бирок көпчүлүк аймактардагы бир катар мамлекеттик органдар жарандарга 

шайлоочулардын тизмеси жана добуш берүү процедурасын тактоо сыяктуу маселелер 

тууралуу маалымат бериши керек. Президенттикке талапкерлердин үгүт кампанияларынын 

масштабдары негизги атаандыштык эки-үч талапкердин ортосунда жүрүп жаткандыгы 

белгилүү болсо дагы акырындап өсүп жатат. Байкоо жүргүзүп жаткан мезгил ичинде 

коркутуу жана кысым көрсөтүү, шайлоочуларды сатып алуу жана атаандаштардын абийирин 

жана кадыр-баркын булгаган маалыматты пайдалануу учурларын эске алганда  адилетсиз 

атаандаштык өсүшү байкалууда. Мындай тенденцияны сактаган учурларда шайлоо 

алдындагы ат салышууга зордукчу жана башка мыйзамсыз ыкмаларды колдонуу коркунучу 

андан ары дагы өсүп жатат.  



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

Байкоо жүргүзүүнүн бардык баскычтарында байкоо жүргүзүүнүн анализинин тексти 

боюнча төмөндө жайгашкан Коалициянын бир катары сунуштары түзүлдү. 

Коалициянын президентти шайлоолорго байкоо жүргүзүү боюнча ишмердүүлүгү 

АКШнын эл аралык кызматташуу боюнча агенттиги (ЮСАИД), Бишкектеги Европадагы 

коопсуздук жана кызматташуу боюнча уюмунун  (ОБСЕ) борбору жана  Кыргыз 

Республикасындагы Европа Биримдигинин өкүлчүлүгү тарабынан каржыланат.   

 

Негизги бүтүмдөр 

Жалпысынан шайлоо комиссиялары мыйзам тарабынан белгиленген мөөнөттөрдү 

сактап жатышат. Шайлоо комиссияларынын иши жалпысынан байкоо жүргүзүү үчүн ачык 

жана айкын, бирок алардын ишинин айрым аспектилери андан аркы жакшыртууга муктаж. 

Мисалы, талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү тестинен өтүү процессии жана 

талапкерлерди колдогон кол тамгаларды текшерхх байкоо жүргүзүү үчүн жеткиликсиз болду.  

Аймактык шайлоо комиссияларынын курамындагы ЖӨБ жана саясий партиялардын 

катышуусунун пропорцияларына карата дал келиши белгилүү бир тынчсызданууну пайда 

кылышы мүмкүн. Бир катар учурларда комиссиялардын ишин айкыныраак жана 

натыйжалуураак кылууга болот эле (отурумдарда кворумду камсыз кылуу, отурумдун күн 

тартиптерин өз учурунда жарыялоо, чечим кабыл алуу процессиндеги айкындуулук 

жаатында). 

Коалиция өзүнүн тажрыйбасында биринчи жолу өзүнүн байкоочуларын 

аккредитациялоо процессинде, анын ичинде Бишкек АШКсы тарабынан кыйынчылыктарды 

башынан өткөрдү, бул аккредитациянын жаңы эрежелерин киргизүү жана жаңы эрежелерди 

кабыл алуунун бир түрдүү колдонуусунун жоктугу менен байланышкан.  

Үгүт кампаниясынын жүрүшүндөгү айрым тенденциялар тынчсызданууну пайда 

кылып жатат, анткени байкоо жүргүзүү мезгилинде кысым көрсөтүү жана коркутуу, 

шайлоочуларды сатып алуу жана “кара пиар” колдонуу жаатында терс тенденциялардын 

күчөшү катталган.  Атаандаштыктын мындай ыкмалары шайлоо алдындагы үгүт иштеринде 

талапкерлер дагы эле  өздөрүнүн шайлоо алдындагы платформасына эмес, жеке адам 

сапаттарына чоң басым жасап жатышкандыгын көрсөтүп жатат.  

Талапкерлердин шайлоо фондулары тууралуу маалымат айкын эмес боюнча калууда, 

анткени мыйзам БШКны ушундай маалыматты жарыялоого милдеттендирбейт. Бирок 

талапкерлердин шайлоо фондуларынан каражаттардын кыймылдары тууралуу жарым-

жартылай маалыматтарды жарыялоо тажрыйбасы бийликти калыптандыруу процессинин 

ачыктыгын көбөйтүүгө көмөктөшпөйт. 

Үгүт жүргүзүү учурундагы тартип бузуулардын ар кандай учурлары тууралуу 

маалыматтарды кеңири жайылтуу шарттарында, шайлоо талаштарын кароо процесси, 

ошондой эле мамлекеттик органдар ушундай билдирүүлөргө канчалык өз учурунда жооп 

бере тургандыгы жана коомчулукка көрүлгөн чаралар тууралуу маалымат бериши өтө чоң 

мааниге ээ.  
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1.  Кыргыз Республикасынын Президентинин шайлоолорунун алдында 

социологиялык сурамжылоо жүргүзүү жана анын ролу. 

 

Коалиция 2017-жылдын 19-апрелинен баштап 19-июлга чейин телефон аркылуу 

жалпы улуттук төрт социологиялык сурамжылоо жүргүздү.  

Бул сурамжылоолор Кыргызстандын жарандарынын: өлкөдөгү коомдук-саясий 

кырдаал, көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу, биометрикалык паспортторго өтүү, жарандык 

активдүүлүк жана шайлоо системаларына жана мамлекеттик институттарга болгон калктын 

мамилеси сыяктуу маселелер боюнча пикирлерин аныктоо максатында жүргүзүлдү.  

Сурамжылоо телефон сурамжылоосунун CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 

адистештирилген компьютердик системасынын жардамы аркылуу жүргүзүлдү. Мындай ыкма 

социалдык жактан маанилүү маселелер боюнча маалыматтарды тез жана сапаттуу топтоого 

мүмкүнчүлүк берет. Телефон аркылуу сурамжылоонун маанилүү артыкчылыгы  маалыматты 

тез алууга жана аны ошондой эле тез иштеп чыгууда турат. Ошондой эле артыкчылыктардын 

бири ишенимдүүлүк болуп саналат, анткени уюмда оператордук бөлмөгө түздөн-түз катышуу 

менен сурамжылоо жүргүзүүгө көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары 

интервьюерлер кайсы гана жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүнү болбосун тыңшай ала турган 

жана  интервьюерлердин ишин көзөмөлдөөчү супервайзердин көзөмөлү алдында болушат. 

 

Сурамжылоонун темасы Өткөрүлө турган күн 

1. Кыргызстандын жарандарынын өлкөдөгү коомдук-саясий 

кырдаалга болгон мамилеси жана маалыматтуулугу 

2017-жылдын 19-

апрелинен 26-апрелге 

чейин. 

2. Калктын биометрикалык каттоого жана  биометрикалык 

электрондук паспортторго өтүүгө болгон мамилеси 

2017-жылдын 5нен 12- 

июнуна чейин. 

3. Кыргызстандын калкынын көп аялдуулукту 

мыйзамдаштыруу демилгесине болгон мамилеси  

2017-жылдын 5нен 12- 

июлуна чейин. 

4. Жарандык катышуу жана Кыргызстандын калкынын 

шайлоо системасына жана мамлекеттик институттарга 

карата мамилеси 

2017-жылдын 13нөн 19- 

июлуна чейин. 

 

Сурамжылоонун бардык жыйынтыктары Коалициянын веб-сайтында жайгаштырылган  

 

13-июлдан 19-июлга чейин өткөн кыргызстандыктардын социалдык активдүүлүгү 

жана жарандык катышуусун, ошондой эле алардын шайлоо системасына жана мамлекеттик 

институттарга болгон ишенимин изилдөө боюнча төртүнчү сурамжылоого көңүл бурдургубуз 

келет. Сурамжылоонун жыйынтыктары боюнча респонденттердин 39,6%ы өкүм сүргөн 

шайлоо системасына ишенбөөчүлүктү билдиришет. Калган 42,4%ы башкача пикирде, ал эми 

18%ы жооп бере алышпайт. Өкүм сүргөн шайлоо системасына болгон жогорку 

ишенбөөчүлүктү Жалал-Абад (70%) жана Талас (61,5%) областтарынын жашоочулары 

билдиришет.  Ошол эле учурда 2015-жылы Эл аралык республикалык институту тарабынан 

жүргүзүлгөн сурамжылоодо шайлоо системасына болгон ишенбөөчүлүк деңгээли 25%ды 
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түздү.  Ошентип 2015-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилде бул деңгээл 25%дан 39,6%га 

чейин жогорулаган, бул бардык жагынан алганда өткөн референдум, 2016-жылдагы 

жергиликтүү шайлоолор, ошондой эле шаар мэрлеринин шайлоолору менен байланыштуу.  

 

 

19-диаграмма. Сиз шайлоо системасына ишенесизби же жокпу?(№738) 

2. Мыйзамга баяндама 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы. Кыргыз Республикасынын 2010-жылдын 

27-июнундагы Конституциясы тарабынан (2016-жылдын 11- декабрындагы өзгөрүүлөрү 

менен) Кыргыз Республикасынын жарандарынын өз эркин кысымсыз билдирүү укугуна, 

шайлоо жана шайлануу укугуна кепилдик берилген, анткени мамлекеттик бийликтин жалгыз 

булагы Кыргызстандын эли болуп саналат1. 

Кыргызстандын эли өзүнүн бийлигин түздөн түз шайлоолордо жана 

референдумдарда, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзүн өзү 

башкаруу органдарынын системасы аркылуу Конституциянын жана мыйзамдардын2 

негизинде ишке ашырат. 

 

                                                        
1 Кар.: 2-бер., 1-п. 2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы. // 

https://online.toktom.kg/Toktom/98840-1/rus/Text/print 
2 См.: 2-бер., 2-п., 2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы.// 

https://online.toktom.kg/Toktom/98840-1/rus/Text/print 
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2.1. Негизги ченемдик укуктук актылар төмөндөгүлөр болуп саналат: 
 

 – 2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы (2016-

жылдын 11- декабрындагы өзгөрүүлөрү менен); 

  – Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Президентин жана 

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоолор жөнүндөгү" 2011-жылдын 2-июлундагы №68 

(КР Мыйзамынын 2015-жылдын 23-апрелиндеги №88 редакциясындагы, 2017-жылдын 5-

июнундагы № 96) Конституциялык мыйзамы; 

 – Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын шайлоолор жана 

референдумдарды өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндөгү" 2011-жылдын 30-

июнундагы №62 (КР Мыйзамынын 2017-жылдын 17-февралындагы редакциясында) 

Мыйзамы. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы боюнча, Кыргыз Республикасынын 

Президенттигине Кыргыз Республикасынын 35 жашка толгон жана 70 жаштан ашпаган, 

мамлекеттик тилди билген жана республикада бардыгы болуп 15 жылдан кем эмес жашаган 

жараны шайлана алат. 

Кыргыз Республикасынын Президенти 6 жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам 

эки жолу Президент болуп шайлана албайт. 

Кыргыз Республикасынын Президенттигине талапкерлердин саны чектелбейт. 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоолор тууралуу конституциялык 

мыйзамга ылайык талапкерлерди Президенттик кызматка көрсөтүү шайлоолорду белгилөө 

жөнүндө чечимди расмий түрдө жарыялаган күндөн кийинки күнү башталат жана 

шайлоолорго чейин 75 календардык күн ичинде, б.а. 2017-жылдын 1-августуна чейин 

аяктайт.  

Талапкерлерди Президенттик кызматка көрсөтүү укугу жарандарга, ошондой эле 

шайлоолорду дайындоо жөнүндө чечимди расмий жарыялаган күнү белгиленген тартипте 

катталган саясий партияларга өзүн өзү көрсөтүү жолу аркылуу таандык. 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги катталган саясий партиялардын 

тизмесин түзөт жана шайлоолорду дайындоо тууралуу чечим күчүнө кирген күндөн тарта 3 

күндөн кем эмес календардык күндөн баштап, б.а. 2017-жылдын 18-июнуна чейин Кыргыз 

Республикасынын укуктук ченемдик актыларын ар бир саясий партиянын жетекчилерин 

көрсөтүү менен расмий жарыялоочу булактарга тизмелерин жарыялоону камсыздайт жана 

ушул эле мөөнөттө ошол тизмени Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөт.  

Талапкерди Кыргыз Республикасынын Президенттигине саясий партия тарабынан 

көрсөтүү Кыргыз Республикасынын Президентти шайлоолор жөнүндө конституциялык 

Мыйзамынын талаптарына ылайык жана партиянын уставында каралган тартипте ишке 

ашырылат. Талапкерди көрсөтүү тууралуу саясий партиянын Кыргыз Республикасынын 

Президенттик кызматына талапкер болууга макулдугу тууралуу арыз (арыздардар) тиркелген 

чечиминин протоколу саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан Борбордук 

шайлоо комиссиясына басма түрүндө берилет. 

