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кыскартуулар

ЖөбЭММа –  кыргыз республикасынын өкмөтүнө караштуу  
  Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор  
  аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик.

кМ –   кыргыз республикасынын каржы министрлиги.

ЭүЖөбоЖ долбоору – “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча 
  башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: 
  бюджеттик  процесс” долбоору.

өси –   өнүктүрүү саясат институту.

Жөб –   жергиликтүү өз алдынча башкаруу.

ЖММ –   жергиликтүү маанидеги маселелер.

Экба –   элеттин көйгөйлөрүн биргелешип аныктоо 
  боюнча иш-чаралардын комплекси.

бМжб –   биргелешкен мониторинг жана баалоо.

аа –   айылдык аймак.

аө –   айыл өкмөтү.

Жк –   жергиликтүү кеңеш.

ДолбоорДун максаты
Жарандардын бюджеттик процесске катышуусун 
күчтөндүрүү аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-
нын калкка кызмат көрсөтүүсүнүн сапатын жогорулатуу

ИштерДИн мөөнөтү 
I фаза – ноябрь 2011-март 2015-ж.ж., кийинки фазалар – 
2018-жылга чейин.

ИштерДИн географИясы 
I фаза – кыргыз республикасынын Жалал-абад жана 
ысык-көл облустары. 



3Негизги багыттар жаНа Натыйжалар

Жергиликтүү ЖаМааттарга алардын Жергиликтүү кызМат 
көрсөтүүлөрдү башкарууга катышуусун күчтөндүрүүгө 
көМөктөшүү

Жөб органдарынын жамааттар алдындагы жоопкерчилигин 
күчтөндүргөн мыйзамдарга, өзгөчө жергиликтүү бюджеттерди 
башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү иштеп чы-
гуу жана аларды жайылтуу .

2011-2013  ЭүЖөбоЖ долбоору жаңы Жергиликтүү жамааттын 
типтүү уставын иштеп чыкты. устав 2014-жылдын башын-
да ЖөбЭММа директорунун буйругу менен бекитилген. 
типтүү устав өзүнө жергиликтүү жамааттын Жөб органда-
ры менен өз ара аракеттешүүсүнүн өркүндөтүлгөн меха-
низмдерин жана жергиликтүү жамааттын өз алдынча баш-
карууга түздөн-түз катышуусунун формаларын камтыйт. 
типтүү устав чүй, ысык-көл жана Жалал-абад облустарын-
дагы муниципалитеттерде 29 коомдук талкуудан өттү. тал-
куулардын маалында 1288 катышуучу 217 сунуш киргизген. 
типтүү устав ар бир аа географиялык, этникалык, салттык 
жана башка уникалдуу өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен 
жергиликтүү жамааттын ички турмуш тиричилигиндеги 
эрежелерди орнотот; жамааттар өз күчү менен чече ала 
турган кошумча жергиликтүү маанидеги маселелерди 
аныктайт; жергиликтүү жамаатка Жөб органдары менен 
өз ара аракеттешүүгө укук берген эрежелерди аныктайт. 
Жаңы типтүү уставдын жардамы менен жергиликтүү калк 
муниципалитеттин аймагында өлкөдөгү мыйзамдарга кар-
шы келбеген “ыңгайлуу жашоонун” эрежелерин карашты-
руу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. 

2014-2015  ЖөбЭММа буйругуна ылайык, өлкөдөгү бардык муници-
палитеттер жергиликтүү жамааттардын жаңы уставдарын 
2014-жылдын күз мезгилине чейин кабыл алышы керек. 
долбоор ысык-көл жана Жалал-абад облустарындагы му-
ниципалитеттерге жаңы уставды талкуулоонун жана кабыл 
алуунун жол-жоболоруна байланыштуу консультативдик 
колдоо көрсөтүүгө даяр. 

2011-2013  ЭүЖөбоЖ долбоору айылдык кеңештин типтүү регла-
ментин иштеп чыккан. аны ЖөбЭММа 2013-жылдын ая-
гында бекиткен. типтүү регламент кеңештин сессияларын 
жана туруктуу, убактылуу комиссиялардын жыйындарын 
өткөрүүнүн жол-жоболорун жакшыртууга жардам берет. 



