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KMPMIUYY

' 'Билим ушун чалы к баалуу буюм болгондуктан, аны 
кандай булактан болбосун ылгабай ала беруунун унты жок "

Абу-аль-Фарадж

Кыргыз Республикасы эгемендикке ээ болгондон баштап, жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу мамлекеттин, жарандык коомдун, ар турдуу чейредегу 
адистердин жана кепчулук Кыргызстандыктардын кунт коюп, кенул бурган 
нерсеси болуп калды.

Ал турсун, кийинки кезде жургузулуп жаткан саясий, экономикалык, 
социалдык реформалардын ичинен, жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
реформасы езгертуулер процессинде акыркы эмес, негизги орундардын 
бирин ээлеп калды. Анткени жергиликтуу турмуш-тиричилик 
проблемаларын чечууде жарандардын активдуу салымы жана жергиликтуу 
кызыкчылыгынын балансын эске алуу менен, коомчулуктун кунумдук 
керектеелерун натыйжалуу канааттандырышы жарандык ынтымак учун, 
кыргыз мамлекетинин торолушу жана енугушу учун бекем пайдубал 
салууга жендемдуу.

Кийинки мезгилде биз елкену башкарууга катышуу керек деген кепти 
кебуреек айтып, угуп, окуп калчу болдук, ал эми бул учун бизге эн оболу 
езубуз жашап жаткан аймакты башкарууну уйренушубуз зарыл. Бул 
маселени чечуу биз учун да жана елкебуз учун да абдан керектуу болуп 
жаткан кези, анткени Кыргызстан демократиялык курулуштун жана 
енугуштун башталыш жолунда бара жатат.

Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Конституцйясы коомду укуктук 
жана демократиялык тузуунун принциптерин бекемдеп, анда элдик 
бийликтин негиздеринин бири -  жергиликтуу ез алдынча башкаруу болуп 
санала тургандыгын белгилеп берсе да, ушунчалык масштабдуу милдетги 
заматта эле баш аягына чейин езгертуп жиберууге мумкун эмес. Биздин 
республика журуп жаткан демократиялык процесстерге жана жарандык 
коомдун торолуп калышына карабастан, езунун тарыхый енугушунун жана 
калыптанып калган социалдык-саясий системасынын себептеринен улам, 
али да болсо еткендун калдыктарын сактап калууда.

Айтмакчы, ез алдынча башкаруу институту кандайдыр бир капыстан 
келген жанылык сыяктуу сезилбей турганы ырас. Булардын бардыгы 
качандыр бир кезде жалпы дуйнелук практикада болуп келген жана азыр 
да болуп жатат. Эгерде демократиялык мамлекепердин енугуу тарыхына 
кез чаптыра турган'болсок, анд1 жергиликтуу ез алдынча башкаруу ддйыма 
мамлекет менен, мамлекеттик башкаруу жана мамлекеттик бийлик менен 
узенгулош, жарыша жашап келгендигин байкоо кыйын эмес.
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Алсак, бардык жарандарга тийиштуу м ас еле л ер _ бо ю н ч а чечимди 
мамлекеттикбийлик кабыл алет’ ал эми ачыкайкын бираймактынтурмушу 
менсн!5айлаТГыштуу_ масслс боюнчгГ(шаар, айыл, шаарча) жергиликтуу 
бийлик чечим чыгарат. Мамлекеттик бийлик. жергиликтуу бийликке 
Караганда буткул олконун алдында турган маселегш айкын жана терен 
тушунетГ ошондуктан ез мацызы боюнча мамлекеттик органдар елкенун 
буткул аймагын башкарууга кебуреек ыкташып багыт алышат, ал эми 
белгилуу бир жердин кунделук маселесине (мисалы айылдын, кичи 
райондун, кеченун ж.б.) анча маани беришпейт, анын устуне жакшы 
билишпейх..^- -----------
"" МаМдСкетт и к мекемелЬрден айырмаланып, жергиликтуу органдар кун 

сайын ез аймактарынын проблемалары менен алектенишет жана аларды 
кантип тез жана сапатгуу чечиш керек здсендшш жакшы билишет. анткени 
алар мамлекеттик бийликке Караганда ал жердин проблемасын терен 
билишет. Анын устуне аймактын маселелерин чечууде демократиялык 
елкелерде муниципалдык органдарда калктын езу кыйла жардам керсетет, 
анткени ез алдынча башкарууну енуктурууге ошол жердин жашоочусунун, 
жаранынын езу таламдаш, алар тийиштуу укукка гана ээ болбостон, эн 
башкысы каалоосу бар -  жериндеги маселени чечууге катышууга дилгир.

Албетте, белгиленген максагка илгерилеш учун -  башкарууга катышуу 
учун кептеген жалпы мамлекеттик процесстер женунде даана тушунуктун 
болушу зарыл, мунун ичинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу реформасы 
да бар. Ушундан улам кандайдыр бир ишмердикти алып барыш учун, 
елкену, аймакты башкара билуу учун тийиштуу билимге ээ болуу керек. 
Мына ушундай илим качан жана эмне учун керек дегенде, алар ар бирибиз 
учун жана жалпыбыз жана коомубуз учун практикалык мааниге жана 
баалулукка ээ.

Анткени биз бардыгыбыз -  жашоочуларбыз. Ошондуктан биз жашаган 
чейре кебунче аймактык бийлик тарабынан калыптанат, демек езувдун 
калктуу конушундун (шаардын, шаарчанын, айылдын) жашоо турмушун 
уюштура билуунун мыйзам ченемдуулуктерун билуу керек.

Биз бардыгыбыз -  Кыргызстандын жарандарыбыз. Жаш курагыбыз 
жеткенден тартып, биз бийлик органын шайлоого, анын ичинде жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарына ез екулдерубузду шайлоого укуктуубуз. 
Демек, бийлик органдарынын, атап айтканда жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын башкаруу жана иш жургузуу езгечелуктерун, 
алардын тузулушун жана мумкундук чектерин тушуне билуу зарыл.

Колунуздардагы китеп:
-  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун башкы негизги багыттарына 

окурмандын кенулун бурат;

7



-  елкенун учурдагы окуяларына жана мыйзамдарына, ошондой эле эл 
аралык практикага негизделген теориялык жана прикладдык топтолгон 
тажрыйбаны камтыйт;

-  материалды женекей баяндоо турунде гана ачып бербестен, маалымат 
таламдаш адамдардын билимдерин кыйла толук жана жеткиликтуу турде 
кенейтуу максатында практикалык суроолор-жоонтор турунде да берилет;

-  муниципалдык кызматчыларга жана башка адамдарга тийиштуу 
аттестациялардан жана сынактардан етууге натыйжалуу даярдануу 
мумкунчулугун берет.