Талапкердин Кыргыз Республикасынын Президенттигине өзүн өзү көрсөтүү 

тартибинде коюшу Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын 

cdb:111583
cdb:111583
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Президенттик кызматына талапкер катары ат салышуу ниети тууралуу арыз берүү аркылуу 

ишке ашырылат.  

Президенттик кызматка талапкер кесипкөй ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн пикир 

алышуунун бардык тармактарында коммуникативдик компетенциянын деңгээлиндеги, Өкмөт 

тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасынын 

талаптарына ылайык, «Ортодон жогорку» деңгээл катары мүнөздөлгөн деңгээлде 

мамлекеттик тилди билүүгө тийиш. 

 Мамлекеттик тилди билүү деңгээли мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу 

сертификат менен күбөлөндүрүлөт. Эскерилген сертификат ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

орган же тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча мамлекеттик тилди билүү деңгээлин балоо 

тармагындагы мекеме тарабынан берилет.  

Кыргыз Республикасынын Президенттигине  талапкерликке шайлоочулардын 30 

миңден кем эмес кол тамгаларын чогулткан адам каттала алат. Кол тамгаларды чогултуу 

талапкерлерди көрсөткөн күндөн баштап ишке ашырылат жана талапкердин ыйгарым 

укуктуу өкүлдөрү тарабынан уюштурулат.  

Президенттикке талапкерди колдогон кол тамгаларды чогултуу боюнча кол коюу 

баракчалары ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан шайлоолорго чейин 50 календардык 

күндөн кеч эмес убакытта, б.а. 2017-жылдын 26-августунда Борбордук шайлоо комиссиясына 

тапшырылат, ал 10 күндүк мөөнөт ичинде каттоо кызматтарынын кызматкерлерин тартуу 

менен кол тамгалардын аныктыгын текшерүүнү ишке ашырат. Кол коюлган баракчаларды 

кабыл алып жаткан учурда Борбордук шайлоо комиссиясы ар бир кол коюлган баракчаны 

күбөлөндүрөт жана кол коюлган баракчаларды кабыл алгандыгы тууралуу жазуу жүзүндө 

тастыктама берет.  

Кол тамгалар активдүү шайлоо укугуна ээ болгон шайлоочулардын арасында гана 

чогултулат. Шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуу иштеген жери, кызматы, окуган 

жери, жашаган жери, шайлоо алдындагы иш-чараларда, ошондой эле үгүт жүргүзүү жана кол 

тамгаларды чогултуу учурдагы конституциялык Мыйзам тарабынан тыюу салынбаган 

жерлерде жүргүзүлөт.  

Ошол эле учурда шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуу укугу Кыргыз 

Республикасынын жашы жетилген, өз ишине жооп бере алган жаранына таандык. 

Шайлоочулар ар кандай талапкерлерди колдоо үчүн кол коюуга укуктуу, бирок бир эле 

талапкерди колдоо үчүн бир гана жолу кол коё алышат.  

Катталуу үчүн Президенттикке талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү 

шайлоолорго 45 календардык күн калган убакыттан кечикпестен, б.а. 2017-жылдын 31-

августундагы саат 24.00гө чейин Борбордук шайлоо комиссиясына төмөндөгү документтерди 

алып келет: 

1) өзүн өзү көрсөтүү тууралуу арыз же саясий партиянын талапкерди көрсөтүү 

тууралуу чечиминин протоколу Президенттикке талапкер болууга макулдук тууралуу 

тиркелген арызы (арыздары) менен; 

2) биографиялык маалыматтары көрсөтүлгөн талапкер тууралуу маалыматтардын 

формасы; 

3) паспорттун көчүрмөсү; 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
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Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

4) иштеген же окуган жерден маалымдама; 

5) Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоолор жөнүндө конституциялык 

Мыйзам тарабынан каралган шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн тастыктаган документ;  

6) мамлекеттик тилди билүү деңгээли тууралуу сертификат. 

Борбордук шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алган күндөн баштап 10 

календардык күндүн ичинде талапкердин Президенттик кызматка көрсөтүү тартибинин 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоолор жөнүндө конституциялык Мыйзамдын 

талаптарына ылайыктуулугун текшерет жана каттоону ишке ашырат же каттоодон баш 

тартууга себептүү чечим чыгарат.  

Ошол эле учурда эгерде борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин 

документтеринен анны каттоо үчүн тоскоолдук болуп саналган дал келбөөчүлүктү тапса, 

документтерди алгандан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы Президенттик кызматка 

талапкерге ошол дал келишпөөчүлүктөр тууралуу билдирет. Президенттик кызматка 

талапкер билдирүү алган учурдан тарта 48 сааттын ичинде зарыл болгон өзгөрүүлөрдү 

киргизүүгө жана оңдолгон документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына алып келүүгө 

укуктуу.  

Конституциялык Мыйзам боюнча жана БШКнын Календардык планына ылайык, 

Кыргыз Республикасынын Президенттик кызматына талапкерлерди каттоо шайлоолорго 35 

календардык күн калганда, б.а. 2017-жылдын 10-сентябрына чейин аяктайт.  

Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон кийинки 2 календардык күндүн ичинде 

Президенттик кызматка талапкерлерге катталган күнү көрсөтүлгөн талапкердин тишелүү 

күбөлүктөрүн берет.  

Талапкерди каттоодон баш тарту тууралуу чечим кабыл алган учурда Борбордук 

шайлоо комиссиясы аны кабыл алган учурда тарта бир сутканын ичинде талапкерге же 

саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнө баш тартуунун негиздерин жазуу менен шайлоо 

комиссиясынын чечиминин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.  

Баш тартууга төмөндөгүлөр негиз болот: 

1) талапкерди каттоо үчүн учурдагы Конституциялык Мыйзамга ылайык зарыл болгон 

документтерди алып келбөө; 

2) талапкерди колдоо үчүн шайлоочулардын анык кол тамгаларынын жетишерлик эместиги; 

3) талапкерде пассивдүү шайлоо укугунун жоктугу; 

4) талапкер тарабынан өзүнүн шайлоо фондун учурдагы Конституциялык Мыйзамда 

белгиленген учурларда түзбөгөндүгү; 

5) ушул Конституциялык Мыйзамдын 21-беренесинин 3-бөлүгүндө каралган талаптарды 

сактабоо. 

Эгерде талапкер, талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү ушул беренеде көрсөтүлгөн 

каттоо үчүн бардык зарыл болгон документтерди алып келбесе, бирок аларды каттоо мөөнөтү 

аяктаганга чейин кошумча алып келсе, шайлоо комиссиясы талапкерди каттоого милдеттүү.  

Каттоодон баш тартуу тууралуу чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы 

Президенттик кызматка талапкер катары катталуудан баш тартылган адамга билдирет. Бул 

чечимге 5 күндүк мөөнөт ичинде сотко арызданууга болот.  
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Президенттик кызматка талапкер кайсы гана убакта болбосун, бирок добуш берүүгө 

3 календардык күндөн кеч эмес убакытта шайлоолорго андан ары катышуудан бул тууралуу 

Борбордук шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө арыз берүү менен баш тартууга укуктуу. 

Ушул арыздын негизинде талапкерди каттаган Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерди 

каттоону жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алууга милдеттүү.  

Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттагандан кийин 5 календардык 

күндөн кеч эмес басма сөзгө ар бир талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган 

жылы, иштеген жери жана жашаган жерин, ошондой эле анын кайсы партияга таандыктыгы 

тууралуу маалыматтарды көрсөтүү менен билдирүүнү жарыялайт.  

 

3.  Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоолорду жана өткөрүү боюнча 

референдумдарды өткөрүү жана Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоолор 

боюнча ишмердүүлүгү. 
Шайлоо комиссияларынын ишмердүүлүгү негизи КР Конституциясы, «КР 

Президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоолор жөнүндөгү» КР 

конституциялык Мыйзамы, «КР шайлоолорун жана референдумдарын өткөрүү боюнча 

шайлоо комиссиялары жөнүндөгү» КР Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка 

ченемдик укуктук актылары болуп саналган ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салынат. 

КР БШКсы Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүүнү 

даярдоо жана өткөрүүнү камсыздоочу жана шайлоо мыйзамындагы белгиленген баскычтарга 

ылайык шайлоо комиссиясынын системасын жетектөөчү дайыма аракеттенген мамлекеттик 

орган болуп саналат.  

КРнын шайлоо комиссияларынын бирдиктүү системасын түзөт: 

1) Шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча Борбордук комиссия; 

2) шайлоолорду жана референдумдарду өткөрүү боюнча аймактык шайлоо комиссиялары: 

райондук жана шаардык шайлоо комиссиялары – Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими 

боюнча; 

3) шайлоолорду жана референдумдарду өткөрүү боюнча участкалык шайлоо комиссиялары.  

14.06.2017-ж., бекитилген укуктарга ылайык, КР БШКсы №147 Токтомду кабыл 

алды, ага ылайык 2017-жылдын 15-октябрына белгиленген КР Президентин шайлоолорду 

даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги иш-чаралардын Калердардык планы бекитилген 

(https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-2017_/kalendarnyj-plan/). Анда КР Президентин 

шайлоолор жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык негизги уюштуруучулук-

тажрыйбалык иш-чаралар аныкталган, конкреттүү мөөнөттөр жана жооптуу органдар, кызмат 

адамдары жана тиешелүү жумушчу топтор жазылган.  

 Байкоо жүргүзүү учурунда Коалиция бет келишкен негизги көйгөйлөр, БШКнын 

отурумдарынын белгиленген мөөнөттөн кеч өткөрүлүшү, отурумдардын күн тартибин өз 

учурунда жарыялабоо, чечим кабыл алуу процессинин дайыма эле ачык эместиги, ошондой 

эле коллегиялык талкуудан чечим кабыл алуунун узакка созулган процесси жана кол 

койгонго чейинки коллегиялык чечимдин узактыгы. БШКнын жоболору жана 

инструкциялары.  

https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-2017_/kalendarnyj-plan/
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Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

КР БШКсында кабыл алынган көптөгөн жоболорго Коалиция тарабынан мыйзамдагы 

карама-каршылыктар боюнча  арыз берилген. 

Мисалы, “КР Президентинин кызматына талапкерди колдогон шайлоочулардын кол 

тамгаларын чогултуу тартиби жана талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу 

өкүлдөрү тарабынан берилген кол коюу баракчаларындагы кол тамгалардын аныктыгын 

текшерүү жөнүндө” Нускаманы иштеп чыгуу жана бекитүүдө Коалиция тарабынан жеке 

маалыматты коргоо менен байланышкан маселелерге арыз берилген, анткени бекитилген 

нускама жеке маалыматтар менен иштөөнүн укуктук режимин жана иштөө тартибин 

камтыган нормаларды, талапкерлер жана (же) алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан 

берилген кол коюу баракчаларындагы кол тамгалардын аныктыгын текшерүүнүн техникалык 

процедураны камтыбайт. 

 

Кол тамгалардын аныктыгын текшерүү 

Бул процесс байкоо жүргүзүү үчүн толук ачылган эмес. КР Президентине 

талапкерлерден кол коюу баракчаларын кабыл алуу боюнча жумушчу топтун иши учурунда, 

байкоочуларга катышууга уруксат берилген эмес, муну кабыл алынган Нускама боюнча 

БШКнын жана Жумушчу топтун мүчөлөрү гана текшерүүнү ишке ашыруу учурунда 

катышууга укуктуу деп түшүндүрүшкөн. Бирок мурдагы шайлоолордо мындай тыюу салу 

болгон эмес жана байкоочулар жана ММКлардын өкүлдөрү кол коюу баракчаларын 

эсептеген учурда катышып жүрүшкөндүгүн белгилей кетүү керек.  

3.1. Аймактык шайлоо комиссияларынын ишмердиги 

Байкоо жүргүзүлүп жаткан мезгил ичинде, АШКлардын мүчөлөрүнүн алмашуулары 

азайгандыгы байкалат. Эгерде 11-17-сентябрь мезгили ичинде 10 АШКда жок дегенде бр 

адамдын алмашкандыгы байкалса, кийинки жумада бул болгон 5 аймактык комиссияларда 

гана жүргөн (1-сүрөттү караңыз). 