4 типтүү регламент Жалал-абад, ысык-көл жана чүй облустарындагы 
98 муниципалитеттеги айылдык кеңештердин 176 депутатынын жана 
айыл өкмөт башчыларынын талкуусуна коюлду. типтүү регламенттин 
басылып чыккан версиясы кыргыз республикасынын бардык муни-
ципалитеттерине жиберилген. 

2014-2015  2014-жылы ЭүЖөбоЖ долбоору депутаттар үчүн өтө маанилүү те-
малар, анын ичинде регламентти жергиликтүү кеңештин ишине 
киргизүү жана бюджеттик процессти башкаруу темалары боюнча 
Жалал-абад жана ысык-көл облустарындагы бардык жергиликтүү 
кеңештердин депутаттарын окутат.

Жергиликтүү жамааттын бюджеттик процесске жана жергиликтүү маани-
деги маселелерди чечүүгө катышуусуна жол ачкан чыныгы механизмдер-
ди жайылтуу.

2011-2013 Жарандар менен Жөб органдарынын чыныгы өнөктөштүгүнө карата 
шилтенген алгачкы жана реалдуу кадам элет көйгөйлөрүн биргеле-
шип аныктоо (Экба) боюнча иш-чаралардын комплексинин жарда-
мы менен жасалды. аларга 16 муниципалитеттен 11 миңден ашуун 
адам катышты. Экбанын натыйжалары боюнча муниципалитеттерде 
аныкталган артыкчылыктуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча биргелешкен 
аракеттер планы иштелип чыкты. пландар ийгиликтүү ишке ашыры-
лып жатат – 2 жылда 16 пилоттук Жөбда жергиликтүү бюджеттердеги 
каражаттардын (21%) эсебинен, калктын салымынын (5%) жардамы 
менен, ошондой эле каржылоонун кошумча булактарын тартуунун 
(75%) эсебинен болжол менен 150 миллион сомго жумуштар атка-
рылды. кошумча каржылоонун жогорку көрсөткүчү Жөбнын жаран-
дар менен активдүү кызматташуусунун модели ийгиликтүү болгонун 
далилдеп турат. 

2014-2015 2014-2015-жылдары ЭүЖөбоЖ долбоору Жалал-абад жана ысык-
көл облустарындагы дагы 12 муниципалитетте жарандардын бюд-
жеттик процесске катышуусунун моделин жайылтууга жардам берет; 
жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышуусу боюн-
ча окуу куралдарын басып чыгарат жана таратат.

Жамааттарга жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө активдүүрөөк 
катышуусуна жардам берген долбоорлорду колдоо (сынактын негизинде 
бардык кызыкдар адамдарга).

2011-2013 ЭүЖөбоЖ долбоору активдүү жарандардын жана элеттик муници-
палитеттердин Жөб органдары арасында жыл сайын “Жергиликтүү 
демилге” сынагын өткөрүп келет. Жөб органдарынын жергиликтүү 
жамаат менен жакшы өз ара аракеттешүүсүнүн үлгүлөрү үчүн сынак-
тын жеңүүчүлөрү сыйланат. 2012-жылы жана 2013-жылы сынакка 76 
табыштама берилип, алардын ичинен 24ү жалпы суммасы 457 000 



5сомду түзгөн байгелерди алышты. сынакта түрдүү демил-
гелер утат: калкты жергиликтүү салыктар жана муниципал-
дык ишканалардын иши тууралуу маалымдоо; таштандыны 
чогултууну жана чыгарып кетүүнү уюштуруу; муниципал-
дык транспортту уюштуруу; бала бакчанын ачылышы; суу 
берүүнү жөнгө салуу жана башкалар. Жеңип чыккан де-
милгелердин жалпы өзгөчөлүгү – алардын баары Жөб ор-
гандарынын жамаат менен тыгыз өнөктөштүктө ишке ашы-
рылган. 

2014-2015 “Жергиликтүү демилге” аттуу кезектеги сынак өткөрүлөт. 
анын жеңүүчүлөрү жалпы суммасы 650 миң сомду түзгөн 
15 миң сомдон 150 миң сомго чейин байгелерди алышат. 
байгелер жергиликтүү демилгенин жеңип чыккан таж-
рыйбасын жакшыртууга же жергиликтүү маанидеги масе-
лелерди чечүү боюнча жаңы демилгени ишке ашырууга 
көмөктөшөт. 