Буга кошумчалап айта турган болсок, финансылык-бюджеттик 
борборлошуудан арылтуу менен байланышкан белгиленип керсетулген 
реформалардын айдыцында бул окуу куралы бюджеттик системанын 
кызматкерлеринин да кызыкчылыгын туудурбай койбойт, ал тийиштуу 
жалпы жана адистешкен илим-билимди жогорулатуу учун курал катары 
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан сунушталышы 
мумкун.

Китеп жергиликтуу ез алдынча башкарууну жузеге ашырууга тузден- 
туз катышы бар адамдардын гана эмес, мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу адистери, жарандык сектор, студенттер менен изилдеечулер 
учун да кызыгууну туудурат, ал ошондой эле ез аймагынын маселесине 
кайдыгер карабаган, турмушту жакшы жагына езгертууге кажыбас 
кайраттуу каалоосу бар адамдардын бардыгына керектуу.
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1-ГЛАВА.
Ж Е Р Г И Л И К Т У У  0 3  А Л Д Ы Н Ч А  

Б А Ш К А Р У У Н У Н  Т А Р Ы Х Ы Й —С А Я С И Й  Н Е Г И ЗД Е Р И

Коомдук турмуштун езунче керунушу жана жарандык коомдун 
элемента катары жергиликтуу' ез алдынча башкаруу енугуусунун дуйнелук 
тарыхы эзелки байыркыга тамырлап кетет. Жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун алгачкы енумдерун кезиктируупуболо -тургвногигил же бул 
улутка, расага таандык экендигине карабастаАурук уруучулук тузулуште 
ез алдынча башкаруучулукта ортоктош жаиюонуТгжанаТурмуш тиричилик 
аракеттеринде кеп окшоштуктутт белгилери байкалган тарыхтан мурунку 
замандан эле жолуктурууга болот.

Адамзат коомчулугунун енугушу тийиштуу аймакта тыгыз биримдикте 
жашаган адамдардын белгилуу бир тобунун, жамаатынын, коомдоштугунун 
социалдык, экономикалык жана чарбалык турмуштун жергиликтуу 
маселелерин ез алдынча башкаруу жана чечуу зарылчылыгына 
талаптануусун иштеп чыккан. Ошондуктан урук-уруучулук байланыштар 
теренге синип кеткендигине карабастан, мындай талаптануу кылымдардан 
бери келе жаткан каада-салт катары гана эмес. ошондой эле адамзаггын 
турмуш-тиричилик аракеттеринин обьективдуу мыйзам ченеми катары 
да сакталып калды. Анын устуне байыркы уруучулук мамиле кайсыл 
мамлекеттин болбосун уюткусу жана келип чыгышынын башагы менен 
тузулушу болгон.

( Мамлекеу жаралганга чейин эле жамаат катары _ пайда болгон 
жергиликтуу езаттпынчя башкаруу байыркы д у й ^ , орто кылым жана 
жаны заман этаптарын басып етту. Оигондуктан'"жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу” жана “муниципалдык башкаруу” терминдери езунун башатын 
тээ Байыркы Римден баштап алат, анда автономияга ээ болгон жана ез 
алдынча башкаруу укугун пайдаланган шаарлар муниципалитеттер деп 
аталган.

Кыргыз мамлекеттуулугунун тузулушунун жана енугушунун кеп 
кьшымдык тажрыйбасы ез алдынчалыкта башкаруу принциптери 
кыргыздарга да таандык болуп келгендигин тастыктайт, анын устуне ар 
турдуу турмуш шарт менен шартталган ез алдынча уюштуруунун жана ез 
алдынча башкаруунун езгече формасы менен айырмаланып турат.

Улуттук ез алдынча башкаруунун бар болгону женунде эн эле таасын 
элестер ,сМ ана^‘ элдик эпосунда камтылган. Алсак, эпосто баяндалгандаи 
кыргыздын жол башчыларьц, менен кол башчылары коомдук турмуштун 
бардык маанилуу окуяларында жана чечим кабыл алаарда, айрыкча жоого 
аттанаар алдында езунун. эл журту менен кенешкен, бул максат учун 
аксакалдардын, атактуу баатырлар менен чоролордун кенешин чакырган, а



кээдебутундейэл жургтукатыштырган. Кыргыздардын мамлекспуулугунун 
тарыхын уйренууде негизги булактардын бири болуп саналган ушул улуу 
эпос оозеки эл чыгармачылыгынын эстелиги Кыргызстандын коомдук ез 
алдынча башкаруусун ишке ашыруунун формалары менен ыкмаларынын 
ачык айкын улгулерун берет. Алсак, ез алдынча башкаруунун башкы 
принциби болгон ^шайлоочулук^)эпосто езчкол башчыларын шайлоодо 
кыргыздартарабынан дайыма колдонулуп келген ыкма катары суреттелет.

Ушуга байланыштуу коомдук эпикалык булактарга таянып: 
кыргыздардын турмуш тиричилик аракетинде ез алдынча башкаруу идеясы 
егейленгон жат керунуш болбогонун бир жактуу мааниде ырастоого, бирок 
ошол эле учурда анын ез езгечелуктору менен бетенчелуктеру болгон деп 
айтууга тийишпиз.
УРУУЧУЛУК Ата мекендик ез алдынча башкаруу езунун башатын 

ф т У З У Л У Ш  уруучулук тузулуштун мезгилинен тартып эле алганын 
тарых ырастайт, анда уруучулук коом маани манызы жана 

формасы боюнча калктын езу калыптандырган ез алдынча башкарылуучу 
бирдик болгон. Элдик жана башка адабий булактарга ылайык уруучулук 
коом уюштурулушу, структурасы, формасы жана мазмуну боюнча ез 
алдынча башкаруунун баштапкы уюмун элестеткен бийликти жузеге 
ашыруунун формасы катары чыр^Г'М ындай уй буленун башчылары
-  аксакалдар уй буледе башкаруунун субъекттери болуп саналган, андан 
тышкары алар кенеш тузушуп, уй буленун жана уруунун кызыкчылыгын 
керсетушкен. Валким ушул акыр аягында журуп отуруп, кыргыздардын 
коомдук ез алдынча башкаруусунун “алтын казыгына” айланган аксакалдар 
кедешинин келип чыгышына себепчи болшндур.