 

 

 

 

 

 

1-сүрөт. Бул жумада АШКнын курамында өзгөрүүлөр болгонбу 

Бул өзгөрүүлөр комиссиялардагы эки партия – КСДП жана Республика-Ата Журтка 

тийиштүү болгону байкалаарлык, алардын ар бири байкоо жүргүзүү мезгилининин экинчи 

жумасында АШКлардын мүчөлөрүнүн арасында өз өкүлдөрүнүн санын жогорулатышкан (2-

сүрөттү караңыз). 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

 

2-сүрөт. АШКларда саясий партиялардан канчадан адам бар 

Байкоо жүргүзүлүп жаткан мезгилде АШКлардын мүчөлөрүнүн арасындагы ЖӨБ 

органдарынын орточо берилиши орто эсеп менен алганда 6 адам болгон жана дээрлик өзрн 

эмес, мында ар бир АШКга минимум катары 11 мүчөдөн туура келет. 3-сүрөттө, 57аймактык 

комиссиялардын ичинен 20дан 25ке чейинкилердинде саясий партияларды көрсөтүп 

турушкан бир дагы АШК мүчөсү жок же алар абдан эле аз. КРнын «Кыргыз 

Республикасынын шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча шайлоо 

комиссиялары жөнүндө» мыйзамынын 19-бер. (1-бөлүгү), АШКлар «саясый партиялардын 

өкүлдөрүнүн экиден биринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү 

органдарынын өкүлдөрүнүн экиден биринин курамында шайлана» тургандыгы белгиленет 

жана комиссиялардын мүчөлөрүнүн курамын мындай бөлүштүрүү мыйзам жоболоруна 

каршы келип турат (анткени аймактык комиссия минимум 11 адамдан турган курамда 

түзүлөт). Ошондой эле балким бул саясий партиялардын өкүлдөрүнө караганда ЖӨБдүн 

өкүлдөрү көбүрөөк болгон учурларга дагы тиешелүү болсо керек. УМБлардын отчетторуна 

ылайык айрым АКШларда комиссиялардын мүчөлөрүнүн артыкчылыктуу көпчүлүгү ЖӨБ 

өкүлдөрү болуп саналышат жана анын негизги себеби болуп, саясий партиялар комиссия 

мүчөлөрү катары өз «адамдарын» бербегендиги эсептелет. Коалиция шайлоо комиссияларын 

түзүү учурундагы мындай проблеманы биринчи жолу эле каттап жаткан жок, бул көйгөй 

маселе тууралуу Коалиция 2010-ж. тартып дайыма билдирип келе жатат. Саясий 

партиялардын шйлоо комиссияларын түзүүдөгү катышуусу өз максаты катары алдына 

шайлоо комиссияларынын объективдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыздоо, ошондой 

эле алардын эч кимге жан тартпоочулугун коет, бирок практикада бул түзүү принциби 

сакталбайт. 

 

 

 

 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
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Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
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«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-сүрөт. ЖӨБдөрдүн АШК мүчөлөрүнүн арасындагы саны (11-17.09 мезгили – солдо, 18-

24.09 - оңдо) 

Орточо алганда аялдар аймактык комиссияга карата беш адамдан бир аз көбүрөөк 

санда берилишкен, ал эми алардын максималдуу саны – 10 адам, жана толугу менен 

эркектерден турган комиссия болгон учур да бар (4-сүрөттү кара). 

 

 

4-сүрөт. АШК мүчөлөрүнүн арасындагы аялдар – орточо саны, масималдуу жана 

минималдуу сандары, стандарттык четтөө 

 

Көрсөтүлгөн мезгил ичиндеги АШКлардын жетекчилеринин гендерлик 

бөлүштүрүлүшү дээрлик өзгөргөн эмес (5-сүрөттү караңыз) – аялдар комиссиялардын бардык 

төрагаларынын төрттөн бир бөлүгүнөн азыраагын түзүп турушат. 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
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даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
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карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

  

5-сүрөт. АШКлардын төрагаларынын гендерлик курамы (11-17.09 мезгили – солдо, 18-

24.09 - оңдо) 

АШКлардын ишине тиешелүү көпчүлүк учурларда узак мөөнөттүү байкоочулар 

комиссиялардын ишиндеги кворумдун бар экенин – 85% ашыгыраак комиссияларды алган 

учурда (6-сүрөттү караңыз) белгилешкен. Бирок, ошондой эле айактык комиссиялардын 

белгилүү бөлүгү үчүн кворумду камсыздоо көйгөй маселе бойдон калууда. 

  

6-сүрөт. АШКлардын отурумдарындагы кворум 

Комиссиялар тарабынан отурумдарды өткөрүү күнүн тууралуу маалымдоо артүрдүүчө 

жүрөт. көпчүлүк АШКлар учурунда (дээрлик 40%) комиссиялар отурумдарга чакырышат 

жана, ушул ыкма менен, байкоочулар отурумдун күнү тууралуу билүү мүмкүндүгүнө ээ 

болушкан, жана болжол менен ушундай эле пропорцияда отурумдар тууралуу байкоо 

жүргүзүүнүн жүрүшүндө билип турушкан. 15% азыраак аймактарда отурумдун күнүтууралуу 

комиссиянын алдын ала белгилүү болгон иштөө графигинен улам билип турушкан (7-сүрөттү 

караңыз). Жалпысынан бул кырдаал байкоо жүргүзүү мезгили ичинде өзгөргөн эмес. 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
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7-сүрөт. Сиз отурумдарды өткөүү күнү тууралуу кантип билдиңиз? 

АШКлардын чечимдери жөнүндө маалымат байкоочулар тарабынан көпчүлүк 

аймактар учурунда алынып турган. Байкоо жүргүзүлүп жаткан мезгил ичинде байкоочулар 

маалымат алышпаган аймактардын пропорциясы азайгандыгы байкалаарлык (8-сүрөттү 

караңыз) болуп көрүнөт. 

 

8-сүрөт. Сиз АШКнын чечимдери тууралуу маалыматты алып тургансызбы? 

4. Шайлоолордун маалыматтык камсыздоосу 

Алдыда өтө турган шайлоолор тууралуу шайлоочуларга маалымат берүү биринчи 

кезекте Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жүргүзүлгөн. Маалымдоо каналдары ар 

түрдүү болушкан. Узак мөөнөттүү байкоочулардын маалыматтарына ылайык байкоо 

жүргүзүү мезгили ичинде басылма чыгарылыштарын пайдалануудан ТБ жана радиону карай 

басым кылуу жылышкан (9-сүрөттү караңыз), бирок бул эки багыт тең бирдей калкка 

маалымдоонун басымдуулук кылган каналдары бойдон калышууда. 

 

 

 

 

 
 

9-сүрөт. 11-17.09 (солдо) жана 18-24.09 (оңдо) мезгили ичиндеги БШКнын 

шайлоочуларга маалымдоо каналдары 
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Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

Байкоо жүргүзүүлөргө ылайык БШКнын негизги маалыматтык иш алып баруусу 

шайлоочулардын  тизмелерин тактоого тиешелүү жүргүзүлүшкөн (1010-сүрөттү караңыз). 

 

10-сүрөт. БШК кандай темалар боюнча шайлоочуларга маалымат берүүнү жүргүзгөн 

(11-17.09 мезгил ичинде) 

 

5. Кыргыз Республикасынын Президенттик кызматына  

талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо 
 

Талапкерлерди Президенттин кызматына көрсөтүү башталган учурдан тартып жана 

андан кийин каттоодо талапкерлер Президентти шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам 

менен белгиленген жол-жоболордон өтүшкөн. 

Алсак 2017-жылдын 31-июлуна карата абалы боюнча КР БШКнын расмий сайтында 

мамлекеттик жогорку постуна карата талапкер болгондордун жалпы саны тууралуу маалымат 

жайгаштырылган (https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-2017_/spisok-kandidatov-v-

prezidenty-kyrgyzskoj-respubliki-2017/). Жалпы саны  саясий партиялардан сыяктуу эле, өзүг-

өзү көрсөткөндөрдөн болуп 59 талапкерди түзгөн. 

Өз кезегинде, Кыргыз Республикасынын шайлоолор боюнча жана референдумдарды 

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы калган талапкерлерди ар түрдүү себептерден улам 

каттоодон баш тарткан. 

Алсак, 21 талапкер кол коюу барактарына беришкен эмес, ал эми тогузуна топтолгон 

колдун саны жетпей калган. Дагы тогуз адам шайлоо шайлоо фонддорун ачкан эмес, ал эми 

КР ЖКнын экс-спикери Ахматбек Келдибековго жазасы өтөлө элек соттолуусунун айынан 

баш тартышкан. Анткени, Келдибековго 2016-жылдын март айында Бишкек шаардык соту 

тарабынан КР ЖКнын Москвадагы атайын өкүлчүлүгүн мыйзамсыз ачкандыгы үчүн жана 

Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы болуп турганда мыйзамды бузгандыгы үчүн 10 

миллион сом өлчөмүндө жазапул төлөөгө өкүм чыгарылган. Октябрь айында Жогорку сот 

ушул өкүмдү күчүндө калтырган. 

16-августта борбор калаабыздын Биринчи май райондук соту  Өмүрбек Текебаевди 

коррупционер катары тааныган жана аны сегиз жылга эркинен ажыраткан. «Ата-Мекендин» 

лидерин ал орус бизнесмени Леонид Мавскийден бир милддион долларды "Альфа Телеком" 

ЖАКын (Megaсom соода маркасын) башкарууга карата укруксат бергени үчүн алгандыгында 

айыпташкан. Соттолуучунун адвокаттары биринчи инстанциянын өкүмүнө карата даттануу 

беришкен. 

Мыйзамдарга ылайык, президенттикке соттолбогон же аны жабышкан адамдар 

талапкерлер боло алышат. Ошондой болсо дагы, бул прецедент ушул шайлоо кампаниясында 

орун алган, бирок кызыктуу маселелердин бири болуп КР Президентттигине эркинен 

ажыратыа кармоо жайларында эмес, камкка алып кармоо жайларында болушкан 

https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-2017_/spisok-kandidatov-v-prezidenty-kyrgyzskoj-respubliki-2017/
https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-2017_/spisok-kandidatov-v-prezidenty-kyrgyzskoj-respubliki-2017/
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Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

талапкерлерди каттоо менен байланышкан маселе калууда. Ушуга байланыштуу, күнөөсүздүк 

презумпциясы принцибине ылайык «Эч ким анын күнөөсү мыйзамдуу күчүнө кирген соттук 

өкүмү менен далилденгенге чейин күнөөлүү деп таанылышы мүмкүн эмес» экендигин 

белгилей кетүүнү каалайт элек. 

Ошондой болсо дагы, Текебаевди каттоодон баш тартуу үчүн жүйөө болуп кол 

топтоо учурундагы тартип бузуулар жана 1 миллион сом күрөө салбай коюусу эсептелген. 

БШК 17-августта камакта турган саясатчынын колдоосуна топтолгон 30 миңден ашуун колду 

аларды топтоо процесси шайлоо фондунан каржыланбагандыгы себеби боюнча жараксыз 

катары тааныган. Текебаевдин өкүлдөрү сотко кайрылышкан, бирок жогорку инстанция ушул 

талашта жыйынтык чыгарган жана Боршайкомдун чечиминин мйзамдуулугун тааныган. Ү.ж. 

4-сентябрында  БШК отурумунда дал ушул чечимди колдонгон. 

Андан кем эмес кызыктуу болуп, алардын катарында Мукар Чолпонбаев, Марат 

Иманкулов, Алмазбек Каримов, Сагынбек Абдрахманов жана Замира Муратбековалар болгон 

беш талапкер –шайлоолор чынчыл эмес өтө турганын билдириши жана шайлоо алдындагы 

таймаштан таптакыр чыгып кеткен фактысы эсептелет. 

Ошентип, 2017-жылдын 10-сентябрына карата абал боюнча КР БШКнын расмий 

сайтында Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлер тууралуу жалпы 

маалымат жайгаштырылган, анда  Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына карата 

катталышкан 13 талапкер жөнүндө, өз арыздарын чакыртып алышкан 9 талапкер жөнүндө 

жана аларды каттоодон баш тартылган 37 талапкер жөнүндө маалымат көрсөтүлгөн 

(https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-2017_/spisok-kandidatov-zaregistrirovannyh-na-

dolzhnost-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki-2017 ). 

Каттоодон 13 адам өтүшкөн – 12 эркек жана бир аял, алар бир катар талаптарга 

шайкеш келишкен: алара 35 жаштан кичүү эмес, 30 миңден кемэмес кол топтошкон, 

соттолуусу жок, мамтилди билишкен жана миллион сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн 

салышкан адамдар.  
 

5.1. Шайлоо күрөөсү 

Коалициянын пикири боюнча эң кызыктуу болуп шайлоо күрөөсүн салуу менен 

байланышкан маселе эсептелет, анткени конституциялык Мыйзамга ылайык ал бир гана 

учурда кайтарылып берилет. Ушуга байланыштуу Коалиция тарабынан мамлекеттик 

органдардын колунда болгон маалыматка жеткиликтүүлүк тартибинде расмий суроо-талап 

жөнөтүлгөн, жана шайлоо күрөөсү талапкер үчүн добуш берүүгө катышышкан 

шайлоочуладын к пайызынан азы добуш берген учурда гана кайтарылып бериле тургандыгы 

тууралуу жооп алынган. 

