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талапкердин/саясий парти нын шан.тоо фондунун каражаттарынын (селип ту ш уулеру жана чы гы мдалы ш ы  жонундо 
К А Р Ж Ы Л Ы К  О Т Ч Е Т

биринчи, экинчи, ж—пынтыкпоочу (жыйынды маалымагтар

"Республика" саясий партиясы 
(талапкердин Ф .А .А ., саясий партиянын, аймактык белуму [ун аталы ш ы ) 

э/с 1290507840000383 

(атайын эсептин реквизиттери)

Ирет №
Каражат булагы жана чыгымдардын турлвру Саптын коду Суммасы, сом Эскертуу

1 2 3 4 5

1 Отчетгук мезгилдин башталышына к; лдык 010 0

2 Ш айлоо фондуна каражат келип ту и ту , бардыгы 02( 95000
анын ичинде:

2.1 Белгиленген тартипте каражатта дын келип тушкону, анын ичинде: 030

2.1.1 Талапкерлердин тизмесине киргеи талапкердин ез каражаттары 04С 70000
2.1.2 Саясий партиянын ез каражаттар ы 050 25000

2.1.3 Укуктук жактардын ыктыярдуу айрымдуулуктары 060

2...4 Ж еке жактардын ыктыярдуу кай] ымдуулуктары 070

2.2.

"Жергиликтуу кецештердин deny то птарын шайлоо жонундо" Кыргыз 
Республикасынын Мыишмыиын IS-С ренесинин 4.5-пункттарын бузуу мечен алынган, 
анын ичинде

080

2.2.1 Укуктук жактардан 090

2.2.2 Ж еке жактардан 100

2.3 Кайтарылган шайлоо куроосунун ке ип тушкой суммалары 105

2.4 Мыйзам тыюу салбаган башка келиг тушуулор 110

'  3 Шайлоо фондунан ак-ча каражаты ка> гарылды, бардыгы 120

4—/ анын ичинде:

3.1. Республикалык бюджеттин киреше пне чегерилди 130

3.2 Кайрымдуулук кылуучуларга кайта/ 1лды, бардыгы: 140

анын ичинде:

3.2.1
Кайрымдуулук кылууга тыюу са ычгач же болбосо, толем документинде милдеттуу 
маалыматтарды корсотпегвн у> уктук жактарга 150

3.2.2
Кайрымдуулук кылууга тыюу са. ынган же болбосо, толем документинде милдеттуу 
маалыматтарды корсотпвгон жеке жактарга 160

33 Кайрымдуулук кылуунун чек олчомуман ашкап каражаттар 170

4 Ш айлоо фондунан каражаттар чьи лмдалды, бардыгы 180 75085

анын ичинде:

4.1
Шайлоо алдындагы угутко багытт< иан уюштуруу-техникалык чараларды каржылык 
камсыздоо, бардыгы 190 75085

анын ичинде:

4.1.1 Телерадиоберуу уюмдары аркыл /у ш айлоо алдындагы угутке 200

4.1.2 Мезгилдуу басылмалардын реда> циялары аркылуу ш айлоо алдындагы угутке 210

4.2 Шайлоо куроосун тогуу 220 20000

4.3
Шайлоо оноктугун откорууго тузд< i-туз байланыштуу иштерди, кызмат 
корсотуулорду аткаруу учун толоо, бардыгы 230

анын ичинде:

4.3.1
Маалыматтык жана кецеш берj у мунвзундвгу иштерди, кызмат корсотуулорду 
толоого 240

4.3.2 Угут материалдарын вндуруу ж та жайылтуу, бардыгы 250 55000

анын ичинде:

4.3.2.1
Ден соолугунун мумкунчул ктеру чектелуу ш айлоочулар учун угут 
материалдарды ( угут мате! чалдарынын жалпы нускасынын бир пайызынан аз 
эмес санында) чыгаруу

260

4.3.3 Имарат-жайларды, жабдыкта/ )ы ижарага алууга 270

4.' * Транспорт жана иш сапарлардь / чыгымдарын жабууга 280

4.3.5 Байланыш кызмат корсотуули/ у 290

4.3.6 Канцелярия товарларын, жабки ктарды сатып алуу 300

4.3.7
Кулактандырууларды жана тан пкерлердин свздврун жалпыга маалымдоо 
каражаттарында жарыялоо 310

4.3.8 Шайлоо алдындагы чогулуштар< ы, шайлоочулар мечен жолугушууларды отквруу 320

4.3.9 Товар tap мечен камсыздоо 330

4.4
Шайлоо оноктугун откоруу менен п уздон-туз байланыштуу башка чыгымдарды 
толоого 340

анын ичинде:

4.4.1 Салык чегеруулору жача социал ык милдеттенмелер 360

4.4.2 Мыйзам тыюу салбаган башка ч и'ымдар (Банк кызматтары) 370 85

5. Отчетгук мезгилдин аягына калды 380 19915

Ушу;, каржылык отчетто керсвтулген маал лматтардын тууралыгы, мен ырастайм 
уюштурууга жана откерууго катышкан эме»
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