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Электрондук соода аянтчасы: 
муниципалдык м=лкт= ижарага 
бер== жана сатуу келишимин 
т=з== укугуна электрондук 
форматтагы аукциондор

Муниципалдык мүлктү сатуунун жана ижарага 
берүүнүн ачыктыгын камсыз кылуу жана коррупци-
ялык элементтерди жоюу максатында өлкөнүн ай-
мактарын өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы-
нын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
“Электрондук соода аянты” маалыматтык тутумун 
иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алды.

Бул багытта «Муниципалдык мүлктү ижарага 
берүү келишимин түзүү укугуна аукциондорду элек-
трондук форматта өткөрүү тартиби жөнүндө жобо»1, 
жана электрондук форматта муниципалдык мүлкү са-
туу боюнча аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө 
жобо»2, ошондой эле «Инфо-система» мамлекеттик 
ишканасы тарабынан республикалык бюджеттен 
бөлүнгөн каражаттардын эсебинен «Электрондук соо-
да аянты» маалыматтык тутуму иштелип чыккан.

Электрондук соода аянты – бул тооруктар-
ды (аукциондорду) реалдуу убакыт режиминде 
жүргүзүү үчүн бирдиктүү автоматташтырылган ту-
тум. Бул система – Интернет байланышы аркылуу 
соода операцияларын соңку мезгилде аткаруу  про-
цесстерин автоматташтырууга арналган.

Онлайн аукциондорду өткөрүү үчүн Электрон-
дук соода аянтын ишке ашыруу төмөнкүлөрдү кам-
1 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 
29-мартындагы №142 «Муниципалдык мүлктү ижарага берүү 
келишимин түзүү укугуна аукциондорду электрондук форматта 
өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому 
² Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 
27-октябрындагы №519 «Муниципалдык мүлктү электрондук 
форматта сатуу боюнча аукциондорду өткөрүү тартиби 
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому

Кыргыз 
Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу 
Жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу 
иштери жана этностор 
аралык мамилелер 
боюнча 
мамлекеттик 
агенттиктин 
директору 
Бахтияр Усманович 
САЛИЕВдин 
кайрылуусу

сыз кылат: рынокту кеңейтүү; ачык-айкындуулук 
жана ачыктык; убакыттын жана акчанын чыгымда-
рын кыскартуу; дүйнөнүн каалаган бурчунан соода 
жүргүзүүгө катышуу мүмкүнчүлүгү; таза атаандаш-
тык;  бардык катышуучулардын укуктарынын бир-
дейлиги. «Электрондук соода аянты» маалымат 
тутумун тестирлөө Токмок, Кант шаарларында, 
ошондой эле Ново-Покровка айыл өкмөтүндө өттү. 
«Электрондук соода аянты» порталындагы онлайн 
аукциондорду өткөрүү үчүн «Электрондук соода аян-
ты» порталы иштей баштагандан бери жалпысынан 
59 муниципалдык менчик мүлктү лизингге аукционго 
коюлуп, анын ичинен Кант шаарындагы (1 объект) 
жана Новопокровка а/а (8 объект) пилоттук объекти-
лерин көрсөтүү боюнча иштер жүргүзүлдү. 

2020-жылдын август айында Бишкек шаарынын 
мэриясынын порталында аукциондорду өткөрүү 
үчүн туташтыруу боюнча иштер жүргүзүлүп, ал 
жерде 50 объект порталга коюлду, алардын 14ү 
бүттү, 36сы орун алган жок. 2020-жылдын аягына 
чейин ЖӨБ органдарында ЭСАны толугу менен 
ишке ашыруу пландаштырылууда.

Бул усулдук колдонмо жергиликтүү өз алдын-
ча башкаруу органдарына электрондук форматта 
муниципалдык менчиктерди сатуу жана ижарага 
берүү боюнча усулдук колдоо көрсөтүү максатында 
Агенттик3 тарабынан иштелип чыккан.

³  Демократия боюнча Вестминстер Фондунун Кыргыз 
Республикасындагы Өкүлчүлүгүнүн каржылык колдоосу менен 
даярдалды.
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электрондук портал болууга тийиш. Ошол портал-
да пландалып жаткан жана түзүлгөн бүтүмдөр туу-
ралуу бардык маалымат ачык жарыяланышы ке-
рек. Бул болсо тоорук маалында атаандаштыктын 
деңгээлин жогорулатууга шарт түзмөк. Ушул тапта 
ишке ашырылган бүтүмдөр тууралуу гана маалы-
мат жарыяланып жатат. Мындай жагдай ыктымал 
сатып алуучуларга пландалып жаткан сатуулар туу-
ралуу маалыматты өз убагында алуусуна жолтоо 
болуп, атаандаштыктын деңгээлин, сатуу баасын 
азайтып, коррупция үчүн шарттарды түзүүдө.

Ижара келишимин т=з==  жана муниципалдык 
м=лкт= сатуу укугуна аукциондорду электрондук 
форматта ёткёр==н=н ёзгёчёл=ктёр=

Муниципалдык менчик укугунун пайда болушу, 
жүзөгө ашырылышы жана токтотулушу боюнча ма-
милелер Кыргыз Республикасынын Конституция-
сы жана «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Ре-
спубликасынын башка ченемдик укуктук актыла-
ры, ошондой эле мыйзамда белгиленген тартипте 
күчүнө кирген эл аралык келишимдердин мүчөсү 
болгон Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 
негизинде жөнгө салынат.

Алалы, Кыргыз Республикасынын «Мүлккө му-
ниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамына ылайык, 
муниципалдык менчик бул жергиликтүү жамааттар-
дын менчиги болуп саналат, пайдаланылат жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
карамагында болот, бул жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун киреше булагы катары кызмат кы-
лат жана мыйзамдарга ылайык жергиликтүү өз 
алдынча башкаруунун функцияларын жүзөгө ашы-

Электрондук соода аянтчасын киргиз== =ч=н 
ж=йёлёр

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу 
органы коомдук (мамлекеттик жана муниципал-
дык) финансыны башкарып жатканда мамлекет 
жана коом андан мүмкүн болушунча ачык-айкын-
дуулукту, жол-жоболорду бекем сактоону талап 
кылат. Ресурстар эффективдүү сарпталып, ошол 
эле маалда айрым адамдарга коррупциялык пай-
да алып келбеши үчүн ушундай талаптар коюлган. 
Ал эми мамлекеттик сатып алуулар процессине 
мындай талаптар өзгөчө катуу коюлган. Бирок мам-
лекеттик жана муниципалдык коомдук ресурстар-
ды – жерди жана мүлктү башкаруу боюнча башка 
процесске көзөмөл мынчалык катуу эмес. Албетте, 
бул процесстин да өзүнүн жол-жоболору бар. Бул 
чөйрөдө түзүлгөн бүтүмдөр тууралуу маалыматтар 
да, прокуратуранын текшерүүлөрүнүн жыйынтык-
тары да көзөмөл көп катаал болбогонун тастыктап 
турат. Прокуратура органдары өзгөчө муниципал-
дык мүлктү тескөө чөйрөсүндө мыйзам бузуулар 
болуп жатканын жыл сайын аныктап келет.

Негизи мамлекеттик жана муниципалдык сатуу-
лар табияты жана логикасы жагынан мамлекеттик 
жана муниципалдык сатып алуулар тууралуу мый-
замдарга жакын болгон мыйзамдар менен жөнгө 
салынышы керек эле. Себеби эки учурда тең сөз 
коомдук ресурстарды тескөө тууралуу болуп жатат.

Ушул логикага таянсак, мамлекет мамлекеттик 
жана муниципалдык сатуулар процессинин үстүнөн 
көзөмөл мамлекеттик жана муниципалдык сатып 
алуулар процессин көзөмөлдөгөндөй деңгээлде 
болушун камсыздашы керек. Башкача айтканда, 
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руу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары-
на жараша колдонулушу зарыл. Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары, алардын каалоосу 
боюнча, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары-
на ылайык, жергиликтүү маанидеги маселелерди 
чечүү үчүн зарыл болгон муниципалдык менчикке 
ээ боло алат, ээлик кылат, колдонот жана тейлейт.

«Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамынын 12-1-беренесине 
ылайык, муниципалдык мүлктү менчиктештирүү ык-
маларынын бири электрондук форматта өткөрүлө 
турган аукциондо сатуу болуп саналат. Муниципал-
дык менчиктин объектилерин пайдаланууга жана 
ижарага берүү тооруктар аркылуу жүзөгө ашыры-
лат, алар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тара-
бынан аныкталган тартипте электрондук форматта 
да жүргүзүлүшү мүмкүн (15-бер.).

Жогоруда аталган Мыйзам ченемдерин ишке 
ашыруу үчүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
төмөнкү жоболорду бекитти:

• Электрондук форматта муниципалдык 
мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү 
укугуна аукциондорду өткөрүү тартиби 
жөнүндө жобо (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-мартындагы 
№ 142 токтому менен бекитилген);

• Муниципалдык мүлктү электрондук фор-
матта сатуу боюнча аукциондорду өткөрүү 
тартиби жөнүндө жобо (Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 27-октя-
брындагы №519 токтому менен бекитил-
ген).

•  электрондук аукцион - тооруктарды өткөрүү 
жолу менен муниципалдык мүлктү ижарага 

берүү жана сатуу ыкмасы, анда сатып алуу-
сатуу (ижарага берүү) келишими объект-
ке эӊ жогору бааны сунуш кылган жана 
төлөгөн адам менен түзүлөт;

• электрондук соода аянты - тооруктарды 
уюштуруу жана өткөрүү үчүн Интернетте 
жайгашкан жана катталган катышуучулар-
га алыстан (жеке катышуусуз) бүтүмдөр 
боюнча электрондук транзакцияларды 
жүргүзүүгө мүмкүндүк берген маалымат ту-
туму (кирүү үчүн шилтеме https://etp.okmot.
kg/msu/).

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүк 
органдары тарабынан бекитилген муниципалдык 
мүлктү менчиктештирүү Программасына ылайык, 
электрондук форматта муниципалдык менчикти 
(жер участокторун кошпогондо) сатуу боюнча аук-
циондорду уюштуруу жана өткөрүү. 

Муниципалдык менчик объектилерин менчик-
тештирүү программасы “Мүлккө муниципалдык 
менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мынын 13-беренесине ылайык иштелип чыккан. 
Аукционго коюлган муниципалдык менчик объект-
тери жергиликтүү жамаат менен коомдук талкууга 
коюлат:

• республикалык жана облустук маанидеги 
шаарларда жергиликтүү бийлик органда-
рынын расмий сайттарына жайгаштыруу 
жолу менен, 

• райондук маанидеги шаарларда жана ай-
ылдык аймактарда чогулуштарды, жолу-
гушууларды, курултайларды өткөрүү жолу 
менен.

Талапкерлердин (же анын атынан иш алып ба-
рууга укуктуу адамдардын), катышуучулардын (же 
анын атынан иш алып барууга укуктуу адамдар-
дын), электрондук соода аянтынын операторунун 
жана сатуучунун/ижарага берүүчүнүн ортосунда-
гы документтердин жүгүртүлүшү электрондук до-
кументтер же электрондук документтер түрүндө 
электрондук соода аянты аркылуу жүзөгө ашыры-
лат (кагаз түрүндөгү документтер, сканерлөө жолу 
менен санарип формасына өткөн, алардын дарек-
терин сактоо). Бул эреже тараптар жөнөкөй жа-
зуу жүзүндө түзгөн муниципалдык мүлктү ижарага 
берүү келишимине колдонулбайт.

Муниципалдык мүлктү ижарага берүү жана са-
туу укугун электрондук аукционду уюштурууга жана 
өткөрүүгө байланыштуу электрондук документтер, 
анын ичинде ижарага берүүчүдөн, талапкерлер-
ден жана катышуучулардан алынган документтер 
электрондук соода аянтынын оператору тарабынан 
сакталат.

Муниципалдык мүлктү ижарага берүү/сатуу ке-
лишимин түзүү электрондук аукциондун жеңүүчүсү 
аныкталган күндөн тартып 7 календардык күндүн 
ичинде электрондук соода аянтында өткөрүлгөн 
электрондук аукциондун натыйжалары боюнча 
жүргүзүлөт.
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2021-2023-жылдарга республикалык 
бюджеттин долбоорунда жергиликт== 
бюджеттердин жана бюджет аралык 
мамилелердин перспективалары

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
гандарынын (ЖӨБдүн) финансылык абалы-
на тийгизген таасиринен алып караганда, 
2021-2023-жылдарга КРнын республикалык 
бюджетинин долбоору жергиликтүү бюджет-
тер үчүн кандай келечекти даярдап жатат?

КРда жергиликтүү бюджеттердин кирешелери-
нин жалпы көлөмү (трансферттерди кошпогондо) 

республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин 
жалпы кирешесинен болжол менен ондон бир 
бөлүгүн түзөт. Бишкек жана Ош шаарларынын ки-
решелери жергиликтүү бюджеттердин жалпы кире-
шелеринде эң көп салыштырма салмакка ээ. Эгер-
де ушул эки шаарды кошпогондо республиканын 
бириктирилген бюджетинде калган жергиликтүү 
бюджеттердин үлүшү болгону 5 пайызды гана түзөт 

Максим СЕМЕНЯК, 
Темир БУРЖУБАЕВ
КР ЖӨБ Союзунун 
буйрутмасы менен1,2

1  “Мыйзам долбоорлорун талкуулоодо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин (КР 
ЖК) жергиликтүү жамааттардын кызыкчылыктарын эсепке алуусу” Долбоорунун алкагында 
даярдалды. Аталган долбоор БУУӨПтүн колдоосу менен ишке ашырылууда
2  Аналитикалык баяндаманы даярдап жатканда сандык бюджеттик маалыматтардан тышкары 
ЖӨБ органдарынын өкүлдөрү арасында жүргүзүлгөн онлайн сурамжылоонун сапаттык 
маалыматтары колдонулду. Сурамжылоону ЖӨБ Союзу жүргүзгөн. Онлайн сурамжылоо ЖӨБ 
органдары жана жергиликтүү кеңештер менен туруктуу байланышып турчу каражаттардын 
жардамы менен жүргүзүлдү.

1-таблица. Республикалык жана жергиликтүү жамааттардын кирешелеринин жалпы көлөмү, млн. сом менен1

2017-ж. 
иш 

жүзүндө

2018-
ж. иш 

жүзүндө

2019-
ж. иш 

жүзүндө

2020-ж. 
бекитилген

2020-ж. 
такталган

2021-ж.
божомол

2022-ж. 
божомол

2023-ж. 
божомол

Республикалык жана 
жергиликтүү бюджеттердин 
жалпы кирешелери

164 362,7 167 490,2 185 644,2 203 721,9 172 451,2 204 385,6 213 512,2 215 778,3

Республикалык бюджет 
(кирешелер) 149 547,5 151 607,1 167 328,6 183 708,1 153 882,0 183 684,9 192 161,4 193 920,2

Жергиликтүү бюджеттер (жалпы 
сумма - кирешелер) 20 298,0 20 140,1 21 815,8 23 038,1 21 574,8 23 706,2 24 250,8 24 658,1

Жергиликтүү бюджеттер 
(жалпы сумма – өз кирешелери 
(трансферттерди кошпогондо)

14 815,2 15 883,1 18 315,6 20 013,8 18 569,2 20 700,7 21 350,8 21 858,1

Бишкек жана Ош шаарларын 
кошпогондо жергиликтүү 
бюджеттер (жалпы сумма – 
трансферттерсиз кирешелер)

7 418,5 8 001,2 9 474,7 9 398,3 8 719,9 9 751,3 10 057,5 10 296,7

1  Ушул жерде жана мындан ары маалыматтын булагы катары КР Финансы министрлиги жарыялаган ачык маалыматтар колдонулду. 
Сайттын дареги: http://minfin.kg 

1-диаграмма. Бюджеттердин кирешелер 
көлөмүн салыштыруу (2019-жыл, иш жүзүндө) 
(млн. сом менен)
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(1-таблицаны жана 1-диа-
грамманы караңыз).

Жалпысынан рес-
публикалык жана 
жергиликтүү бюджет-
тердин кирешелерин 
жалпы өсүш динамика-
сы менен мүнөздөсө бо-
лот. Бирок, эгерде бул 
көрсөткүчтөрдү республи-
калык жана жергиликтүү 
бюджеттердин жалпы 
көлөмүндө жергиликтүү 
бюджеттердин үлүшү ме-
нен салыштыра келсек, 
өсүш болбогону дароо 
көзгө урунат. Көп жыл-
дардан бери жергиликтүү 
бюджеттердин үлүшү 
10 пайыздан ашпаган 
деңгээлде калып келатат. 
Эл аралык практикада бул көрсөткүч өлкөнүн фи-
нансылык децентралдашуу деңгээлин аныктоо үчүн 
колдонулат (2-диаграмманы караңыз). Ошентип, 
КРда финансылык децентралдашууну өнүктүрүү 
ниети бар болгонуна карабастан бул ишке ашпай 
жатат деген тыянакка келүүгө болот.