Логикалуу болуп, күрөө түшүнүгүнүн өзүнүн жаратылышы менен байланышкан 

башка маселе эсептелет, анткени күрөө, белгилүү шарттарда аны кайтарып алуу мүмкүдүгү 

болгондуктан күрөө болуп саналат. Ушул конкреттүү кырдаалга келетурган болсок, анда бул 

учурда ал күрөө катары эмес, кайтаруу боюнча кайсы бир кийинки чектөөсү менен мүчөлүк 

акы катары каралууга тийиш. 
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6. Шайлоочулардын тизмелери жана кошумча шайлоо участоктору 
 

Шайлоо кампанияларын өткөрүү учурундагы күнүмдүк курч турган маселелердин 

бири бойдон али да болсо шайлоочулар тизмеси жана кошумча шайлоо участоктору 

калышууда. 

Алсак, мыйзамдарга ылайык, ар бир шайлоочу шайлоочулар тизмеси менен 

таанышкан учурдан тартып, бирок добуш берүүгө чейинки 15 календардык күндөн 

кечиктирбестен, б.а. 2017-жылдын 30-сентябрына чейин, шайлоо дареги боюнча тиешелүү 

участкалык шайлоо комиссиясына белгиленген үлгүдөгү (№2 форма) арызды Кыргыз 

Республикасынын жаранынын паспортунун (ID-карта) көчүрмөсүн, кошо тиркөө менен, ал 

эми Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары турушкан же жашашкандар үчүн, - 

Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун же Кыргыз 

Республикасынын жаранынын паспортунун (ID-карта) көчүрмөсүн кошо тиркөө менен берет. 

Бул арыз токтоосуз түрдө амлекеттик каттоо кызматынын органдарына берилет, алар 

шайлоочуну шайлоо дареги боюнча шайлоо участкасынын шайлоочулар тизмесине 

киргизүүгө жана бул тууралуу шайлоочуга аны шайлоо дареги боюнча шайлоочулар 

тизмесине киргизилген күндөн тартып 2 календардык күндөн кечиктирбестен билдирүүгө 

милдеттүү болушат. 

Ички миграция деңгээли али да болсо жогору бойдон калгандыгына байланыштуу, 

көйгөй маселени №2 формасын киргизүү жолу менен чечүү дайыма эле бул маселени 

чечпейт, анткени адмиистративдик ресурсту колдонуу коркунучу жогорулайт. 

Бүгүнкү күнгө карата Коалициянын байкоочулары, мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматтардын өкүлдөрү, медициналык мекемелердин, мектептердин ЖОЖдордун, аскер 

мекемелеринин жетекчилери паспорттордун көчүрмөсүн шайлоо дарегин алмаштыруу, жана 

Бишкек ш. түзүлүп жаткан белгилүү кошумча участокторунда мүмкүн болгон добуш берүү 

максаттарында топтоого аргасыз кылып жана №2 формасын толтурууну талап кылып 

жатышкандыгын белгилешет. 

Алсак, КР БШКнын расмий сайтында жайгаштырылган маалыматка ылайык, Бишкек 

ш. кошумча УШКлардын саны 33тү түзүп турат  (https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-

2017_/adresa-dopolnitelnyh-izbiratelnyh-uchastkov-goroda-bishkek/).  

Ушуга байланыштуу негизделген суроо пайда болот, №2 формасы мыйзамда 

көрсөтүлгөн максаттарды көздөйбү, атап айтканда шайлоочулар үчүн максималдуу 

ыңгайлуулукту түзөбү, же электоратты аккумуляциялоодо туюндурула турган 

административдик ресурсту колдонуу куралынын бири болуп саналабы деген. 

Анткени, мисалы, №2 формасы боюнча арыз берүү дайыма эле УШКнын мүчөлөрү 

тараптан кааланган дарек боюнча добуш берүү укугу катары кабыл алынбайт. 

Шайлоочуларды бир даректен башкасына жылыштыруу  бир жактуу тартипте аларды дал 

ушул кошумча түзүлгөн багытка жөнөтүү катары чечмеленет. Мыйзамдарга ылайык 

жарандарда дайыма альтенатива бар болгонуна карабастан. 

Алсак, Кемин районундагы узак мөөнөттүү байкоочулардын билдирүүлөрү боюнча 

КСДП СПс  паспорттордун көчүрмөлөрүн топтоп жатышат жана №2 формасын толтурууну 

суранып жатышат, ал эми Кемин районунда жана Кемин шаарында жашашкан, Бишкекте 

https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-2017_/adresa-dopolnitelnyh-izbiratelnyh-uchastkov-goroda-bishkek/
https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-prezidenta-kr-2017_/adresa-dopolnitelnyh-izbiratelnyh-uchastkov-goroda-bishkek/
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ЖОЖдордо окушкан студенттерден №2 формасын толтурууну жана университеттин 

жетекчилиги алдында борбор калаадан добуш берүүнү талап кылышкан, бул дагы бир жолу 

административдик ресурсту мүмкүн болгон колдонууну тастыктоосу болуп саналат. 

Алсак, Чүй областынын байкоочуларынын башка билдирүүлөрү боюнча, Токмок ш. 

УШКнын төрагасы, М.И. Михайловадан даттануу келип түшкөн, ал ага карата Токмок 

АШКсынын төрагасы тараптан, ал шайлоочулардын баштапкы тизмесине кошо жазылган, 

Токмоктогу дал клеишпей турган көчөлөрдөгү даректер боюнча ушул УШКга тиешеси 

болбогон 47 шайлоочуну аныктагандыгына байланыштуу кысым көрсөтүлүп жатканы 

тууралуу аткан. Ага ошондой эле, добуш берүү күнү ал адамдардын белгилүү санын 

өткөрүүнү жана алдын ала даярдалган чектер боюнча идентификциядан өтпөгөн адамдарды 

өткөрүүсүн сунушташкан. Ал таптакыр баш тарткан. андан кийин, ага ден соолугунун абалы 

боюнча кетүүсү тууралуу арыз жазууну сунушташкан. Бирок ал даттануу жазуудан баш 

тарткан. 
 

7. Шайлоолорду каржылоо 
 

Ү.ж. 25-сентябрына карата абал боюнча шайлоо алдындагы ат салышуунун негизги 

фавориттери – бул Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев жана Өмүрбек Бабанов. Эсептерди 

эң ри толтуруу жана чыгашалоо ушул үч талапкерге туш келген  үгүттөө кампаниясы 

башталган кездеги акыркы жума ичинде. 

Өмүрбек Бабановдун шайлоо фонду 22 млн сомго өскөн жана 160 млн сомду түзн. 

Бир жума ичинде талапкер 20 млн смого жакын сумманы короткон жана резервинде 16 млн. 

сом калган. Бабановдун үгүттөө кампаниясына кошулган Бакыт Төрөбаев, чыгашалоосун 

токтоткон. Акыркы эуи жумада талапкердин эсебинде кошумча котруулар жана чыгарып 

кетүүоөр болгон эмес. Мурда 47 млн. сомдон ал болгону 12,9 млн сом короткон, үнөмдөлгөн 

34 млн эсепте калууда.  

КСДПнын талапкери Сооронбай Жээнбеков жума ичинде өз фондун 30 млн сомго 

жогорулаткан, алардын ичинен ал дээрлик 20 млн. сомду короткон. Жалпы кошулганда бар 

болгон 75 млн. сомдон анда 12 млн. сом калган. 

Темир Сариевдин фондунда олуттуу толтуруулар болгон эмес – бир жума ичинде ал 

өзүнүн эсебинен болгону 2 млн. сомду короткон. Шайлоолорго даярдануу жана үгүттөөгө 

карата каралган 35 млн. сомдон, Сариевин запасында болгону 1,8 млн. сом калган. 

Арсланбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Улукбек Кочкоровдордун чыгымдоолору 

дээрлик 1 млн сомго өсүшкөн. 

Үгүттөөгө Эрнис Зарлыков 200 миң сомго жакын сумманы кошкон. Өзүнүн 1,8 млн 

сомдук фондунан ал дээрлик баардыгын короткон, символикалуу 897 сомду калтырган эле. 

Андан бир аз азыраак – 875 миң сом Камчыбек Ташиевде калган, ал өз 

талапкерлигин Жээнбековдун пайдасына чакыртып алган3. 

Коалиция, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлердин шайлоо фондулары 

тууралуу маалыматтардын бир гана бөлүгүн жарыялоо практикасын улантып жатканын 

белгилейт. Алсак, БШК жума сайын шайлоо фонддорунан акчала каражаттардын дылышуусу 

                                                        
3 http://www.vb.kg/doc/366927_y_ernisa_zarlykova_ostalos_lish_897_somov_na_predvybornyu_agitaciu.html  

http://www.vb.kg/doc/366927_y_ernisa_zarlykova_ostalos_lish_897_somov_na_predvybornyu_agitaciu.html
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тууралуу отчетторду жарыялайт, бироккелип түшүүлөрдүн булактары, келип түшүүлөр 

канчалык мыйзамга ылайык топтолгону жана талапкерлердин бардык эле чыгашалары 

шайлоо фонддорунан төлөнө тургандыгы тууралуу эң маанилүү жана толук маалымат жок 

болгондуктан, мындай жарым-жартылай маалыматтар шайлоо процессинин ушул аспектинин 

ачык-айкындыгына шарт түзбөйт. Ошентип, Кыргызстандын шайлоочуларында 

саясатчыларды жана саясий партияларды ким каржылайт жана ушул акчалардын жаралуу 

булактары кандай экенин  билүү мүмкүндүгү жок.  
 

8. Коомдук байкоочулар 
 

2017-жылдын 31-майында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тараптан 

үчүнчү жолку окууда Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүүнү 

регламенттештирүүчү конституциялык мыйзам кабыл алынган. Бирок белгилей кетүү керек, 

эскертилген конституциялык мыйзамга экинчи жолку окууда КР ЖКсында 2017-жылдын 17-

майында кабыл алышкан, демилген киргизилген, ал жарандык уюмдардан келишкен 

байкоочуларды  шайлоо комиссияларынын чечимдерин, аракеттерин/аракеттенбей 

коюуларын даттанууга карата укуктарынан ажыратууга багытталган. Мындай өзгөрүү менен 

көз карандысыз байкоочулардын ролу катышпастан жана үн чыгарбай, добуш берүү күнү 

шайлоо участогунда алар пайда болгон кезде тартип бузууларга көз салып туруша турган 

статисттердин ролуна келтирилген. 

Тилекке каршы, КР ЖКнын комитетинин корутундусунда КЭМден келишкен 

байкоочулардан шайлоо комиссиясынын чечимдерин жана (же) аракеттерин (аракеттенбей 

коюуларын) даттануу укугунан ажыратуу КРнын 200-жылдын 1-августундагы №185 

мыйзамы менен ратификацияланган Көз каранды эмес Мамлекеттер Шериктештигинин 

катышуучу-мамлекеттеринин демократиялык шайлоолор, шайлоо укуктары жана 

эркиндиктеринин стандарттары жөнүндө Конвенциянын 14-беренесинин 3-бөлүгүнө каршы 

келип тураары көрсөтүлгөнүнө карабастан, сунуш кабыл алынган жана 2017-жылдын 5-

июнунда КР президенти А. Атамбаев тарабынан кол коюлган. 

Коалиция Кыргыз Республикасындагы көз карандысыз байкоочулар институтунун 

өнүгүүсүнө 1999-жылдан тартып кошкон салымы менен сыймыктанат, бирок, кейүү менен 

белгилейт, бул көз карандысыз байкоочулардын укуктарын кысууга багытталган биринчи 

прецендент болуп саналат, байкоочулар шайлоо процессинин маанилүү катышуучулары 

болуп саналышат жана өз иштери менен бүткүл шайлоо процессинин тунуктугуна маанилүү 

жана пайдалуу салым кошушат.  

Ошентип, «Коомдук байкоочулар» 10-1 жаңы беренеси коммерциялык эмес уюмдар 

(КЭУ) тарабынан жөнөтүүшкөн байкоочулардын укуктук макамын жана ыйгарым укуктарын 

жөнгө салат. Ушул беренеге ылайык, КЭУлар өз уставдары менен белгиленген тартипте  

шайлоолорго байкоо жүргүзүүгө катышуу жана өзүнүн коомдук байкоочуларын жөнөтүү 

тууралуу чечим кабыл алышат. 

Жаңы беренени киргизүү аккредитациялоо менен байланышкан жол-жоболорго 

таасир көрсөткөн. Алсак, 2017-жылдын 11-июлундагы №226 КР БШКнын токтому менен 

бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодогу коомдук байкоочулардын статусу, ыйгарым 
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укуктары жана иш тартиби жөнүндө” жобонун өзү аккредитаиялоо маселелерин карап 

чыгуунун конкреттүң мөөнөттөрүн белгилей алган эмес жана башка документтерди берүү 

ченемдерин ачып бере алган жок, бул Бишкек Аймактык шайлоо комиссиясынын 

практикасында болгондой эле калды. 

