Аялдар Үчүн Гендердик Квота.
Добуш Берүүнүн Бирдиктүү Күндөрү

Бишкек 2019 жыл

2019-жылдын 8-августунда Кыргыз Республикасынын
Президенти өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
жөнүндө төмөнкү мыйзамдарга кол койду:
Конституциялык мыйзам «Кыргыз Республикасынын Президентин жана
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо
жөнүндө»;
Конституциялык мыйзам «Референдум жөнүндө»
Закон «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө»
Закон «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө»
Закон «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө»
Закон «Борбордун статусу жөнүндө»
Закон «Ош шаарынын статусу жөнүндө»
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«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо
жөнүндө» закону
Гендердик квота
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМИ - БЕРЕНЕ 59 ЭСКЕРТҮҮ 1
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн ар бир айылдык
кеңеш боюнча аялдар үчүн айылдык кеңештин депутаттарынын мандаттарынын 30
пайыздан аз эмеси резервге калтырылат.
Ар бир шайлоо округу боюнча резервге калтырылган мандаттардын саны шайлоо
округдары жана участоктору жөнүндө маалымат менен бир убакта жарыяланат.
Бул ченемди кабыл алуу резервге калтыруу аркылуу жергиликтүү кеңештердин
курамында кепилденген минималдуу аялдардын өкүлчүлүгүн түзүүгө
мүмкүнчүлүк берет.

Аялдардын жергиликтүү кеңештердеги
көрсөткүчү
Жыл

Шаардык кеңештер, %

Айылдык кеңештер, %

2004

19

2008

17

2012

25

13

2016

21

10

Эскертүү: 2012 жылга чейин шаардык жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо
мажоритардык системанын негизинде өткөрүлгөн. 2012 жылдан баштап шаардык
кеңештерге шайлоо партиялык тизмелердин негизинде өткөрүлөт; партиялык тизмелер
гендердик, этникалык жана курактык квоталарды эске алып түзүлөт.

ШААРДЫК КЕҢЕШТЕРДИН
ДЕПУТАТТАРЫН САПАТТЫК КУРАМЫ
( ШААРЛАР )
эркек

аял

НАРЫН ШААРДЫК КЕҢЕШИ (31 МАН)

23

8

БАЛЫКЧЫ ШААРДЫК КЕҢЕШИ (31 МАН)

22

9

ТАЛАС ШААРДЫК КЕҢЕШИ (31 МАН)

26

ЖАЛАЛАБАТ ШААРДЫК КЕҢЕШИ (31 МАН)

5

29

БАТКЕН ШААРДЫК КЕҢЕШИ (31 МАН)

2

23

8

ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИ (45 МАН)

38

7

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШИ (45 МАН)

38
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Манданттарды бөлүштүрүү
Гендердик квота
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМИ - БЕРЕНЕ 59 ЭСКЕРТҮҮ 1

Шайлоо округунда резервге калтырылган мандаттардын саны тиешелүү шайлоо
округундагы мандаттардын жалпы санына жараша болот:
1) 2-мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат резервге калтырылат
2) 3-мандаттуу шайлоо округунда 1 мандат резервге калтырылат
3) 4-мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервге калтырылат
4) 5-мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервге калтырылат
5) 6-мандаттуу шайлоо округунда 2 мандат резервге калтырылат
6) 7-мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат

Манданттарды бөлүштүрүү
Гендердик квота
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМИ

7) 8-мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат
8) 9-мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат
9) 10-мандаттуу шайлоо округунда 3 мандат резервге калтырылат
10) 11-мандаттуу шайлоо округунда 4 мандат резервге калтырылат
11) 12-мандаттуу шайлоо округунда 4 мандат резервге калтырылат
12) 13-мандаттуу шайлоо округунда 4 мандат резервге калтырылат
13) 14-мандаттуу шайлоо округунда 5 мандат резервге калтырылат
14) 15-мандаттуу шайлоо округунда 5 мандат резервге калтырылат
15) 16-ммандаттуу шайлоо округунда 5 мандат резервге калтырылат

Бош калган мандатынын ордун ээлөө
Гендердик квота
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМИ - БЕРЕНЕ 52

Мандаттарды резервге калтыруунун негизинде шайланган депутат-аялдын ыйгарым укуктары
мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда анын мандаты тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын
чечими менен тийиштүү шайлоо округунда шайлоочулардын кыйла көп добуштарын алган
кийинки талапкер аялга мандат берилет. Эгерде талапкер аялдар калбай калса, мандат калган
талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт.
Пропорциялуу система боюнча шайланган депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда
токтотулган учурда анын мандаты кийинки катталган талапкерге берилет:
1) аял жынысындагы депутаттын ыйгарым укуктары токтотулган учурда аял жынысындагы
талапкерлердин арасынан;
2) эркек жынысындагы депутаттын ыйгарым укуктары токтотулган учурда эркек жынысындагы
талапкерлердин арасынан.

2012 - 2018 ж.ж. мезгилинде
жергиликтүү кеңештердин
депутаттарын мөөнөтүнөн
мурда шайлоолору 71 жолу
болгон
Алардын арасынан мөөнөтүнөн
мурда шайлоолор жергиликтүү
кеңештерге 55 жолу, шаардык
кеңештерге 16 жолу

Ал эми мөөнөтүнөн мурда
шайлоолорду өткөрүү үчүн
47 500 400 (кырк жети
миллион беш жүз миң төрт
жүз) сом жумшалган

47500400

71

Мөөнөтүнөн мурда шайлоолор

2012 - 2018 жж.

