
  

  
 
“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору 
Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108. Тел. (0312) 97-65-30 (31, 32) , факс: 97-65-29, office@dpi.kg,  www.vap.kg  

 
“Жергиликтүү демилге – 2018”  

регионалдык форумунун программасы 
Нарын шаары, 2018-жылдын 22-ноябры 
 
Убактысы Иш-аракеттер/Орду Жооптуу/баяндамачы 

09:30 – 10:00 Катышуучуларды каттоо    
10:00 – 10:15 Форумдун максаттары жана тапшырмалары. 

Саламдашуу.  
Бекиев Бекболот, Долбоордун 
жетекчиси. 
Өкмөттүн Нарын облусундагы 
Ыйгарым укуктуу өкүлү. 
Турсунов Кайратбек, 
ЖӨБЭММАнын Нарын 
облусундагы өкүлү. 
Иманов Кадыралы, ЖӨБдүн 
Союзунун орун басары. 
 

 

 

 

 

10:15 – 10:30 Жергиликтүү демилге. Конкурстун тажрыйбасы. Мусаева Анара, Долбоордун адиси 
 

10:30 – 10:55 “Жергиликтүү демилге-2018” конкурсунун 
тажрыйбасы: 

• “Көп жылдан бери таштанды чогулган 
жерге айыл тургундары үчүн эс алуу 
паркын уюштуруу”. Миң-Булак айылдык 
аймагынын тажрыйбасы. 

•  “Үй-бүлө, мектеп жана коом”. Шарк 
айылдык аймагынын тажрыйбасы. 

• Жаңы-Талап айылында балдар үчүн эс 
алуу жайын уюштуруу. 

 
 
Жунусова Кымбат, Миң-Булак 
ААнын, жергиликтүү жамаатынын 
лидери. 
 
Юлдашева Роза, Шарк ААнын 
жергиликтүү жамаатынын лидери. 
Бейшенкулов Кенжебай, Жаңы-
Талап АӨнүн жооптуу катчысы 

10:55 – 11:05 Суроолор жана жооптор  

11:05 – 11:30 Жергиликтүү демилгенин келечеги:  
Кимден көз каранды, жергиликтүү демилгелер 
үчүн жоопкерчиликти ким алышы керек? 
Жергиликтүү демилегелер чечилиши үчүн 
эмнелерди жасаш керек? 

Мусаева Анара 
Балакунова Айнура 
Мамытов Азамат 

11:30 – 11:50 Чай тыным  

11:50 – 12:10 Үч топто даярдалган иштердин презентациясы.  Катышуучулар. 

12:10 – 12:20 Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттиги: дем 
берүүчү (үлүштүк) гранттардын программасы.  

Джаркинбаева Чолпон, Бишкек ш. 
мэриясынын жетектөөчү адиси 
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12:20 – 12:50 Айылдык аймактын/шаардын жергиликтүү өз 
алдынча башкаруусунун гранттарынын эсебинен 
айылдык аймакты/шаарды өнүктүрүүгө 
багытталган долбоорлорду (идеяларды) тандап 
алуу жана каржылоо тартиби жөнүндө ТИПТҮҮ 
ЖОБОНУН долбоору 

Тюлендиева Назира, Долбоордун 
адиси 

12:50 – 13:05 Бюджеттик угуулар боюнча конкурстардын 
тажрыйбасы жана бейөкмөт уюмдардын ролу.  
Ачык өкмөттүн жаңы талаптары. Ачык-
айкындуулуктун методикасы. 

Мамытов Азамат, Долбоордун 
адиси 

13:05 – 13:15 «Нарын муниципалдык ресурстук борбору» 
коомдук фондунун  жана «Дөбөлү жаштары» 
коомдук фондунун тажрыйбалары.  

Дыйканбаев Мирлан, коомдук 
фонддун менеджери 
Бектуров Алтынбек, коомдук 
фонддун аналитиги. 

13:15 – 13:25 Кара-Суу айыл өкмөтүнүн коомдук угууларды 
өткөрүү боюнча тажрыйбасы. 

Садыков Болот, АӨнүн адиси 

13:25 – 13:35 Суроолор жана жооптор Баяндамачылар 

Жергиликтүү демилгелердин келечеги – башка кызыкдар жактардын тажрыйбасы.  

13:35 – 13:45 Коомчулуктардын демилгелерин колдоо аркылуу 
социалдык биримдикти бекемдөө. 

Рысбеков Кудайберген, 
MSDSPKG фондунун адиси 

13:45 – 14:00 Жарандык бюджет. Онлайн. Мамытов Азамат, Долбоордун 
адиси 

14:00- 15:00 Түштөнүү  

15:00 – 15:10 Жаштар өнүгүү үчүн демилгелерди сунуш кылат.  Монолдоров Нурболот, 
жаштардын лидери 

15:10 – 15:20 Билим берүүдөгү инновациалык технологиялар. Курманбекова Назгуль, MSDSPKG 
фондунун адиси 

15:20 – 15:30 Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттиги: жарандык 
демилгелер. 

Асылбаев Чынгыз, Бишкек ш. 
Мэриясынын башкы адисинин 
милдетин аткаруучу. 

15:30 – 15:40 Суроолор жана жооптор Баяндамачылар 

15:40 – 15:50 Латвиянын тажрыйбасы. Жергиликтүү жамаатка 
шарттарды түзүү жана аларды колдоо.  

Сатаров Эркинбек, Ак-Тал айыл 
өкмөтүнүн башчысы  

15:50 – 16:30 Конкурстардын жеңүүчүлөрүн сыйлоо. Пикир, 
тажрыйба алмашуу. Жалпы сүрөткө түшүү. 

 

16:30 – 16:40 Форумдун жабылышы Бекиев Бекболот, Долбоордун 
жетекчиси. 

16:40 –17:00 Чай тыным  

17:00 – 17:20  Административдик маселелер 
 

Балакунова Айнура, Долбоордун 
адиси 

 
 
 

Биз экологиялык жоопкерчилигибизди көрсөтүп, форумдун айрым материалдарын кагазга басып 
чыгарбастан, сайтка жайгаштырдык. Сайтка шилтеме: http://vap.kg/ky/events/full/386.html 

http://vap.kg/ky/events/full/386.html