Алсак, көптөгөн жылдардан бери алгачкы жолу  КЭУлардын байкоочулары 

аккредитациялоо көйгөйүнө туш келишти. 2017-жылдын 6-сентябрында Бишкек АШКсынын 

төрагасы Кайрат Маматовдон Коалицияна даректелген, уюмдун уставынын нотариалдык 

күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн берүүнүн зарылдыгы тууралуу кат алынган. Бул талап шайлоо 

мыйзамдарынын ченемдерин жеке чечмелөөгө негизделген. КРнын конституциялык 

мыйзамында дагы, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодогу коомдук байкоочулардын статусу, ыйгарым 

укуктары жана иш тартиби жөнүндө” жободо дагы коммерциялык эмес уюмдарга карата 

уюмдун уставынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн берүү тууралуу талаптар жок. 

Республиканын областтарындагы аймактык шайлоо комиссияларынын көпчүлүгү 

Коалициянын байкоочуларын КЭУ катары аккредитациялагандыгына карабастан. Андан 

тышкары, КР БШКсы, жогору турган шайлоо комиссиясы болуп туруп, Коалициянын 

байкоочусун аккредитациялоо учурунда кандайдыр бир кошумча документтерди берүү 

тууралуу талаптарды койгон эмес.  Кейүү менен белгилейбиз, Бишкек АШКсынын 

төрагасынын аракети бардык калан КР АШКларынын ушул ченемдерди бирдиктүү колдонуу 

боюнча түптөлүп калган практикасына карыш келип турат. ушуга байланыштуу Коалиция 

тарабынан  2017-ж. 11-сентябрында Бишкек ш. АШКсынын төрагасы Кайрат Маматов 

тарабынан көз карандысыз байкоочулардын укуктарын бузуу тууралуу эл алдындагы арызы 

даярдалган. 

Көрсөтүлгөн БАШК менен болгон проблемадан башка аккредитациялоо менен 

байланышкан проблемаларын башка учурлары дагы болгон. 

Алсак, байкоочулардын билдирүүлөрү боюнча Чүй оюластынын Адамүдүн 

районунун АШКсынын Төрагасы коомдук байкоочуларды аккредитациялоо жол-жобосу 

тууралуу таптакыр маалымат жок болгон. Биздин байкоочубуз тараптан тиешелүү Жобо 

берилген, андан кийин коомдук байкоочунун ак-кара түстөгү күбөлүгү берилген. Бул факт 

АШКнын айрым мүчөлөрүнүн шайлоо мыйзамындагы жаңы киргизилмелер тууралуу начар 

маалымат алгандыгы жөнүндө күбөлөндүрүп турат. Ушуга окшош проблемалар Жалал-Абад 

областынын Токтогул районундагы байкоочуларда да болгон. 

Коалициянын Бишкек АШКсы тарабынан коомдук байкоочуларды 

аккредитациялоодон баш тартуу жөнүндө даттанууга жооп кылып, 2017-ж. 15-сентябрында 

БШК коомдук байкоочулар үчүн аккредитациялоонун үч күндүк мөөнөтүн жана 

аккредитациялоодон өтүү үчүн зарыл болуучу документтердин толук тизмесин аныктай 

турган №453 токтомун кабыл алган. Коалиция бул чечим  коомдук байкоочулардын бардык 

деңгээлдердеги шайлоо комиссияыларынын ишине карата тоскоолдуксуз жеткиликтүүлүгүн 

камсыздоого мүмкүндүк бере турганына үмүтүн билдирет, бул шайлоо процессинин ачык-

айкындыгы үчүн маанилүү шарт болуп саналат (№2 тиркемесин караңыз).  
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9. Шайлоо алдындагы үгүттөө 

Шайлоо алдындагы үгүттөө расмий түрдө 10-сентябрда башталган, бирок 

байкоочулардан алынган маалыматтарга ылайык, шайлоо алдындагы үгүттөөгө чейин да орун 

алган, мисалга, Москва районунун райондук мамлекеттик администрациясында, 2017-

жылдын 4-8-сентябры аралыгындагы мезгилде акимдин мектептердин, бала бакчалардын, 

ЖӨБ башчылары менен жолугушуусу өткөн. Жолугушууда КСДП партиясынын талапкери 

С.Жээнбековдун талапкерлигин колдоого үгүттөө сунушу берилген. Байкоочулардан алынган 

башка маалыматтарга ылайык, Сузак районундагы Кыргыз-Абад айылында КСДП 

партиясынын талапкери үчүн үгүттөө жүрүүдө. Шайлоо алдындагы убадалардын бири 

катары, талапкери өкүлдөрү, утуп чыккан учурда, эскт электр түйүндөрүн жаңысына 

алмаштырууга убада кылышууда. 

Байкоо жүргүзүлүп жаткан мезгил үгүттөө кампаниясынын башталышын камтып 

турат. Ушул мезгилдеги штабдарды түзүү планынан эң активдүүлөр болуп (алардын ичинен 

көпчүлүгү кандайдыр бир убакыт кабыл алынган партия/талапкерлер катары иштеп 

турушкан)төрт партия/талапкер эсептелишет – Ак Шумкар (талапкер Т.Сариев), Өнүгүү-

Прогресс (Б.Торобаев), КСДП (С.Жеенбеков) жана О.Бабанов. аларда башка талапкерлерге 

караганда ири ажырым гана болбостон, дээрлик бардыгында байкоо жүргүзүү мезгилинде 

штабдарынын санынын өсүүсү байкалат. Ак Шумкардыкы 228ден 259га чейин өскөн, 

Өнүгүү-Прогрессте 82 бар болчу жана ошол бойдон калды, КСДПда – 463төн 543кө чейин 

өскөн, Ө.Бабановдо – 380ден 450гө чейин. Жыйынтыгында байкоо жүргүзүү мезгилинин 

акырына карата аймакка карата бул партиялардын/талапкерлерин штабдарынын орточо саны 

– тиешелүүлүгүнө жараша 4; 1,3; 8,5 жана 7. 

 

 

11-сүрөт. Президенттикке талапкерлердин штабдарынын саны (жалпы жана аймак 

боюнча орточо) 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

Үгүттөө активдүүлүгү талапкерлердин билборддорун илүү аркылуу дагы абдан катуу 

айырмаланышат жана бул багытта эң активдүү болуп КСДП (С.Жеенбеков) жана Ө.Бабанов 

эсептелишет. Ошондой эле калган талапкерлердин арасында өзгөчө бөрүнүп, бирок алдыңкы 

экөөнөн катуу артта калган Ак Шумкар (Т.Сариев) эсептелет. КСДПда жана Ө.Бабановдо 

байкоо жүргүзүү мезгили ичинде билборддордун санынын өсүүсү байкалган – 

тиешелүүлүгүнө жараша 628ден 913кө чейин жана 688ден 1085ке чейин. Мезгилдин акырына 

карата эки партияда/талапкерде тең орто эсеп менен аймакка карата тиешелүүлүгүнө жараша 

14,2 жана 17ден билборд болгон.  

 

12-сүрөт. Талапкерлердин билборддорунун саны (жалпысынан жана аймак боюнча 

орточо) 

Шайлоого кандайдыр бир жол менен катышкан адамдарга кысым көргөзүү же 

опузалоо шайлоо процессинин катышуучуларынын укугун бузат. Байкоо жүргүзүлгөн 

мезгилде көптөгөн райондордо ар кандай түзүмдөргө карата кысым көргөзүү жана 

опузалоонун болжолдонгон учурлары байкалды. Көпчүлүк учурда мындай окуялар 

мамлекеттик мекемеде иштеген кызматкерлерге, ЖОЖдордун студенттери /кызматкерлери, 

муниципалдык кызматкерлер, ишкана кызматкерлери/ээлерине  карата болгону байкалды (14-

сүрөттү кара). Байкоо жүргүзүлгөн убактын ичинде мындай учурлардын кескин өскөндүгү 

байкалды.    
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Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

 

Сүрөт 13. Кысым көргөзүү жана опуза (коркутуп-үркүтүү) учурлары  

Шайлоочулардын добуштарын сатып алуу учурлары бир катар аймактарда азыраак 

чыга калып жатат, бирок мындай учурлардын өсүү тенденциясы байкалууда - мындай 

учурлар туурасында байкоочулар көргөн же уккандары - 13 кө чейин жетти ( 15-сүрөттү 

кара). Эреже болгондой, мындай учурлардын пайда болуу коркунучу шайлоо күнү 

жакындагын сайын көбөйүп келе жатат. 

 

Сүрөт 14. Сиз, Өзүңүздүн райондо талапкерлердин биринин тарапташтары 

(жактоочулары) алардын добушу үчүн акча сунуштап жаткандыгы туурасында 

уктуңузбу же көрдүңүзбү? 

9.1. «Кара пиар» 
 

Саясий атаандаштык көп учурда  атаандаштын ар намысын жана беделин каралаган 

маалыматты таратуу менен  чагылдырылат. Практика жүзүндө беш региондун биринде 

мындай учур белгиленип жатат (Сүрөт 15-сүрөттү кара). Байкоо жүргүзгөн мезгилдин ичинде 

бул тенденциянын билинээрлик деңгээлде өскөндүгү байкалды.  
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Сүрөт 15. Сиздин райондо ар намысын жана кадыр-баркын каралаган маалымат 

("кара пиар" ) таратылдыбы ? 

Азыр айрым талапкерлердин кара пиарды активдүү колдонуу процесси жүрүп жатат. 

Президенттикке талапкерлерди дини, улуту, туулган жери, жада калса кебетесине карап, 

басмырлоо жүргөн учурлар да бар. 

Айрым байкоочулар, "кара пиар"  төмөнкү саясий маданияттын жыйынтыгы деп 

эсептешсе, башкалары  буларды нормалдуу көрүнүш катары эсептешүүдө. Ар кандай 

жаманатты кылган видеолор, сүрөттөр жана макалалар  фейк колдонуучулар тарабынан 

социалдык тармактарга жарыяланып жатат. Мунун аркасында "кара пиарды" 

таркатуучуларды кармоо кыйын болуп жатат. 

Мисалга, байкоочулардын билдирүүлөрү боюнча, республиканын түштүгүндө 

калктын арасында уюлдук What’s app тиркемеси аркылуу КР Президенттик кызматына  

талапкерге каршы багытталган жана ага байланыштуу  кыргыз-өзбек чек араларындагы 

талаш маселелер, тагыраак айтканда, Өзбекстан Республикасына Үңкүр-Тоо аталышындагы 

жер тилкесинин өтүүсү жана ГЭСтин курулушу туурасында видео таралып жатат.    

Мисалы, Нарын областында  калктын арасында Президенттик кызматына талапкер 

"Бакиевдин кишиси" деген оозеки маалымат таркатылып жатат. Бул биринчи кезекте,   

«Белорусь» он тракторун алып келгендигине байланыштуу, ал эми айрымдары алар Кыргыз 

Республикасынын мурдагы Президенти   К.Бакиевдин  акчасына сатылып алынган деп 

жоромолдошууда, ал ЖМКнын маалыматына ылайык, Беларусь Республикасында жашайт.  

Мындай маалыматтын кеңири тарашы, азыркы шайлоо кампаниясындагы  басым  

талапкердин шайлоо алдындагы программасына эмес, дагы эле алардын  жеке сапаттарына 

коюлуп жаткандыгынан кабар берет.  

 

10. Административдик ресурс 

 

Коалициянын БШКга кайрылуусунан. "Демократиялык шайлоолор таза шайлоону өз 

алдынча камсыз кыла албай жатат, анткени бийлик мамлекеттик ресурстарын колдонуусу 

мүмкүн жана "керектүү" талапкерди тандоону камсыз кылуу үчүн мыйзамдан "бир амал" таба 

калышы толук ыктымал. 

КР Президентинин Аппаратынын, КР өкмөтүнүн пропагандалык жана 

административдик ресурстары  анын ишмердүүлүгүн колдоо боюнча мурда болуп 

көрбөгөндөй кампанияны жүргүзүп жатышат. 
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Ал эми мамлекет  жарандардын шайлоо укугун, мамлекеттик бийликке жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоого жана шайланууга болгон 

укуктарынын кепилдиктерин  камсыз кылууга милдеттүү.  

Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык, шайлоого даярдык көрүү жана шайлоо өткөрүү 

мезгилиндеги бардык мамлекеттик органдардын, шайлоо комиссияларынын, жергиликтүү 

мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жана 

алардын кызмат адамдарынын ишмердүүлүгү жарандардын эркин  билдирүүгө, жарандарга 

таасир этүүнүн бардык формаларын жок кылууга багытталышы керек. 

Белгилүү болгондой, 2017-жылы 11-сентябрда, КР Президентинин төрагалыгынын 

алдында КР Коопсуздук кеңешинин отуруму болуп өттү, анда 15-октябрга белгиленген 

шайлоого даярдык көрүү маселелери талкууланды. 

КР Президенти А.Атамбаев 14-сентябрда "КР Президентин шайлоону даярдоо жана 

өткөрүү чаралары жөнүндө" КР Коопсуздук кеңешинин чечимине кол койду. Мамлекеттик 

органдарга,  жарандарга шайлоого катышуу же катышпоосуна таасир этүүнүн бардык 

формаларын жок кылуу же башка эркин билдирүүгө башка таасирлерди жок кылуу боюнча 

чараларды  кабыл алуу тапшырмасы берилди (1 Тиркеме). 

