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  2014-жылдын  «ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДЕМИЛГЕ» СЫНАГЫ 
 

МААЛЫМАТТЫ ТАРТУУЛОО ФОРМАСЫ 
 

I-бөлүм.  Жалпы маалымат 
 

АА аталышы:___________________________________________________________________ 
 
Мисалдын аталышы: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Байланыш үчүн тарап (сынактын уюштуруучулары тарабынан кандайдыр бир кошумча же 

толуктоочу маалымат алуу үчүн): 
Аты-жөнү: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Кызматы : _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Арыз берүүчүнүн байланыш маалыматы: 
Телефон номурлары_______________________________________________________________ 
 
электрондук почтасынын дареги: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
ЖӨБ органы 
 
АӨ башчысынын аты-жөнү_______________________________________________________ 
Демилгенин өнөктөшү болгон ЖӨБО/бейөкмөт уюмдун, демилгечи топтун же жергиликтүү 
жамааттын лидеринин аты-жөнү жана кызматы____ _________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Демилгенин өнөктөшүнүн байланыш маалыматы: 
Телефон номурлары______________________________________________________________ 
 
электрондук почтасынын дареги: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Арыз берүү күнү: «__»___________2014-ж. 
 

 
 
 



II-бөлүм.  Байге фондун пайдалануу 
• Өтүнүч, байге фондун кайда жана эмнеге пайдалануу ниетиңизди баяндап бериңиз. 
• Утуп алынган байге баяндалган жергиликтүү демилгенин кандайжол менен жакшырышына 

жардам же жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жаңы демилгени ишке 
ашырууга кандай түрткү бере турагандыгын көрсөтүңүз. 

• Өтүнүч, жаңы же учурда башталып калган демилгени ишке ашыруу боюнча сиздин 
пландарыңыз тууралуу баяндап бериңиз.  

 
III бөлүк.  Жергиликтүү демилгенин мисалын сүрөттөө. 

Сиздин тажрыйбаңызды/мисалды текст түрүндө 1500 сөздөн ашырбастан сүрөттөп берүүңүздү 
өтүнөбүз (стандарттык шрифттин 12 өлчөмү менен үч барак). Табыштаманы төмөнкү суроолорго 
жөнөкөй жооптор менен чектелүү сунушталбайт, бирок бул суроолор боюнча маалыматтар текстте 
камтылыш керек. Сүрөттөр болсо андан да жакшы болмок. 

 
1. Жергиликтүү демилгеге эмне себеп болду? 

• Сүрөттөп жаткан тажрыйбаңызды колдонуу менен чечилген маселенин өзөгү эмнеде жатат? 
• Канча адам бул көйгөйгө кабылды? 
• Бул көйгөй кантип аныкталды? Көйгөйдү аныктоодо жергиликтүү лидерлердин (бейөкмөт 

уюмдар, өзүнчө адамдар, демилгелүү топтор ж.б.) жана ЖӨБ органдарынын ролу кандай 
болду? 

2. Ишке ашырылган жергиликтүү демилгенин (тажрыйбанын) сүрөттөлүшү 
• Сиз колдонгон тажрыйба көйгөйдү чечүүгө кантип жардам берди? 
• Тажрыйбаны качан жана кантип жайылттыңыз? Эгерде кимдир бирөө (донорлор, бейөкмөт 

уюмдар, ЖӨО, мам.органдар, бизнес ж.б.) сүрөттөлгөн мисалга катышса, өтүнүч, аны да 
көрсөтүңүз. 

• Жергиликтүү демилгени (тажрыйбаны) ишке ашыруу боюнча сиздин аракеттериңизди 
кыскача сүрөттөп беиңиз). 

3. Жергиликтүү демилгени жайылтуунун жыйынтыктары 
• Башкы жыйынтык эмнеде камтылган? Ишке ашырылган демилгеде кошумча пайда 

алындыбы жана ал кандай болду? 
• ЖӨБ органдарынын калк алдындагы ачыктыгы жана жоопкерчилиги кандай деңгээлде өстү? 
• Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө калктын актвидүүлүгү канчалык өстү? 
• Бул демилгеде жергиликтүү жамааттын жана ЖӨБ органдарынын ролу кандай болду? 
• Демилгеге карата ЖӨБ органдарынын жана бийликтин башка органдарынын реакциясы 

кандай болду?  
• Сиздин демилге тууралуу ММКда жарыяландыбы, же бул тууралуу маалымат таратуунун 

башка да мисалдары болдубу? (өтүнүч, сүрөттөп бериңиз жана/же көчүрмөсүн тиркеңиз). 
4. Бенефициарлар (пайда алгандар) 

• Тажрыйба жайылтылгандан кийин жыйынтыктардын бенефициары ким болду? 
• Түз бенефициарлардын саны канча? 
• Кыйыр бенефициарлар канча? (Бенефициарлардын санын кантип аныктаганыңызды сүрөттөп 

бериңиз) 
• Өтүнүч, сиз сүрөттөп жаткан демилгени ишке ашырууга байланыштуу тургундардын 

цитаталарын – пикирлерин, баасын келтириңиз. 
5. Жайылтуунун баасы 

• Демилгени ишке ашырууда канча чыгаша болдуңуз? 
• Каржылоонун кайсы булактары колдонулду? 
• Донордук каражаттар тартылды беле? (эгерде ООБА болсо, донорлордун кошо каржылоосу 

канча пайызды түздү)? 
• Эгерде сиздин тажрыйбаңызга “Эл үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору менен кызматташтык 
таасирин тийгизсе, ал кандайча болгонун сүрөттөп берүүңүздү өтүнөбүз. 

 
Маалыматты Анара Мусаева, Алтынай Бузурманкулова жана Айнура Балакунованын атына төм. 
дарек боюнча жибериңиз:  720021, Бишкек ш., Үсөнбаев көчөсү, 44, факс (0 312) 97-65-29 
abalakunova@dpi.kg, amusaeva@dpi.kg, abuzurmankulova@dpi.kg  
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