Коомдук турмуштун эн маанилуу маселелери, коомдук кенеш аталган
-  Эл алдына чыгарылган, анда жалпы элдик талкуулоонун журушунде 
теменкудей маселелер каралган:

-  бийлерди шайлоо;
-  уруучулук союзга кируу же андан чыгуу;
-  согуш жана тынчтык, армияны топтоо жана жабдуу маселеси;
-  аскер башчысын дайындоо;
-  жер жана жайыт белуштуруу;
-  чарбалык маанидеги башка маселелер.
Булардан тышкары жамаат биргелешип чарбаны уюштуруу жана 

жургузуу, аны коргоо учун турмуштук зарылчылык болгон езунче бир 
саясий согуштук административдик бирдик болуп саналган.

Кенирирээк кара: Абрамзон С.М . "Кыргыз эл маданиятынын очерктери” /  Ф рунзе, 
1946.; Атгокуров С “Кыргыздардын этнографиясы” /  Бишкек. 1997.; Аристов Н А. 
Усундар жана кыргыздар: калк тарыхынын жана болмуш унун очерктери. /  Бишкек
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Социалдык, экономикалык жана чарбалык турмуштун маселелерин 
башкарууну жана чечууну уюшту'рууда уруучулук жамаагтын андалган 
зарылчылыгы уруу ичиндеги мамилелерди натыйжалуу жана туура женге 
салууга жендемдуу жалпы эрежени иштеп чыгуу талабын туудурган. Ошону 
менен андай эреже жамааттын, уруунун жалпы эле эл журттун турмушунун 
бардык тарабына тиешелуу болгон табигый жаратылыш зарылчылыгына 
жана тарыхыйдгалх санааларга негизделген алгачкы каада-салт нормалары 
болуп калган. Профессор Г.А. Мукамбаеванын2 адилеттуу белгилегениндей, 
мындай каада-салт тарыхый узак мезгилдин ичинде келип чыккан. мына 
ошондуктан муундан-муунга етуп, бир нече жолу турмушта кайтатанып 
колдонула берип, адамдар учун енеквтке айланып, норма, демейки укук 
болуп калган.

Адатты сактоо болгон башкаруу аппараты жана аксакалдар пикиринин 
кучумененколдоогоалынган.анынустунеадаттыбузгандаргамажбурлоонун 
тийиштуу чаралары колдонулган. Уруулар менен жамааттардын башкаруу 
жана мажбурлоо аппараты болуп алардын башчылары жана аксакалдар 
кенеши, этап айтканда бийлер, манаптар, даткалар, бектер жана башкалар 
болгод. Алар тийиштуу баштапкы уюмду башкарышкан, административдик, 
саясий, чарбалык жана сот функцияларын аткарыщкан. Аларга караштуу 
кенсшчилер.ошондой эле “Кщжясйгит” деген чоролор болгон. Булар уруу 
башчысынын жана аксакалдар кенешинин ар турдуу административдик
корсотмелерушшсарыщкан. • -

Булактар ырастап тургандай, жамаат XVI кылымдын экинчи жарымынан 
баштап чон езгерушко дуушарланган. Субъективдуу жана объекгивдуу 
кырдаалдардын таасири астында уруулук жамаапдщ. -  айылдык жамаатка, 
боз уйдед -  сокмо дубал уйге. айыЛДЗрдан -ТсьпЬтактарга етуу менен 
байланышкан социалдык-саясий процесстер болуп еткон. Кыргыз коомунда 
шарият таркала баштайт. Буга чейин журуш-туруштун негизги нормалары 
адат болуп келген.3 Бул экономикалык жана коомдук мамилелер, коншу 
жашаган элдердин таасири менен шартталган.

2 Кененирээк кара.: Мукамбаева Г.А. “Манас жана укук”. / Бишкек 2003 -  223-226 
б.
3 Эскертуу: Шарият которгондо “Артынан журуунун жолу” дегенди билдирет жана 
мусулман укугун тузет. Ушул укуктун негизи болуп Куран, Сунна, иджма (мусулман 
коомунун бирдиктуу макулдашуусу) жана кияс (салыштырып пикирлешуу) кызмат 
кылат. Адат жамаат ылайыкташып жашаган болмуштун юридикалык нормаларынын, 
эрежелердин, адаттардын системасы катары тушунулет, ошондуктан аны кээде 
кадимки укук деп да аташат. Шарият кебунче Кыргызстандын туштугунун 
отурукташкан калкынын арасыгаа, адат елкенун тундугунде басымдуулук кылган 
(кенирирээк кара,:Давид Рене. Жоффре-Спинози К., Основные правовые системы 
современности. /М., 1999; Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: 
Учебник для вузов. / М., 2003.).
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Жыйынтыгында кыргыз эли учун салттуу болуп келген кечмен 
жамаат жарым-жартылай отурукташкан жамаатка айланган. Мындай 
эволюииялык продесске жайыттардын жана мал санынын кыскарышы, 
ошондой эле кечмен калктын отурукташа баштаганы обелю тузген, бул 
азыркыТЙфгызстандын аймагындагы ендуруштук мамилелердин андан 
ары енугушу учун он таасирин тийгизген. Бардык ушул процесстер, 
башкаруунун мураска калтырылган бнекычтуу формаларын кошуп алганда 

алдынча башкаруучулуктаг Цжамааттык мамилелердин бара-бара жоюла 
башташына себепкер болгон. ' '
СОГУШ ТУК-ЭЛДИК Кийинчерээк I  ХУШ-ХЖ кылымдарда 
БАШКАРУУ башкаруу системасы’ согуштук-элдик принципте

тузуле баштаган, анын манызы саясий мунезге 
ээ болбогон иштер боюнча жергиликтуу калкты башкаруу калк шайлаган 
адамдарга жергиликтуу тартипти сактоо менен еткерулуп турган, мында 
негизги куч согуштук администрацияда сакталып калган.

Ушул мезгилде кыргыз коомчулугунда али да болсо жамааттык ез 
алдынча башкаруу элемента сакталып калгандыгына карабастан, ар 
турдуу согуштук аракепердин натыйжасында башталган аймактарды 
ирилештируунун объективдуу процесстери калыптанган уруучулук 
тузулушту, каада-салтты бытыратып, башкаруунун башкача борборлошкон 
формаларынын пайда болушуна ебелге тузген.