Бирок, ЖМКларда, КР Билим берүү министрлигине караштуу мамлекеттик органдар 

жана ишканаларга, КСДП партиясынан чыккан талапкер С.Ш. Жээнбековдун пайдасына 

тутумдуу түрдө  административдик ресурсту  колдонуу фактысы аныкталган. 

Жогорку Кеңештин  2017-жылы 14-сентябрда болгон отурумунда, вице-спикер 

Алтынай Өмүрбекова ("Республика-Ата-Журт" фракциясы),  жождун студентин 

президенттикке талапкерди тандоодогу башкага артыкчылык бергени үчүн эшикке чыгарып 

жиберген фактысы туурасында билдирди. 

ЖМКда, Кыргыз Мамлекеттик юридикалык академиянын окутуучусу студенттерге 

КСПД саясий партиясынан чыккан талапкер - Сооронбай Жээнбековго добуш бергиле деп 

үгүт жүргүзүп жаткандыгын жазып алган аудиожазуу таратылган. 

Депутат Зиядин Жамалдинов («Өнүгүү-Прогресс») ошол эле отурумда студенттерди 

КСДП партиясынан чыккан талапкерге добуш берүүгө мажбурлап жатышкандыгын 

билдирди.   Анын сөзү боюнча, Жалал-Абад университетинин ректору  студенттерге №2 

форманы толтурууга мажбурлап, социал-демократтардан чыккан талапкерге добуш бергиле 

деп мажбурлап жатыптыр. 

2017-жылы 19 –сентябрда КР  вице-премьер-министри, ошол эле убакта Шайлоого 

даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча Республикалык штабдын жетекчиси  Д.Т. Зилалиев 

Баткен областтарынын активдери - мамлекеттик  органдардын, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик органдардын, мамлекеттик органдардын 

жана мекемелердин башчылары менен жолугушуу учурунда,  КР Президенттигине  талапкер 

С.Ш.  Жээнбековго добуш берүүгө ачык эле үндөгөн.  Муну менен катар,  Д.Т. Зилалиев  

Баткен областтарынын активдери  менен жолугушуу учурунда, Конституциялык Мыйзамдын 

22-беренесинин 10-бөлүгүн бузулган, анда шайлоо алдындагы үгүт деп төмөнкүлөр таанылат: 

1) тигил же бул талапкер, талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо 

аларга каршы добуш берүүгө үндөөлөр; 

2) айрым талапкерлерге, саясий партияларга карата колдоону билдирүү; 
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3) талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоонун же шайлабай коюунун мүмкүн 

болуучу кесепеттерин баяндап жазуу; 

4) талапкерлердин, алардын кесиптик иштерине же алардын өздөрүнүн кызматтык 

(кызмат орундук) милдеттерин аткарууларына байланышпаган ишмердиги жөнүндө 

маалыматтарды таратуу. 

Ошентип, премьер-министр Сапар  Исаков Д.Т. Зилалиевге жөн гана эскертүү берип, 

аны Шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча Республикалык штабдын жетекчилик 

кызматынан бошотуп койду.  Бул учурда БШКнын Өкүлү Кайрат Осмоналиев Д.Т.Зилалиевге 

болгон жазаны катуулатуу тууралуу сунушун айткан эле. «Мен бизде бар  бардык  

материалдарды   премьер-министрдин кароосуна жиберүүгө сунуш кылам, анткени 

адекваттуу, катуу жаза чыгарылышы керек.   Баарынан катуу,  дисциплинардык жаза болуп - 

аны кызматынан бошотуу эсептелет», —  деп сунуш кылды ал.4 

Байкоочулар тарабынан ошондой эле шайлоо алдындагы үгүттөө максаттарында 

кызматтык унааларды пайдалануунун айрым учурлары (СДПК), мамлекеттик кызматкерлер 

тарабынан талапкердин пайдасына үгүт жүргүзүүлөр (СДПК), үгүт материалдарын бузуу 

(СДПК, Ө.Бабанов) белгиленген. Кызматтагы автомашиналарды КСДПнын пайдасына  

шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү максатында колдонулуп аткан бир факты боюнча доо 

арызы түзүлдү.    

10.1. Үгүт иштеринде диний лидерлердин катышуусу 
 

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматтарына ылайык - шайлоо 

кампаниясына карата дин чөйрөсүнүн өкүлдөрү тарабынан айтылган бардык сөздөр жана 

чакырыктар саясий үгүт катары бааланат. Андан сырткары, Кыргызстандын диний 

ишмерлерине президенттик шайлоонун алдындагы үгүт иштерине катышууга тыюу салынат5. 

Бирок, Жалал-Абад областынын Сузак районунун Барпы айылында  КР Президенттик 

кызматына талапкер С.Ш. Жээнбековдун шайлоочулар менен өткөрүлгөн шайлоо алдындагы 

жолугушуусунда, дин ишмери Чубак ады Жалилов үгүт сөздөрү менен эл алдына чыкты, ал 

да талапкердин үгүт жүргүзүүчү тобунун курамына кирет. Кыргыз Республикасынын  

Президенттик кызматына талапкер С.Ш. Жээнбековдун өзүнүн үгүт ишмердүүлүгүнө 

Кыргызстандын  Мусулмандарды руханий башкаруу улеминин кеңешинин мүчөсүн 

тарткандыгы жана анын талапкердин эл менен болгон жолугушуусунда чыгып сүйлөгөн сөзү  

Конституциялык Мыйзамдын 22-беренесинин 15-бөлүгүнүн  талаптарын одоно бузат. 

Азыркы учурда  Чубак ажы Жалилов КМРБ улеминин кеңешинин мүчөсү болуп саналат 

жана аны үгүт ишмердүүлүгүнө тартуу Конституциялык Мыйзамдын 22-беренесинин 15-

бөлүгүнүн  талаптарын  бузат, ага ылайык мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, 

байкоочулар, эл аралык байкоочулар, судьялар, диний уюмдардын өкүлдөрү, кайрымдуулук 

иштери менен алектенген уюмдардын мүчөлөрү, 18 жашка чыга элек адамдар, чет өлкөлүк 

                                                        
4 https://kloop.kg/blog/2017/09/25/tsik-porekomendoval-pravitelstvu-strozhe-nakazat-zilalieva/  
5 https://rus.azattyk.org/a/28660217.html  

https://kloop.kg/blog/2017/09/25/tsik-porekomendoval-pravitelstvu-strozhe-nakazat-zilalieva/
https://rus.azattyk.org/a/28660217.html
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жарандар жана уюмдар, жарандыгы жок адамдар үгүт жүргүзүүгө, ар кандай үгүт 

материалдарын чыгарууга жана таратууга укугу жок.   

Конституциялык мыйзамдын    28 - беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык, талапкер, саясий 

партия ушул конституциялык Мыйзамдын 22-27-беренелеринде, ошондой эле ушул беренеде 

белгиленген талаптарды бузган учурда, тиешелүү шайлоо комиссиясы аларга бузуулар 

жөнүндө жазуу жүзүндө эскертүүгө укуктуу.   Талапкер, саясий партия жогоруда көрсөтүлгөн 

талаптарды бир нече ирет бузган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү шайлоо 

комиссиясынын сунуштамасы боюнча же өз демилгеси боюнча талапкерди, талапкерлердин 

тизмесин каттоону жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алууга укуктуу.  

Президенттикке талапкерге үгүт иштерин жүргүзүү учурунда дин өкүлдөрүнүн 

катышуусу боюнча башка учур президенттик талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош 

областындагы үгүт иш чарасында тартылган видео роликте белгиленген, бул роликти 

Фейсбук өз баракчасына 25-сентябрда жарыялаган. Посттун автору, бул сүйлөп жаткан адам 

Садык  кары Камалов - мурдагы муфтий экенин, азыр болсо Ислам маданияты борунун 

президенти экенин, улама, Кара-Суу районундагы мечиттердин биринде имам экенин жазган. 

Роликте сүйлөп жаткан адам - добуш бергендердин баары чын жүрөгүнөн добуш бериши 

керек экенин айтып жатат. ЖМКлардын маалыматы боюнча, Садык кары Камалов Рашод 

Камаловдун таякеси болуп эсептелет, ал кыргызстандыктарды Сирияга  азгырма жалдоо 

(вербовкалоо) аркылуу кетиргендиги үчүн 5 жылга соттолгон.   Садык кары Камалов өзүнүн 

жээнинин соттук процессинде күбө катары өткөн. "Фергана" МА жазган макалада ал Ислам 

кызматташуу эл аралык борборунун кеңешчиси катарында айтылган.  

Борбордук шайлоо комитетинин мүчөсү Кайрат Оосмоналиевдин сөзү боюнча, 

Камаловду диний ишмер катары үгүт жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 2 миң сомго 

айып төлөтүү керек: «Менин  жеке пикирим боюнча, эки мурдагы ажыларды үгүт 

жүргүзүүнүн эрежелерин бузгандыгы үчүн административдик айыпка жыгуу керек, ал эми 

талапкерлерге эскертүү берүү керек», - деп эсептейт  Осмоналиев.6 

 

10.2. Сатып алуу 

Коалициянын байкоо жүргүзгөн  отчеттук мезгилинде бардык  аймактар боюнча 

шайлоочулардын добушун сатып алуу, кысым көргөзүү жана опузалоо туурасында 

маалыматтар келип жатат, бирок бул бузуулардын латенттик мүнөзүнөн улам аларды 

документтештирүү практика жүзүндө бир топ кыйынчылык жаратат. 
 

11. Шайлоо талаштары 
 

Ошентип, шайлоочуларга  маалымат берүүгө байланышкан иш чараларды өткөрүү 

мезгилинде - бир эле Коалиция тарабынан КР Президенттигине талапкер С.Ш, Жээнбеков 

тарабынан кызматтык абалынын артыкчылыгын пайдаланууга байланышкан бузууларга 

тиешелүү  3 арыз жиберилген, бирок доо арыздарды жана арыздарды кароо боюнча жумушчу 

топ тарабынан алардын бирөө гана  каралып, бул бөлүмгө жайгаштырылды.  

                                                        
6 https://kaktus.media/doc/363501_za_babanova_agitiroval_religioznyy_deiatel._kogo_nakajyt.html  
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каржыланат 

Коалиция 2017-жылы 22-июндан 27-сентябрга чейинки мезгилде Кыргыз 

Республикасындагы Шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук 

комиссия тарабынан кайрылууларды түшүндүрүү боюнча шайлоо процессинин 

мониторингинин алкагында ишин улантты.   Ошентип, шайлоо алдындагы кампаниянын 

башталган мезгилинде коалиция тарабынан КР БШКнын  дарегине 54 кат (сурамжылоо, доо 

арыздар жана арыздар) жөнөтүлдү. Алардын он бирине гана жоо алынды. (№1 тиркемени 

кара). 

Коалиция тарабынан шайлоочуларга жана шайлоо процессинин башка 

катышуучуларына  маалымат берүү менен байланышкан кыйынчылыктарга байкоо жүргүзүү 

мезгилинде бир катар  проблемалар белгиленди. 

Ошентип, 26.07.2017-жылы,  чык. №70номери менен КР БШКнын Төрагасына КР 

Президенттигине талапкер С.Ш, Жээнбеков тарабынан кызматтык абалынын артыкчылыгын 

пайдаланууга баланышкан бузуулар туурасындагы маселени БШКнын отурумунда кароо 

туурасында арыз жиберилген, анткени жалпыга маалымдоочу мамлекеттик каражаттардын 

үгүт жүргүзүүчү кампаниясы, биринчи кезекте - КТРК КР Премьер-министри 

С.Жээнбековдун пайдасына иш жүргүзө баштады, анда кызматтык абалын пайдаланып 

жаткандыгы ачык-айкын эле көрүнүп турду.   

Дагы бир учур, КР Президенти А.Атамбаевдин чыгып сүйлөгөн сөзү, ал 2017-жылы 

24-июнда Россия Федерациясына болгон иш сапарынын акыркы күнүнүн алкагында, 

журналисттердин алдында сүйлөп жатып, КР Президенттигине КСДП партиясынан талапкер  

С.Жээнбеков туурасында берилген суроого мындай деп жооп берди: "Бул мамлекет үчүн 

жакшы тандоо болду". 