Бул бир нерсени билдирет: кирешелер 
жергиликтүү жана республикалык бюджеттердин 
ортосунда бөлүштүрүлүп жатканда өлкөнүн аймак-
тарды өнүктүрүү жаатындагы артыкчылыктары эч 
эсепке алынбайт. Натыйжада ЖӨБ органдарына өз 
функцияларын жана мамлекет өткөрүп берген ый-
гарым укуктарды сапаттуу аткаруу үчүн ресурстар 
жетпей калууда.

Жергиликт== бюджеттердин кирешелери

Жергиликт==  бюджеттердин  кирешелеринин  т=з=м=
Төмөндөгү 3-диаграмма жергиликтүү бюджет-

тердин кирешелеринин жалпы (ирилештирилген) 
түзүмүн элестетүүгө мүмкүнчүлүк берет:

Жергиликтүү бюджеттердин жалпы кирешеле-
ринде бюджет аралык трансферттердин үлүшүнө 
көңүлдү бура турган болсок, ал өтө деле жогорудай 
көрүнбөйт – 14 пайызды гана түзөт. Бирок эгерде 
республикалык бюджеттен теңдештирүүчү транс-
ферттерди албаган Бишкек жана Ош шаарларын 
статистикадан чыгарып салсак, бул көрсөткүч 
дээрлик 25 пайызга көбөйө түшөт. Бул болсо 
жергиликтүү бюджеттер борбордон берилген кар-
жылоого өтө көз каранды болгонунан кабар бе-
рет. Айрым айылдык аймактар үчүн бул көрсөткүч 
андан да жогору (мисалы, Баткен облусунун Бат-
кен районундагы Кыштут ААнын кирешелеринде 
теңдештирүүчү гранттардын үлүшү – 65%, Нарын 
облусунун Кочкор районундагы Кум-Дөбө ААда – 
56%, Ош облусунун Чоң-Алай районундагы Жекен-

ди ААда – 66% ж.б.)
Мындай көз карандуулуктун негизги себеби – 

жер-жерлерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу-
нун киреше потенциалы төмөн (өзгөчө элеттик айыл 
өкмөтүндө). Бул болсо өз кирешелерин жетиштүү 
санда чогулта албай калууга алып келүүдө.

Ал арада жергиликтүү бюджеттердин киреше-
лерин толтурууда олуттуу резерв муниципалдык 
мүлктү башкарууну жакшыртууда, маалымат топ-
толгон ачык-айкын (санарип) аянтчалар менен 
камсыздоодо жатат. Мындай аянтчада мүлк кайсы 
конкреттүү муниципалитетте, кандай баада ижара-
га берилип жатканы тууралуу маалыматтар болмок. 
Коомдук көзөмөл механизмдери менен кошо кел-
генде алар жергиликтүү бюджеттерди башкаруу-
дан түшкөн кирешени көбөйтө алмак.

Иш жүзүндө муниципалдык мүлк бир топ эле 
көп санда болсо, ЖӨБ органы аларды арзыбаган 

2-диаграмма. Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин 
жалпы кирешелеринде жергиликтүү бюджеттердин үлүшүнүн 

динамикасынын катышы 

3-диаграмма. 2019-жылга жергиликтүү 
бюджеттердин кирешелеринин түзүмү (иш 

жүзүндө)
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акчага колдонууга беришет (мындай кадамдарга 
акимдердин, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн басы-
мы алдында барышат). Ошондуктан мүлктүн жана 
аны колдонуучулардын толук тизмесин жарыялоо 
жарандык секторго жергиликтүү бюджеттердин ки-
решелерин жакшыртууга өз салымын кошууга жар-
дам берет.

Жергиликт== бюджеттердин кирешелерин пландоо
ЖӨБ органдарынын өкүлдөрүнүн айтымында 

(2019-жылы да, 2020-жылы да жүргүзүлгөн сурам-
жылоолордун жыйынтыгы боюнча), КР Финансы 
министрлиги өзүнүн райондук бөлүмдөрү аркылуу 
ЖӨБ органдарына жиберген жергиликтүү бюджет-
тердин кирешелери боюнча мындайча айтканда 
“сунушталган” божомол сандар иш жүзүндө кон-
тролдук болуп эсептелинет жана ЖӨБ органдары 
аларга жетүү үчүн жоопкерчилик алууга мажбур бо-
лушууда (атүгүл сөгүш түрүндө административдик 
чаралар колдонулат).  Сурамжылоого катышкан-
дардын көбү бул сандарды эч жүйөсүз эле жогору-
латылган – орточо 10-20 пайызга жогору деп эсеп-
тешет. Киреше базасынан бардык активдер эсепке 
алынган күндө деле жогору жактан “түшүрүлгөн” 
божомол аларды өтө эле аша баалап коёт.

ЖӨБ Союзу ЖӨБ органдарын өз кирешеле-
рин жогорулатууга шыктандырган мындай прак-
тика көбүрөөк экономикалык жактан негизделген 
мамилеге өтүшү керек деп эсептейт. План жогору 
көрсөтүлгөн үчүн гана акча кайсы бир жактан пайда 
боло калбайт да. Кирешелер көбөйүшү үчүн аймак-
тардын экономикасын өнүктүрүү зарыл.

Бюджет аралык мамилелер
Бюджет аралык мамилелер төмөнкүлөрдү кам-

сыздоого тийиш:
• жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган-

дарынын өзүнүн жана аларга өткөрүлүп 
берилген функцияларын аткарууга, 
жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүгө 
финансылык жактан жөндөмдүү болушун;

• республикалык бюджетти даярдап жаткан-

ТҮЗ СӨЗ:
“Финансы министрлиги жогорку контрол-

дук сандарды белгилеп коёт, ал сандар биз 
берген божомолдорго караганда жогору”.

АӨ башчы, Тоң району
“Финансы министрлиги кирешелер боюнча 

өзүнүн планын бизге таңуулап келет”.
Мэрия, Жалал-Абад облусу

да жана кабыл алууда мамлекеттик орган-
дар менен жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдарынын өз ара кызыкчылыкта-
рынын эсепке алынышын;

• мамлекеттик органдардын жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган-
дарынын функцияларынын, ыйгарым укук-
тарынын так бөлүштүрүлүшүн жана бекити-
лип берилишин;

• бардык деңгээлдердеги бюджеттердин 
ачык-айкындуулугун жана отчеттуулугун.

Бюджет аралык мамилелерди орто мөөнөттүү 
пландоодо бул аныктоочу факторлор эсепке алы-
нууга тийиш. Бирок 2021-2023-жылдарга республи-
калык бюджеттин долбооруна Түшүндүрмө каттагы 
“Жергиликтүү бюджеттер” деген бөлүмгө жасалган 
анализ мындай пландоодо системага салынбаган 
көрүнүш бар экенин дагы бир жолу тастыктады. 
Бул бөлүмдүн мазмуну жылдан жылга эле кайтала-
нып, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финан-
сылык туруктуулугун сактоого карата системалуу 
саясий чаралардын так сүрөттөлүшүн камтыбай 
келет. Жүргүзүлүп жаткан саясаттын тийгизген таа-
сирине жок дегенде болжолдуу анализ жасалбайт. 

ТҮЗ СӨЗ:
“Ушул жылы биздин айылдык аймакта са-

туудан алынган салык боюнча чегерүүлөр 
9 226,9 миң сомду, ал эми киреше салыгы 
3 489,4 миң сомду түздү. Ортодогу айырма – 
5 737,5 жергиликтүү бюджетке түшпөй калды”.

АӨ башчысы, Москва району
“Жергиликтүү бюджетке киреше салыгынан 

түшүүлөрдүн үлүшү көбөйгөнү биздин айыл 
өкмөтүбүздүн бюджетине оң таасирин тийгиз-
ди. Себеби бизде сатуудан алынган салык-
тын булактары аз. Ал эми киреше салыгынан 
түшүүлөр көбөйө берет”.

АӨ башчысы, Тоң району
“ЖӨБ органдарынын шарттары бири-бири-

нен айырмаланып турат. Мисалы, республика-
дагы негизги жол болуп саналган Ош-Бишкек-
Ош трассасы биздин айылдык аймак аркылуу 
өтөт. Бизде жолдун боюнда көптөгөн кафелер 
жана май куюучу жайлар орун алган. Бизге са-
туудан алынган салыктан көп каражат түшүп 
турган. Ал эми киреше салыгы райондук бор-
борлордо жайгашкан айылдык аймактар үчүн 
жакшы. Эгерде мурда биз 31 пайызга дотация-
лык болсок, эми 40% болуп калдык”.

АӨ башчысы, Ноокен району

2-таблица. Жергиликтүү бюджеттердин кирешелерине чегерүүлөрдүн пайызынын өзгөрүүсү
2017-ж. 

иш жүзүндө
2018-ж. иш 

жүзүндө
2019-ж. иш 

жүзүндө
2020-ж.  

бекитилген 
2020-ж. 

такталган
Киреше салыгы 50% 50% 70% 85% 100%
Сатуудан алынган салык 50% 50% 50% 25% 0%
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Эми бюджеттик параметрлердин жана саясий ба-
гыттардын бюджет аралык мамилелердин негизги 
компоненттерине тийгизген таасирин карайбыз.

Жалпы мамлекеттик салыктардын бёл=шт=р=л=ш=
Акыркы жылдары Өкмөттүн саясаты эки салык-

ты бөлүштүрүүдө катыштарды өзгөртүүгө багытта-
лып келди. Ал салыктар: салык агенти төлөгөн ки-
реше салыгы жана сатуудан алынган салык (2-та-
блицаны караңыз).

Биринчиден, мындай өзгөрүүлөр КР Бюджеттик 
кодексинин 45-беренесине карама-каршы келет. 
Бул беренеге ылайык, бюджет аралык мамилелер-
дин принциптеринин бири – жалпы мамлекеттик 
кирешелерден чегерүүлөрдүн ченемдерин бюджет-
тердин деңгээлдеринин ортосунда 5 жылдан кем 
эмес узак мөөнөттүү негизде белгилөө. Мындай ча-
раларды киргизүү аракети КР Экономика министр-
лигинин ЖӨБдүн бардык мүмкүн болгон пайдала-
рын жанан жоготууларын эсепке алган баштапкы 
экономикалык экспертизасына таянууга тийиш. 
Пайдалардан жана жоготуулардан ЖӨБ органдары 
кабардар болуп, бул маселе алар менен макулда-
шылышы керек эле.

Экинчиден, 2020-жылы ЖӨБ органдарынын 
өкүлдөрү арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо-
лордун жыйынтыктары кайрадан көрсөткөндөй, 
салык агенти кармап калган киреше салыгынын 
жергиликтүү бюджетке түшкөн үлүшүн пландуу 
түрдө жогорулатуу бардык эле жерлерде сатуудан 
алынган салыктын түшүүсүндөгү үлүштүн план-
дуу азайып кетишинен улам жергиликтүү бюджет-
тин жоготууларынын ордун толуктай алган эмес. 
Бир муниципалитеттерде кирешелер көбөйгөнү 

менен, башкаларында жоготуулар байкалган. Ай-
талы, сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча, соода 
өнүккөн жерлердеги ЖӨБдүн өкүлдөрү бул чара 
жергиликтүү бюджеттердин кирешелеринин аба-
лына терс таасирин тийгизгенин айтышкан.

ЖӨБ Союзу бул чара бардык жергиликтүү бюд-
жеттердин киреше базаларын ирилештирүүгө алып 
келген жок деп эсептейт. Дифференцияланган ык-
маны колдонуу мүмкүнчүлүгүнө баа берүү зарыл. 
Себеби ал жергиликтүү өз алдынча башкаруулар-
дын киреше базасындагы айырмачылыктарды 
эсепке алмак.

Те\дештир==ч= трансферттер
Теңдештирүүчү трансферттерди бөлүп берүү 

саясаты айкын болбогон бойдон калууда. Айрым 
аймактар үчүн эсептелинген суммалар жылдан 
жылга божомолдоого мүмкүн болбогондой өзгөрүп 
келатат. Кирешелеринин өсүш динамикасы жак-
шы болгон айрым айылдык аймактар көп көлөмдө 
теңдештирүүчү трансферлерди алып турушкан. Ал 
эми киреше деңгээли төмөн болгон жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарында, тескерисинче, 
теңдештирүүчү гранттардын көлөмү кыскарган.

2021-2023-жылдарга теңдештирүүчү трансферт-
терди каржылоо планы муниципалитеттердин ки-
решелерин теңдештирүүнү азайтуу саясаты бол-
богонун көрсөтүүдө. Теңдештирүүчү трансферттер-
дин жалпы көлөмү мурдагы эле деңгээлинде кала 
берүүдө. Ал эми 2022-2023-жылдары бир аз өсөт 
деп күтүлүүдө. Трансферт каражаттарын айыл-
дык аймактар ортосунда кайра бөлүштүрүп чыгуу 
практикасы кеңири колдонулуп жатат (тиркемени 
караңыз). Дотацияда тургандардын тизмесинен эки 

ЖӨБ органын чыгаруу план-
далууда, ал эми 8 айылдык 
аймак дотацияда тургандар-
га кошулат. Киреше потенци-
алын жогорулатуу саясаты 
ишке ашпай келатат. Атүгүл 
саясат дотацияда турган му-
ниципалитеттердин санын 
азайтууга эмес, жер-жерлерде 
кызмат көрсөтүүлөрдүн мини-
малдык стандарттарын кам-
сыз кылууга багытталышы ке-
рек болчу.

Айрым жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруу органдарына 
теңдештирүүчү трансферттер-

3-таблица. Теңдештирүүчү гранттарды бөлүп берүү динамикасы, млн. сом менен
2017-ж. 

иш жүзүндө
2018-ж. иш 

жүзүндө
2019-ж. иш 

жүзүндө
2020-ж. 

бекитилген
2021-ж.

божомол
2022-ж. 

божомол
2023-ж. 

божомол
Теңдештирүүчү трасферттер 
(жалпы суммасы) 1 818,2 1 850,0 1 998,8 1 967,3 1 967,3 2000,0 2000,0

Өсүштүн темпи - 2% 8% -2% 0% 2% 0%

4-диаграмма. Теңдештирүүчү трансферттерди бөлүп берүүнүн 
динамикасы
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ди бөлүп берүүнүн динамикасына жасалган анализ 
кыска убакыт ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
орган аныктаган суммаларда кескин өйдө-ылдый 
болгон көрүнүштү көрсөттү. Бирок киреше потенци-
алы жана чыгаша ыйгарым укуктар мындай ылдам-
дык менен өзгөрө албайт. Мунун баары объективдүү 
жана ачык-айкын эсептөө методикасы болбогонунан, 
ошондой эле теңдештирүү саясатын пландоого кара-
та системалуу мамиле жасалбаганынан кабар берет.

Мындай практика көпчүлүк жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн 
нааразычылыгына себепкер болууда. Алар 
теңдештирүүчү гранттарды эсептөөнүн азыркы 
формуласын ачык-айкын эмес жана адилетсиз деп 
эсептешет.

Ошол эле маалда динамикага жасалган анализ 
дагы бир нерсени көрсөттү: 2021-2023-жылдарга 
КРнын фискалдык саясатынын негизги багытта-
рында (мындан ары – ФСНБ) болжолдонуп жаткан 
суммалар катары 2020-жылы бекитилген сандар 
же ошого барабар, же жакын болгон сандар алын-
ган. Бул болсо теңдештирүүчү гранттар ага болгон 
муктаждыктардын негизинде эмес, калдык принци-
би боюнча болжолдоно турганынан кабар берет.

Максаттуу трансферттер
Республикалык бюджеттин долбоорунда мак-

саттуу трансферттер формалдуу түрдө максаттуу 
трансферттерге тиешеси болбогон чыгашалар үчүн 
каралган. Ал эми анын курамындагы өткөрүлүп бе-
рилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды каржыло-
ого каражаттар ЖӨБгө статистикалык маалымат-
тарды чогултуу боюнча өткөрүлүп берилген функ-
цияларга карата гана бөлүнгөн. Божомолдорго 
караганда (максаттуу трансферттердин көлөмүнүн 
азайышы) өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйга-
рым укуктарды ишке ашыруу үчүн ЖӨБдү камсыз-
доо максатында кошумча каражаттар келечекте да 
бөлүнбөчүдөй.

Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоо-
ру менен каралган 2021-жылга максаттуу трансферт-
тердин жалпы суммасынан (1 038,2 млн. сом) айрым 
мамлекеттик ыйгарым укуктарды ЖӨБ органдарына 
өткөрүлүп берилишин каржылоо 532,2 млн. сомду 
түзөт. Мында 2020-жылга бекитилген бюджетке ка-
рата 18,8 млн. сомго азайганын билдирет. Бул бюд-
жеттик параметр бюджетте бир сап менен бөлүнгөн. 
Ошондуктан бул сумма кайсы ыйгарым укуктарга 
бөлүнгөнүн, эмне үчүн учурдагы жылдын планына 
салыштырмалуу 18,8 млн. сомго төмөн болгонун 
анализдөө кыйын болууда. КР Финансы министрли-
гине бюджеттик документтерде ушул параметрди ке-
ненирээк баяндап жазууну сунуштайбыз.

Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарды каржы-
лоого максаттуу трансферттерди бөлүп берүү масе-
леси бир топ жылдардан бери курч турат. Ошону ме-
нен катар жергиликтүү маанидеги маселелердин тиз-
меги эч көзөмөлсүз кеңейип келатат. Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарына тийиштүү компенса-

ция берилбестен, улам жаңы ыйгарым укуктар эч кар-
жылоосуз өткөрүлүп берилүүдө. Бул “Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик 
ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү тартиби жөнүндө” 
КР Мыйзамынын талаптарына  карама-каршы гана 
келбестен, ошону менен кошо КР Конституциясы-
нын жоболорун да бузууда. Баш мыйзамда ыйгарым 
укуктарды өткөрүп берүү финансы ресурстары ме-
нен коштоло турганы көрсөтүлгөн. Мындан тышкары 
ЖӨБ органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар 
формалдуу эмес түрдө, “жашыруун” өткөрүлүп бе-
рилген көрүнүштөр да бар.

Аскердик каттоого тургузуу, салыктарды жый-
ноо, каттоого тургузуу жана чыгаруу, каттоо функ-
циялары, социалдык кызмат көрсөтүүлөргө жана 
жөлөкпулдарга муктаждыкты аныктоо өңдүү бир 
катар өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктар ЖӨБ 
органдарынын каражаттарынын эсебинен жүзөгө 
ашырылат. ЖӨБ органдары ушундай ыйгарым 
укуктарга бөлүнүп жаткан каражатты жана муници-
палдык кызматчылардын күчүн жергиликтүү маани-
деги маселелерди чечүүгө багыттай алышмак.

Дем бер==ч= (=л=шт=к) гранттар
Дем берүүчү (үлүштүк) гранттар жергиликтүү 

бюджеттердин кирешелеринин курамында болжол-
донбойт. Себеби конкурстун негизинде бөлүнөт 
жана аларды бир жылга да, үч жылга да божомол-
доо мүмкүн эмес. Бирок бул негизги көйгөй эмес. 
ЖӨБ органдарынын көпчүлүк өкүлдөрү дем берүүчү 
(үлүштүк) гранттар адилетсиз бөлүштүрүлүп жатат 
деген пикирде. Мындай пикирге бир нече себеп 
жем таштоодо.

Республикалык жана облустук маанидеги шаар-
лар үчүн квоталарды колдонуу айылдык аймактар-
дын дем берүүчү (үлүштүк) грантты алуу шансын 
чектеп жатат (квотаны ыйгарым укуктуу мамлекет-
тик орган (КР Финансы министрлиги) аныктайт).

КР Финансы министрлигинин мындайча айткан-
да “кара тизмелери” мына ушундай пикирдин ка-
лыптанышына таасирин тийгизүүдө. Дем берүүчү 
(үлүштүк) гранттардын долбоорлорун кошо кар-
жылоо же ишке ашыруу боюнча милдеттенмеле-
рин кандайдыр бир объективдүү же субъективдүү 
себептерден улам өз убагында аткара албай кал-
ган ЖӨБ органдарын Финансы министрлиги “кара 
тизмеге” киргизет. Мындай тизмеге кирген ЖӨБ 
органдары дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды алуу 
боюнча конкурстарга катыша албай калышат. Бал-
ким милдеттенмелердин сакталбай калышы кый-
ыр түрдө бир нерсеге байланыштуу болууда: дем 
берүүчү гранттар боюнча долбоорлорду ишке ашы-
рууга өтө аз убакыт бөлүнөт.

Дем берүүчү гранттарды жергиликтүү бюджеттен 
кошо каржылоонун үлүшүнүн көбөйүшү дотациядагы 
ЖӨБ органдарынын бул грантка жетүүсүн мүмкүн кыл-
бай жатат. Үлүш 2015-жылы көбөйтүлгөн. КР Өкмөтү 
2015-жылдын 21-апрелиндеги №230 Токтому менен 
Үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен долбоор-
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лорду тандап алуу жана каржылоо тууралуу Жобого 
өзгөртүүлөрдү киргизген. Бул өзгөртүүлөр киреше-
лик камсыздалуу деңгээли 50дөн 100 пайызга чейин 
болгон ЖӨБО үчүн (аз камсыздалган ЖӨБ) катышуу 
үлүшүнүн пайызын өзгөрткөн – салым 10 пайыздан 
15 пайызга чейин болгон. Ошону менен катар салым 
акчалай түрүндө болушу керек. Ал эми 2012-жылы 
ушундай эле кырдаалда салым 50 пайыз материал-
дык жана эмгек ресурстарынан түзүлө алмак. Ошен-
тип, ЖӨБдүн бул категориясы үчүн акча босогосу иш 
жүзүндө 5 пайызга да эмес, 10 пайызга көбөйгөн. Ки-
решелик камсыздалуу деңгээли 50 пайыздан төмөн 
болгон ЖӨБ үчүн салым 10 пайыздан 7 пайызга чей-
ин төмөндөтүлгөн. Бирок үлүштүн жарымын матери-
алдар жана эмгек ресурстары менен компенсациялоо 
мүмкүнчүлүгүнүн жокко чыгарылышы иш жүзүндө 
алар үчүн акчалай салымды 2 пайызга көтөргөн.

Бюджет аралык мамилелердин 
реформасы

Бюджет аралык мамилелердин реформасы өтө 
жай ишке ашырылып жатат. Реформа жүргүзүү туу-
ралуу чечим өкмөттүн акыркы жылдары кабыл ал-
ган чечимдеринин ичинен эң маанилүүлөрүнүн 
бири (мисалы, 2016-2019-жылдар мезгилинде КРда 
бюджет аралык мамилелерди өнүктүрүү концепция-
сын кабыл алуу). Финансылык децентралдаштыруу 
шарттарында түрдүү деңгээлдердеги бюджеттердин 
финансылык өз ара мамилелерин принципиалдуу 
өзгөртүүгө, бюджеттик тартипти жогорулатууга, фи-
нансылык ресурстарды бөлүштүрүүдө ачык-айкын-
дуулукту жана туруктуулукту көбөйтүүгө багыттал-
ган негизги милдеттери же аткарылбай жатат, же 
өтө кечигүү менен ишке ашырылууда. Концепцияда 
айтылган максаттардын көбүнүн күчүндө болгон 
мөөнөтү бүттү. Ошондуктан алар жаңы программа-
лык документтерге киргизилиши керек, себеби алар 
боюнча прогресске жетүү мүмкүн болгон жок.

Бюджет аралык мамилелерди өнүктүрүүнүн 
жаңы программасын кабыл алып жатканда финан-
сылык өз ара мамилелерди саясий мамилелер ме-
нен толуктоо зарыл. Бул үчүн жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруу органдарынын же алардын кызык-
чылыктарын коргогон уюмдардын (КР ЖӨБ Союзу) 
ортосунда туруктуу бюджеттик диалогду уюштуруу 
зарыл. Жаңы программа мурдагы Концепциянын 
тагдырын кайталабашы үчүн өзгөчө саясий кол-
доо зарыл, ошондой эле анын багыттарынын ишке 
ашырылышына көзөмөлдү КР Жогорку Кеңеши 
жүргүзүүгө тийиш.

2021-2025-жылдар мезгилине Кыргыз Ре-
спубликасында Бюджет аралык мамилелерди 
өнүктүрүүнүн жаңы программасынын долбоору 
талкуу процессинде турат. Документтин долбоору 
иштелип чыгып, КР Финансы министрлигинин ком-
ментарийлерин жана толуктоолорун күтүүдө.

Аймактарды ён=кт=р==
Жергиликтүү бюджеттердин көбүндө капи-

талдык салымдарга каражаттын жоктугу дайыма 
болгон жана олуттуу көйгөй бойдон кала берүүдө. 
Жергиликтүү бюджеттен капиталдык салымдар 
айылдык аймактардын басымдуу бөлүгүндө кал-
дык принциби боюнча пландалып келет. Себе-
би каржылоодо артыкчылык мындайча айтканда 
“корголгон” беренелерге берилип калат (кызмат-
керлердин айлык акысы, социалдык камсыздан-
дырууга чегерүүлөр, коммуналдык чыгашалар). 
Ушундан улам дотацияда турган, бюджеттик 
түшүүлөрдүн тартыштыгын сезген ЖӨБ органдары 
үчүн өнүктүрүүгө каражат – бул төлөй албаган аш-
кере байлык.

Мындай кырдаалда донорлордун каражаттарына 
(алар туруктуу эмес жана дайыма эле туура планда-
ла бербейт), республикалык бюджеттен капиталдык 
салымдарга (башаламан жана күтүлбөгөндөй план-
далат), дем берүүчү (үлүштүк) гранттарга (конкур-
стун негизинде берилет жана кошо каржылоо босо-
госу өтө жогору) жана аймактарды өнүктүрүү фонд-
доруна (дайыма эле жеткиликтүү боло бербейт жана 
көбүнчө социалдык инфраструктура объекттерине 
багытталган) гана үмүт артууга туура келет.

Республикалык бюджеттен капиталдык салымдар
“Капиталдык салымдар” бөлүмү республикалык 

бюджеттен каржыланган бюджеттик инвестиция-
ларды аймактарга бөлүштүрүүдө кандайдыр бир 
бааны камтыбайт. Инвестициялык долбоорлор 
өлкөнүн өнүгүү артыкчылыктарына канчалык шай-
кеш келгенине эч кандай анализ жасалбайт. Ар-
тыкчылыктуу программаларга жана долбоорлорго 
пландалып жаткан тышкы зайымдар экономикалык 
өсүшкө жана жакырчылыкты кыскартууга кантип 
көмөктөшө турганына эч кандай түшүндүрмө да 
жок. Министрликтердин жана ведомстволордун 
капиталдык салымдар объекттеринин, капиталдык 
чыгашаларынын тизмеси боюнча бюджеттин ин-
вестициялык чыгашаларын пландоо жана аткаруу 
бөлүгүндө, ошондой эле дем берүүчү (үлүштүк) 
гранттардын линиясы боюнча да коомдо сын-пикир 
дайыма жаңырып келет. Бул сындар ачык-айкын-
дуулуктун жоктугуна, мамлекеттик келишимдерди 
алуу үчүн курулуш компанияларын коррупциялык 
жол менен сүрөөгө байланыштуу айтылат.

ЖӨБ Союзу бир нече жолу КР Өкмөтүнүн жана 
КР Жогорку Кеңешинин көңүлүн республикалык 
бюджеттен капиталдык салымдарды пландоо прин-
цибине бурганга аракет кылган. Союз бул принцип-
тер эскирип, КР Бюджеттик кодексинде камтылган 
карама-каршылыктарга негизделгенин белгилеп 
келатат. КР Бюджеттик кодексинде (КР БК) бул ба-
гытта бир нече талаптар бар: КРда мамлекеттик 
финансыны башкаруу стратегиялык (КР БК 82-бере-
не), орто мөөнөттүү (КР БК 82-89-беренелери) жана 
программалык (КР БК 84-85-беренелер) ыкмаларга 
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негизделүүгө тийиш. Бирок буга карабастан ошол 
эле КР БКда капиталдык салымдарды “жалпы көлөм” 
катары пландоо тууралуу логикага сыйбаган жобо 
да бар (б.а., үч жылдык божомолсуз, ресурстарды 
тармактык программалык бөлүштүрүүсүз бир сап 
менен) (КР БК 29-бер.). Бул карама-каршылык ка-
питалдык салымдарды ички булактардан пландоо-
до башаламандыкка жана калыс эмес мамилеге 
(айрым кызмат адамдарынын кызыкчылыктарын 
сүрөөгө), салымдарды бөлүштүрүү ачык-айкын бол-
богонуна (аймактык жана тармактык анализдин жок-
тугуна) алып келип, ЖӨБ органдарына өзүнүн соци-
алдык-экономикалык өнүктүрүү программаларында 
бюджеттик инвестициялардын бул түрүн эсепке 
алууга мүмкүнчүлүк бербей жатат.

Сурамжылоого катышкан ЖӨБ органдарынын 
өкүлдөрү капиталдык салымдарды пландоонун 
азыркы тартиби ачык-айкын болбогонун жана за-
ман талабына жараша социалдык-экономикалык, 
финансылык пландоонун талаптарына шайкеш 
келбегенин бир добуштан айтышты. Азыркы тартип 
“бир мүнөттө”, эч ойлонбостон, макулдашпастан 
чечим кабыл алууга түртүп жатат. Мунун айынан:

• ЖӨБ органдарынын өкүлдөрүндө алардын 
аймактарында республикалык бюджеттин 
эсебинен объекттердин курулушу боюнча 
кабыл алынып жаткан чечимдер тууралуу 
маалыматка ээ эмес;

• каражаттар жана объекттер адилетсиз 
бөлүштүрүлгөн факттар орун алууда (КР 
ЖКнын таасирдүү депутаттары же Өкмөт 
мүчөлөрү “өз” аймактарынын пайдасына 
каражаттарды кайра бөлүштүрүп чыгууга 
көмөктөшүүдө);

• узак жылдар бою курулчу объекттер топто-
ло берип, жергиликтүү жамааттардын жаңы 
объекттерге болгон көптөгөн реалдуу мук-
таждыктары канааттандырылбай калууда.

Аймактарды ён=кт=р== фонддору
КР Бюджеттик кодексине ылайык, аймактар-

ды өнүктүрүү фонддору жергиликтүү маанидеги 
инфратүзүмдү өнүктүрүүнү жана күтүүнү каржылоо жана 
аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн 
программаларына ылайык максаттуу арналыштагы иш-
чараларды ишке ашыруу үчүн багытталат.

Аймактарды өнүктүрүү фонддоруна каражаттар-
дын түшүү динамикасы туруктуу өсүштү көрсөтүүдө. 
Бирок алар тоо-кен казуучу тармактарда иш алып 
барган ишканалар берген каражаттан түзүлөрүн, ал 
эми алардын иштөө мөөнөтү пайдалуу кендер запа-
сы менен чектелгенин унутпаш керек. Мындан улам 
аймактарды өнүктүрүү фонддорун толуктап турган 
ресурстар да чексиз эмес, алар бир күнү түгөнөт. 
Ошондуктан фонддордун каражаттары узак 
мөөнөттүү мезгилге экономикалык пайда табуу-
ну эсепке алуу менен чыгымдалышы керек. Чын-
дыгында аймактарды өнүктүрүү фонддорунун чы-
гашалар түзүмү бир өңчөй эмес, мында социалдык 

жана спорттук багыттагы объекттерди каржылоого 
артыкчылык берилип, экономикалык жана эколо-
гиялык маселелер көз жаздымында кала берүүдө. 
Райондун деңгээлиндеги аймактарды өнүктүрүү 
фонддорунун чыгашаларында эң чоң салыштырма 
салмак айыл чарба техникасын сатып алууга (дэ-
эрлик 24%); социалдык объекттердин капиталдык 
ремонтуна жана курулушуна (дээрлик 39%) туура 
келет. Ошону менен катар аймактардын инвести-
циялык жагымдуулугун көбөйтө алган, же экономи-
каны өнүктүрүү үчүн жагымдуу чөйрөнү түзө алган 
чыгашалар өтө аз. Болочок муундардын бакубат 
турмушу үчүн пайдубал болуп берчү жер казына-
сынын запасы азыр эле “желип” калууда.

2021-2023-жылдарга республикалык 
бюджеттин долбооруна карата ЖЁБ 
Союзунун сунуштары

2021-2023-жылдарга республикалык бюджеттин 
долбоорун коомдук угууларда талкуулоо 
маалында т=шкён сунуштарды эсепке алуу зарыл

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси-
нин 24-главасына ылайык, КР Өкмөтү бюджеттик 
процесстин жана бюджеттин ачык-айкындуулугун 
камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын топтомун 
ишке ашырууга, анын ичинде коомдук бюджеттик 
угууларды өткөрүүгө тийиш. Бирок бюджет долбоо-
рун киргизип жатканда КР Өкмөтү өткөрүлгөн коом-
дук угуулар, коомдук угууларда көтөрүлгөн маселе-
лер, жарандык коомдун өкүлдөрүнөн түшкөн, анын 
ичинде ЖӨБ Союзу өлкөнүн муниципалитеттеринин 
атынан берген сунуштарына жана эскертүүлөрүнө 
реакция жасоо боюнча КР Өкмөтүнүн пландары туу-
ралуу маалымат берген жок.

Мындан тышкары өткөн жылдардын бюджетте-
рин кароо маалында коомдук парламенттик угуу-
лардын жүрүшүндө алынган комментарийлерди 
кароонун жыйынтыктары тууралуу да маалымат 
бериле элек.

Мунун баары бюджеттик саясатты жакшыртуу 
жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын 
жогорулатуу боюнча жарандык сектордун сунушта-
рын кароого карата КР Өкмөтүнүн формалдуу ма-
милесинен кабар берет.

