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Кара-Суу айыл аймагынын
2019-жылдын жергиликтүү
бюджеттин долбоору боюнча
коомдук угуунун тажрыйбасы

Коомдук угуунун максаты:

 Калкты бюджеттик процесске

катыштыруу;

 Бюджеттин долбоору боюнча

калктын ой-пикирин, сунуштарын

билүү;

 2019-жылга артыкчылыктарды

макулдашуу.
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Кыскача маалымат
 Өткөрүлгөн күнү: 05 июль 2018-ж.
 КУга катышкандардын саны: 100 адам, 31 аял
 Сунуштардын саны: 23 сунуш
 Кабыл алынган сунуштар: 2 сунуш
 Жалпы бюджет: 12,888,6 миң сом
 КУдан кийин өзгөрүүлөр: 610,0 миң сом

Сынактан кантип 
3-орунга татыктуу 

болдук?
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Коомдук угууну пландоо

 Жумушчу топ түзүү;
 Күн тартибин аныктоо;
 Текшерүү барагын түзүү,
ишти топтун мүчөлөрүнө
бөлүштүрүү;

 Эрежелерди иштеп
чыгуу;

 Сунуш-суроо бланкасын
даярдоо;

 ДТ менен БМжБ тобу
менен кызматташуу.

 Жарыялар (афиша, банерлер, баракчалар)
эл көп топтолгон жерлерге: почта, клуб, АӨ
имаратына илинди;

 Айыл башчылары рупорлор менен
айылдарда жарыя беришти;

 100 даана чакыруу баракчалары үймө-үй
таркатылды.

КУга чейинки маалымат кампаниясы
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Бюджетти ийне жибине чейин ачып 
берүү

• Бюджеттин кыскача
баяндамасын иштеп чыгуу;

• Инфогрaфиканы колдонуу,
жарандык бюджетти иштеп
чыгуу;

• Күн мурунтан жергиликтүү
коомчулуктун арасында
таркатуу;

• Коомчулук менен кайра
байланыш.

Бюджетти түзүүдө стратегиялык 
документтерди колдонуу: БАП, СЭӨП

БАП – 2018-2019:

 Таштанды маселелси;
 Таза суу маселеси;
 Жарыктандыруу маселеси;
 Жолдор маселелери;
 Билим беруу шартын жакшыртуу;
 Жайыттарды жакшыртуу

СЭӨП-2018-2022:

 Билим берүү тармагын өнүктүрүү
 Саламаттыкты сактоо, санитария жана гигиена
 Инфраструктураны, жарыктандырууну жана
көрктөндүрүүнү жакшыртуу

 Дене тарбия, спортту өнүктүрүү жана жаштар менен иш
алып барууну жакшыртуу
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КУда элден түшкөн сунуштар

• Сугат суу маселеси 1 сунуш

• Жолдор маселеси 2 сунуш

• Маданият маселеси 7 сунуш

• Билим беруу маселеси 7 сунуш

• Таштанды маселелери 6 сунуш

КУнун жыйынтыганда кабыл алынга 
сунуштар

 Таштанды маселеси – 50,0 миң сом: 
таштандыларды чыгарууга, 
ишембиликтерди уюштурууга.

 Билим берууну жакшыртууга - 560,0 
миң сом: Мектеп,бала бакчаларды 
оңдоп-түзөө         иштерине.

Угуунун жыйынтыгында баардыгы 
610,0 миң сомго өзгөрүүлөр кирди!



20.11.2018

6

2019-жылдын бюджетине кабыл 
алынбаган сунуштар:

 ФАПтын имаратын ремонттоо;
 Ички жолдорду ондоо;
 Сугат каналдарын ремонттоо;

Бул жөнүндө элге маалымат таркаттык.

КУ кийинки маалымат кампаниясы

Кулактандыруу 
баракчасы

Кара‐Суу айыл окмоту

Маалымат
такчаларга

жайгаштырылды.
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Байге фондун колдонуу – 70 000 сом 

Коомдук
иш
чараларды
өтүүгө
шарт түзүү

Көңүл бурганыңыздарга 
чоң ыракмат!