05.07.2017-жылы чык. № 60 номери менен Коалиция тарабынан КР БШКнын 

Төрагасына арыз жөнөтүлдү, анда "Кыргыз Республикасынын Президентин жана КР ЖК 

депутаттарын шайлоо жөнүндө" конституциялык Мыйзамынын  22-беренесинин 10-бөлүгүнө 

ылайык, шайлоо алдындагы үгүт деп төмөнкүлөр саналат:  

1) тигил же бул талапкер, талапкерлердин тизмеси үчүн добуш берүүгө же болбосо аларга 

каршы добуш берүүгө үндөөлөр;  

2) айрым талапкерлерге, саясий партияларга карата колдоону билдирүү;  

3) талапкерди, талапкерлердин тизмесин шайлоонун же шайлабай коюунун мүмкүн болуучу 

кесепеттерин баяндап жазуу; Аталган конституциялык Мыйзамдын 22-беренесинин 15-

бөлүгүнө ылайык -  мамлекет башчысына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу 

салынган.  

Ошентип, КР БШКнын негизги иш чараларынын бекитилген  календардык планына 

ылайык, шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди каттап бүткөндөн кийин  башталат, 

бирок маалыматтарга ылайык,  айрым ЖМКларда жана интернет басылмалардын 

сайттарында   КР Президенттигине КСДП партиясынан чыккан талапкер Сооронбай 

Жээнбековду колдоого үгүт жүргүзүү боюнча  мурда болуп көрбөгөндөй кампания 

башталды, анда шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүлүп жаткандыгы ачык эле көрүнүп турат 

жана "Кыргыз Республикасынын Президентин жана КР ЖК депутаттарын шайлоо жөнүндө" 

конституциялык Мыйзамынын  22,23,25-беренелеринин ченемдери бузулган. 
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Бул бузууларга реакция жүргүзүүнү суранып, Коалиция КР БШКнын дарегине 2017-

жылы 28-июлда чык. №73 номери менен, КР Президенттигине КСДП партиясынан чыккан 

талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына мыйзамсыз шайлоо алдындагы үгүт 

жүргүзүлгөндүгү туурасында  арыз жиберишкен жана бул арызды мыйзамга ылайык кароону 

суранган.  

Ысык-Көл областындагы байкоочулардан алынган  маалыматтарга ылайык, Балыкчы 

шаарында мэриясынын алдындагы унаа токтотуучу жайда, Балыкчы шаарынын мэриясына 

таандык автомобилде маңдайкы айнегинин алдында КР Президенттигине талапкер 

С.Ш.Жээнбековдун үгүт материалы  чапталган. Бул  мыйзам бузуу туурасында акт түзүлүп, 

сүрөткө тартылып,  райондук прокуратурага, Балыкчы шаарынын РИИБ  жана АШКга  доо 

арызы берилген. Бул бузуу социалдык тармактарда да зор ызы-чууну жаратты. 

Талас областынан алынган башка маалыматка ылайык, үгүт материалдары ал тыюу 

салынган жерлерге жайгаштырылган. Анда, КР Президенттигине талапкер 

С.Ш.Жээнбековдун үгүт баннери бактарга илинген, буга Президентти шайлоо туурасындагы  

конституциялык Мыйзамда  катуу тыюу салынган. Бул мыйзам бузууга да Коалициянын 

байкоочулары тарабынан акты түзүлүп, АШКга доо арызы берилген.  

КР БШК коллегиалдык жана көз карандысыз орган болуп саналганына карабай, 

коллегиалдык кабыл алынуучу чечимдер боюнча өтө көпкө чейин кол коюлбайт жана 

легалдуу документтин формасын албайт. Мындай процедуралык учурлар төмөнкүлөргө өз 

таасирлерин тийгизет:  

Болуп өткөн отурумдар боюнча чечимдер туурасындагы маалымат дайыма эле 

жеткиликтүү эмес, мисалы, сегиз отурумдун ичинен болгону экөө боюнча чечим алынлы, 

бирок кыйынчылык менен, калгандары боюнча маалымат алынган жок. Дагы бир белгилей 

кетчү учур, отурумдарда,  күн тартибинде коюлган негизги маселелерди талкуулагандан 

кийин, акыркы "Башкалар" маселесинде байкоочуларга жана башка өкүлдөргө катышууга 

уруксат  берилбейт жана БШКнын мүчөлөрү гана калышат. 

ЖМКларды жана интернет-басылмаларды КР президентин шайлоого даярдык көрүү 

жана өткөрүү учурунда аккредитациялоо башка проблема болуп калды, анткени  ЖМКларды 

аккредитациялоо туурасындагы жобонун ченемдеринде аккредитациянын шарттарынын жана 

тартибинин бири болуп шайлоону белгилеген күндөн тартып шайлоону дайындоо 

туурасында чечим  расмий жарыяланган күнгө чейин 20 календардык күндөн кеч эмес чек 

орноткон.  Аныкталган чек коюуларга карабай, бир катар ЖМКлар өз басылмаларын 

аккредитациялап үлгүрбөй калышты, ал эми КР БШК бекитилген чекти бузуп, аккредитация 

процессин аныкталбаган мөөнөткө узартуу туурасында  чечим кабыл алды. 

Доо арыздарды кароо боюнча процесске байкоо жүргүзүүдөгү кыйынчылыктарды КР 

БШКнын расмий сайтынын,  өзгөчө доо арыздарды жана арыздардын  реестринин 

проблемалуу иштеши жаратты. Бул жаңы функция иш жүзүндө өзүнүн толук өлчөмдө иштей 

албаганын көргөздү, көпчүлүк доо арыздар жана арыздар реестрге кирбей калууда, же узакка 

каралып жатат.  

12. ЖМКга каршы доолор 

Адам укугу үчүн эла аралык  федерация  (FIDH – Fédération Internationale des Ligues 

des Droits de l'Homme),   дүйнөнүн 120 дан ашык өлкөсүнөн 178 укук коргоочу уюмдарды 
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бириктирет, ал  23 -майда  Парижден,  Кыргызстандын ЖМКларга, журналисттерге жана 

укук коргоочуларына каршы сот дооматтарынын толкунуна байланыштуу билдирүү жасады.   

Бул билдирүүдө, күз мезгилине белгиленген президенттик шайлоонун  алдында, 

Кыргызстанда укук коргоочуларга, журналисттерге жана оппозициянын өкүлдөрүнө карата 

катуу куугунтуктоо жүрүп жатканы айтылат. 

Тилекке каршы, мамлекеттеги акыркы окуялар саясий кырдаалдагы стабилдүүлүк 

жана анын кесепеттери планында тынчсыздануу үчүн себеп берет, анткени бийликти 

сынагандарга жана көз карандысыз ЖМКларга жаза колдонуу  жана  өкмөттүк эмес 

уюмдарды куугунтуктоо Кыргызстанда жөн гана кадимки көрүнүш болуп калбастан, күчөп 

баштады. 

2017-жылы март айынан баштап сентябрь айына чейин ЖМКларга карата 12 доо 

берилген.  

Үстүбүздөгү жылы 11-мартта мамлекет башчысы "айрым өздөрүн көз карандысыз деп 

аташкан журналисттердин, ЖМКлардын жана саясатчылардын тобу аларга жакпаган 

адамдарды, биринчи кезекте бүткүл эл шайлаган президентти ушактап,  жалган жалаа 

жабууга укук бер деп талап кылышууда", жана алардын негизги максаты болуп, " октябрда 

боло турган шайлоодо Кыргызстандагы кырдаалды туруксуздаштыруу" болуп саналат. 

Мартта жана апрелде башкы прокурор тарабынан бир нече көз карандысыз 

ЖМКларга, алардын жетекчилерине жана укук коргоочуларга каршы  жалпы суммасы 700 

миңге жакын  долларга  соттук доо  берилди, алардын банк эсептери жана мүлктөрү камалды, 

аларга өлкөнүн чегинен чыгып кетүүгө тыюу салынды. Бирок,  12 -майда президент  Башкы 

прокуратурага "Азаттык" радиосуна карата доо талаптарын алып салуу туурасында маселени 

кароону сунуш кылды.7 

Азыркы учурда шаардык соттук төрт чечими боюнча "ПроМедиа" КФ президенти 12 

млн сом карыз, Нарынбек Идинов - 9 млн сом,  Дина Маслова - 3 млн сом, Чолпон Джакупова 

- 3 млн сом, Таалайкуль Токтакунова - 5 млн сом, Канатбек Азиз - 5 млн сом карыз. 

О.э.жоопкерлер бардык доолор боюнча мамлекеттик төлөм төлөшү керек. 

Бул Кыргызстан үчүн өтө чоң сумма, анткени биздин мамлекеттеги орточо айлык акы 200 

АКШ долларын түзөт. 

Андан сырткары, журналисттердин жана укук коргоочулардын тобу Конституциялык 

палатага арыз беришкен, анда башкы прокурордун президенттин атынан доо арыздарды 

бериши конституцияга каршы келет деп эсептешет. Палата азырынча чечим чыгара элек. 

12.1. Сайсий камактагылар 
 

Саясий камактагыларды коргоо боюнча Комитеттин маалыматтары боюнча,  эгер 

2016-жылы мартта республикада 4 саясий туткун бар болсо, 2017-жылы 2-апрелде алардын 

саны 25 адамга  жетти. 

Саясий мотивдер боюнча жазык иши козголуп, соттун чечими боюнча эркиндиги 

чектелген саясий туткундардын тизмесине  Комитет төмөнкү саясатчыларды киргизди: 

                                                        
7 http://zanoza.kg/357853  
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Бектур Асанов, Кубаныч Кадыров, Дастан Сарыгулов, Эрнест Карыбеков, Бекболот 

Талгарбеков, Торобай Колубаев, Александр Гусев, Тойгонбай Калматов, Марат Султанов, 

Дуйшен Чотонов, Омурбек Текебаев, Абдылда Капаров, Садыр Жапаров. 

Комитеттин пикири боюнча, парламенттин депутаттары - А.Салянова, А.Шыкмаматов 

жана бир катар саясий ишмерлер жана жарандык активисттер саясий мотивдер боюнча 

куугунтукталып жатат. 8 
 

12.2. Митингдер 

Оштогу митингдер: 

Үстүбүздөгү жылы 29-сентябрда  Ош шаарынын тургундары Бабановдун сүйлөгөн 

сөзү боюнча чара көрүү талабы менен басма сөз жыйынын беришти. Бабановдун сөзүнүн 

үзүндүсүн жана  Оштогу басма сөз жыйынын эфирден, КТРК жаңылыктарында көргөзүштү. 

Үстүбүздөгү жылы 30-сентябрда Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун 

шайлоо штабынын данында жана Ошто жана Жалал-Абадда митингдер болуп өттү. 

Акциянын катышуучулары  саясатчынын "Амир-Тимур" кичи районундагы сүйлөгөн сөзүнө 

нааразылыгын билдиришти - ал жакта 28-сентябрда шайлоочулар менен жолугушуу өткөн. 

Мурда социалдык тармактарда, саясатчы "тизелеп жашагандан көрө, тикесинен тик туруп 

өлгөн жакшы" жана "кайсы бир милиционер өзбектерге тийише турган болсо, анын 

кызматтан бошотулаарын" айткан. 
 

Таластагы митингдер: 

Үстүбүздөгү жылы 1-октябрда  Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун  

жактоочулары митингге чыгышты. Чогулган элдер таза шайлоо өткөрүү талабын айтышты 

жана колдоруна " Шайлоо - бул каралоо эмес, шайлоо", "Бийлик  элдин шайлоосуна 

тоскоолдук кылбашы керек!", "Административдик ресурс - кубатсыз бийликтин шайманы" 

жана башка ураандарды көтөрүп чыгышты. 

Уюштуруучулардын сөзү боюнча, акцияга 500 гө жакын адам катышты. 

Чогулгандардын алдына Жогорку Кеңештин   «Республика-Ата-Журт» фракциясынан чыккан 

депутаты Кенжебек Бокоев чыгып сөз сүйлөдү, ан шайлоонун алдында шайлоочулар менен 

жолугушуу өтөөрүн айтты. Башка чыгып сүйлөгөндөр таза шайлоо өткөрүү талабы менен 

бирге, бийликтегилерди Бабановду «каралоону» токтотууну талап кылды. 