Жарандардын жергиликтүү маанидеги кызматтарды көрсөтүүнүн 
деңгээлин баалоо системасын жайылтуу.

2011-2013 ЭүЖөбоЖ долбоорунун пилоттук муниципалитеттеринде 
биргелешкен мониторинг жана баалоо (бМжб) жүргүзүү 
боюнча 105 адамдан турган 15 топтор түзүлдү. алардын 
арасында жергиликтүү кеңештердин депутаттары, айыл-
дын активисттери, аксакалдар, эксперттер бар. бМжб топ-
тору муниципалитеттердин жүздөгөн тургундары арасын-
да сурамжылоо жүргүзүп, таштанды жыйноо жана аны алып 
чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн 
жана сапатын баалашты. сурамжылоого катышкандардын 
басымдуу бөлүгү – 64% - өткөн жылга салыштырмалуу 
айыл тазарып калды деп эсептейт; 73% чогулуштарда жана 
демилгелүү топтордо кызмат көрсөтүүлөрдү талкуулоого 
активдүү катышууга даяр; 70% сапаттуу көрсөтүлгөн кыз-
мат үчүн көбүрөөк акча төлөөгө даяр. айрым муниципа-
литеттерде бМжб топтору Жөб органдарынын жарандар 
менен кызматташуусунун деңгээлин, ошондой эле жама-
аттагы артыкчылыктуу көйгөйлөрдү чечүү боюнча аракет-
тердин биргелешкен пландарын ишке ашыруунун сапатын 
жана ыргагын баалашууда. 

2014-2015 ЭүЖөбоЖ долбоору жамааттарды Жөбнын ишин баалоо-
нун усулдарына үйрөтүү иштерин уланта берет, пилоттук 
муниципалитеттерде бМжб топторунун күчү менен Жөб 
ишине баалоо жүргүзүүнү колдойт, ошондой эле бюджет-
тик айкындуулуктун муниципалдык индексин эсептөө ме-
тодикасын жайылтат.



6 Жөб органдары калктын керектөөлөрүнө Жооп бере алышы үчүн алар-
дын МүМкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

Жөб органдары менен калктын ортосунда маалымат алмашууну күчтөн-
дүрүү; маалыматты ачыкка чыгаруу боюнча иш-чараларды колдоо.

2011-2013 ЭүЖөбоЖ долбоору муниципалитеттерге жергиликтүү бюджеттер 
жана башка темалар боюнча 64 коомдук угууну өткөрүп алууга жар-
дам берди. угууларга 6000ге жакын адам катышты. угуулар маалын-
да жарандар 69 сунуш киргизди, алардын ичинен 44 сунушту Жөб 
органдары кабыл алды. угуулардын натыйжалуулугун арттыруу үчүн 
муниципалитеттер калкка иш-чара башталганга чейин гана эмес, жа-
рандар киргизген сунуштардын кийинки тагдыры тууралуу жаран-
дарды кабардар кылуу менен угуулардын жыйынтыктары боюнча да 
маалымат берүүнүн жаңы усулдарын колдонуп келишет.

2014-2015 ЭүЖөбоЖ долбоору муниципалитеттерге жергиликтүү бюджеттер-
дин аткарылышы, бюджеттердин долбоору, башка бюджеттик масе-
лелер, анын ичинде кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер боюнча коом-
дук угууларды өткөрүүгө жардам берет; дагы да сапаттуу угууларды 
өткөрүү үчүн пилоттук Жөбны жабдуулар менен камсыздайт.

2011-2013 ЭүЖөбоЖ долбоору техникалык жардам катары суммасы 250 миң 
сомго жакын 42 маалымат тактасын 16 пилоттук айылдык аймакка 
өткөрүп берди. такталарда Жөбнын ишмердүүлүгү тууралуу ма-
алыматтар жайгаштырылды: Жк жана аө чечимдери, бюджеттин 
аткарылышы жана түзүлүшү боюнча маалыматтар, биргелешкен 
аракеттер планын ишке ашыруу тууралуу отчеттор, Жк жана аө ке-
лечекке пландары, тендердик табыштамалар, текшерүүлөрдүн акты-
лары жана жарандар үчүн маанилүү башка документтер. ЭүЖөбоЖ 
долбоору жүргүзгөн сурамжылоонун натыйжалары боюнча, аймак 
тургундарынын 45% Жөб иши тууралуу өзүнүн маалыматка ээ болуу 
деңгээлин жогору баалайт, 50% ашыгы өзүн орточо маалымдалган 
деп эсептейт жана айыл жашоочуларынын 2% кеми гана өзүн начар 
маалымдалган деп эсептейт. долбоор үч интернет ресурсту түзүүгө 
жардам берди – 2 муниципалдык сайтты жана жергиликтүү өз алдын-
ча башкаруу органдарынын райондук порталын.

