
 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 
Адам укуктары, конституциялык мыйзамдар 
жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети 

 
 

“Мамлекеттик бийлик бутактарынын, ЖӨБ органдарынын жана 
жарандардын биригүүсү жана натыйжалуу өз ара аракети: ресурстар, 

натыйжалуулук, ишеним”  
Эл аралык конференциясы 

 

Биринчи күн, 2015-жылдын 13-марты, жума 
 

Алып баруучу – Наталья НИКИТЕНКО,  
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Адам укуктары, конституциялык 
мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрайымы 
 

09.00 – 09.30 Саламдашуу 

• Төрөбай ЗУЛПУКАРОВ, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын орун 
басары 

• Джоомарт ОТОРБАЕВ, Кыргыз Республикасынын премьер-министри 
• Ренэ ХОЛЕНШТАЙН, Швейцариянын Кыргыз Республикасындагы элчиси 
• Джудит ФАРНВОРТ, Улуу Британиянын Кыргыз Республикасындагы элчиси 
• Надежда ДОБРЕЦОВА, Өнүктүрүү саясат институтунун башкаруу төрайымы 

 

09.30 – 13.00   1-сессия. Мамлекет, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жарандар: 
кызматташтыктын эволюциясы 

09.30 – 09.50 Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын натыйжалуу өз ара аракети: 
жоопкерчиликти жана отчеттуулукту ажыратуу маселелери  

Наталья НИКИТЕНКО, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Адам 
укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча 
комитетинин төрайымы 

09.50 – 10.10 Административдик, аймактык, ЖӨБ реформаларынын байланышы. Синергиянын, 
майнаптуулуктун жана перспективалардын өңүтү 
Накен КАСИЕВ, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖӨБ иштери жана 
этникалык мамилелер боюнча Мамлекеттик агенттигинин директору 

10.10 – 10.30 Латвиядагы административдик-аймактык реформанын тажрыйбасы: 
муниципалитеттерди ирилештирүүнүн узактыгы жана наркы 
Андрис ЯУНСЛЕЙНИС, Латвиянын Жергиликтүү жана  Регионалдык өз алдынча 
башкаруулар Ассоциациясынын төрагасы 

10.30 – 11.00 Суроолор жана жооптор, талкуулар 
11.00 – 11.30 Чай тыным 
11.30 – 11.50 Муниципалдык ассоциациялар жана өкмөт менен жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун саясий диалогу: эл аралык тажрыйбанын сабактары  
Андрис ЯУНСЛЕЙНИС,  Латвиянын Жергиликтүү жана  Регионалдык өз алдынча 
башкаруулар Ассоциациясынын төрагасы 
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11.50 – 12.10  Секторлор аралык өз ара аракет. Социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө муниципалитет-
тердин жарандык коомдун ресурстарын колдонуу мүмкүнчүлүктөрү 
Нодари ХАНАНАШВИЛИ, “Просвещение” Кайрымдуулук фондунун башкы 
директорунун орун басары, Орусиянын Кайрымдуулук Уюмдарынын Улуттук 
Ассоциациясынын вице-президенти 

12.10 – 12.40 Суроолор жана жооптор, талкуулар  

12.40 – 14.00  Түшкү тамактанууга тыным 

 

14.00 – 17.00  2-сессия. ЖӨБ деңгээлинде ресурстарды башкарууда эффективдүүлүк жана ачык-
айкындуулук, коррупцияга каршы туруу 

14.00 – 14.20 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен контролдук-көзөмөл мамлекеттик 
органдарынын өз ара аракети. Мамлекеттин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
үстүнөн контролунун алкактары 
Кенжебек БОКОЕВ, КР ЖК Мыйзамдуулук, укук тартиби жана коррупция  менен 
күрөшүү боюнча комитетинин төрагасы 

14.20 – 14.40 ЖӨБ органдарында айкындуулукту жогорулатууда жана коррупциялык 
тобокелчиликтерди азайтууда КР Эсептөө палатасынын ролу  
Эльмира ИБРАИМОВА, КР Эсептөө палатасынын төрайымы 

14.40 – 15.00 ЖӨБ органдарынын мыйзамдарды бузуусун болтурбоо. Контролдоочу органдардын 
артыкчылыгы эмнеде – текшерүүлөрдөбү, же алдын алуучу чаралардабы? 
Кубат АБЫЛКАСЫМОВ, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын 
коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылуусун көзөмөлдөө 
башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу  

15.00 – 15.30 Суроолор жана жооптор, талкуулар 
15.30 – 16.00 Чай тыным 
16.00 – 16.30 Жер ресурстарын башкарууда ачык-айкындуулук жана коррупция. Муниципалдык 

кыймылсыз мүлктү башкарууда эл аралык тажрыйба 
Ольга КАГАНОВА, коомдук активдерди башкаруу боюнча эл аралык эксперт, АКШ   

16.30 – 16.45 Жер ресурстарын башкарууда ачык-айкындуулук жана коррупция. Кыргызстандын 
укуктук өзгөчөлүктөрү 
Талант СОЛТОБЕКОВ, LBD-консалтингдин укук маселелери боюнча эксперти 

16.45 – 17.00 Мамлекет-Бизнес-Коом өнөктөштүгүн өнүктүрүүдө ЖӨБ органдарынын дарамети.  
Салтанат ЖАКЕНОВА, “Туруктуу өнүгүүгө көмөктөшүү” Борбору” Коомдук фонду, 
Казакстан 

17.00 – 17.20 Суроолор жана жооптор, талкуулар 
17.20 – 17.30 Конференциянын биринчи күнүн жыйынтыктоо, катышуучулар анкета 