2020-жылы бюджеттик диалог процесси 
2021-2023-жылдарга КР ЖК Бюджеттик резолюци-
ясынын долбоорун талкуулоодон башталды. Тал-
куунун натыйжасында Бюджеттик резолюцияга ко-
шуу үчүн бюджет аралык мамилелерди реформа-
лоо жаатында бир катар прогрессивдүү сунуштар 
КР Өкмөтүнө берилди. Алар төмөнкүдөй маанилүү 
маселелерге тиешелүү болду:

• Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин 2019-жылдын 17-октябрында-
гы №3296-VI токтомуна ылайык мамлекет-
тик органдар менен жергиликтүү өз алдын-
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ча башкаруу органдарынын функцияларын 
жана ыйгарым укуктарын так бөлүштүрүү, 
республикалык бюджет менен жергиликтүү 
бюджеттер ортосунда чыгаша милдеттен-
мелерин, анын ичинде саламаттык сактоо, 
билим берүү чөйрөлөрүндө, ошондой эле 
өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал киргизил-
ген шарттарда милдеттенмелерин так анык-
тоо;

• муниципалдык менчикте турган, бирок мам-
лекеттик органдар колдонгон объекттерди 
мамлекеттин менчигине өткөрүү;

• капиталдык салымдар беренеси боюнча соци-
алдык объекттерди тандап алуунун критерий-
лерин кайра карап чыгуу, өзгөчө жергиликтүү 
калктын демографиялык өнүгүүсүн, жеринде 
мектеп билим берүү тармактарын оптималдаш-
тыруу мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алып, маселе-
лерди чечүүнүн альтернативалык чараларын 
көрүү менен мектептердин курулушуна байла-
нышкан критерийлерди кайра карап чыгуу;

• жергиликтүү бюджеттердин чыгашаларын 
каржылоону минималдык мамлекеттик со-
циалдык стандарттарга ылайык камсыз-
доо үчүн теңдештирүүчү трансферттерди 
эсептөө методикасын жана формуласын кай-
ра карап чыгуу. Бул болсо бир нече максатта 
жасалат: жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын компетенциясына караган 
маселелерди чечүү үчүн алардын финан-
сылык мүмкүнчүлүктөрүн теңдештирүү, бул 
маалыматтарды автоматташтыруу жана 
жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жолу менен 
трансферттерди эсептөөнүн ачык-айкындуу-
лугун жана ачыктыгын жогорулатуу;

• ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
ганына теңдештирүүчү трансферттердин бол-
жолдуу көлөмүн өз алдынча эсептеп чыгуу-
га жардам берген онлайн моделди киргизүү;

• бир эле маалда санариптештирүүнү кирги-
зип, коомдук кызматтарды көрсөтүүдө маа-
лыматтык технологияларды кеңири колдонуу 
менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
чыгашаларын кыскартуу маселесин карап 
чыгуу;

• Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодек-
синин 29-беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү. 
Ал өзгөртүүлөр капиталдык салымдар фор-
масында ички бюджеттик инвестициялар-
ды программалык негизде бюджеттөөнүн 
принциптерине жана маалыматтын ачык-
айкындуулугуна ылайык пландоону камсыз-
дайт. Муну менен жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары өздөрүнүн Экономика-
лык-социалдык өнүктүрүү программаларын, 
жергиликтүү бюджеттердин пландарын жана 
божомолдорун жүйөлүү даярдай алышат.

КР ЖКнын бул сунуштарынын баары эле бюд-
жеттин долбоорун түзүп жатканда эсепке алына 

берген эмес. Ошондой эле ЖӨБ Союзунун өткөн 
жылдын республикалык бюджетинин долбооруна 
жана 2021-2023-жылдарга ФСНБ долбооруна су-
нуштары да эске алынбай калган. Жылдан жылга 
кайталанып берилип жаткан сунуштарга реакция-
нын жоктугу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган-
дардын инерттүүлүгүнөн, же кырдаалды өзгөртүүгө 
болгон каалоонун жоктугунан кабар берет.

Жергиликт== бюджеттердин абалын жакшыртуу 
=ч=н зарыл болгон чаралар

Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү бир топтомдо 
карап чыгып, бир тыянак чыгарууга болот: бүгүнкү 
күндө жергиликтүү бюджеттердин жана бюджет 
аралык мамилелердин өнүгүүсүндө бир катар олут-
туу практикалык чектөөлөр бар. Алар:

• көпчүлүк ЖӨБ органдарынын киреше потенци-
алы төмөн (чабал же толук эсепке алынбаган 
киреше базасы, салык төлөөчүлөрдүн киреше-
лери төмөн);

• республикалык бюджеттин каражаттары тар-
тыш, бул болсо теңдештирүүнү камсыздоого 
терс таасирин тийгизип, ЖӨБдүн функциялары 
жана ыйгарым укуктары каржыланбай калууда;

• ченемдик база ойдогудай бекем жана ийкемдүү 
эмес (нормативдерде (мисалы, жалпы мам-
лекеттик кирешелерди бөлүштүрүүдө) диф-
ференциялык ыкма колдонулбайт); муници-
палдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары 
жок; бюджетти пландоо жана аткаруу боюнча 
нускама материалдар өркүндөтүлүүгө тийиш; 
фгаменттик функционалдык анализ жана жу-
муш процесстерине анализ жок ж.б.;

• жергиликтүү бюджеттерди пландоого жана ат-
карууга тартылган адам ресурстарынын потен-
циалы төмөн.

Идеалында өнүккөн жергиликтүү бюджет:
• бардык жергиликтүү маанидеги маселелерди 

пландуу чечүү үчүн, өзүнүн жана өткөрүлүп бе-
рилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды атка-
руу үчүн жетиштүү болгон көлөмдө кирешеси 
болууга тийиш; ошону менен катар каражаттар-
дын олуттуу үлүшү жергиликтүү жамааттарды 
өнүктүрүүгө багытталууга тийиш (муниципал-
дык жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 
жогорку стандарттарынын сакталышына, жаңы 
жумушчу орундардын түзүлүшүнө көмөкчү бол-
гон социалдык жана инженердик инфраструк-
турага инвестициялар салынышы керек);

• улуттук деңгээлде өнүктүрүү факторлорун 
күчөтүп, өлкө ичинде экономикалык интегра-
цияны бекемдеп, аймактар ортосундагы дол-
боорлорду ишке ашыруу үчүн программалык 
субсидиялар берилүүгө тийиш;

• заман талабына жооп берген технологиялар-
ды, түшүнүктүү нускамаларды жана нормалар-
ды колдонуу менен квалификациялуу жетекчи 
жана финансы менеджерлер эффективдүү 
түрдө башкарышы керек.
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Кырдаалды жакшыртуу боюнча сунуштар
Жогоруда сүрөттөлгөн чектөөлөрдүн таасирин 

азайтуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
(бюджеттик чөйрөдө) жана бюджет аралык мами-
лелердин реформасы этап-этабы менен ишке ашу-
уга тийиш. Ал өзүнө төмөнкүдөй негизги багыттар-
ды камтый алмак:

Андан аркы финансылык децентралдаштыруу: 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун каржылан-
баган функцияларын каржылоонун эсебинен мам-
лекеттик бюджетте жергиликтүү бюджеттердин 
үлүшүн жогорулатуу, ошол эле маалда аларды ин-
вентаризациялоо ; республикалык бюджеттин жана 
жергиликтүү бюджеттердин өзүнчө жана чогуу чы-
гаша милдеттенмелерин, анын ичинде саламат-
тык сактоо, билим берүү чөйрөлөрүндө, ошондой 
эле өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал киргизилген 
шарттарда милдеттенмелерин так аныктоо;

Жергиликтүү жамааттар менен республикалык 
деңгээлде мамлекеттик башкаруу органдарынын 
ортосунда бюджеттик диалог түзүлүүгө тийиш: мам-
лекеттик органдар менен ЖӨБ органдарынын ал-
кактарын белгилеп, кызыкчылыктарын макулдашуу 
процессин киргизүү зарыл; республикалык жана 
жергиликтүү бюджеттерди пландоо жана аткаруу 
маселелери боюнча, бюджет аралык мамилелер 
боюнча КР Финансы министрлиги менен ЖӨБ ор-
гандары ортосунда өкмөттүк деңгээлде талкуулоо 
механизмин киргизүү зарыл. Буга байланыштуу 
мыйзамдарга киргизилчү өзгөртүүлөрдүн пакетин 
макулдашуу жана кабыл алуу процессин тездетүү 
керек. ЖӨБ Союзу иштеп чыккан өзгөртүүлөр па-
кетинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен 
бийликтин борбордук органдары ортосунда бюд-
жет аралык мамилелер маселелери боюнча кызык-
чылыктарды макулдашуу процесси каралган;

Киреше потенциалын бекемдөө: жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдарын киреше потен-
циалын жана киреше деңгээлин жогорулатууга, 
чыгымдарын азайтууга шыктандырган чараларды 
киргизүү зарыл. Мисалы: муниципалдык мүлктү 
дагы да сапаттуу башкаруу, муну инвентариза-
ция жүргүзбөстөн жасоо кыйын болот, финансы-
лык менеджменттин сапатын жогорулатуу, соци-
алдык-экономикалык көрсөткүчтөрдүн негизинде 
жергиликтүү бюджеттердин кирешелерин божо-
молдоо сапатын көтөрүү. Мындан тышкары, муни-
ципалдык менчкитеги объекттер жана муниципал-
дык жер менен бүтүм түзүү үчүн (ижарага берүү, 
сатуу) электрондук соода аянтчасын түзүү боюнча 
иштерди тездетүү, муниципалдык менчикте турган, 
бирок мамлекеттик органдар колдонгон объекттер-
ди мамлекеттин менчигине өткөрүп берүү.

Жөнгө салынган жалпы мамлекеттик салыктар: 
Жалпы мамлекеттик кирешелерди бөлүштүрүүнү 
өзгөртүү (киреше салыгынан чегерүүлөрдүн норма-
тивдерин көбөйтүү, сатуудан алынган салыктардан 
чегерүүлөрдүн нормативдерин азайтуу) салыктык 

киреше түзүмү ар башкача болгон ЖӨБдүн кире-
шелерине кандай реалдуу таасир тийгизерине баа-
лоо жасаш керек. Дифференцияланган ыкманы 
колдонуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу зарыл;

Ачык-айкын жана эффективдүү бюджет аралык 
трансферттер: бюджет аралык трансферттерди 
эсептөөнүн методикасын жакшыртуу жана анын 
ачык-айкындуулугун жогорулатуу зарыл. Бул үчүн:
а) теңдештирүүчү трансферттердин форму-

ласын жөнөкөйлөштүрүп, алардын адилет  
бөлүштүрүлүшүн камсыз кылып, ачык-ай-
кындуулугун жогорулатуу, болжолдой алуу 
мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу;

б) республикалык деңгээлден ыйгарым укуктарды 
жана функцияларды өткөрүп бергенде аларды то-
лук жана эффективдүү аткаруу үчүн финансылык 
каржылоону жана зарыл болгон ченемдик базаны 
камсыз кылуу зарыл. Ошону менен катар максат-
туу трансферттин көлөмү жергиликтүү өз алдын-
ча башкаруу органынын киреше потенциалын 
эсептөөгө кошулбашы керек; өткөрүлүп берилген 
мамлекеттик ыйгарым укуктардын, анын ичин-
де өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал маалында 
өткөрүлүп берилген, ошондой эле саламаттык 
сактоо, билим берүү жана социалдык өнүктүрүү 
чөйрөлөрүндө берилген ыйгарым укуктардын ба-
асын аныктоо методикасын өркүндөтүү зарыл;

в) максаттуу трансферттердин мыйзамдардын та-
лаптарына шайкеш келишин камсыз кылуу; Фи-
нансы министрлиги айрым мамлекеттик ыйга-
рым укуктарды каржылоого бөлүнгөн максаттуу 
трансферттердин жалпы суммасын тагыраак 
анализдеген документти чыгарышы керек. Анда 
анализдин жыйынтыгында бул суммалардын 
азайганы эмес, көбөйгөнү көрсөтүлүшү керек.

Ён=кт=р== бюджети:
Дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды бөлүп берүү 

саясатын кайра карап чыгуу абзел. Мунун ичинде 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кирешелик 
камсыздалуу деңгээлине жараша кошо каржыло-
онун үлүшүнө прогрессивдүү босогону киргизүү 
зарыл. Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсеби-
нен ишке ашырылган долбоорлорду ишке ашыруу 
үчүн убактылуу чектөөлөрдү кайра карап чыгуу; 
орто мөөнөттүү келечекте дем берүүчү (үлүштүк) 
гранттарды жергиликтүү өнүктүрүү бюджеттерине 
алмаштыруу зарыл. Буга кошумча бюджет аралык 
мамилелерде өнүктүрүү компоненттерин каржыло-
онун көлөмүн бара-бара көбөйтүү зарыл;

Республикалык бюджеттен капиталдык салым-
дарды башкаруунун жаңы принциптерин киргизүү 
зарыл: реформа ички капиталдык салымдарды 
пландоонун жана ишке ашыруунун түшүнүктүү жана 
ачык эрежелерине өтүүнү камтышы керек. Бул үчүн 
республикалык бюджеттен ички капиталдык са-
лымдардын эсебинен каржыланган курулуш жана 
реконструкция объекттер тизмесин бекитүүнүн 
азыркыдай ачык эмес, болжолдоого мүмкүн болбо-
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гон механизми өзгөрүүгө тийиш. КР Бюджеттик ко-
дексине өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн КР ЖК депу-
таттары жана КР Өкмөтү демилге көтөрүп чыгуусу 
абзел. Бул өзгөртүүлөр капиталдык салымдарды 
программалык негизде бюджеттөөнүн принцип-
терине жана маалыматтын ачык-айкындуулугуна 
ылайык пландоону камсыздайт. Бул ишке ашып 
калса, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-
ры өздөрүнүн Экономикалык-социалдык өнүктүрүү 
программаларын, жергиликтүү бюджеттердин 
пландарын жана божомолдорун жүйөлүү түрдө да-
ярдай алышат.

Аймактарды өнүктүрүү фонддорун активдүү 
жана максатка ылайык колдонуу зарыл (бул иш-
тер болочок муундун бакубатчылы үчүн пайдубал 
түптөөгө багытталышы керек).

Жер-жерлерде башкаруунун кесипкөйлүгү жана 
маданияты: жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
гандарында финансылык тартипти бекемдөөнүн 
жана финансылык менеджментти күчөтүүнүн меха-
низмдерин киргизүү зарыл. Муниципалдык кызмат-
чылардын квалификациясын жогорулатыш керек;

Кыргыз Республикасында бюджет аралык мами-
лелерди өнүктүрүү программасы: 2021-2025-жыл-
дар мезгилине Кыргыз Республикасында бюджет 
аралык мамилелерди өнүктүрүүнүн жаңы про-
граммасын талкуулоо жана кабыл алуу процессин 
тездетүү зарыл.

Колдонулган материалдар жана маалымат 
булактары:
• 2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасы-

нын Конституциясы.
• 2016-жылдын 16-майындагы №60 “КР Бюджеттик ко-

дексин колдонууга киргизүү жөнүндө” КР Мыйзамы ме-
нен бекитилген КР Бюджеттик кодекси;

• 2013-жылдын 9-июлундагы №127 “Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик 
ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү тартиби жөнүндө” 
КР Мыйзамы;

• КР Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 10-июнундагы 
№ 3822-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Респу-
бликасынын 2021-жылга Бюджеттик резолюциясы 
жана 2022-2023-жылдарга болжолу;

• КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы №513 
токтому менен бекитилген КРда Жергиликтүү өз ал-
дынча башкарууну өнүктүрүү программасы;

• КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-мартындагы №116 ток-
тому менен бекитилген 2016-2019-жылдардын  мез-
гилине Кыргыз Республикасында бюджеттер аралык 
мамилелерди өнүктүрүүконцепциясы;

• 2020-2025-жылдардын мезгилине КРда бюджет аралык 
мамилелерди өнүктүрүү программасынын долбоору;

• КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 14-сентябрындагы №483 
токтому менен бекитилген 2021-2023-жылдарга КРнын 
фискалдык саясатынын негизги багыттары;

• КР Финансы министрлигинин ачык булактарынан 
(http://minfin.kg) жана “Ачык бюджет” порталынан 
(https://budget.okmot.kg) ар кайсы жылдар үчүн респуб-
ликалык бюджет жана жергиликтүү бюджеттер туура-
луу маалыматтары.