чыгымдар

«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» закону
Добуш Берүүнүн Бирдиктүү Күндөрү
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМИ - БЕРЕНЕ 4
Добуш берүүнүнүн бирдикүү күндөрү апрелдин экинчи жекшембисине жана октябрдын экинчи
жекшембисине белгиленген.
 Эгерде жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайланган мөөнөт 1-декабрдан 31-декабрга чейин аяктап
калса, анда кийинки шайлоо аталган мөөнөт аяктап жаткан жылдан кийинки жылдын апрелинин экинчи
жекшембисинде өткөрүлөт.
 Эгерде жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайланган мөөнөт 1-январдан
31-майга чейин аяктап калса, кийинки шайлоо аталган мөөнөт аяктап жаткан жылдын апрелинин экинчи
жекшембисинде өткөрүлөт.

 Эгерде жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайланган мөөнөт 1-июндан
31-ноябрга чейин аяктап калса, кийинки шайлоо аталган мөөнөт аяктап жаткан жылдын октябрынын
экинчи жекшембисинде өткөрүлөт, ал эми Президентти, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо
жылында - аталган шайлоолордогу добуш берүү күнүнд өткөрүлөт.

Активдүү шайлоо укуктарын ишке ашыруу шарттарын
жакшыртуу
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМДЕРИ

 Конституциялык Мыйзамдагыдай эле, шайлоочулар дайындарын (Форма-3)
оңдоо жөнүндө арыздарды берген учурда, аталган шайлоочулар арыздарды
толтуруу үчүн биометриялык идентификациядан өтүшө тургандыгы
тууралуу ченем киргизилген.
 Жарандардын мамлекеттик порталдагы шайлоо процессине кирүү
мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу максатында жаңы тейлеме – “шайлоочунун иш
бөлмөсү” киргизилет. Эми жарандар, өзүлөрүн шайлоочулардын тизмесине
кошуп коюу жөнүндө арызды шайлоо комиссиясына жеке колу менен эле
бербестен, “шайлоочунун иш бөлмөсү” тейлемеси аркылуу электрондук
түрдө да бере алат.

количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.
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Активдүү шайлоо укуктарын ишке ашыруу шарттарын
жакшыртуу
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМДЕРИ

 Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын (ДМЧА) укуктарын
сактоо максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен
биргеликте ДМЧА эсебин, ДМЧА керектөөлөрүнүн карталарын жүргүзүү
менен байланышкан чаралар да каралган. Ошондой эле, кабыл алынган
мыйзам менен соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын
количества
ЛОВЗ, принимающих
в выборах.шайлоо комиссиясынын дагы, талапкерлердин,
керектөөлөрү
эскеучастие
алынып,
саясий партиялардын дагы маалыматтык жана үгүт материалдарын чыгаруу
милдети белгиленип жатат.
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Шайланып жаткан органдардын сапатын жакшыртуу
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМДЕРИ

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарына жалпы ортодон төмөн
эмес билим деңгээли жөнүндө талапты коюу.
Талапкерлер башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу тууралуу
количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.
документти, соттолгондугу жөнүндө маалыматты, ошондой эле
талапкерлердин жеке маалыматтарын топтоого жана иштеп
чыгууга, анын ичинде башка мамлекеттин жарандыгы (анын
ичинде мурунку жарандык, башка жарандык) бардыгына же
жоктугуна жазуу жүзүндөгү макулдугун берүүсү.
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Шайланып жаткан органдардын сапатын жакшыртуу
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМДЕРИ

Жергиликтүү кеңештердин депутаттары үчүн шайлоо күрөөсүн
белгилөө (Бишкек жана Ош шаардык кенештерге –500 эсептик
көрсөткүчтөр, башка шаардык кеңештерге – 200 эсептик
көрсөткүчтөр, айылдык кеңештерге – 10 эсептик көрсөткүчтөр)
количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.

Талапкерлер, саясий партиялар берген шайлоо күрөөлөрүнүн
кайтарылып берилген конкреттүү учурлары аныкталган;
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Ачык жана атаандаш шайлоолордун механизмдерин
өркүндөтүү
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМДЕР

 “Маалымдоо” жана “шайлоо алдындагы үгүт” түшүнүктөрүнө бөлүү. Муну
менен бирге конституциялык мыйзамдагыдай эле шайлоо алдындагы
үгүттүн жүрүшүндө негизги басымды талапкерлердин биргелешкен ишчараларына жасоо сунушталат.
количества ЛОВЗ, принимающих участие в выборах.
 Акысыз эфир убактысынын жарымынан азы кайым айтышууга берилет.
 Жалпыга маалымдоо каражаттарынын, мурун алар тарабынан жарыяланган
маалыматтардын жокко чыгарылышын акысыз жарыялоо милдеттерин
аныктоо.
 Диний ишмерлердин үгүт компанияларынын катышуусуна тыюу салууну
киргизүү.
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Кыргыз республикасы боюнча жершиликтүү
кеңештердин депутаттарын билим деңгээли

орто (2390)
27%

55%

орто кесиптик (1300)
белгисиз (241)

15%
3%

жогорку (4759)

Закон «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө»
Депутаттын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда
токтотуу
КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕНЕМИ - БЕРЕНЕ 24

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн
мурда токтотуу боюнча негиздердин тизмесине төмөнкү негиз кошулду:

 Жүйөлүү себептерсиз жергиликтүү кеңештин
жыйналыштарында бир жыл ичинде төрт жолудан ашык
катышпоосу
 Ушундай эле ченем Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин
депутаттарынын статусу жөнүндө» законунун 3 беренесине киргизилген