Ушул байкалган енут Кыргызстандын Россиянын курамына кириши 
менен кучей баштаган, бул ез кезегинде кыргыз элинин арасында сакталып 
келе жаткан ар турдуу этникалык уруучулук топтордун начарлашына, 
белунушуне, ал эми жер ээлее менен жерди пайдаланууну еркундетууге, 
коомдук социалдык турмушту женге салуунун жаны ыкмаларынын пайда 
болушуна алып келди. Атап айтканда, тарыхый маалыматтарга ылайык, 
Россия империясынын курамына 1864-жылы Тундук Кыргызстандын 
киришинин процесси аяктагандан кийин жана 1876-жылы Туштук 
Кыргызстандын кошулушу менен Кыргызстандын жалпы аймагы 
кыргыздар учун салтка айланган уруучулук-этникалык топтор боюнча 
белунууну тааныбаган аймактык-административдик-^елгилер боюнча 
белунген. Убакыт еткен сайын кошулган аймактардб Россия империясынын 
мыйзамдары КИргизипмтт угтпг.цупя ЙЯ|ЧТЯГЯН

Уруу бийлигинин салттуу институттары (манаптар, бийлер, даткалар, 
бектер, болуштар жана башкалар) бара-бара ез аймагында башкаруу 
жургузуунуи анык кучун колдорунан кетире баштады. Анткени башкаруу 
системасы катары тийиштуу езгерушке дуушарланды, анын негизинде 
аиылдык ыстарчын кызматы, болуш жана оез башкармалыктарды уюштуруу 
киргизилген.
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Жургузулген административдик езгеруулер менен жаны уюштуруу 
структурасы белгилуу бир елчемде калыптанып калган социалдык жана 
башкаруу салтын зеке алгандыгын белгилей кетуу адилеттуу болоор. 
Алсак, кечмен калк учун башкаруунун эки тепкичтуу формасы; оез- 
болуштук башкаруу киргизилген. ©з кезегинде болуштук айылдык 
жамаатка белунген, тийиштуу турде болуштук администрация жана айыл 
ыстарчыны тарабынан башкарылган. Ал эми отурукташкан калк учун 
болсо бир децгээлдуу башкаруу киргизилген, анда калк колунда бийликти 
топтоштурган аксакалчылык боюнча уюшкан.

Мына ошентип, теменку башкаруучу аппараттын -  “шайлануучу элдик 
администрациянын” негизин жергиликтуу калк формалдуу шайлаган 
болуштук баиIкаруучул ар, айылдык ыстарчындар жана аксакалдар тузген. 
Алар жергиликтуу башкаруунун теменку баскычы болуп тупку калктын 
жарандыгы бийлиги деп эсептелген жана айылдык ыстарчындын тузден- туз 
катышуусунда айылдык жыйында атайын тандалып алынган шайлоочулар 
тарабынан уч жылдык меенетке шайланышкан.

Ошого карабастан бардык бийлик менен аткаруу структурасы Россиянин 
администрациясына баш ийдирилген, алсак край, облает, оез жана болуштук 
эреже катары аскерлер жана чиновниктер тарабынан башкарылган. 
Башында падыша дайындаган жана административдик-аскердик башкару, 
ошондой эле сот бийлигин жургузуу боТонча кецири укукка ээ болгон 
Генерал -  губернатор т^рган. Ачыгын айтканда генерал-губернатор бардык 
чараны кабыл ала бил ген, ал тийиштуу крайдын тузулушу учун пайдалуу 
жана токтоосуз аткаруу зарыл деп табылган.

0 з кезегинде облает аймактын бардык ищрн жургузген аскер- 
губернатор тарабынан башкарылган. Оез начальники тийиштуу жеринде 
аскердик, адшшйстратйвдтПГ'жана полициялык функцияны жургузген, 
ошондой эле айылдык жыйындарга жана болуштук съездерге кез 
салган. Административдик бийлик ез чиновниктери -  ыстарчындар 
аркылуу жыйынга таасир тийгизип турган, алар айылдык съезддердин 
(жыйындардын) аткаруучу органдары болуп эсептелген жана салыктардын 
туура жыйналышы жана полициялык маселелердин чечилиши учун 
контролду алып барышкан.4 Жогоруда белгиленгендей ыстарчындар 3 
жылдык меенетке шайланышкан жана оездун начальниги тарабынан 
бекитилген. Жы й ыщъ1гы нда кыргыз крайлык башкаруунун буткул 
системасы “аЫердик - ^ лдик” башкаруу деп аталып, айкын максатты 
-  бийликти борббрлоштурууну кездеген. Ушул система~Кыргызстанда 
жергиликтуу’бийЛИм и ишксГ ашыруунун жацы этабынын башталышына

4 Кара.: Нурбеков К. Кыргыз ССРинин мамлекет жана укук тарыхы. Чыг: 1. /Фрунзе, 
1965.-С. 61-70.
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егиз саЛган 1917-жылдын октябрь революциясына чейин олуттуу 
o3repYYre учураган жок.

Мындан кийин, Кыргызстанда жергиликтуу бииликти уюштуруунун 
езгечелугу социалисттик революциядан кийин жоюла баштаган, анткени 
ошол ууурдан тартып, тузулген совет мамлекетинин буткул мейкиндигинде 

башталган.
И  '1 1ДСТПИГ Советтик Россиянин аймагында болуп еткен земстволук 
яЛТгГИЛ башталышка негизделген жергиликгуу ез алдынча 

башкаруунун мурдагы системасын бара-бара жоюу боюнча 
процесстер жана В.И. Лениндин кез караштарына негизделген советтердеги 
екулчулук принциптеринде жацы ез алдынча башкаруу органдарынын 
пайда болушу Кыргызстанда да орун алды.

В.И. Лениндин “Буткул бийлик Советтерге” деген атактуу урааны 
символикалуу гана болбостон, башынан тартып эле бардык мамлекеттик 
процесстерди Советтерди енуктуруу менен байланыштырууга умтулушту 
баса белгилеп керсеткен. Буржуазиялык мамлекеттик машинаны талкалоо 
зарылчылыгы женунде идеяга келип, В.И. Ленин мамлекеттик башкаруу 
структурасында^Севеттердин ролун жана ордун ачып берген. Алсак 
совет мамлекетин башкаруу структурасынын тузулуш этабында Ленин 

пекеттик бийликке кез каранды болбогон автономдуу изшушуткатары 
зиктуу ез алдынча башкаруунун каршысы болгон. (2 >  ■ .

Бул практика менен да ырасталат -  Советтердин бийлигинин тузулушу 
кебунче жергиликгуу ез алдынча башкарууну жоюунун эсебинен болуп 
еткен. 1918-жылдынянварындагыСоветтердин Ш съездиндеырасталгандай, 
“Ыйык нерсенин алдында турган сыяктуу азыркы жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын алдында пролетариат ийменип токтоп кала 
албайт”. Советтер коомдун турмуш -тиричилик аракеттеринин ар турдуу 
чвйресудде-мамлекеттик бийликтин жана ез алдынча башкаруунун езунче 
бирУунификацияланган') формасы катары келип чыкты.