2014-2015 ЭүЖөбоЖ долбоору маалымат такталардын, муниципалдык сайт-
тардын жардамы менен маалыматты ачыкка чыгарууда техникалык 
жардам көрсөтүүнү уланта берет. балким долбоор айрым Жөбда жа-
мааттык үналгыны ишке киргизүүгө көмөктөшөт.

муниципалдык башкаруу чөйрөсүндө Жөб органдарынын кызматкерле-
ринин билим деңгээлин жогорулатуу (окутуу).

2011-2013 ЭүЖөбоЖ долбоорунун окутуучу иш-чараларында алынган би-
лимдин жардамы менен орган жетекчилери жана кызматкерлери, 



7ошондой эле жергиликтүү кеңештердин депутаттары жа-
рандарды жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө 
тартып келет, муниципалитетти өнүктүрүү пландарына 
калктын артыкчылыктарын кошушат, долбоордук сунуш-
тарды пландоо жана аларга даярдык көрүү жөндөмүн жак-
шыртышат. бул болсо Жөбга жаңжалдарды алдын алып, 
көйгөйлөрдү жөнгө салуу менен кошумча каражаттарды 
ийгиликтүү тартууга жардам берүүдө. Мисалы, төрт-күл 
аа Жөб органдары жарандар менен кызматташуунун 
деңгээлин көтөрө алышты. натыйжада таштанды жыйноо 
үчүн тариф 25 сомдон 70 сомго жогорулады; ал эми жый-
ымдардын суммасы 14 миң сомдон 50 миң сомго чейин 
өстү; бир жылдын ичинде 11 млн. сомго кошумча инве-
стициялар тартылды. ЭүЖөбоЖ долбоору ысык-көл жана 
Жалал-абад облустарындагы муниципалитеттер үчүн 18 
тема боюнча 201 тренинг өткөрдү. аларга 4,5 миңдей адам 
катышты. тренингдин катышуучуларынын билим деңгээли 
36% өстү. 

2014-2015 ЭүЖөбоЖ долбоору Жөбнын укуктук негиздери, муни-
ципалдык каржыны ачык-айкын башкаруу, жарандарды 
бюджеттик процесске тартуу боюнча 12 жаңы пилоттук 
Жөбнын кызматкерлери үчүн окутуу өткөрөт. 

өлкөнүн ичинде сапарларды уюштуруу, “муниципалитет” журна-
лын жайылтуу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мык-
ты практикасы боюнча иш чараларды өткөрүү аркылуу Жөб ор-
гандары менен жамааттар ортосунда тажрыйба алмашуу.

2011-2013 2012-2013-жылдары 9 тажрыйба алмашуу сапары уюшту-
рулду, аларга Жалал-абад жана ысык-көл облустарынын 
76 муниципалитетинен 232 адам катышты. ушундай са-
пардын жүрүшүндө ленин аа тажрыйбасын алган айрым 
муниципалитеттер башкаруунун ийгиликтүү усулдарын 
иш жүзүндө өз аймагында колдоно алышты: коомдук угу-
уларда таштандыны жыйноо жана чыгаруу боюнча кызмат 
көрсөтүүлөргө тарифтерди аныкташты; таштанды чыгару-
унун графигин иштеп чыгып, калк үчүн жеткиликтүү жасай 
алышты; көчөлөрдө таштанды кутуларын орнотушту; ай-
мактын тегерек четин тазалоо үчүн трактор сатып алышты. 

2014-2015 ЭүЖөбоЖ долбоору өлкө ичинде окуу сапарларын уюш-
турууну улантат, мыкты практика боюнча эл аралык конфе-
ренцияны уюштурат, “Муниципалитет” журналын кыргыз 
жана орус тилдеринде басып чыгаруу жана жайылтуу иш-
терин улантат.



8 Жергиликтүү бюджеттерди, анын ичинде бюджетти пландоонун жаңы 
аспаптарын башкарууда Жөб органдарынын кызматкерлеринин жөндөмүн 
жакшыртуу.