Өнүктүрүү саясат институту көп жыл-
дардан бери КР ЖӨБ органдарына калк менен, 
анын ичинде балдарды жана жаштарды кош-
кондо айрым максаттуу топтор менен ишти 
өркүндөтүүгө жардам берип келатат. “Бал-
дарга жана жаштарга ыңгайлуу муниципали-
теттер” Долбоорунун1 алкагында ӨСИ Кыр-
гызстандын 32 шаардык жана элеттик муни-
ципалитеттеринде “Балдарга жана жаштарга 
ыңгайлуу Кыргызстан” демилгесин адаптаци-
ялап, киргизүүгө көмөк көрсөттү. Натыйжада 
ЖӨБдүн деңгээлинде жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун жаштар менен иш алып баруусунда 
айрым жаңы аспаптар даяр болду. Алар Кыргыз-
стандын төмөнкүдөй муниципалитеттер то-
бунда иш жүзүндө колдонула баштады:

• Ош, Жалал-Абад, Ноокат, Кара-Суу, Кы-
зыл-Кыя шаарлары;

• Ош облусундагы Гүлистан айылдык 
аймагы (мындан ары – АА) жана Алля-
Анаров АА;

• Жалал-Абад облусунун Сузак, Курман-
бек, Кызыл-Туу, Багыш, Ырыс, Таш-
Булак АА;

• Чүй облусунун Кочкорбаев, Юрьевка, 
Люксембург, Узун-Кыр, Ново-Покровка 
АА;

• Ысык-Көл облусунун Сары-Булак АА, 
Нарын облусунун Үгүт АА жана Талас 
облусунун Кара-Буура АА.

Долбоордун алкагында ЖӨБ органдарынын 
кызматкерлери жана жетекчилери, жергиликтүү 
жамааттардын жаш мүчөлөрү (балдар жана жаш-
тар) өспүрүмдөр менен жаштардын өзгөчөлүү 
муктаждыктары, көбүнчө жергиликтүү кызмат 
көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк жаатындагы 
муктаждыктары тууралуу билимин жакшыртуу-
га мүмкүнчүлүк алышты. Алар жергиликтүү 
өнүктүрүү саясатын өспүрүмдөр менен жаш-
тардын кызыкчылыктарын эсепке алып план-
доо жана ишке ашыруу көндүмдөрүнө, усулда-
рына үйрөнүштү. Долбоорду пилоттук негизде 
киргизүүнүн натыйжасында балдар менен жаш-
тардын муктаждыктарына, керектөөлөрүнө 
жана укуктарына жооп берген, иштеп кете ал-
ган өнүктүрүү пландары пайда болду.

Балдарда жана жаштарда муктаждыктарды 
жана керектөөлөрдү баалоого, кырдаалга анализ 
жасоого, жергиликтүү стратегияларды ишке 
ашыруу пландарын, бюджетти түзүүгө, жыйын-
тыктарына мониторинг жүргүзүүгө катышуу 
мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мектеп парламент-
тери, жаштар топтору өңдүү формалдуу жана 

1  Долбоор DFID (Британиянын Эл аралык өнүктүрүү 
министрлиги) менен БУУнун Тынчтыкты куруу фондунун 
финансылык колдоосу алдында, БУУнун Балдар фонду 
(ЮНИСЕФ) менен биргеликте ишке ашырылып жатат.
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Жаштар тарбиялоонун объектиси 
эмес, алар ёзгёр==лёрд=н 
кыймылдаткыч к=ч=

Т=рмёкт= 
Ён=кт=р== саясат 
институтунун 
буйрутмасы 
менен 
Айнура 
ДЖУНУШАЛИЕВА, 
Гузель ЖАНАЛИЕВА 
жана 
Жылдыз КЕРИМОВА 
даярдашты

бейформал туруктуу жаштар институттары, 
топтор жаштардын бул процесстерге каты-
шуусун камсыз кылган механизмге айланышты. 
Алар чечим кабыл алган адамдарга жаштардын 
көйгөйлөрү тууралуу маалыматты жеткирүүгө 
жардам беришүүдө.

Долбоордун ишинин жыйынтыгы боюнча ЖӨБ 
органдары үчүн колдонмо иштелип чыкты. Анда 
муниципалитеттин деңгээлинде жаштар сая-
сатын кантип даярдап, ишке ашырса болоору 
баяндалган. Колдонмодо балдар менен жаштар-
дын муктаждыктарын, керектөөлөрүн аныкто-
одон баштап, конкреттүү иш-чараларды атка-
руу аспаптарын колдонууга чейин процесс толук 
камтылган. “Муниципалитет” журналынын бул 

санында ЖӨБдүн жаштар саясатын иштеп чы-
гуу жана ишке ашыруу процессинин катышуучу-
ларынын ролдору баяндалат. Журналдын кийин-
ки санында жаштардын муктаждыктарын жана 
керектөөлөрүн изилдөөнүн аспаптарын, ошон-
дой эле жаштар саясатын ишке ашыруучу ай-
рым аспаптарды сүрөттөгөн макала жарыяла-
нат.  Практикалык көз караштан алганда ЖӨБ 
органдары үчүн бул маселе боюнча айрым муни-
ципалитеттердин ушул журналда баяндалган 
тажрыйбасы маанилүү жана кызыктуу болот 
деп ойлойбуз. Мыкты практиканын мисалдары 
менен дагы да толук таанышууну кааласаңыз 
Мыкты практикалар порталына кайрылууну су-
нуш кылабыз. Дареги: myktyaimak.gov.kg 

Коом кескин өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан 
учурда жаштар ошол өзгөрүүлөрдүн кыймылдат-
кыч күчүнө айланган учурлар Кыргызстандын жана 
дүйнөнүн жаңы тарыхында аз эмес. Айталы, ХХ 
кылымдын башында ал кезде Кыргыз ССРи болгон 
коомдун турмушуна өзгөрүүлөрдү илимди, мада-
ниятты жана искусствону жигердүү түрдө өнүктүрө 
баштаган интеллигент жаштар алып келген. Ал 
эми ХХI кылымдын башында жаштардын жаңы 
мууну өзгөрүүлөрдү, башкаруу процессин демо-
кратиялаштырууну талап кылып, Бишкектин бор-
бордук аянтында кылкылдап турган. 2020-жылы 
Кыргызстанда жаштар жалпы калктын 26% түздү. 
10 жылдан кийин жаштардын саны 18 пайызга 

көбөйүп, бул көрсөткүч 2 миллион адамдан ашат 
деп күтүлүүдө. Башкаруунун улуттук деңгээлинде, 
өкмөттө жаштар мамлекетти өнүктүрүүнүн страте-
гиялык ресурсу боло аларын баамдай башташты. 
Себеби жаштар эбегейсиз чоң социалдык-эконо-
микалык, маданий, чыгармачыл жана илимий по-
тенциалга ээ. 2020-2030-жылдарга Жаштар са-
ясатынын концепциясынын1 кабыл алынганы да 
мындан кабар берет. Концепцияда жаштар коом-
ду кайра өзгөртүүнүн активдүү субъекти, өлкөнү 
өнүктүрүүнүн жана лидерлигинин драйвери, ошон-

1  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 
18-октябрындагы №562 Токтому менен бекитилген 
2020-2030-жылдарга Жаштар саясатынын КОНЦЕПЦИЯСЫ
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дой эле социалдаштыруунун объектиси, экономи-
калык өсүштүн жана муундардын бакубаттуулугун 
камсыздоочу эң баалуу кадрдык ресурс катары 
каралган. Жаш жаранды өз алдынча инсан катары 
өнүктүрүү, анын позитивдүү көз карашын жана та-
лап кылынган компетенцияларын калыптандыруу 
башкы артыкчылыктар деп таанылат.

Концепцияга ылайык, жаштар саясаты алкагын-
дагы бардык күч-аракеттер төмөнкүдөй натыйжа-
ларга жетишүүгө багытталууга тийиш:

• жаштар жооптуу чечимдерди кабыл алууда 
түздөн-түз катышуучу болуп саналат;

• жаштар өз кызыкчылыктарына жетүү үчүн 
жетиштүү билимге жана көндүмдөргө, жак-
шы ден соолукка ээ болот;

• жаштар финансылык туруктуулукка жетүүгө 
жөндөмдүү;

• жаштар өз максаттарына жетүү үчүн шарт-
тарды түзүүнү демилгелейт жана ал шарт-
тарды түзүүгө катышат;

• жаштар коомдун мүчөлөрүн мобилизация-
лоо менен өз кызыкчылыктарын илгериле-
тет;

• өнүктүрүү процессине активдүү катышкан 
жаштардын саны өсөт;

• жаштар мамлекеттин жана коомдун 
өнүгүүсүнүн толук укуктуу жана толук кан-
дуу субъектиси болуп саналат.

Бирок бул натыйжаларга жетүү үчүн улуттук 

деңгээлде гана иш жүрбөшү керек. Бери дегенде 
жергиликтүү деңгээлде, жамаатка баарынан көп 
жакын болгон ЖӨБ органдарынын деңгээлинде 
иштер жасалууга тийиш.

Бирок жергиликтүү деңгээлде жаштар жамаат-
тын бир бөлүгү катары бир топ себептерден улам 
көп учурда бааланбай, үнү жетпей кала берүүдө. 
Адатта жергиликтүү жамааттар менен жолугушуу-
ларда “бүгүнкү жаштар ыкшоо, жоопкерчиликтен 
качканга аракет кылып, көйгөй гана жаратып турат” 
деген пикир көп айтылат. Жаштардын көйгөйлөрү 
тууралуу айтып жатканда улуу муун жаштар ара-
сындагы кылмыштуулуктун күчөшү, жумушсуздук, 
билимге болгон каалоонун жоктугу, улууларды 
сыйлабастык өңдүү терс фактыларды гана санап 
берет. Ошону менен катар жаштар “чечилиши ке-
рек” болгон “көйгөйдүн” ролун аткарууда. Эгерде 
жаштар терс фактор катары каралбаса, такыр эле 
көз жаздымында калышы мүмкүн деген ыктымал-
дуулук жогору.

Жергиликтүү өнүктүрүү программаларында 
жаштардан баары жакшы жүрүм-турумду күткөн, 
бардык маселелерге баш ийген, аны өзгөртүүгө 
башкаруу органдарынын жана жамааттын улуу му-
унунун күч-аракеттери багытталган бир объект ка-
тары каралып келген учурлар аз эмес. Жаштарды 
окутуп, жумушка орноштуруп, патриоттук тарбия 
берип, айтор каалаган нерсени жасагысы келишет. 
Бирок жаштарга өз ара мамилелердин субъектиси, 
өзгөрүүлөрдүн кыймылдаткыч күчү ролунда чыгуу-
га мүмкүнчүлүк берүүнү каалашпайт.

Көп учурда жаштарды кабыл алуу жергиликтүү 
жамааттагы конкреттүү жаш курак тобуна чейин ки-
чирейип кала берет, алардын так статусу жок: улуу 
деп да айтууга болбойт, бирок ошол эле кезде алар 
эми бала катары кабылданбайт. Бирок жаштар – 
бул балалыктан кийинки өткөөл курактагы, мындан 
улам оор процессти башынан өткөрүп жаткан, ко-
омдо өз статусуна ээ болууга багыт алган коомдун 
бир катмары. Жаштар улуулардын тобуна өткөн 
маалда айлана-чөйрө кечээ эле бейкапар жүргөн 
жаштардан бир заматта социалдык жоопкерчилик-
ти, терең ойлонулуп кабыл алынган чечимдерди 
күтүп, аларга жамааттын көйгөйлөрүн чечүү милде-
тин жүктөп коюуга даяр турушат. Ошол эле маалда 
кечээги жаш жаранда ушунун баарын үйрөнүп ал-
ганга мүмкүнчүлүгү болду беле деген суроо жара-
лат. Адатта, аларда мындай мүмкүнчүлүк болбойт.

Улуу муун жаштарды тарбиялоонун советтик си-
стемасын үлгү катары көрсөтүп калган учурлар аз 
эмес. Советтик система пионердик жана комсомол-
дук уюмдарга таянчу, жаштарга жетилип, өзүнүн 
коомдук ролун, укуктарын жана милдеттенмеле-
рин бара-бара баамдап, кабыл алууга шарт түзүп 
берчү. Жаштарды тарбиялоонун мындай түзүмдүк 
таянычтары башка саясий системаларда, мисалы, 
скауттар жана ыктыярчылар кыймылдарында да 
бар. Саясий түзүлүшү ар кандай болгон көпчүлүк 
мамлекеттерде жаштарды өз өлкөсүнүн тагдыры 
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үчүн жооптуу, акылы токтоо адамдар кылып даяр-
даган ар түрдүү жаштар кыймылдары жана уюмда-
ры бар. Кыргыз Республикасында мындай уюмдар, 
кыймылдар жана түзүмдүк уюмдар азырынча жок. 
Бирок аларды түзүү процесси жигердүү жүрүп жа-
тат. Өлкөдө көп сандагы ар кандай жаштар уюм-
дары түзүлүүдө. Жаштар кыймылдары таанылып, 
түптөлүп калган өлкөлөргө салыштыра келгенде 
Кыргыз Республикасында кырдаал башкача – Кыр-
гызстанда саны көп, бирок ар кимиси өз алдынча 
иш алып барган жаштар уюмдары биригип, башка-
руунун түрдүү деңгээлдеринде чечим кабыл алуу 
процессинин катышуучулары болуп тааныла элек. 
Мамлекет жана жергиликтүү өз алдынча башка-
руу аларга коомдук жашоонун бир бөлүгүн расмий 
түрдө ишенип өткөрүп бере элек. Эгерде ошондой 
болгондо жаштар бул үчүн өзүнө жоопкерчилик 
алып, тажрыйба топтоп, жарандык көндүмдөрүн 
жакшыртууга шарт түзүлмөк.

Мындай жаштардын “инфраструктурасын” түзүү 
зарыл деген ой комсомолду жана пионерияны там-
шанып эскерген коомдо да, башкаруу органдарын-
да да бар. Мисалы, көпчүлүк ЖӨБ органдарынын 
социалдык кызматкерлери мектептерде тимурчу-
лардын иши тууралуу кабарлап турушат.

Ошол эле маалда улуу муун иш жүзүндө жаш-
тар өзүнүн “инфраструктурасын”, өзүнүн “идео-
логиясын” түзүп койгонун мойнуна алгысы келбей 
жатат. Мурда пионерлер металл жана макулатура 
чогултууга багыттаган, ХХ кылымдын 90-жылда-
ры көчөлөрдө мушташка багыттаган энергияны 
бүгүнкү жаштар Интернетте жана социалдык тар-
мактардагы түнт коомдо таанылууга багыттап жа-
тышат. Бардык учурларда жаштар коомдо өз ро-
лун, өзүнүн өнүгүү багыттарын, өзүнүн тренддерин 

таап келген. Маалыматтык технологиялар доорун-
да жаштар өтө чоң көлөмдөгү маалыматты сиңирип 
алууга, аны кабыл алып, өз багытын табууга маж-
бур. Азырынча жаштар муну өз алдынча, улуу му-
ундун эч кандай тажрыйбасына таянбастан жасап 
жатат. Себеби улуу муун техникалык жактан алып 
караганда өзүнүн лидерлигин жана авторитетин 
алдырып койгон. Бул маселе бийликтин, биринчи 
кезекте ЖӨБ органдарынын көз жаздымында кал-
башы керектигин унутпоо зарыл. ЖӨБ органдары 
бүгүнкү күндө жаштар менен байланыш түзүүнүн 
жаңы аспаптарын ойлоп табууга тийиш. Ал аспап-
тар жаштардын өзүнө түшүнүктүү жана актуалдуу 
болушу шарт. Ошону менен катар жаштарга таасир 
этүүчү объект катары мамиле жасаганды токтотуп, 
аларды маанилүү субъект, өнүгүүнүн кыймылдат-
кыч күчү катары кабыл алып, мындан улам жаштар 
менен байланыш түзүү зарыл.

ЖӨБдүн жаштар саясатынын негизги 
принциби: жаштар – бул таасир этиш 
керек болгон объект эмес, алар өнүгүүнүн 
кыймылдаткыч күчү болгон субъект. 
Саясаттын чаралары мындайча түзүлүүгө 
тийиш: жаштар бир эле маалда ошол 
чаралардын “заказчылары” да, активдүү 
“аткаруучулары” да болушу шарт.

Кыргыз Республикасынын жергиликт==  
ёз алдынча башкаруусунда жаштардын  
катышуу де\гээлине берилген баа

Изилдөөлөр көрсөткөндөй, жаштар ЖӨБ ор-
гандарынын ишине жана жергиликтүү жамаатты 
өнүктүрүүгө улуу муундай эле даражада кызыгы-
шат. Атүгүл жаш өткөн сайын жергиликтүү жама-

1-диаграмма. Жаш курак топторунун алкагында ЖӨБ органдарынын ишине 
болгон кызыгуу, 2020-жыл.1

 

1  Ушул жерде жана мындан ары ӨСИнин 2020-жылдагы буйрутмасы менен жүргүзүлгөн социологиялык 
сурамжылоонун маалыматтары колдонулду. Изилдөөнүн жыйынтыктары менен төмөнкү шилтемелер 
боюнча тааныша аласыз: http://dpi.kg/ru/library/full/322.html (орус тилинде); http://dpi.kg/ky/library/full/323.
html (кыргыз тилинде).
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аттын ишине болгон кызыгуу азая 
берет. Себеби жеке, экономикалык 
жана үй-бүлөлүк кызыкчылыктар 
басымдуулук кылып калат экен.