АлгачЕьПГоветтердин ишмердиги негизинен эки багыт боюнча журду: 
башкаруунун жаны аппаратын тузуу боюнча уюштуруу иштери жана 
жергиликтуу чарбаны жолго коюу Жергиликтуу Советтер мамлекеттик 
бийлик органдарына баскычтуу принципте баш ийдирууге негизделген 
демократиялык централизмдин алкагында жогору турган бийликтин 
декретчери менен токтомдорун турмушка ашырышкан.

Ошону менен бирге эле элдик бийликтин элемента катары ез алдынча 
башкаруу идеясы формалдуу турде социалисттик мамлекеттик тузулуштун 
негизине салынган жана мамлекеттик бийликтин бардык децгээлдеринде 
Эл депутаттар советтерин жана алардын аткаруучу органдарын тузууден 
туюнтулгаи. Бирок, мамлекетте анык башкаруу совет бийлигинин таанылган 
0Ргандары аркылуу эмес, буткул мамлекетгин езегун тузген партиялык
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структура аркылуу ишке ашырылган. Ошондуктан екулчуяуктуу органдар- 
Совстгиколкенун мам л скетгик бийлик орган дары катары элдепутатгарыньщ 
советтери бирдиктуу партиялык—мамлекеттик ту'зулуштун белугу болгон. 
Бул система елкену башкаруунун борборлошкон механизминин логикалык 
натыйжасы болуп калган.

Жыйынтыгында, Советтик коомдо ез алдынча башкаруунун формалдуу 
белгилери болгону менен, иш жузунде мындай институпун дегеле болуу 
мумкунчулугу реалдуу турде таанылган. Алсак, керунукгуу Советтик 
мамлекеттик ишмер А. И. Лукьяновдун пикири боюнча: “ 1977-жылдагы 
СССРдин Конституциясы жана колдонуудагы союздук жана автономиялуу 
республикалардын Конституциялары жергиликтуу ез алдынча башкарууга 
жергиликтуу советтердин функцияларын кошууга жол бербейт. Бул позиция 
мамлекеттик бийлик органдары катары барыдан мурда жергиликтуу 
Советтердин ролун кыйшаюусуз жогорулатуу дегенди билдирет. Мына 
ушундай шартта али да болсо юридикалык адабиятта кездешип келе 
жаткандай жергиликтуу Советтердин ишмердигин жергиликгуу' ез алдынча 
башкаруу катары чечмелеп берууге аракетгин негизи жок”.

Демек мурдагы СССРдин елкелерунде, анын ичинде Кыргызстанда 
анык жергиликтуу ез алдынча башкаруу болушу да мумкун змее эле. Совет 
коомун демократиялаштырууга багыт алган “Кайра куруу” процесстери 
менен гана жергиликтуу ез алдынча башкаруу системасынын тузулуш жана 
енугуш маселеси жана аларга мамиле жасоо жацы децгээлге кетерулуп 
чыккан.

1990 жылдын мартында СССР эл депутаттарынын кезексиз съездинде 
елкену жацылоо процессинин башкы багыты._болуп эл депутаттар 
советтеринин ролун жогорулатуу эсептелген, 4 элдин ез алдынча 
башкаруусунун пайдубалы катары, элдин толук бийлигин жана эгемендуу 
эркин ишке ашыруучу орган катары эл депутаттар советтеринин ролун 
жогорулатуу елкену жацылоо процессинде башкы багыт болуп саналат деп 
белгиленген.

Ушул идеяны ишке ашыруунун кучунен улам 1990-жылдын апрелинде 
“СССРде жергиликтуу ез алдынча башкаруунун жана жергиликгуу чарба 
жургузуунун жалпы башталыштары тууралуу” СССРдин мыйзамы кабыл 
алынган. Советтик мезгилдеги мыйзам чыгармачылыгынын салтына 
ылайык, союздук нормалар автоматтуу турде республикалык мыйзамдарга 
кечурулуп келген.

Ошондуктан ушуга окшош “Кыргызстан республикасында жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу женунде” мыйзам республикада кабыл алынып, 
союздук мыйзамдын эле кеАурмесу болуп, эл депутаттарынын аймактык 
советтерине ез алдынчалыктын принциптеринде жергиликтуу маанидеги 
маселелерди чечуу укугу берилген. Анын устуне мыйзамда ез алдынча
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аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдары, ошондой эле 
демократиянын тузден-туз формалары -  жергиликтуу референдумдар, 
жарандардын чогулуштары жана жыйындары аныкталган.

улутгук жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруунун жаны тарыхый 
эсебибашталган.'

0 з алдынча башкаруучулуктун башаттарына кайрылып келуу 
республиканын буткул саясий жана социалдык коомдук турмушун 
жаныдан жараткан революциялык кайта езгертуулердун шартында болуп 
етгу. Анын устуне: тузулуп калган чарбалык байланыштардын ыдырашы, 
экономиканын еспей токтошу, романтикалык кенул кетеруунун толкунунда 
улуттук езун-езу авдоо сезиминин жана езун-езу аныктоонун есушу, 
ошондой эле буткул Советтик тузулуштен кийинки мейкиндикте адамдын 
демилгесин енуктуруу факторлорунун бири катары жеке менчиктин 
жоктугу сыяктуу кайта жангыс процесстер абалды ого бетер терендеткен. 
Коомдук реформалардын натыйжалуулугуна демократиялык салттын 
солгундугу да, узак жылдар бою екум суруп келген башкаруунун буйрукчул 
административдик системасы да, азыркы замандагы Кыргызстанда али 
да болсо орун алып келе жаткан еткендун саркындылары да ез таасирин 
тийгизгендигинде шек шок. '

Ал тугул коомдогу бардык кардинал^уу езгеруштер, узак жылдар 
бою жана кылымдарда сын сыпатынан кеткен жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу идеясынын киргизилиши жана бири-бирине кез каранды 
баскычтуу тузулген аскердик- элдик башкаруу, ошондой эле Советтик 
партиялык камкорчулук коомдук абалды, анык болгон мумкунчулукту, 
жендемдуулук менен демилгелуулукту, барыдан мурда калктын езунун 
жендему менен демилгесин тийиштуу зеке алып, талдабастан жургузулуп 
келген. Мунун кубесу катары мамлекеттик институттардын башкаруу 
системасынын реформасын бат эле эки этапта буткере коюу жана ез 
алдынча башкаруучулук принциптерди шыр эле киргизе коюу каалоосу 
ырастап турат.