2011-2013 2013-жылы каржы министрлигинин адистеринин катышуусунда 
ысык-көл жана Жалал-абад облустарында кр кМ бекиткен методи-
калык окуу куралын колдонуу менен Жөб органдарынын бюджеттик 
процесс боюнча адистери үчүн тренингдер өткөрүлгөн. 400гө жакын 
киши жаңы билимге жана ыкмаларга ээ болду.

2014-2015 орто мөөнөттүү бюджеттөө боюнча окуу курсу караштырылды. ал 
кр каржы министрлиги менен биргелешип уюштурулат. Жөб орган-
дары үчүн пайдалуу кендерден кирешелер, дем берүүчү гранттар, 
Жөбнын аймактарды өнүктүрүү фонддору менен мамилелери жана 
бюджеттер аралык мамилелердин башка актуалдуу маселелери бо-
юнча тематикалык семинарлар уюштурулат.

Жамааттар үчүн артыкчылыктуу маселелер боюнча долбоорлорду колдо-
гон гранттык программа (гранттар сынактын негизинде Жөб органдарына 
гана берилет).

2011-2013 кичи гранттар программасынын алкагында эки пилоттук облустун 
Жөбонын жана жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрү үчүн “дол-
боорду иштеп чыгуу” темасына тренингдер уюштурулду (120 айыл 
өкмөтүнөн 498 адам катышты). гранттык сынакты өткөрүүнүн эре-
желери Жалал-абад жана ысык-көл облустарынын бардык муни-
ципалитеттерине тартууланды. демилгелүү топтор 42 долбоордук 
сунуштарды иштеп чыгышты. алардын ичинен жалпы суммасы 20 
миллион сомго жакын 20 долбоорго каржылык жардам берилди. 
Жеңүүчүлөр үчүн мамлекеттик сатып алуулардын негиздери боюнча 
тренингдер өткөрүлгөнү, ал эми 7 адис кр каржы министрлигинин 
окуу борборунда мамлекеттик сатып алуулар боюнча окуудан өтүп, 
тийиштүү сертификаттарга ээ болгону маанилүү. гранттык каражат-
тар жергиликтүү бюджеттерге жиберилет.

2014-2015 гранттык программа уланат, жалпысынан бул мезгил аралыгында 
муниципалитеттерге жалпы суммасы 38 миллион сомду түзгөн бери 
дегенде 38 грантты сынактын негизинде берүү пландалууда.

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну Мындан ары да өнүктүрүү Мак-
сатында МыйзаМдарды өркүндөтүү (саясий, адМинистративдик Жана 
карЖылык Жактан борбордон алыстатуу)

кр Жогорку кеңешинин Жөб чөйрөсүндөгү мыйзамдарды реформалоо 
аракеттерин колдоо; кр өкмөтүнө административдик реформаны ишке 
ашырууга, анын ичинде Жөб ишинин сапатын баалоону жайылтууга 
көмөктөшүү.



92011-2013 долбоор муниципалдык башкаруу системасын өркүндөтүү 
жана каржылык жактан борбордон алыстатуу (децентрал-
даштыруу) боюнча кр Жогорку кеңеши менен активдүү 
иш алып барды. бюджеттик чөйрөнүн түрдүү аспектте-
ри боюнча аналитикалык материалдар даярдалды. дол-
боор “борбор калаанын макамы жөнүндө”, “2014-жылга 
республикалык бюджет жөнүндө” Мыйзам долбоорлору, 
бюджет кодексинин долбоору боюнча парламенттик угу-
уларда өз пикирин коомго билдирип турду. сунуштардын 
басымдуу бөлүгү мына ушул ченемдик-укуктук актыларды 
кабыл алууда эске алынды. ЭүЖөбоЖ долбоорунун экс-
перттери Жөб маселелери боюнча төмөнкү стратегиялык 
документтерди иштеп чыгуунун алкагында активдүү иш 
алып барышты: 2013-2017-жылдарга Жөбны өнүктүрүү 
программасы, 2013-2017-жылдар аралыгында кыргыз ре-
спубликасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы, 
2013-2017-жылдар аралыгында крнын туруктуу өнүгүүгө 
өтүүсү боюнча программа, крда административдик-аймак-
тык реформалардын концепциясы, бюджет кодекси.