 

Коалициянын сунуштары 
 

Алынган маалыматтарга байланыштуу, шайлоо мыйзамдарына негизденип, Коалиция 

төмөнкү сунуштарын берет: 
 

Талапкерлерге/ саясий партияларга: 

 Чынчыл атаандаштык күрөш жүргүзүү жана административдик ресурсту колдонбоо 

 Үгүт жүргүзүү кампаниясын жүргүзүүдө зомбулук ыкмаларын колдонбоо, негизинен 

опузалоо жана кысым көргөзүү иштеринен качуу   
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Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

 Шайлоо күнү келип, добуш берүү үчүн өз шайлоочуларын  мобилизациялоо 
 

Борбордук шайлоо комиссиясына:  

 Мыйзамдын талаптарына ылайык саясий партиялар тарабынан АШК мүчөлөрүнө жана 

ЖӨАБ га сунушталышын камсыз кылуу   

 Аймактык шайлоо комиссиясынын ишиндеги мүмкүн болушунча көбүрөөк тунуктукту 

жана  жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу 

 Шайлоо күнүндө добуш берүү процедурасы туурасында шайлоочуларга кеңири 

маалыматты камсыз кылуу; 

 Шайлоочулардын эркин билдирүүгө кысым көргөзүлбөй турганын, опузаларга жол 

берилбей турганы туурасында кеңири маалымат берүү жана аны үчүн мамлекеттик жана 

муниципалдык органдарга жоопкерчилик тагуу; 

 Бардык шайлоо талаштарын өз убагында кароону камсыз кылуу; 

 Коомдук байкоочулар туурасындагы Жобону кайра карап чыгуу жана кайра иштеп чыгуу; 

 Шайлоо комиссияларынын талапкерлерге эскертүү берүүсүн кеңейтүү ж.б. боюнча 

иштерди жүргүзүү; 

 Мажбурлоо, добуштарды сатып алуу жана үгүт жүргүзүүгө катышкан бардык 

мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлерди, алардын  рангына карабай жоопкерчиликке 

тартуу; 

 Кыргыз Республикасынын Президенттик кызматына талапкерлерге, эскертүү берүүдөн 

башка жаза тутумун иштеп чыгуу; 
 

Сотторго  

 Бардык шайлоо талаштарын өз убагында кароону камсыз кылуу; 
 

Укук коргоо органдарына: 

 Шайлоочулардын добушун сатып алуу, коркутуп-үркүтүү жана кысым көргөзүү 

фактылары, административдик ресурсту колдонуу боюнча  бардык келип түшкөн 

кайрылууларга өз убагында реакция кылуу, о.э. коомчулукту кабыл алынган чаралар 

туурасында кабардар кылып туруу. 
 

Бийликтин мамлекеттик органдарына: 

 Кысым көргөзүү жана опузалоо учурларына карата шайлоо процессинин 

катышуучуларынын укуктарын жана коопсуздугун  камсыз кылуу;  

 Шайлоо процессинин жүрүшүндө административдик ресурсту колдонгон учурларда 

мыйзамдын алкагында дароо жана катуу тартипте  реакция кылуу.  

 Уку коргоо органдарына мыйзамдын алкагында шайлоочулардын добушун сатып алуу 

фактыларын табуу жана бөгөт коюу, о.э. мындай фактыларды жарыялап туруу.  



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

№ Жөнөтүлгөн күнү 
жана каттардын 

чыгуучу №  

Убактысы 
(14 күн) 

Каттардын мазмуну Кат / билдирме кайда 
багытталган 

1.  22.06.2017№51 05.07.2017 Билдирме: БШК тарабынан чыгарылган 
алдыдагы шайлоолорго байланыштуу 
макалаларды алып келүү  

БШКнын 
төрайымынын орун 
басары 
А.Б.Абдрахматовага 

2.  22.06.2017№52\11 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү Г.М. 
Баатыровага 

3.  22.06.2017№52\10 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү 
К.М.Осмоналиевге 

4.  22.06.2017№52\9 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү 
А.Ж.Эшимовго 

5.  22.06.2017№52\8 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү Б.С. 
Кадыровго 

6.  22.06.2017№52\7 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү 
Г.К.Джурабаевага 

7.  22.06.2017№52\6 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү 
А.Г.Бекматовага 

8.  22.06.2017№52\5 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү А.С. 
Сатыгуловго. 

9.  22.06.2017№52\4 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 

БШК мүчөсү Н.Т. 
Ариповго 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

10.  22.06.2017№52\2 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү 
Е.Ж.Джилкичиевага. 

11.  22.06.2017№52\1 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШКнын 
төрайымынын орун 
басары 
А.Б.Абдрахматовага 

12.  22.06.2017№52 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШК мүчөсү 
А.Т.Асаналиевге 

13.  22.06.2017№52\3 05.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускама 
тууралуу бүтүмдү эске алуу 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

14.  22.06.2017№53 05.07.2017 БШК отурумдарынын протоколдорунун 
көчүрмөлөрүн алып келүү 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

15.  23.06.2017№55\12 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК мүчөсү 
Г.М.Баатыровага 

16.  23.06.2017№55\1 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК мүчөсү 
А.Т.Асаналиевге 

17.  23.06.2017№55\2 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК төрагасынын 
орун басары 
А.Г.Бекматовго. 

18.  23.06.2017№55\3 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 

БШК мүчөсү 
Г.К.Джурабаевага. 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

19.  23.06.2017№55\4 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК мүчөсү А.С. 
Сатыгуловго. 

20.  23.06.2017№55\5 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК мүчөсү А.Ж. 
Эшимовго 

21.  23.06.2017№55\6 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

22.  23.06.2017№55\7 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК мүчөсү  
К.М.Осмоналиевге 

23.  23.06.2017№55\3 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК мүчөсү 
Б.С.Кадыровго 

24.  23.06.2017№55\9 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК мүчөсү 
Е.Дж.Джилкичиевага. 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

25.  23.06.2017№55\10 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШК мүчөсү Н.Т. 
Ариповго 

26.  23.06.2017№55\11 06.07.2017 Сунуш: “Президенттин кызматына 
талапкерди колдоо үчүн 
шайлоочулардын кол тамгаларын 
чогултуу тартиби тууралуу” нускамага 
толуктоону эске алуу 
22.06.2017  «Адилет укуктук 
клиникасы» КФ 

БШКнын 
төрайымынын орун 
басары 
А.Б.Абдрахматовага 

27.  29.06.2017№57 09.07.2017 БШК мүчөлөрүнүн иш графигин жана 
жумушчу график маселесин кайсы ЧУА 
жөнгө салаары тууралуу маалымат 
берүү 
 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

28.  05.07.2017№60 18.07.2017 РФга жасаган иш сапарынын алкагында 
А.Ш. Атамбаевдин С.Ш. Жеенбековду 
колдоп сүйлөгөн сөзү жөнүндө 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

29.  12.07.2017№63 25.07.2017 Билдирме: 
КР Президентинин шайлоолоруна 
катыша тургандыгы жөнүндө 
билдиргендердин жана алардын 
штабдарынын байланыш 
маалыматтарын берүү 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

30.  17.07.2017№64 30.07.2017 БШК жана МКК өз ара аракеттенишүүсү 
тууралуу Жобонун 3.8., пунктунун 
маанисин түшүндүрүү 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

31.  18.07.2017№65 31.07.2017 Ульянова Н.М. байкоочу катары 
аккредитация кылуу 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

32.  25.07.2017№68 07.08.2017 Билдирме: «Кыргызтест» боюнча КР 
Президентине талапкерлерди 
тестирлөө графигин берүү 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

33.  25.07.2017№69 07.08.2017 Шайлоо карызы жана карыздын 
суммасын кайтаруу тартиби тууралуу 
маалымат берүү 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

34.  26.07.2017№70 08.08.2017 БШКнын отурумунда КР 
Президентине талапкер 
С.Ш.Жеенбеков тарабынан кызмат 
абалынын артыкчылыктарынан 
пайдалануу тууралуу маселени кароо 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

35.  27.07.2017 №71 09.08.2017 КР Президентин шайлоолор менен 
байланышкан актуалдуу маселелерди 
талкуулоо үчүн шайлоо процессине 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага  
Шайлоо алдындагы 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

тартылган адамдардын кеңири 
чөйрөсү менен биргелешкен 
жолугушуу өткөрүү тууралуу сунуш 
 

үгүт иштерин 
жүргүзүү эрежелерин 
сактоого көзөмөл 
кылуу боюнча 
жумушчу топтун 
төрагасы Н.Т. 
Ариповго 

36.  27.07.2017 №72 09.08.2017 Түзүлгөн шайлоо фондулары тууралуу 
маалымат берүү 
 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

37.  28.07.2017 №73 10.08.2017 Коалициянын КР 
 Президентинин кызматына талапкер 
С.Ш.Жеенбековдун пайдасына шайлоо 
алдындагы мыйзамсыз үгүттөө 
тууралуу арызын кароо 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага  
Шайлоо алдындагы 
үгүт иштерин 
жүргүзүү эрежелерин 
сактоого көзөмөл 
кылуу боюнча 
жумушчу топтун 
төрагасы Н.Т. 
Ариповго 

38.  31.07.2017 №74 13.08.2017 Билим берүү жана медицина 
мекемелеринин кызматкерлеринин 
укуктук статусу жөнүндө маалымат 
берүү 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

39.  31.07.2017 №75 13.08.2017 Бардык кабыл алынган актылар 
жөнүнжө маалыматтарды берүү 

БШКнын төрайымы 
Н.К.Шайлдабековага 

40 09.08.17   "Шайлоочуларга маалымат берүүнүн 
актуалдуу маселелери жана шайлоо 
алдындагы үгүттү жүргүзүү" 
темасындагы Тегерек столдун ишине 
катышууга чакыруу. 

Шайлоо 
компаниясынын 
бардык 
катышуучуларына. 

41 10.08.2017 №83  Бардык шайлоо участкаларынын 
кагаздагы жана электрондук тизмесин  
берүү. 

БШКнын Төрайымы 
Н.К. Шайлдабековага 

42 11.09.2017 №97  Коомдук байкоочуларды 
аккредитациялоо маселелерин кароо 

БАШКнын Төрагасы 
К.А.Маматовго 

43 12.09.2017 №98  АШКнын чечимдерине доо арыздар БШК 

44 18.09.2017 №103  Жабык УШК 1040 боюнча доо арыздар БАШКнын Төрагасы 
К.А.Маматовго 

45 18.09.2017 №104  Жабык УШК 1067  боюнча доо арыздар БАШКнын Төрагасы 
К.А.Маматовго 

46 18.09.2017 №105  Жабык УШК 1019  боюнча доо арыздар БАШКнын Төрагасы 
К.А.Маматовго 

47 18.09.2017 №106  Жабык УШК 1046  боюнча доо арыздар БАШКнын Төрагасы 
К.А.Маматовго 

48 21.09.2017 №109  Таза шайлоо өткөрүү боюнча кайрылуу ЖК Спикери 
Ч.А.Турсунбековго 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

 

А.С. Кодурановага 
М.К. Жээнчороевге 

49 20.09.2017 №111  Видеороликтерди берүү туурасында 
сурам 

КТРКнын директору 
И.М.Карыпбековго 

50 24.09.2017 №113  С.Жээнбековду колдоп чыккан 
Турсунбек Акундун үгүтү боюнча доо 
арыз 

БШКнын Төрайымы 
Н.К. Шайлдабековага 
Үгүт иштери боюнча 
жумушту топтун  
жееткчиси 
Н.Т.Ариповго 

51 24.09.2017 №112  КСДП Саясий партиясынын талапкери 
С.Жээнбековдун штабын жайгаштыруу 
боюнча доо арыздар 

БШКнын Төрайымы 
Н.К. Шайлдабековага 
Үгүт иштери боюнча 
жумушту топтун  
жееткчиси 
Н.Т.Ариповго 

52 24.09.17   Административдик ресурсту 
колдонгондугу боюнча КСДП Саясий 
партиясынын талапкери 
С.Жээнбековге карата доо арыздар 
(ИИМ КМББ) 

БШКнын Төрайымы 
Н.К. Шайлдабековага 
Үгүт иштери боюнча 
жумушту топтун  
жееткчиси 
Н.Т.Ариповго 

53 24.09.17  18 жашка жете элек  жарандарды 
тарткандыгы боюнча Жээнбековго 
карата доо арыздар  

БШКнын Төрайымы 
Н.К. Шайлдабековага 
Үгүт иштери боюнча 
жумушту топтун  
жееткчиси 
Н.Т.Ариповго 

54 27.09.2017 №115  Басылма материалдарды биргелешип 
таратуу 

КР БШК 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 



 

 

Бул отчет Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Бул 
документ «Парламентаризмди өнүктүрүүгө колдоо, шайлочууларды агартуу жана шайлоолого көз карандысыз байкоо» доолборунун алкагында 
даярдалган. Басылманын мазмуну үчүн «Демократия жана жарандык коом үчүн Коалициясы» жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо 
Штаттарынын (АКШ) өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. Бул отчеттун мазмуну боюнча чечимди кабыл алууда USAID да, 
АКШ өкмөтү да катышпайт. 

 
Бул публикация Европа биримдигинин колдоосу алдында даярдалды. Бул документ «Кыргыз Республикасынын шайлоо тутумун реформалоо 
боюнча жараандык коомдун демилгеси» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну «Жарандык коом жана Демократия үчүн 
Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

 
 

 
Бул отчет Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюмунун жардамы менен ишке ашырылды. Бул документ «Кыргыз Республикасындагы 2016 
жана 2017-жылдарындагы демократиялык шайлоолорду өткөрүүгө көмөктөшүү» доолбордун алкагында даярдалган. Бул отчеттун мазмуну 
«Жарандык коом жана Демократия үчүн Коалициясы» жоопкерчилигинин предмети болуп саналат жана OSCE же Европа биримдигинин көз 
карашын чагылдырбайт. 

Долбоор Европа 
Биримдигинин  атынан 

каржыланат 

 