Кыргыз... Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
Реформасы женунде” 1994-жылдын 18-августундагы Кыргыз 

спубликасынын Президентинин Жарлыгына ылайык биринчи этап-езуне 
Жергиликтуу жамааттардын, айылдардын, шаарчалардын жйна шаарлардын 
Децгээлиндё' калктын туруктуу жашаган жана кунделук турмуш еткерген

ЭГЕМЕНДУУ
КЫРГЫЗСТАН

Советтер Союзунун ыдырашынан жана 1991 — 
жылдын 3 1-августунда Кыргыз Республикасынын 
эгемендиктш алышынан баштаг4 азыркы замандагы

17



жери боюнча реформаны камтыган. Анткени райондордун, областтардыц 
жана Бишкек шаарынын денгээлинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
жергиликтуу жамааттардын бирикмесинин негизинде жана андан келип 
чыга тургандыгынын негизинде ишке ашырылгандыктан, аны кайра 
уюштуруу маселеси базалык дечгээлде жергиликтуу оз алдынча башкарууну 
тузгенден кийин гана чечилиши мумкун болчу. Бул реформанын экинчи 
этабы болжол менен жарым жылга чейин созулууга тийиш”.

Адамзаттын кеп кылымдардан берки ез алдынча башкаруучулук салты 
бар, ал жуз жылдап Европанын, Американын жана Азиянын демократиялык 
елкелерунде тузулуп жана колдоого алынып келсе, мурдагы Советтер 
Союзунун кец мейкининде, анын ичинде Кыргызстанды да кошкондо 
колдон чыгарылган ошол салтты практика далилдеп тургандай, биз заматта 
кайра кайтарып келууге далалаттандык. Ага карабастан жергиликтуу 
башкаруунун системасын уюштуруучулук жактан реформалоонун 15 
жылдык мезгилинин натыйжасында республиканын бардык баштапкы 
аймактары (айыл, шаарча жана шаар) ез ишмердигин жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу принциптеринде жургузушуне укуктуу жана милдеттуу 
болушу ишке ашырылган факты болуп калгандыгында кумен жок.

Азыркы мезгилде ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу, аткаруучу- 
тескеечу жана коомдук аймактык органдарынан турган жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарынын туруктуу системасы тузулду деп айтууга 
акылуубуз. Анын ичинде эл бийлигинин системасындагы ажырагыс белук 
болуп саналган калктын эрк-ыктыярын билдируунун тике формасы -  
жергиликтуу турмуштун кеп сандаган маселелери жарандардын тузден-туз 
катышуусунун натыйжасында чечиле турган куруятайлар, жыйындар жана 
чогулуштар турмушубузга терен кирип жана биротоло орун алып калды.

Ошентсе да, бардык ушул жетишилген уюштуруучулук езгеруштерге 
карабастан, ушул кезге чейин бийликтин жергиликтуу элдик органдарынын 
калктан кандайдыр бир алыста обочолонуп турушу бар экендигин 
белгилебей коюуга болбойт, ошондой эле керсетулген кызматы жана 
ез ишинин натыйжасы учун тийиштуу жамаат алдында езунун чыныгы 
жоопкерчилигин сезуусу да кээде билине бербейт. Балким жогортон 
киргизилген жергиликтуу ез алдынча башкаруунун енумдеру али да болсо 
толук елчемунде кучуне кире албай, коомчулуктун кенири колдоосуна, 
тушунуусуне жана дем-куч кошуп андан ары алып кетуусуне ээ боло албай 
жатканынан улам ушундай абал келип чыккандыр.
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2-ГЛ А В А.
ж е р г и л и к т у у  0 3  А Л Д Ы Н Ч А  б а ш к а р у у н у н  

У Ю Ш Т У Р У У -У К У К Т У К  Н Е Г И ЗД Е Р И

Ар турдуу коомдук мамилелерди женге салуунун инструмента катары, 
к социалдык коомдун негизги жактарынын бири болуп саналат. Коомдук 

кошо жашоонун тарыхы алгачкы коомдук тузулуштун мезгилинен баштап 
азыркы замандагы мезгилге чейинки адамзаттын жашоосу белгилуу бир 
эрежелер жана нормалар боюнча келе жаткандыгын кубелеп турат. Бул 
социалдык организмдин ажырагыс белгиси, ал эволюция жолу менен 
езгече бир чаралардын системасын иштеп чыккан, анын ажыты жана 
манызы -  жалпы онугуунун максатында ар бир жеке пенденин таламдары 
менен керектеелерун айкалыштырууда турат.

Азыркы замандагы дуйнедо мамлекеттин буткул турмуш жашоосун 
женге салуучу нормативдик укуктук актылар мына ушундай жалпы 
эрежелерден болуп эсептелет. Дегинкисин айтканда, нормативдик укуктук 
актылар асыресе жергиликтуу ез алдынча башкаруу системасында эц 
маанилуу механизмдер катары чыгат, алардын жардамы менен белгилуу 
бир укук мамилелери белгиленет, езгертулет, жоюлат. Бул ецдуу актылар 
чынында эле тийиштуу милдеттерди, максаттарды жана иш аткарууларды 
жузеге ашыруунун жана жетишуунун алда канча кенири таркалган 
юридикалык формаларынын бири катары эсептелууге, ошондой эле кандай 
башкаруу ишмердиги болбосун, жузеге ашыруунун маанилуу ыкмасы 
катары эсептелууге толук акылуу. Мындан жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу да четтеп кетпейт, анткени ал азыркы кездин мамлекеттуулугунун 
ажырагыс атрибуту болуу менен, нормативдик укуктук актыларда 
туюнтулган нормалар менен дагы женге салынып турат

Ошентсе да, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук 
негиздери тийиштуу башкаруунун аймактык органдарын уюштуруу 
тартибин, иш турлерун жана принциптерин женге салып, бекемдеп турууга 
багытталган укуктук актылардын ез ара байланыштуу системасы катары 
чыгат

Ж Е Р Г И Л И К Т У У  0 3  А Л Д Ы Н Ч А  Б А Ш К А Р У У Н У Н  
У Ю Ш Т У Р У У  Н Е Г И ЗД Е Р И

Жергиликтуу калк ез алдынча башкарууга ез укугун екулчулуктуу 
ана взунче тике формада ишке ашырат, анда екулчулуктуу ыкма калк 

тарабынан ез укуктарын эркин жана тике шайлоолордун жолу менен 
вздеру калыптандырган органдарга жана кызмат адамдарына укуктарын 

Р\^ну суйуштайт. Ал эми Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез
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алдынча башкаруусуна жамааттардын катышуусунун тузден-туз уюштуруу 
формалары жарандардын курултайлары, чогулуштары. жыйындары жана 
башка демократия куралдары болуп саналат.