2014-2015 Жергиликтүү деңгээлде аныкталган көйгөйлөрдүн неги-
зинде ЭүЖөбоЖ долбоору улуттук деңгээлде чечилиши 
керек болгон тапшырмаларды түзүүнү уланта берет. дол-
боор ЖөбЭММага 2017-жылга чейин Жөбны өнүктүрүү 
программасын ишке ашырууга көмөктөшөт.

Дотациядагы муниципалитеттердин санын кыскартуу, салык-
тарды жыйноо жана тескөө механизмдерин жакшыртуу үчүн 
жергиликтүү бюджеттердин кирешелерин натыйжалуу түзүүгө 
көмөктөшүү.

2011-2013 Жөб кызыкчылыктарын коргоо үчүн ЭүЖөбоЖ долбоо-
ру айылдык аймактардын жана шаарлардын жергиликтүү 
бюджеттеринен каржыланган билим берүү уюмдарын 
кр билим берүү жана илим министрлигинин аймактык 
бөлүмчөлөрү аркылуу республикалык бюджеттен кар-
жылоого которуу тууралуу маселени көтөрүп чыкты. бул 
болсо Жөб органдарына 400 миллион сомго чейинки 
каражатты сактап калууга жана аларды өз аймактарын 
өнүктүрүүгө жумшоого жардам берди. райондордун 
деңгээлинде прокуратура органдары жана Эсеп палатасы 
менен биргелешип, укук жана бюджет маселелеринде тар-
тип бузууларды болтурбоо боюнча иш-чаралар өткөрүлдү. 
Экономика министрлиги жана кр каржы министрлиги 
менен биргеликте жергиликтүү бюджетке түшүп жаткан 
салыктарды тескөө укугун Жөб органдарына өткөрүп 



10 берүү; аймактарды өнүктүрүү фонддорунун ишмердүүлүгү; дем 
берүүчү гранттарды бөлүштүрүү боюнча ченемдик-укуктук актылар-
дын долбоорлору иштелип чыкты. бул документтерди кабыл алуу 
жергиликтүү деңгээлде бюджеттик процесстин натыйжалуулугун 
арттырып, Жөб органдарына чоң көлөмдө өнүктүрүү программала-
рын каржылоо мүмкүнчүлүгүн берет.

2013-2014 Жөб органдарын салыктарды өз алдынча тескегенди үйрөтүү үчүн 
окуу программасы иштелип чыгып, окуулар өткөрүлөт, пилоттук аа 
кеп-кеңештер берилет; салыктарды тескөө боюнча окуу куралдары 
Жалал-абад жана ысык-көл облустарындагы бардык айылдык ай-
мактарына таратылат.

каржы министрлигине жергиликтүү бюджеттерди башкарууну авто-
матташтырууга көмөктөшүү.

2011-2013 ЭүЖөбоЖ долбоору жергиликтүү бюджеттердин компьютер-
дик маалымат базасын иштеп чыкты. ал болсо кыргыз респу-
бликасынын бардык Жөб органдарынын кирешелери менен 
чыгашаларын түз көрсөтүп турат. бул база жергиликтүү бюджет-
тердин өз кирешелерине анализ жүргүзүүгө жардам бергени 
өтө маанилүү. бул болсо бюджетти пландоону жакшыртып, ка-
ражаттарды сарптоонун айкындуулугун күчөтөт. 

2014-2015 Маалымат базасы кыргыз республикасынын айрым райондо-
рунда тестирлөөдөн өткөрүлүп жатат. 2015-жылы базанын бар-
дык мүмкүнчүлүктөрүн ишке киргизүү пландалууда. бул болсо 
жергиликтүү бюджеттерди божомолдоодо жана пландоодо Жөб 
органдарынын мүмкүн болушунча көбүрөөк өз алдынчалуулу-
гун камсыздоого жардам берип, бюджеттик каражаттарды на-
тыйжалуу сарптоону жогорулатат. коррупция тобокелчиликте-
ри бир кыйла азайып, маалымат базасынын айкындуулугу жана 
жеткиликтүүлүгү калктын бийликке болгон ишеним деңгээлин 
арттырат.

мамлекеттин ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүнүн жана аларды 
каржылоонун так механизмди орнотуу аракеттерине көмөктөшүү.