 Өз кезегинде жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары 
жаштарга калктын корголбогон 
тобу катары да, өнүгүү ресурсу ка-
тары да жетиштүү көңүл бурбайт. 
Көп учурда улуулар “эмне кылыш 
керектигин билгидей алар өтө 
жаш”1 деген жүйө менен жаштар-
дын демилгелерин колдоодон баш 
тартып коюшат. Мындан тышкары 
чечим кабыл алуу процессине ара-
лашуу да жаштар үчүн абдан оор, 
жергиликтүү өз алдынча башкару-
удагы жетекчилик кызматка келүү 
мүмкүнчүлүгү жаштарда аз. Муни-
ципалдык кызмат “карып баратат”, 
ЖӨБдүн аткаруу органдарынын 
курамында жаш адистер бар-
ган сайын азаюуда. Жергиликтүү 
деңгээлде маанилүү чечимдерди 
кабыл алуу процессине аралашуу-
ну ала турган болсок, жаштардын 
бюджет боюнча коомдук угууларга 
катышуу деңгээли көп нерседен 
кабар берет: мында 30 жаштан жо-
горку курактагылар басымдуулук 
кылат.

ЖӨБ органдары жаштар, өзгөчө 
20 жашка толо электер менен эң 
аз иш алып барышат. Айталы, бул 
курактагы топторго кирген жаш-
тар арасында “ЖӨБ органдары өз 
ишинде ачык” деп эсептегендер-
дин үлүшү баарынан аз болгон.

“Тигил же бул топтор кайсы 
бир маселелер боюнча ЖӨБ ор-
гандары менен канчалык көбүрөөк 
байланыш түздү?” деген суроо-
го берилген жооптордо ЖӨБ ор-
гандарынын байланыштарында 
чектөөлөр өзгөчө көзгө урунат. 
4-диаграммада көрүнүп турган-
дай, адам канчалык улуу болсо 
(56 жашка чейинки курактагылар) 
ошончолук көбүрөөк жергиликтүү 
бийлик менен байланышта болот. 
Сурамжылоонун мындай жыйын-
тыктарын эмпирикалык байкоолор 
да тастыктап турат: үй-бүлөнүн 
улуу мүчөлөрү үй кожолугу үчүн 
маанилүү болгон маселелер бо-

1  Кыргызстан: ийгиликтүү жаштар – 
ийгиликтүү өлкө. Адамзаттык өнүгүү 
тууралуу улуттук баяндама, БУУӨП, 
2010.

2-диаграмма. Жаш курак топторунун алкагында бюджет 
боюнча коомдук угууларга катышкан жарандардын үлүшү, 

2020-жыл

3-диаграмма. ЖӨБ органдары өз ишинде 
ачык деп эсептеген жарандардын үлүшү, 

2020-жыл

4-диаграмма. Акыркы 12 айда кайсы бир маселелер боюнча 
ЖӨБ органдары менен байланышкан 

жарандардын үлүшү (иш-чараларга катышуу, 
өтүнүчтөр, суроолор, даттануулар, кайрылуулар ж.б.), 

жаш курак топторунун алкагында, 
2020-жыл
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юнча мэрияга же айыл өкмөтүнө кайрылууну туура 
көрсө, жаштарда өзүнүн маселелери боюнча ЖӨБ 
органдарына кайрылуу мүмкүнчүлүктөрү жокко эсе.

ЖӨБ органдары жаштар менен байланыш 
түзүүнүн өзгөчө механизмдерин жана ыкмаларын 
тандап алышы керек, анын баары жаштардын 
жүрүм-турум өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыкта-
рын эсепке алууга тийиш. Муну “ЖӨБ органдары-
нын иши тууралуу маалымат булактарынын ичинен 
кайсыларды тандайыз?” деген суроого берилген 
жооптор тастыктап турат. 5-диаграммада жаш ку-
рак топторунун алкагында жыйынтык берилди. Ма-
алымат булактарын тандап алганда жаштардын та-
бити башкалардан абдан айырмаланары белгилүү 
болду. 20 жашка толо электердин арасында негиз-
ги маалымат булагы – социалдык тармактар. Бирок 
56 жаштан улуулар арасында социалдык тармак-
тар такыр популярдуу эмес, ал эми 31-55 жаштагы-
лардын арасында көп деле белгилүү эмес.

Мына ушулардын баарын эсепке алуу менен 
ӨСИ “Балдар жана жаштар үчүн ыңгайлуу Кыр-
гызстан” демилгесин киргизүүнүн алкагында ЖӨБ 
органдарынын жаштар менен иш алып баруусуна 
киргизүүгө боло турган айрым бир аспаптарды сы-
ноодон өткөрдү. Ийгиликтүү практика жана жаштар-
ды чечим кабыл алуу процессине тартуу жолдору, 
маселени биргелешип чечүү, андан кийин монито-
ринг жана баалоо жүргүзүү тууралуу маалыматтар 
жогоруда сөз болгон колдонмого кошулду.

Жаштарды ён=кт=р==дё ЖЁБ органдарынын ролу: 
башкарууга катышууга м=мк=нч=л=к бер== зарыл

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жаш-
тары жергиликтүү деңгээлде чечим кабыл алуу 
процессине көп жакшы катышпай жатат. Жаштар 
менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган-
дарынын ортосундагы ажырым жаштарда өз шаа-
рында жана айылында бир нерсени өзгөртүүгө 
мүмкүнчүлүк бар болгонуна ишенбестикти жарату-
уда. Бул жаштарды терс энергиясын жана наара-
зычылыгын борбордук бийликтин дарегине багыт-
тоого түртүп, аларды башаламандыктарга каты-
шууга тукуруп, түрдүү экстремисттик кыймылдарга 
жана акцияларга тартылып кетүүсүнө шарт түзүп 
жатат. Соңку саясий окуялар мунун даана мисалы 
боло алат. Бул окуяларда жаштар жигердүү, бирок 
деструктивдүү ролду ойноду.

Ушул окуялар эки жагымсыз фактыны ачык-
ка чыгарды: а) башкаруу органдары, анын ичинде 
жергиликтүү деңгээлдеги башкаруу (ЖӨБ органда-
ры) жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө 
жаштарды тартып, аларды саясий процесске ка-

5-диаграмма. Жаш курак топторунун алкагында ЖӨБ органдарынын иши тууралуу 
маалыматтын негизги булактары, 2020-жыл
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тышууга үйрөтүүгө жөндөмдүү эмес болуп чыкты; 
б) жаштар саясий процесске тынч жол менен жана 
конструктивдүү катышууга жөндөмсүз жана муну 
кантип жасаш керектигин билбейт. Бул контексттен 
алып караганда жаштардын чабалдыгына төмөнкү 
жагдайлар шарт түздү:

• жаштардын саясий маалымдуулугу жана 
билими төмөн деңгээлде;

• колдо болгон демократия институттары же 
өз демилгелери аркылуу саясий процесске 
катышуунун практикалык көндүмдөрү жок;

• жаштарда мамлекеттик органдардын жана 
ЖӨБ органдарынын ролу, иш-милдеттери 
тууралуу түшүнүк төмөн деңгээлде;

• жергиликтүү деңгээлде максаттуу жаштар 
саясаты жана программалары жокко эсе;

• Интернетте жайылып жаткан маалымат-
тардын бурмалануусу;

• чакан шаарларда жана элет жергесинде 
жаштар жумушсуз, мындан улам үчүнчү 
күчтөрдүн, мисалы, диний экстремисттер-
дин ж.б. тузагына оңой эле түшүп калышат. 
Ушунун айынан мамлекет менен жаштар 
ортосундагы мамилелерде калыптанган 
көз караш бар: жаштар өлкөнү, өздөрү жа-
шаган аймактарды өнүктүрүүдө өз ролун 
көрө алышпайт.

Жаштар саясий процесстердин толук кандуу 
катышуучусу болгонду үйрөнмөйүнчө, чечим ка-
был алууга катышуу көндүмдөрүнө ээ болмоюнча 
мындай кырдаал кайталана берет. Бирок жаштар 
өлкөнүн деңгээлинде саясий процесстерге каты-
шууга аракет кылаардын алдында жергиликтүү 
деңгээлде чечим кабыл алуу тажрыйбасына ээ бо-
лушу керек. Улуттук саясатчынын жолу ЖӨБдүн 
деңгээлинде башталат.

Ушул тапта жаштарда патриоттуулук сези-
мин өнүктүрүп, мотивацияны күчөтүү, жаш муунду 
жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө тар-
туу зарыл болуп турат. Жаштарга жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары (жергиликтүү кеңеш, 
мэрия, айыл өкмөтү) менен чогуу иш алып баруу-
нун натыйжасында аймактын деңгээлинде жашоону 
жакшыртуу, муну менен өлкөдөгү жашоо шартын 
оңдоо маанилүү жана мүмкүн болгонун көрсөтүү 
зарыл. Көрктөндүрүү, муктаждарга жана карыларга 
кам көрүү, балдарды тарбиялоого катышуу, өзүн-
өзү уюштура билүү, жумуш табуу өңдүү жергиликтүү 
маанидеги бир топ маселелер бар, жаштар энергия-
сын жана демилгелерин мына ушул багыттарда 
колдоно алышмак.

Бирок иш жүзүндө жаштарда пайда көрсөтүүгө 
болгон каалоо жана идея бар болгон күндө деле өз 
демилгесин ишке ашыруу үчүн кайда кайрыларын 
билишпейт. Ал арада ЖӨБ органдары жаштардын 
катышуусуна, жергиликтүү маанидеги маселелер-
ди ийгиликтүү чечүү үчүн алардын энергиясын 
жана демилгелерин тартууга абдан муктаж болуп 
турушат.

Расмий идеологиянын жана үгүттүн жоктугу эл-
дин руханий жашоосу токтоп калышы керек деген-
ди билдирбейт. Бирок бул руханий жашоо түрдүү 
тышкы жана ички факторлордун, өтө көп көлөмдөгү 
маалыматтын, жамааттардын ачыктыгынын же те-
скерисинче, жабыктыгынын таасири алдында өнүгө 
берет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу – бул 
жамааттагы маалыматтык, социалдык, маданий 
температураны жөнгө сала ала турган күч болго-
ну талашсыз. Ушундан улам бул маселе Кыргыз 
Республикасынын алыскы тоолуу, обочодо калган 
аймактарындагы ЖӨБ органдарынын жана жама-
аттарынын алдында өзгөчө курч турат.

ЖӨБ органдары үй-бүлөгө байланыштуу коом-
го кийлигишип, жамааттын бардык мүчөлөрү, анын 
ичинде жаштар үчүн ыңгайлуу эмоционалдык шарт-
тарды түзүү максатында салттарга таасир тийгизе 
алат. Сурамжылоого катышкандардын 70 пайыз-
дан ашыгы дал ушул ЖӨБ органдары табия жана 

Жергиликт== ёз алдынча башкаруу тарбия 
бер==ч= чёйрё боло алат

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
деңгээлинде адамды тарбиялап, өнүктүрүү үчүн 
чөйрөнү түзүп берген негизги, маанилүү кызмат-
тар көрсөтүлөт. Бул жерде адам баштапкы жана 
орто билимди алат, бул болсо көп учурда анын 
келечектеги тандоосун аныктап коёт. Бул жерде 
инсан катары калыптануусу үчүн мүмкүнчүлүктөр 
ачылат же ачылбай калат. Бул жерде алгачкы 
медициналык жардам көрсөтүлөт жана оорулар-
дын алдын алынат. Бул жерде энеликти жана 
балалыкты коргоо аркылуу адамдын ден соолу-
гунун пайдубалы түптөлөт, акушердик кызмат-
тар көрсөтүлүп, экологиялык шарттар түзүлөт. 
Дал ушул жерде балдар тарбияланып, жаш муун 
өнүгүп, инсан жана болочок жаран катары калып-
тандырган маданий жана социалдык көндүмдөр 
үйрөтүлөт. Бул жерде салт-санаалар жаралып, 
жашап кетет же жоголот. Алар адам катары 
калыптанууга, өнүгүүнүн жогорку деңгээлине 
жетүүгө жардам берет же өзүн прогресске каршы 
коёт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыкты 
үй-бүлөлүк салттарды сактап калуу максатында 
аларга таасирин тийгизе алат. Ошол эле учурда 
үй-бүлөдө адам катары калыптануусуна бут то-
скон салттарды өзгөртүүгө да салым кошо алат. 
Салттарга туура өзгөртүүлөрдү киргизүү менен 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу аялдардын 
үй-бүлөдөгү жана коомдогу ролун күчөтүүгө, 
балдардын үнүн жеткирүүгө жардам бере алат. 
Экинчи жагынан, жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу кыз ала качуу, той-топурларда ысырапкор-
чулук өңдүү эскирген салттар менен күрөшүүгө 
да жөндөмдүү. 
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салттарды түзүү маселелерине аралаша аларын 
айтышкан (мамлекеттик органдар – 16%)1.

Салттар жана үй-бүлөлүк баалуулуктар, жа-
мааттагы моралдык климат – бул кыймылсыз бир 
көрүнүш эмес, бул башкарууга боло турган жана 
муну кылыш керек болгон процесс. Бул жарандарды 
тарбиялоонун жана дүйнө таанымын калыптанды-
руучу бөлүктөр. Бош жер ээнсиреп калбайт. Эгерде 
муну менен жамаат, ЖӨБ органдары алектенбесе, 
“акыл-эсти башкарууну” каалагандар сөзсүз чыга 
келишет. Булар – диний уюмдар, экстремисттер, 
жалган маданият, кылмыштуу топтор. Бул болсо 
биринчи кезекте жаштарга таасирин тийгизет. Бул 
маселени борбор чечет деп отура берүү бери де-
генде баёолук. Борбор эч качан эффективдүү “мээ-
лердин менеджери” боло албайт.

Балдарга карата мамлекетте иштелип чыккан 
таасир этүүчү механизмдер болуп, негизги кызмат 
көрсөтүүлөр топтому кепилденип, баланын өнүгүүсү 
камсыздалганы менен, жаштарга карата өз ара 
аракеттенүүнүн так механизмдери жетишсиз. Бала-
га 18 жашка толгонго чейин медициналык тейлөөгө 
жана базалык билим алууга кепилдик берилгени 
менен, 18 жаштан кийин жаштар мамлекет тарабы-
нан көп кепилдиктерге үмүт арта албайт. Ошол эле 
маалда мамлекет жаштар кызмат көрсөтүүлөрдү 
өз алдынча төлөй алышы үчүн жаштардын финан-

1  Адамзаттык өнүгүү жөнүндө улуттук баяндама: Адамзаттык өнүгүү 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун көңүл чордонунда: БУЛ ЖЕРДЕ 
ЖАНА АЗЫР! Шилтемеси: http://dpi.kg/ru/activities/nat-report-lsg/ 

сылык өз алдынчалуулугун да камсыздай албайт. 
Ушундан улам негизги кызмат көрсөтүүлөргө жете 
албай, мамлекет колдоо көрсөтөт деген ишеним 
жоголуп, соңунда деструктивдүү жүрүм-турум жана 
социалдык чыңалуу түрүндө нааразычылыктар ке-
лип чыгууда. Жаштар – бул өлкөнүн мындан аркы 
өнүгүүсүн камсыз кылган стратегиялык ресурс деп 
айтканы менен мамлекет дал ушул социалдык топ-
ту максаттуу түрдө колдоого аракет кылбай жатат. 
Бийликтин айткан сөзү менен жасаган иши дал 
келбегенин байкап отурган жаштардын көңүлү ого 
бетер калып, өз жолун табууга бел байлашат. Көп 
учурда жаштар нааразылык билдирип, талкалоо 
жолун тандап алышууда.

ЖӨБ органдарынын азыркы ролу көп учурда ко-
омдук-профилактикалык борборлордун алкагында 
өспүрүмдөр менен иш алып баруу, ар кандай май-
рамдарды, спорттук иш-чараларды, ишембилик-
терди ж.б. уюштуруу менен чектелип калууда. Бул 
албетте маанилүү иштер, бирок ал тарбиялоодогу 
маселелерди чече албайт. ЖӨБ органдарынын ба-
сымдуу бөлүгү тарбия үчүн же мектеп, же ата-эне 
жооптуу деп эсептешет. Бирок өспүрүмдөр жана 
жаштар – булар да жергиликтүү жамааттын бир 
бөлүгү болгонун, жалпы эл менен иштин алкагында 
ЖӨБ органдары жаштарды да тартышы керекти-
гин унутпоого тийиш. Жаштарды өнүктүрүүдө ЖӨБ 
органдарынын ролу кеңейтилип, чечим кабыл алуу 
процессине катышууга мүмкүнчүлүктөрдү камтып, 
жаштардын муктаждыктары менен керектөөлөрүн 
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эске алып, 
ж а ш т а р -
дын жана 
ж а м а а т т ы н 
көйгөйлөрүн 
чечүүдө алар-
га кыймыл-
даткыч күчкө 
ээ болууга 
мүмкүнчүлүк 
бериши керек. 
М ы й з а м д а р 
ж а ш т а р д ы н 
ж а м а а т т ы н 
жашоосуна ка-
тышуусун чек-
тебейт, алар 
улуу муунга 
берилген укук-
тарга ээ. Би-
рок чектөөлөр 
жергиликтүү 
жамааттын өзүндө бар. Бул жерде жаштар жама-
аттын ресурстарын башкарууга байланышкан че-
чимдерди кабыл алчу “жооптуулардын чөйрөсүнө” 
кошулбай калууда. Айрым жергиликтүү жамааттар-
да өзгөчө кыз-келиндердин укуктары чектелип, үй-
бүлөдө кандайдыр бир социалдык статуска ээ бол-
моюнча “көзгө илинбегендердин зонасында” кала 
беришүүдө.