Ошентсе да, формалардын турдуулугуне карабастан кебунче ез алдынча 
башкаруу принциптери белгилуу бир уюштуруу жактан структуралашкан 
элдик бийлик мекемелери аркылуу, елкенун мыйзамдары белгилеген 
тартипте калк тарабынан тузулген жана ошого ылайык алдыга коюлган 
аймактык милдеттерге жана максаттарга жетишуу учун жооп берген 
мекемелер аркылуу ишке ашырылат.

Мындай структуралар республиканын административдик—аймактык 
тузулушун эске алуу менен тузулген жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын екулчулуктуу (жергиликтуу кенештер) жана аткаруучу- 
тескеечу (айыл екметтеру) шаардык башкармалыктар (мэри5$) органдар 
жана аларды1ГшайЛЯНуучу кызштадамдары болуп саналат- '

Кыргыз Республикасынын айыл кыштактарында жана шаарчатарында 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу жана аткаруучу— 
тескеечу органдары -  айылдык, шаарчалык кенештер жана айыл екметтеру 
иштейт, аларды тике, жалпы шайлоолор жолу менен жергиликтуу калк 
тарабынан шайлануучу жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчылары 
жетектейт. 0 з  кезегинде, “Жергиликтуу мамлекеттик администраииялардын 
жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын 
ролун жана жоопкерчилигин кучетуу тууралуу” 1996-жылдын 20- 
мартындагы КР Президентинин Жарлыгынын негизинде жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун аткаруу бийлигинин институту катары айыл 
екметтеру (сельские управы) 1996-жылдан-тбаштап киргизилгенин 
белгилей кетуу керек. Алардын тузулушу тийиштуу аймактарда орун 
алган кеп бийликтин жана жоопкерсиздиктин элементтерин жоюу учун 
турмуштук зарылчылык болгон. Мында айыл екметтерун тузуу аймактык- 
коомдук ез алдынча башкаруу органдары катары иштеген, аларды тузген 
езунун жалпы чогулушуна отчёт берууге милдеттуу айылдык комитеттерди 
жоюунун базасында болуп етту.

Республиканын шаарларында жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
институтун ишке киргизуу таптакыр башкача болду. Атап айтканда 1998— 
жылдан 2001-жылга чейин (ал эми Бишкек шаарында 1995-жылдан баштап) 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органдарын тузуу ошол 
кезде иштеп жаткан шаардык мамлекеттик администрацияларды жоюунун 
базасында болуп етту. Анын устуне шаардын административдик-аймактык 
статусу жергиликтуу ез sалдынча башкаруунун аткаруучу органдарын 
тузуу системасына жана алар тарабынан шаардык маанидеги иштерди 
оперативдуу башкаруу боюнча ишмердигин жузеге ашырууга тузден-туз 
таасир тийгизди. ■
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ак райондук маанидеги статусу бар шаарларда ез алдынча 
^ CawHyH аткаруучу органдары -  шаардык башкармалыктар -  шаардык 

баШкарУУ з д д ц н д а  тузулду, алар бир эле мезгилде эркин, жалпы жана 
КеНе1щайлоолордун натыйжасында айыл, шаарчадай эле шайланган шаар 
башчыларына жетскчилик жургузду.
° республикалык (Бишкек жана Ош шаарларында) жана областтык 

Л с т а гы  шаарларда жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу 
^ л и г и н  шаардын аймагында шаардык кенештер менен бир катарда 
6 п жаткан мэриялар жузеге ашыра башташты. 0 з кезегинде 

муниципалдык органдарды тийиштуу турде шаардык кенештин 
сессиясында депутаттар тарабынан альтернативдуу негизде ез кызматына 

айланган кецештин терагасы жана мэр ез алдынча жетекчилик кылышат. 
Ушуга байланыштуу Кыргызстанда ез алдынча башкаруу ну 

уюштуруунун колдонулган практикасына таянып, шарттуу турде аймактык 
жана~башкаруучулук принципке негизделген жер-жерлердеги башкаруунун 
3 схемасын белуп керсетууге болот:

1 ^Уйылдык формасы -  айьшдарда, шаарчаларда жана райондук 
статустагы шаарларда иштейт, ал аймак башчысы 4 жылдык меенетке 
эркин, тике шайлоолордун жолу менен жалпы негизде шайлана тургандыгы 
менен айырмаланат. Алар жер-жерлердеги бийликтин екулчулуктуу жана 
аткаруучу органдарын башкарат. Бирок, сопку мезгилдердеги 2006-жылдын 
6-февралындага жергиликтуу ез алдынча башкаруу женундегу мыйзамдык 
езгеруу айылдын жана шаарчанын жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
башчысынын бир эле мезгилде айылдык жана шаарчалык кенештин 
терагалык иш милдетин жана аткаруучу органдын жетекчисинин иш 
милдетин аткарышы женунде норманы алып салды. Мында муниципалдык 
органдардын шайлануучу кызмат адамдары биргелештирип иш милдетти 
аткаруу принциби райондук маанидеги шаарлардын децгээлинде сакталып 
калды.

2. Шаардык формасы -  областтык маанидеги шаарларда жана 
Ош шаарында ишке ашырылат. 0 з алдынча башкаруунун аткаруучу 
органдарынын башчыларын-мэрлерди 4 жылдык меенетке республиканын 
П резидент тарабынан кеминде эки талапкерди альтернативдуу сунуш 
кылуунун негизинде шаардык кецештердин сессияларында кыйыр 
шаилоолор жолу менен шайлоо эц айырмалуу белгиси болуп саналат. 0 з 
алдынча башкаруунун екулчулуктуу жана аткаруучу органдары тийиштуу 
Ч'РДекедешги н терагасы жана мэр тарабынан жетектелет.

-\Дуалисттик формасы (мамлекеттик-муниципалдык)-республиканын 
борборуБишкекшаарындаколдонулат.мындашаардыбашкаруу мамлекеттик 

ашкаруу менен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун симбиоздуу 
аштатышта жузеге ашырылат. Атап айтканда Бишкек шаарынын райондук
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администрациялар башчысы республиканын Президенти тарабынан 
Премьер-министри менен макулдашуу (сунушу) боюнча райондорду., 
жана областтардын мамлекеттик администрация башчьшары сыяктуу э"1е 
дайындалып (бошотулуп) келген.5 0 з кезегинде жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу кенештин терагасы жетектеген шаардык кенешти жана МЭр 
башкарган мэрияны толук элестетет, алар ез убагында (1995-жыл) тузден- 
туз шаардын калкы тарабынан шайланышкан. Бирок 1998-жылдан башдап 
шаардын калкы тарабынан Борбор шаардын мэрии жалпы, туз шайлоолор 
практикасы елкенун Президенти тарабынан кеминде эки талапкерди 
альтернативдуу сунуштооонун негизинде шаардык кенештин сессиясында 
депутаттар тарабынан шаар башчысын кыйыр шайлоо принциби менен 
алмаштырылган.