2011-2013 ЭүЖөбоЖ долбоору “айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды 
Жөб органдарына өткөрүп берүүнүн тартиби жөнүндө” кр Мый-
замын, айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды Жөб органда-
рына өткөрүп берүү боюнча типтүү келишимди иштеп чыгууга 
катышып, экспертиза жүргүзүп, сунуштарын берди.

2014-2015 Мамлекеттик ыйгарым укуктарды Жөб органдарына өткөрүп 
берүү тууралуу типтүү келишимди жайылтуу боюнча коомдук 
жана эксперттик талкуулар уюштурулуп, өткөрүлүп берилген 
ыйгарым укуктарды каржылоонун механизмдери иштелип чы-



11гат. ЭүЖөбоЖ долбоору айрым мамлекеттик ыйгарым 
укуктарды муниципалитеттерге өткөрүп берүү туура-
луу келишимди тестирлөөдөн өткөрүп, тажрыйбаны 
башка Жөбда жайылтат.

муниципалдык кызматчылардын, анын ичинде туруктуу 
негизде иштеген жана эмгек акы системасына “байланган” 
Жөбнын каржы маселелери боюнча адистеринин квалифи-
кациясын жогорулатуунун жаңы системасын жайылтуу.

2011-2013 ЭүЖөбоЖ долбоору муниципалдык кызмат маселеле-
ри боюнча кр Мамлекеттик кадр кызматына кеңеш бе-
рип, 2013-2017-жылдарга мамлекеттик жана муници-
палдык кызматчыларды окутуу системасын өнүктүрүү 
программасын жана аны ишке ашырууга байланышкан 
ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун (окутуу 
жана мамлекеттик заказ жөнүндө Жобо) иштеп чыгуу-
га; ошондой эле “крнын мамлекеттик жана муниципал-
дык кызматы жөнүндө” кр Мыйзамынын долбоорун 
иштеп чыгууга катышкан.

2014-2015 Жалал-абад жана ысык-көл облустарында жер-
гиликтүү билим берүү мекемелеринин базасында 
квалификацияны жогорулатуу моделин тестирлөөнүн 
алкагында иштелип чыккан окуу программалары жана 
модулдар боюнча муниципалдык кызматчылардын 
бир нече максаттуу топтору үчүн пилоттук квалифика-
цияны жогорулатуу өткөрүлөт.

ЭүЖөбоЖ долбоорунун 
өзөктүк өнөктөштөрү

• Жергиликтүү кеңештер жана Жөбнын аткаруу орган-
дары.

• Жергиликтүү жамааттар, анын ичинде формалдуу 
жана бейформал уюмдар жана жарандардын топтору.

• башкаруу органдары: кр Жогорку кеңеши, кр өкмөт 
аппараты, кр президенттин аппараты, кр өкмөтүнө ка-
раштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этно-
стор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик, 
кр каржы министрлиги, кр Мамлекеттик кадр кызма-
ты, кр Экономика министрлиги, кр Эсеп палатасы, баш-
ка мамлекеттик органдар, анын ичинде жергиликтүү 
мамлекеттик администрациялар.

• Жарандык коом уюмдары, эл аралык донор уюмдары, 
ММк.
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 байланышуу үчүн 

• долбоордун иш-чаралары тууралуу кеңири маалыматтар, мыйзамдагы 
жаңылыктар, жамааттарга жана Жөб органдарына пайдалуу болчу башка 
маалыматтар ЭүЖөбоЖ долбоорунун www.vap.kg сайтында үзгүлтүксүз 
жаңыланып турат. 

• ЭүЖөбоЖ долбоорунун ишинин натыйжалары, муниципалитеттер-
дин ийгиликтери тууралуу баяндар, аналитикалык материалдар жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу тууралуу башка маалыматтар ай сай-
ын “Муниципалитет” журналында жарыяланып турат 

 (www.municipalitet.kg сайтын караңыз).
• кошумча маалымат жана кеп-кеңештерди алуу үчүн office@dpi.kg элек-

трондук дарегине кат жазсаңыз болот.
• Маалыматтарды жана кеп-кеңештерди сурап, долбоордун адистерине 

(0770) 771130, 771156 телефон номурлары боюнча кайрыла аласыз.
• өнүктүрүү саясат институтунун башка долбоорлору жана ишинин натый-

жалары тууралуу кенен маалыматты www.dpi.kg сайтынан таба аласыз.