ЖӨБ органдарынын стратегиялык ролу – жаш-
тарды жамааттын жигердүү мүчөсү болууга шык-
тандыруу, кезектеги “ишембиликти” өткөрүү үчүн 
гана эмес, жамааттын көптөгөн көйгөйлөрүн чечүү 
жолдорун издөөгө да тартуу. Бул өзгөчө “эски” 
көйгөйлөрдү чечүүгө карата жаңы мамилени талап 
кылган учурларда маанилүү болуп турат. Бул үчүн 
жаштарды “көз каранды жана тил алчаак” абалдан 
“жигердүү жана чыгармачыл” абалга өткөрүү зарыл 
болууда. Мында мобилдүүлүк, тез эле адаптаци-
яланып кетүү, жаңы билимге умтулуу өңдүү жаш-
тарга мүнөздүү болгон сапаттарды колдонуш ке-
рек. Дал ушул сапаттар кризис маалында, айталы 
COVID-19 пандемиясы учурунда коомго жаңы оор 
шарттарга көңүп, биригип, курч социалдык масе-
лелерди чечүүнүн жаңы жолдорун табууга жардам 
берди. Ыктыярчылардын кыймылдарына башын 
бириктирген жаштар биздин коом даяр болбогон 
көйгөйлөрдү жарым-жартылай чечүүгө чоң салым 
кошушту.

ЖӨБдүн жаштар саясатынын негизги 
принциби: жаштар – бул таасир этиш керек 
болгон объект эмес, алар өнүгүүнүн кыймыл-
даткыч күчү болгон субъект. Саясаттын ча-
ралары мындайча түзүлүүгө тийиш: жаштар 
бир эле маалда ошол чаралардын “заказчыла-
ры” да, активдүү “аткаруучулары” да болушу 
шарт.

Жергиликт== де\гээлде жаштар саясатынын 
субъекттери

Коомдук бийликтин органдары – мамлекеттик 
жана ЖӨБ органдары да, алардын формалдуу 
жана бейформалдуу бирикмелеринин атынан чык-
кан жаштар да жергиликтүү деңгээлде жаштар сая-
сатынын субъекттери болуп саналат. Жаштар сая-
сатынын эффективдүүлүгү көп учурда алар канча-
лык натыйжалуу биригип, макулдашып, жемиштүү 
иштеп кете аларынан көз каранды. Бирок негизги 
кыйынчылык да бар – ыңгайлуу жана иштеп кеткен 
форманы таап, анын маңызын реалдуу кылып то-
луктоо оор. Жакынкы учурга чейин ЖӨБ органда-
рына караштуу жаштар комитеттерин кошпогондо, 
жергиликтүү деңгээлде формалдуу жана туруктуу 
институт болгон эмес. Ошол эле маалда жаштар 
комитеттеринин иши да талаптагыдай деңгээлде 
анализденбей, сүрөттөлбөй калган жана укуктук 
негизге да ээ болгон эмес. Өнүктүрүү саясат ин-
ституту  бул маселени чечүүгө жол ачкан бирикме-
нин – ЖӨБ органдарына караштуу жаштар иштери 
боюнча консультативдик кеңештердин формасына 
анализ жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.

Шаардын же айылдык аймактын жаштар иштери 
боюнча Консультативдик кеңеши тууралуу Типтүү 
жобо КР Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене 
тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик-
тин (2020-жылдын 28-мартындагы №82) жана КР 
Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу иштери жана этностор аралык мамилелер 
боюнча мамлекеттик агенттиктин (2020-жылдын 
3-майындагы (№ 01-18/44) биргелешкен буйругу 
менен бекитилген.
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Жаштар иштери боюнча 
Консультативдик ке\еш Таш-Кём=рдёг= 
аялдар футболун ён=кт=р==н=н 
кыймылдаткыч к=ч=нё айланды

Кыргызстан аялдар футболун дискриминация-
лабаган өлкөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Анын 
өнүгүүсү массалык спорттун артыкчылыктуу багыт-
тарынын бири катары каралат. Бирок жергиликтүү 
бюджеттердин массалык футболду өнүктүрүүгө ба-
гыттаган чыгашаларынын басымдуу бөлүгү баары 
бир эркек командаларына жана балдарын коман-
даларына кетет.

2017-жылы Таш-Көмүр шаарында 15 кыз гана 
футбол ойночу, болгондо да балдардын аралаш ко-
мандаларында топ тебишчү. 2020-жылы 9 жаштан 
15 жашка чейинки курактагы 60ка жакын кыз фут-
бол менен алектенүүдө. Кесипкөй юниордук фут-
бол командалары пайда болду, аларда 13-15 жаш-
тагы кыздар гана ойношот. Бул кыздар даярдыктын 
эң жогорку деңгээлин көрсөтүп, жеңишке жете алуу 
жөндөмдүүлүгүн далилдей алышты. Мисалы, 2020-
жылы ташкөмүрдүк «U-13» жана «U-15» аттуу эки 
команда Кыргызстандын аялдар футболу боюнча 
чемпионаттарында биринчи жана экинчи орундар-
ды ээлей алышты.

Шаарда аялдар футболун өнүктүрүү жакында 
эле пайда болду. Мында Таш-Көмүр шаарында 
жакында эле түзүлгөн жаштар иштери боюнча 
Консультативдик кеңеш кыймылдаткыч күч болуп 
калды. Шаардын Консультативдик кеңешинин ку-
рамына көптөгөн жигердүү жаштар кирди. Алар 
жаштардын кызыкчылыктарына тиешелүү түрдүү 
маселелерди сүрөй башташты. Мындай артыкчы-
лыктуу маселелердин бири – аялдар футболун 
өнүктүрүү маселеси болуп калды. Анын шаар-

дык кеңештин алдында сүрөө менен Консульта-
тивдик кеңештин мүчөсү, Таш-Көмүр шаардык 
кеңешинин депутаты Эрк ОРОЗБАЕВ алектене 
баштады. ОРОЗБАЕВ балдардын жана жаштар-
дын сергек жашоо образы үчүн чындап күйүп-
бышкан, ошондой эле аялдардын укуктары менен 
мүмкүнчүлүктөрүн коргогон адам.

Эрк ОРОЗБАЕВде буга чейин жаштардын кы-
зыкчылыктарын сүрөө тажрыйбасы болгон. Айта-
лы, 2019-жылы шаардык мэрия менен биргеле-
шип иштөөнүн натыйжасында эки чакан футбол 
аянтчасынын курулушуна 2 млн. 600 миң сом 
көлөмүндө финансы каражаты бөлүнгөн. Ошон-
дой эле мелдештердин жеңүүчүлөрүнө байге фон-
ду үчүн, спорттук кийим-кечелерди жана спорттук 
шаймандарды сатып алууга да каражат бөлүнгөн. 
Ал эми 2020-жылы Консультативдик кеңеш ушул 
эле багытта ишин уланта берүүнүн, бирок бул 
жолу дал ушул аялдар футболун максаттуу түрдө 
сүрөөнү чечти.

Жаштар иштери боюнча Консультативдик 
кеңеш мэрия менен ишин бир заматта баштады. 
Кеңештин мүчөлөрү жаштардын кызыкчылыкта-
рына тиешелүү жана чечүүнү талап кылган бир 
топ маселелерди көтөрүп чыгышты. Балдардын 
жана жаштардын, өзгөчө кыздардын бош убакты-
сын уюштуруу маселеси эң маанилүү болуп кал-
ды. Консультативдик кеңеш мэрия менен биргеле-
шип, маселени чечүүнүн жолдорун табуу үчүн бир 
канча жолугушууларды өткөрдү. Натыйжада мэ-
рия шаардык кеңештин уруксаты менен спорттук 
аянтчаларды куруу үчүн жер бөлүп берди. Ошон-
дой эле мэрия спорттук мелдештерди өткөрүүнү 
уюштурууга, шаардын жаштары арасында мас-
салык спортту өнүктүрүүнү илгерилетүүгө көмөк 
көрсөттү. Бул иш-чаралардын баары балдар 
жана жаштар менен иштөөнүн бекитилген пла-
нына, ошондой эле Консультативдик кеңетин иш 
планына да кирди.

Таш-Көмүр мэриясынын кызматкери Гүлназ 
МАДЫЛБЕКОВАнын айтымында, жаштар иштери 
боюнча Консультативдик кеңештин пайда болушу 
менен көп нерсе өзгөрдү. Шаар бийлиги балдар-
га жана жаштарга бир топ жакындады, жигердүү 
жаштар да өзүн көрсөтүштү. Анткени алардын үнү 
жете турганына ынанып, жаш шаардыктар – бул 
калааны өнүктүрүүнүн маанилүү бөлүгү болгонуна 
көздөрү жетти.
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Токмоктогу Жаштар иштери 
боюнча Консультативдик 
ке\еш шаарды ён=кт=р==н= 
пландоого кошулду

Карим Ва-Ахунов болгону 17 жашта, ал Токмок-
тогу Борбор Азиядагы Эл аралык университетке 
караштуу Гуманитардык-Техникалык колледждин 
2-курсунун студенти. Бирок Карим шаардын жаш-
тар иштери боюнча Консультативдик кеңештин 
өзүнө ишенген мүчөсү болуп калды.

“Мен дайыма шаардагы бардык көйгөйлөрдү 
ЖӨБ органдары өздөрү гана чечиши керек деп 
ойлочумун. “Шаардыктар салык төлөп жатпайбы, 
бул жетиштүү” – мына ушундай ойдо элем. Бирок 
Консультативдик кеңештин мүчөсү болгондон кий-
ин ар бирибизде коомдук ишмер жашай турганын 
түшүндүм. Күн сайын үйдө отурганда биз кайсы бир 
маселени талкуулайбыз, мэрия аны кантип чечиши 
керектигин билебиз. Бирок шаардын көйгөйлөрүн 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен кошо 
пландоого жана чечүүгө айрымдарыбыз гана уба-
кыт жана мүмкүнчүлүк таба алат экенбиз”.

Токмок ш. жаштар иштери боюнча Консуль-
тативдик кеңеш 2019-жылы жергиликтүү жаштар 
саясатын өнүктүрүүгө көмөктөшүү, ошондой эле 
жаштардын өзүн шаардын маселелерин чечүүгө 
тартуу максатында түзүлгөн. Башында кеңештин 
курамына 15 адам кирди. Алар: окуучулар, студент-
тер, жигердүү жаштардын өкүлдөрү, ошондой эле 
мэриянын кызматкерлери. 2020-жылы кеңештин 
курамы кеңейе берди. Консультативдик кеңеш – 
бул Токмок үчүн мындай биринчи тажрыйба. Буга 
чейин мэрияда кандайдыр бир жаштар уюмдары, 
кеңештер же комитеттер болгон эмес. Бул бол-
со жаштар менен ишти мэриянын кызматкерлери 
гана жүргүзүп келгенинен, шаардык жаштар өздөрү 
жигердүү тартылбаганынан кабар берет.

Жаштар иштери боюнча жаңы Консультативдик 
кеңештин пайда болушу менен көп нерсе өзгөрдү. 
Көптөгөн жаңы идеялар жана мүмкүнчүлүктөр пай-
да болду. Өспүрүмдөр жана жаштар Консультатив-
дик кеңештин ишине катышуу менен азыртадан эле 
көп маселелерин чечишүүдө, эң негизгиси – шаар-

дагы балдардын жана жаштардын абалын жакшыр-
тууга умтулуп жатышат. Бул кеңеш өспүрүмдөрдүн 
жана жаштардын түрдүү топторуна чогулуу үчүн 
көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берди. Мисалы, мурда 
мектептин гана деңгээлинде иштей алган мектеп 
парламенттеринин кеңеши жаңы деңгээлге чыгып, 
Консультативдик кеңешке жана жалпы шаардын 
өнүгүүсүнө катышуунун алкагында пайдалуу болго-
нун тастыктай алды.

Консультативдик кеңеш шаар бийлиги менен 
жаштар ортосунда “көпүрө” кызматын аткарып, 
көп нерсеге жете алды. Шаардын мэри Данияр 
АМАНГЕЛЬДИЕВ жана вице-мэр Сергей СТУПНИ-
КОВ менен тыгыз кызматташтыкта бош убакытты 
өткөрүүнү уюштуруу, инфраструктура, маданият 
өңдүү көптөгөн маселелер чечилди. Ошондой эле 
балдардын жана жаштардын укуктарына жана 
мүмкүнчүлүктөрүнө тиешелүү маселелер да че-
чилип жатат. Эми жаштарда көбүрөөк чогулуп, 
шаардын көйгөйлөрүн чогуу талкуулап, чечүү 
мүмкүнчүлүгү бар.

2019-жылдын этегинде Консультативдик 
кеңештин мүчөлөрү шаардын бюджетин кароого, 
ошондой эле Токмок шаарынын Социалдык-эко-
номикалык өнүгүү программасын даярдоого ка-
тышты. Консультативдик кеңештин мүчөлөрүнүн 
активдүүлүгүнүн натыйжасында шаарды өнүктүрүү 
программасына балдар аянтчасынын жана чакан 
футбол аянтчасынын курулушу өңдүү маселелер 
кирип, азыркы тапта чечилип калды. Жакын арада 
шаарда жүгүрүү үчүн жолдорду оңдоо пландалып 
жатат.

2020-жылы Консультативдик кеңештин өтүнүчү 
менен Токмок мэриясы кеңештин 15 мүчөсү, аяр-
луу үй-бүлөлөрдө өскөн 29 бала үчүн Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кеңешине атайын тааныш-
тыруу сапарын уюштурган. Жаштар парламенттин 
депутаттары менен жолугушуп, аларга суроо уза-
тып, парламенттик иш процесси менен жакындан 
тааныша алышты. Бул сапарды уюштуруу үчүн 
мэрия жергиликтүү бюджеттен атайын каражат 
бөлүп берди. Мындан тышкары мэрия Консульта-
тивдик кеңеш үчүн иш-чараларды, мисалы, финан-
сылык сабаттуулук боюнча тренингдерди, ошон-
дой эле жаштардын кошумча билими боюнча иш-
чараларды колдоп, каржылап турат.

Консультативдик кеңеш күчүнүн болушунча иш-
теп жатканы кубандырат: рэкетке каршы мектеп-
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терде маалымат өнөктүктөрү өткөрүлдү (баннерлер 
атайын даярдалып, шаардагы мектептерде орно-
тулду); “Сергек жашоо үчүн” марафону, веложүрүш 
уюштурулду. Жаштарды өнүктүрүү маселелери 
боюнча башка шаарлардагы оппоненттер менен 
дебаттык таймаштарды өткөрүү пландалып жатат.

Консультативдик кеңешти уюштуруу шаардын 
жаштарына өз үнүн жергиликтүү өз алдынча баш-
карууга жеткирүүгө, шаар башчысы менен түз бай-
ланыш түзүүгө, ага балдардын жана жаштардын 
көйгөйлөрүн ачык айтууга жардам берди. Кеңеш 

түзүлө электе жаштар мэрияга расмий суроо-та-
лап каттары аркылуу кайрыла алышчу, ал эми 
каттарга жооп кээде үстүрт мүнөздө жазылып кал-
чу. Консультативдик кеңешти түзүү менен мектеп 
парламенттеринин кеңешинин мүчөлөрү шаардын 
көйгөйлөрүн чечүүгө мурдагыдан да жигердүү тар-
тыла башташты. Өз кезегинде мэрия да жаштар 
менен көбүрөөк байланышты түзүп, алардын пики-
рин жана муктаждыктарын жаштардын өз оозунан 
уга баштады.

Шаардын же айылдык 
аймактын жаштар иштери 
боюнча консультативдик ке\еши 
жён=ндё Типт== жобо 

I. Жалпы жоболор
1. Шаардык/ айыл аймактын жаштар иштери 

боюнча консультативдик кеңеш (мындан ары – 
Кеңеш) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ат-
каруу органдарында (органдын аталышы) жана өз 
ишин коомдук башталышта ишке ашырган, колле-
гиалдуу, консультативдик жана  жаштар саясаты 
боюнча кеңешүүчү орган болуп саналат.

2. Кеңештин иши Кыргыз Республикасынын 
Конституциясына, мыйзамдарга, Кыргыз Респу-
бликасынын башка ченемдик-укуктук актыларына, 
жергиликтүү жамааттын уставына жана ушул жобо-
го ылайык ишке ашырылат.

3. Кеңештин иш аракеттери мыйзамдуулук, ык-
тыярдуулук, коллегиялдуулук, ачыктык, бардык 
мүчөлөрүнүн тең укуктуулук принциптерине негиз-
делет.

4. Кеңештин иш аракетинде саясий жана диний 
үгүттөөгө тыюу салынат.

