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НАРЫН МУНИЦИПАЛДЫК РЕСУРСТУК БОРБОРУ
НАРЫНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

NARYN MUNICIPAL RESOURCE CENTER

«Нарын районунун Дөбөлү айыл өкмөтү 
тарабынан аткарылып жаткан жумуштарга, 

кызматтарга баа берүүү

Жумуштун башталышы

• 2018-жылдын июль айында
«Нарын муниципалдык ресурстук
борбору» коомдук фонду менен
Нарын районунун Дөбөлү айыл
аймагынын өкмөтүнүн ортусунда
келишим түзүлдү

• Келишимдин предмети: Дөбөлү
айыл өкмөтү тарабынан калкка
көрсөтүлүп жаткан кызматтарга
баа берүү жана элдин сунуш
пикирин билүү

• Келишим боюнча аткарылуучу
жумуштар: коомчулуктун пикирин
билүү багытында сурамжылоо
жүргүзүү
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«Дөбөлү айыл өкмөтү тарабынан аткарылып жаткан 
жумуштарга, кызматтарга баа берүү боюнча аткарылган иштер

• Сурамжылоо атайын даярдалган анкеталар менен анкетологдор 
тарабынан жүргүзүлдү (айыл өкмөт кызматкерлери)

• Сурамжылоону жүргүзүүгө кетүүчү чыгымдар Дөбөлү айыл өкмөтү 
тарабынан каржыланды.

• Сурамжылоого катышуучулардын саны 100 адам деп белгиленди 
(жалпы калктын пикирин так билүүдө 10% катачылыкты эске алуу 
шарты менен 3000 адамга чейинки чекке колдонулуучу көрсөткүч).

• Сурамжылоо ар бир айылдан, ар кайсыл курактагы, адистиктеги, 
гендердик тенчилик, социалдык абалдагы жана ар бир көчөнүн 
тургундары сурамжылоого тартылды.

• Ар бир айылдын калкынын санына жараша пропорцияналдуу 
суралуучулардын саны аныкталды: Дөбөлү айылынан 53  тургун, 
Алыш айылынан  19 тургун, Кенеш айылынан 28 тургун 
сурамжылоого катышты.

• Сурамжылоо 2018-жылдын 16- июлунан 30- июлга чейин жүргүзүлдү
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Сурамжылоонун жыйынтыгы

14. Айыл өкмөт башчысын кызматка дайындоонун кайсыл 
жолун колдойсуз (жалпы элдик шайлоо, жергиликтүү кенештин 
депутаттары тарабынан шайлоо, жогорку бийлик органы 
тарабынан дайындоо)

Шайло
онун
түрү

элдик
шайлоо

жергиликтүү кенештин
депутаттары тарабынан
шайлоо

жогорку бийлик органы
тарабынан дайындоо жалпы

саны 58 23 19 100

% 58 23 19 100
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16. Акыркы жолу качан жана кайсыл маселе боюнча жалпы
элдик жыйынга катыштыныз эле?

Мөөнөтү 1 ай 6 ай 1 жыл эч качан жалпы

саны 4 11 47 38 100

% 4 11 47 38 100

15. Жайыт комитеттеринин ишин айыл өкмөткө өткөрүп 
берүү зарылчылыгы барбы?

баалар ооба жок жалпы

саны 58 42 100

% 58 42 100

Жалпылап алганда, сунуштардын негизинде, 
жыйындарга көп адамдын катышуусун камсыздоо 
үчүн төмөнкүлөргө көнүл буруу зарыл:

 Жыйын өтүүчү имараттын шарты талаптагыдай 
болуусу керек (жарык, жылуу, кенен ж.б.);

 Жыйын болоордон 2-3 кун мурун жыйындын 
мазмунун тууралуу кыскача маалыматты кагаз, 
электрондук же ооз эки түрдө, 
кулантандыруулар аркылуу элге жеткириш 
керек;

 Жыйындагы маалыматтар кыска, кызыктуу, 
жеткиликтүү тилде, заманбап технолгияларды 
колдонуу менен берилиши зарыл

17. Жалпы элдик жыйындарга активдүү дайым катышуу үчүн 
кандай шарттарды тузуу керек же айыл өкмөтү эмнеге конул 
буруусу керек?
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баалар 1 2 3 4 5 жалпы

саны 10 18 39 26 7 100

% 10 18 39 26 7 100

Сурамжылоонун жыйынтыгы менен  Дөбөлү айыл өкмөтү 
тарабынан аткарылып жаткан жумуштарга жана кызматтарга 

100 тургун тарабынан берилген баалардын 39%   3 деген 
бааны түздү:

5
7%

1
10%

2
18%

4
26%

3
39%

Сурамжылоонун жалпы жыйынтыгы менен Дөбөлү айыл өкмөтүнүн
калкка көрсөтүп жаткан кызматтарына берилген орточо баа



20.11.2018

7

Эмне үчүн бул тажрыйбаны ийгиликтүү деп ойлойбуз?

Сурамжылоонун жыйынтыгында Дөбөлү айыл өкмотү үчүн 
төмөндөгүдөй зарыл маалыматтарды берди:

 Эл менен болгон байланышты жакшыртуу үчүн керектүү сунуштар 
алынды;

 Айыл өкмөткө болгон элдин ишенимин арттыруу үчүн эмнелерге 
көнүл буруу экендиги белгилүү болду;

 Кайсыл муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн абалына өзгөчө көнүл 
буруу керектиги аныкталды;

 Жарандардын жергиликтүү өз-алдынча башкарууга болгон катышуу 
укуктарын ишке ашыруу үчүн зарыл сунуштар алынды;

 Калктын бюджеттик процесске катышуусу учурда кандай абалда 
экени жана аны камсыз кылуу үчүн зарыл иш аракеттерди 
пландоого;

 Кызматкерлердин жумушуна калктын берген баасы белгилүү болду

 Жалпысынан алынган маалыматтар боюнча Дөбөлү айыл өкмөтү 
менен жергиликтүү калктын ортосундагы ишенимди жогорулатуу 
жана аткарылып жаткан жумуштарга жогорку баага татыктуу болуу 
максатында иш аракеттерди көрүлөт.

Демилгени улантуу, келечекке пландар жана байге
фондун пайдалануу: 

• Кийинки планда 2018-жылдын июль айында, 
тагыраак айтканда 1 жылдан кийин кайрадан 
сурамжылоо жүргүзүп, Дөбөлү айыл өкмөтүнүн 
аткарып жаткан жумуштары жана калкка 
корсоткон кызматына берилген баалар 
салыштырылат жана андан ары дагы көнүл 
бурулууга зарыл болгон иш-аракеттер 
аныкталмакчы.

• Учурда коомдук фонддун материалдык 
техникалык базасы моралдык жактан эскирип 
бара жаткандыктан каражаттар төмөндөгү 
жабдууларды алууга жумшалмакчы:
 Офистик МФУ (3 в одном)
 Ноутбук, сумкасы менен
 Компьютер
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Көнүл бурганыңыздарга чон
рахмат!