толтурушат 

17.30 – 19.00  Көркөм искусство музейиндеги жергиликтүү өз алдынча башкарууга арналган 
“Бакубат жашоо. Азыр жана ушул жерде” аттуу плакаттар көргөзмөсүнө сапар. 
Фуршет 
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Экинчи күн, 2015-жылдын 14-марты, ишемби 
 
Алып баруучу – Надежда ДОБРЕЦОВА, Өнүктүрүү саясат институтунун башкаруу төрайымы  
 

09.00 – 09.40   Саламдашуу: 

• Наталья НИКИТЕНКО, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Адам укуктары, 
конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрайымы 

• Накен КАСИЕВ, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖӨБ иштери жана этникалык 
мамилелер боюнча Мамлекеттик агенттигинин директору 

• Реми ДУИВЕН, Кыргыз Республикасында Кызматташтык боюнча Швейцария бюросунун 
директорунун орун басары 

• Бекболот БЕКИЕВ, Швейцария Өкмөтү Британиянын Эл аралык өнүктүрүү боюнча 
министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын 
жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун жетекчиси 
 

3-сессия.   Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык жана экономикалык 
негиздерин күчтөндүрүү  

09.40 – 10.00 Бюджеттер аралык мамилелер реформаларынын ийгиликтери жана көйгөйлөрү 
Арзыбек КОЖОШЕВ, Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун 
басары 

10.00 – 10.30 Кыргызстанда бюджеттик камсыздоону теңдөөнүн натыйжалуу системасын куруу 
максаты жана мүмкүнчүлүктөрү 
Александр ДЕРЮГИН, Орусия Федерациясынын Президентине караштуу 
Орусиялык Элдик чарбачылык жана мамлекеттик кызмат академиясынын 
Регионалдык реформаларды изилдөө борборунун директору 

10.30 – 11.00 Чай тыным 
11.00 – 11.20 Жаратылыш ресурстарын натыйжалуу башкарууда жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун ролу. Региондорду өнүктүрүү фонддору 
Темир САРИЕВ, Кыргыз Республикасынын Экономика министри 

11.20 – 11.40 Жергиликтүү салыктарды башкарууну өткөрүп берүүнүн бизнес чөйрөгө 
тийгизген таасири жана жергиликтүү бюджеттердин дарамети 
Асылбек ЧЕКИРОВ, ӨСИ ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун финансылык 
децентралдаштыруу боюнча компонентинин менеджери 

11.40 – 12.00 Суроолор жана жооптор, талкуулар 

12.00 – 13.00  Түшкү тамактанууга тыным 

 

4-сессия.   Жарандардын бюджеттик процесске катышуусу. Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун айкындуулугу жана отчеттуулугу  

13.00 – 13.20 Калктын бийликке ишеним деңгээли: жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
рейтингинин динамикасы 
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Арсланбек ӨМҮРЗАКОВ, КР Стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун 
директорунун орун басары 
Өнүктүрүү саясат институту 

13.20 – 13.40 Жарандардын бюджеттик процесске катышуусунун эл аралык практикасы: 
Польшадагы жарандык бюджет 
Уршула МАЕВСКАЯ, Варшава мэриясынын Коомдук байланыш борборунун 
директорунун орун басары, Польша 

13.40 – 14.00 Кыргызстандын элеттик муниципалитеттеринин деңгээлинде жарандардын 
жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө катышуусунун моделин 
колдонуунун натыйжалары 
Сабина ГРАДВАЛЬ, “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун жетекчисинин 
орун басары 
Максат Дорбаев, Ысык-Көл облусунун Ак-Чий айылдык аймагынын башчысы 

14.00 – 14.15 Бюджет айкындуулугунун муниципалдык индекси. Айкындуулук башкаруу 
сапатынын көрсөткүчү катары 
Жылдыз НУРМАТОВА, КР Финансы министрлигинин Окуу борборунун директору 

14.15 – 14.30 Чай тыным 
14.30 – 14.45 Жергиликтүү кеңештердин өнүгүүсү жана көйгөйлөрү  

Рикардо ЛЕПРИ, ЕККУнун көз карандысыз консультанты, Тажикстан 
14.45 – 15.00 Жарандардын бюджеттик процесске катышуусу. Жарандык бюджет бюджеттик 

маалыматты баяндоонун форматы катары 
Гульгакы МАМАСАЛИЕВА, Оштогу “Интербилим” Ресурстук борборунун 
менеджери, БӨУну өнүктүрүү боюнча тренер-консультанты 
 

15.00 – 15.15 Суроолор жана жооптор, талкуулар 

15.15 – 16.30  5-сессия. Жарандардын кызыкчылыгында жана алардын катышуусу менен 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун туруктуу жана ийгиликтүү болушунун 
факторлору: актуалдуу көйгөйлөр жана жетишкендиктер 

15.15 – 15.30 Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү жана аткаруучу органдары. 
Өнөктөштүк өнүгүүнүн фактору катары 
Михаил ХАЛИТОВ, КР Өкмөтүнө караштуу ЖӨБ иштери жана этникалык 
мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары 

15.30 – 15.45 Шайлоо процессин өркүндөтүү. Партиялык системанын жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун деңгээлинде чечим кабыл алуу процессине тийгизген таасири 
Надежда ДОБРЕЦОВА, Өнүктүрүү саясат институтунун башкаруу төрайымы  

15.45 – 16.00 Муниципалдык кызматчылардын квалификацияны жогорулатуу программасын 
түзүүгө катышуусу: жамааттын чакырыктарына жооп 
Бакытбек САГЫНБАЕВ, Мамлекеттик кадр кызматынын статс-катчысы 

16.00 – 16.10 Суроолор жана жооптор, талкуулар 
16.10 – 16.30 Конференциянын жыйынтыкталышы. Резолюцияны кабыл алуу 
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