5. Кеңеш менен шаардын/ айыл аймактын (ата-
лышы) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-
рынын өз ара аракеттенүүсү жаштар саясатында өз 
алдынчалуулук жана өз ара пайдалуу кызматташуу 
принциптеринин негизинде ишке ашырылат.

II. Ке\ештин максаты  жана милдеттери
6. Кеңештин негизги максаты:

• жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-
рында шаардын/ айыл аймактын жаштары-
нын кызыкчылыктарын коргоо;

• шаардын/ айыл аймактын жаштарына ар 
тараптуу колдоо көрсөтүү, потенциалын 
ачуу жана аны ишке ашыруу, жаштарды со-
циалдык, экономикалык, саясий жашоого 
активдүү катыштыруу;

• шаардын/ айыл аймактын жаштары-
нын активдүү жарандык позициясын, 
жергиликтүү жамааттын актуалдуу 
көйгөйлөрүн чечүүгө жаштардын катышуу-
га каалоосун, жаштардын көйгөйлөрүн 
чечүүдө өз алдынча жана жоопкерчиликтүү 
болууга калыптандыруу;

• шаардын/ айыл аймактын территориясын-
да жаштардын демилге көтөрүүсүнө жана  
аны ишке ашырууга шарт түзүп берүүгө 
көмөк көрсөтүү;

• шаардын/ айыл аймактын жаштар уюмда-
рынын жана жаштардын формалдуу эмес 
бирикмелеринин (мектеп парламенттерин 
жана студенттик өз алдынча башкаруунун  
органдарын кошо) жаштардын көйгөйүн 
чечүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары менен өз ара  аракеттенүүнү ко-
ординациялоо жана иштөөнү камсыздоо.

7. Кеңештин негизги милдеттери:

КР Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт 
боюнча мамлекеттик агенттиктин (2020-жылдын 28-мартындагы 
№82) жана КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башка-
руу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 
агенттиктин (2020-жылдын 3-майындагы № 01-18/44) биргелешкен 
буйругу менен бекитилген1

1  Өнүктүрүү саясат институтунун колдоосу менен иштелип чыккан.
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• жаштар саясаты чөйрөсүндө жана жаштар-
дын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчы-
лыктарын козгогон башка маселелер бо-
юнча маалыматтык жана консультативдик 
ишти жүзөгө ашыруу;

• жаштардын муктаждыктарына мониторинг 
жүргүзүү жана көйгөйлөрүн талдоо, соци-
алдык иликтөөлөрдү жүргүзүү;

• жаштардын укуктарын жана мыйзамдуу кы-
зыкчылыктарын ишке ашыруу чөйрөсүндө, 
ошондой эле жергиликтүү өнүктүрүүнүн 
стратегияларын иштеп чыгууда максаттуу 
жергиликтүү программаларды долбоорлоо 
боюнча жана долбоорлор боюнча сунуш-
тарды киргизүү;

• жергиликтүү коомчулуктун социалдык, сая-
сий жана экономикалык көйгөйлөрүнүн на-
тыйжалуу чечимдерин издөө боюнча жаш-
тарды активдүү иштөөгө тартуу;

• шаардын/ айыл аймактын жаштары менен 
ачык дискуссияларды, «тегерек столдор-
ду», семинарларды, коомдук саясий лидер-
лери, мамлекеттик жана жергиликтүү бий-
лик органдарынын кызматтык адамдары 
менен жолугушууларды өткөрүү;

• жаштар чөйрөсүндө социалдык терс 
көрүнүштөрдүн пайда болбоосунун алдын 
алуу;

• жаштардын жарандык-атуулдук өнүгүүсүнө 
көмөк көрсөтүү, ошондой эле сергек  жа-
шоо мүнөзүнө жана кошумча билим алууга 
жана маданияттуулукка тартуу;

• райондук жана облустардын башка ай-
мактарынын кеңештери, коомдук уюм-
дары жана кыймылдары менен өз ара 
аракеттенүү.

III. Ке\ештин курамы жана т=з== тартиби
8. Кеңешти түзүүчү өкүлдөр:

• жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жаш-
тар уюмдары;

• жергиликтүү өз алдынча башкаруунун фор-
малдуу эмес жаштар бирикмелери (мектеп 
парламентин жана студенттик өз алдынча 
башкарууну кошо);

• чакан жана орто бизнестин жаш жетекчиле-
ри;

• мамлекеттик жана муниципалдык жаш кыз-
маткерлер, билим берүү жана саламаттык 
сактоо чөйрөсүндөгү кызматкерлер.

9. Мэр/айыл өкмөттүн башчысынын чечими ме-
нен Кеңешти түзүү үчүн 5 адамдан турган уюшту-
руу комитети түзүлөт. Анын курамына жергиликтүү 
кеңештин, мэриянын/айыл өкмөттүн өкүлдөрү, 
жаштар менен иштөө үчүн жооптуу ЖӨБОнун кыз-
маткери, коомдук уюмдардын өкүлдөрү кире алы-
шат.

10. Уюштуруу комитети Кеңешти түзүү менен 
байланышкан бардык маселелер боюнча коорди-
нациялоону ишке ашырат, анын ичинде:

• кеңештин түзүлгөндүгү тууралуу маалы-
матты жалпыга маалымдоо каражаттарын-
да өз убагында жарыялайт;

• кеңештин мүчөлөрү чыгып калган учурга 
резервдин кошумча тизмеси менен расмий 
сунушталган талапкерлердин арасынан 
Кеңештин курамын түзөт (3-5 киши);

• Кеңештин жаңы чакырылышынын биринчи 
жыйналышын уюштурат.

11. Кеңешке талапкерлерди сунуштоо коомдук 
уюмдардын жетектөөчү органдары, формалдуу 
эмес бирикмелердин жалпы жыйыны, Кеңештин 
курамына киргизүү тууралуу расмий өтүнгөн уюм-
дардын жана компаниялардын жетекчилери тара-
бынан ишке ашырылат.

12. Кеңештин бир чакырылышынын иштөө 
мөөнөтү 2 жылды түзөт.

13. Кеңештин курамы уюштуруу комитетинин 
жыйынындагы протоколдун негизинде, мэрдин/
айыл өкмөттүн чечими менен бекитилет. Кеңештин 
мүчөлөрүнүн саны 5-15 адамга чейин болууга тий-
иш (Бишкек жана Ош шаарынан башка, жергиликтүү 
кеңештин депутаттык корпусунун жарымы). 

14. Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары 
төмөнкү учурларда мөөнөтүнөн мурда токтотулушу 
мүмкүн:

• кеңештин мүчөсүнүн жеке арызынын неги-
зинде;

• кеңештин сунуштамаларын жана чечимде-
рин, Кеңештин төрагасынын буйруктарын 
жана тапшырмаларын аткарбаган учурда;

• кеңештин жана анын мүчөлөрүнүн ишкер-
дик беделине шек келтирген маалыматты 
таратканда;

• башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органынын аймагына туруктуу жашоочу 
жерге чыгып кеткенде.

15. Кеңештин мүчөсүн чыгаруу тууралуу чечим 
Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы курамынын көпчүлүк 
добушу менен кабыл алынат. Кеңештин ушул эле 
чечими менен резервдеги тизмеден жаңы мүчөсү 
киргизилет. 

15. Кеңештин мүчөлөрүнүн иши коомдук башта-
лышта ишке ашырылат.
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16. Коюлган милдеттерди натыйжалуу чечүү үчүн 
Кеңеш  жумушчу топторду түзүүгө, өз ишине экс-
перттерди жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органынын активдүү жаштарын тартууга укуктуу.

IV. Ке\ештин м=чёлёр=н=н укугу жана милдети
17. Кеңештин мүчөсү төмөнкүлөргө укуктуу:

• чечүүчү добуш укугу менен Кеңештин иши-
не катышууга;

• Кеңештин жыйынын күн тартибинин дол-
бооруна сунуштарды киргизүүгө;

• Кеңеш тарабынан өткөрүлүүчү иш-
чараларга жана программаларга катышуу-
га;

• Кеңештин иши тууралуу керектүү маалы-
маттарды алууга;

• Кеңештин регламентинде бекитилген баш-
ка укуктарды пайдаланууга.

18. Кеңештин мүчөсү төмөнкүлөргө милдеттүү:
• Кеңештин жыйындарына катышууга;
• Кеңештин алдында турган милдеттерди 

чечүүгө активдүү көмөк көрсөтүүгө;
• өз иши тууралуу Кеңештин төрагасына ма-

алымат берүүгө.

V. Ке\ештин т=з=м= жана ишин уюштуруу
19. Кеңешти, Кеңештин мүчөлөрүнүн бирин-

чи жыйынында ачык добуш берүү жолу менен 
шайланган төрага башкарат. Кеңештин төрагасы 
Кеңештин мүчөлөрүнүн ичинен шайланат жана ал 
үчүн Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын жары-
мынан көбү добуш берсе ал шайланды деп эсепте-
лет.

20. Мүчөсү 10дон көп болгон Кеңештерде 
Кеңештин мүчөлөрү ачык добуш берүү менен шай-
ланган Кеңештин төрагасынын орун басары шайла-
нат. Кеңештин төрагасынын орун басары Кеңештин 
мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан көбү до-
буш берсе  ал шайланды деп эсептелет.  

21. Кеңештин жооптуу катчысы Кеңештин 
мүчөлөрү тарабынан ачык добуш берүү менен 
шайланат. Кеңештин жооптуу катчысы Кеңештин 
мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан көбү до-
буш берсе ал шайланды деп эсептелет.

22. Төрага, төраганын орун басары жана жооп-
туу катчы 2 жылдык мөөнөткө шайланат.

23. Кеңештин төрагасы кызмат ордунан 
Кеңештин жылдык отчету канааттандыраарлык 
эмес деп таанылган учурда четтетилиши мүмкүн.

24. Өз ишинин багыттары боюнча Кеңеш жу-
мушчу топторду түзүүгө укуктуу. Кеңештин жумуш-
чу топторунун курамына Кеңешке мүчө болбогон 
адамдар киргизилиши мүмкүн. Жумушчу топторду 
түзүүдө алардын максаты, милдеттери жана атка-
руу ыйгарым укуктары  аныкталат.

25. Кеңештин жыйыны эки айда бирден кем 
эмес өткөрүлөт. Керек болгон учурларда Кеңештин 
кезексиз жыйындары өткөрүлүшү мүмкүн.

26. Кеңештин жыйынына анын курамынын 
2/3төн кем эмес мүчөсү катышса укуктуу болуп са-
налат.

27. Жыйынга киргизилген маселелер боюнча 
Кеңеш чечим кабыл алат. Чечим ага Кеңештин 
мүчөлөрүнүн жыйынга катышып жаткандардын 
көпчүлүгү добуш берсе, кабыл алынды деп эсепте-
лет.

28. Кеңештин жыйынын даярдоонун жана аны 
өткөрүүнүн, чечимдерди талкуулоонун жана кабыл 
алуунун, ошондой эле кабыл алынган чечимдер-
дин аткарылышын контролдоо тартиби Кеңештин 
биринчи жыйынында бекитилген Кеңештин регла-
менти аркылуу аныкталат.  

VI. Ке\ештин тёрагасы, орун басары, жооптуу 
катчысынын ыйгарым укуктары

29. Кеңештин төрагасы:
• Кеңештин жыйындарына төрагалык кылат;
• Кеңешке келип түшкөн сунуштардын неги-

зинде алдыда боло турган чогулуштардын, 
жыйындардын күн тартибин бекитет;

• Кеңештин жыйынына материалдарды жана 
документтердин долбоорлорун даярдоону 
уюштурат;

• жаштар саясатын ишке ашыруунун, 
жергиликтүү өнүктүрүүнүн стратегиялары-
нын маселелери боюнча жаштардын укук-
тарына жана кызыкчылыктарына тиешелүү 
бөлүктөрүн ишке ашырууда, мамлекеттик 
органдар, жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдары жана коомдук уюмдар ме-
нен өз ара аракеттенүүдө Кеңештин аты-
нан чыгат;

• жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-
рынын Кеңештин ишине тиешелүү болгон 
чечимдери, ошондой эле Кеңештин иши 
жана башка Кеңештин органдары жөнүндө 
Кеңештин мүчөлөрүнө маалымдайт;

• Кеңештин жыйынында өз ишинин жана 
Кеңештин бир жылдык иш жыйынтыктары  
тууралуу отчет берет.

30. Кеңештин төрагасынын орун басары:
• Кеңештин төрагасынын тапшырмасы бо-
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юнча Кеңештин жыйынын уюштурат жана 
өткөрөт;

• Кеңештин төрагасы жок учурда аны алмаш-
тырат;

• Өз ыйгарым укуктарынын чегинде 
Кеңештин жумушчу топторунун ишин коор-
динациялайт;

• Кеңештин жыйынында кабыл алынган 
Кеңештин төрагасынын чечимдерин, тап-
шырмаларын аткарылышын уюштурат 
жана контролдойт;

• Кеңештин иши менен байланышкан башка 
маселелерди чечет;

31. Кеңештин жооптуу катчысы:
• Кеңештин иш кагаздарын жүргүзүүнү уюш-

турат;
• Кеңештин жыйынын протоколун жүргүзөт;
• Кеңештин мүчөлөрүнөн келип түшкөн маа-

лыматтарды эсепке алууну уюштурат;
• Кеңештин жыйынына карата материалдар-

ды даярдоодо Кеңештин төрагасына техни-
калык жактан көмөк көрсөтөт;

• Кеңештин жыйынынын датасы, убактысы 
жана өткөрүлүүчү жери тууралуу Кеңештин 
мүчөлөрүнө маалымдайт;

• Кеңештин иш планына жана Кеңештин 
жыйынынын күн тартибинин долбооруна 
келип түшкөн сунуштарды жалпылайт жана 
төрагага берет;

• Кеңештин документтеринин катталышын 
жана сакталышын камсыз кылат;

• Кеңештин чечимдерин жана сунуштамала-
рын, Кеңештин төрагасынын буйруктарын 
жана тапшырмаларынын аткарылышын 
уюштурат;

• Кеңештин жыйынында добуш берүүдө до-
буштарды эсептөөнү уюштурат;

• Кеңештин төрагасынын тапшырмаларын 
аткарат;

32. Кеңештин төрагасы, Кеңештин төрагасынын 
орун басары, Кеңештин жоопту катчы кызмат орун-
дарына талапкерлерди Кеңештин мүчөлөрү тара-
бынан, ошондой эле өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен 
шайланышы мүмкүн.

VII. Ке\ештин ишин уюштуруу
33. Кеңештин жыйыны ачык жана айкын  

өткөрүлөт.
34. Кеңештин жалпы жыйналышынын компе-

тенциясына төмөнкүлөр кирет:
• Кеңештин төрагасын, анын орун басарын, 

жооптуу катчыны шайлоо;
• Кеңештин ишинин регламентин кабыл 

алуу;
• Кеңештин бир жылдык иш планын бекитүү;
• жумушчу/ эксперттик топтордун жана 

Кеңештин мүчөлөрүнүн шаардын/ айыл 
аймактын бийлик органдарына карата 
жаштардын укугуна жана мыйзамдуу кы-
зыкчылыктарына тийиштүү болгон сунуш-
тарын жана рекомендацияларын бекитүү; 

• рекомендацияларды иштеп чыгуу жана 
бекитүү, аларды жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарына кароого жиберүү;

• Жергиликтүү өнүктүрүү фондуна жана 
өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн грант-
тык программаларына каржылоо үчүн 
жергиликтүү жаштардын берген демилге-
лерине (өтүнмөлөрүнө) сунуштамаларды 
берүү;

• жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
гандарынын алдында Кеңештин иши 
жөнүндөгү жылдык отчетту жактыруу;

• Кеңештин төрагасын кайра шайлоо жана 
Кеңештин мүчөсүн чыгаруу жөнүндөгү ма-
селени чечүү;

• ушул жобого киргизилген өзгөртүүлөрдү 
талкуулоо;

• ушул жобого ылайык башка маселелер.
35. Кеңештин төрагасын шайлаганга чейин 

жаштар иштери үчүн жооптуу мэриянын/ айыл 
өкмөтүнүн өкүлү Кеңештин алгачкы жыйынын 
ачат жана алып барат.

36. Кеңештин жыйыны Кеңеш тарабынан бе-
китилген Регламентке ылайык уюштурулат жана 
өткөрүлөт.

37. Кеңештин ишин камсыз кылуу (жыйын-
дарды, жолугушуулар, тегерек столдор ж.б. 
өткөрүү) каржылоонун төмөнкүдөй  булакта-
рынан жүргүзүлөт: жергиликтүү бюджеттин, 
өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары-
нан, демөөрчүлүк жардамдарынан жана Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында тыюу салын-
баган башка булактардан.

VIII. Корутунду жоболор
38. Ушул Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын баш-
чысынын укуктук актысы менен ишке ашырылат.

39. Кеңеш ушул Жобону өзгөртүү боюнча су-
нуш киргизүүгө укуктуу;

40. Кеңештин чечимдери сунуштама 
мүнөзгө ээ.


