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ПРОГРАММА  

Кыргызстандагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүшү жана  

бул чөйрөдө кызматташуу келечектери  
«Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: 

бюджеттик процесс» долбоорунун расмий бет ачары 
 

2012-жылдын 15-июну        Каракол шаары 
 

Модератор: Бекболот Бекиев, «Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун жетекчиси 

(мындан ары – Долбоор). 

 
Убактысы   Иш-аракеттер Модератор / презентатор 

9.30-10.00 Катышуучуларды каттоо Долбоордун  

10:00 – 10:20 Саламдашуу. Максаттар жана аткарылуучу тапшырмалар.  

 Бекболот Бекиев, «Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун жетекчиси  

 Болот Асанакунов, КР Өкмөтүнүн Аппаратынын мамлекеттик жана муниципалдык 

башкаруу бөлүмүнүн муниципалдык башкаруу секторунун башчысы 

 Улара Нарусбаева, КР Өкмөтүнө караштуу Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча 

мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары  

10:20 – 10:40 Швейцария Өкмөтү тарабынан Улуу 

Британиянын Эл аралык Өнүктүрүү 

Министрлиги менен өнөктөштүктө 

каржылаган «Элдин үнү жана жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарынын 

жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» 

долбоорун тартуулоо.  

Бекболот Бекиев,  

Долбоордун жетекчиси  

10:40 – 11:00 Долбоор менен кызматташуунун 

натыйжалары  (практикалык мисалдар) 
Канат Арпачиев,  
Төрт Куль айыл өкмөтүнүн башчысы 

11:00 – 11:15 Суроо-жооптор  

11:15 – 11:30 Долбоор менен кызматташуу келечеги: 

«Жергиликтүү демилге» сынагы  
Айнура Балакунова,  

Долбоордун жарандык катышуусу боюнча адиси 

11:30 – 11:45 Долбоор менен кызматташуу келечеги: чакан 

гранттар боюнча программа 
Султан Майрамбеков,  

Долбоордун грант боюнча адиси 

11:45-12:00 Суроо-жооптор  

12:00– 12:15 Тыныгуу  

12:15 – 12:30 Долбоор менен кызматташуу келечеги: 

сынамык айыл аймактарын тандап алуу 

критерийлери 

Бекболот Бекиев,  

Долбоордун жетекчиси 

12:30 – 12:40 Суроо-жооптор  

12:40 – 13:00 Долбоор менен кызматташуу келечеги. 

ЖӨБнун эң актуалдуу маселелеринин 

үсүнөн иштөөгө катышуу: каржылык 

борбордон алыстатуу 

Жолдош Асибалиев,  

Долбоордун каржылык борбордон алыстатуу 

жана жергиликтүү бюджеттер менен иштөө 

боюнча менеджери  

13:00 – 13:10 Суроо-жооптор  

13:10 – 13:30 Иш кагаздараы менен иш алып баруу Долбоордун тийиштүү адистери 

13:30 – 13:45 Жыйынтыктоо, тыянак чыгаруу Бекболот Бекиев 

13:45 – 14:00 Муниципалитеттерден келген катышуучулар 

менен административдик иш алып баруу 

Долбоордун тийиштүү адистери 

14:00 – 15:00 Түштөнүү   

   

 