Ошону менен бирге эле уюштуруучулук башкаруучулук ар турдуулук 
эл аралык практикада жетиштуу турде таркалган керунуш экендитин 
белгилей кетуу керек. Асыресе Улуу Британиянын муниципалдык тузулуш 
тартибинин тажрыйбасы кызыгууну туудурат, ал эн оболу классикалык 
англосаксондук укуктук системанын екулу жана жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун модели болгон елке катары кызыктуу. Алсак 2000-жылдагы 
жергиликтуу башкаруу женунде Улуу Британиянын мыйзамынын 
11-статьясына ылайык аткаруу бийлигин калыптандыруунун бир нече 
варианттары каралган:

-  “Мэр жана кабинет”, аткаруу бийлигин жетектеечу мэрди тике 
шайлоону"мунездеп турат;

-  “Лидер жана кабинет”, аткаруу бийлигинин башчысы кенештин 
курамынан шайланат;

-  “Мэр жана кенештен келген башкаруучу”, эркин шайлоо жолу 
менен шайланган мэр кенеш дайындаган башкаруучу менен бир катарда 
ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Ар бир учурда мэр кецештин терагасынын кызматын ээлеши мумкун, 
ошондой эле аны ээлебей коюшу да мумкун. Бирок мында аткаруу 
органынын ыйгарым укуктарынын туркуму администрация тарабынан 
жетекчилик жургузуу, ошондой эле кецештин чечимдерин жузеге ашыруу 
менен чектелип турат.

Бул кенештер муниципалдык бийликти алып журуучу болуп 
таанылгандыгынын натыйжасы, ал эми калган муниципалдык органдардын 
компетенциясы кецештин ыйгарым укуктарынан келип чыгат.6

5 Эскертуу.: 2006 -жылдын 9-ноябрында Кыргыз Республикасынын
Конституциясынын жаны редакциясынын кабыл алынышына байланыштуу 
кийинчерээк мамлекеттик администрация башчыларын дайындоо (бошотуу) жол- 
жобосу езгертулет.
6 Кара.: Евдокимов В.Б. Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: 
правовые аспекты./ М., Спарк,2001.-е. 54—162.
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К I егинде, жер-жерлсрде тике мамлекеттик башкаруу менен
03 КСЗСу 03 ' алдынча башкарууну айкалыштырууга негизделген 

^дргилит континенталДык моделинин баштоочусу Францияда
бвЯВСаРУУ башкача мамиле жасалат. Атап айтканда, ар бир коммунада 
^T aK biP j^Q ^^yH  натыйжасЫнда муниципалдык кенештер калыптанат,
ТИКе шайлоолордон кийинки биринчи отурумда жашыруун добуш беруу 
андан е з курамынан мэрди -  аткаруу бийлигинин башчысын шайлашат. 
М Ннаа мэрди шайлоо бир нече турда еткерулет. Алсак, алгачкы эки тур 
МЬ'н абсолюттук кепчулук добуш зарыл. Ал эми учунчусу учун -  женокей 
^ ч у л у к  добуш, анын устуне муниципалдык кенеш мындай шайлоолорд\ 
еткеруш учун толук курамында болууга тийиш. Мындан тышкары 
0 униципалдык кенеш ез санынан 30% чегинде мэрдин орун басарларынын 
санын 03 алдынча аныктайт. Андан кийин мэрдин терагалыгынын астында 
ар бир взунче кызмат боюнча ушул эле жол-жобо колдонулуп мэрдин 
орун басарларын шайлоо еткерулет. Мэр жана анын орун басарлары 
муниципалдык кенештикиндей эле меенетке шайланышат. Мэр кенешке 
отчет берууге милдеттуу эмес, кенеш аны ез кызматынан кетууге 
мажбурлай албайт, ошондой эле мэр да езунун орун басарларын иштен 
кетууге мажбурлай албайт, бирок орун басарларынан берилген ыйгарым 
укуктарды алып коюуга укуктуу.

Мындан тышкары мэр Францияда езун коммунанын аткаруу 
бийлигинин башчысы катары гана керсетпестен, аймактагы борбордук 
бийликтин екулу катары да чыгат. Берилген мамлекеттик иш милдетти 
талаптагыдай аткарбаган учурда, мэр убактылуу префект тарабынан 
(жогору турган инстанция) мамлекеттин екулунун ыйгарым укуктарын 
аткаруудан четтетилиши мумкун. Ал эми айрым учурларда мэр езунун 
бардык милдеттеринен Франциянын ички иштер министринин чечими 
менен четтетилиши, же болбосо министрлер советинин декрета менен 
кызматтан алынышы мумкун.7

Классикалык моделдин кецири таркалгандыгына карабастан кеп учурда 
ез алдынча муниципалдык система катары Германиялык моделди да белуп 
керсетуп журушет, ал кеп жагынан жогоруда каралып еткен башкаруу 
формаларын езуне айкалыштырып турат.

Муниципалдык башкаруунун Германиялык моделин чийме турунде: 
Жамаат -  район -  округ деп суреттеп керсетууге болот. Жамаат жамааттык 
муниципалдык кенешке ээ, анын мучелеру ез ишмердигин коомдук 

шталышта жургузушет. Калктын езу тарабынан тике же болбосо 
муниципалдык кенеш тарабынан тике шайлануучу бургомистр болот.

ара.. Общие сведения об административном праве Франции./Жан-Бернер Оби, 
ЛИВ1 Бо и др,; 2-е изд/ изд. Посольство в Москве. /М., 1993.-С. 32-34.
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Район -  жергиликтуу ез алдынча башкаруу децгээлдеринин бири. ага чак 
шаарлар жана шаарчалар, же болбосо, райондук борбордун функция^ * 
аткарган чон айылдар кирет. Мында райондор бир эле учурда мамлекегг ** 
администрациянын теменку органдары болуп эсептелет, анда райондун 
башчысы тике калк тарабынан же райондук кенеш тарабынан шайланат 
Округ -ж ер министрликтери жана райондор ортосундагы ортолук денгээлдц 
тузет. Алар, екулчулуктуу органдарды кутпойт, ал эми ошол округдардЬН1 
башчысы жер екмету тарабынан дайындалат.

Сонку мезгилде тийиштуу адабияттарда жана илимде муниципалдык 
системаны куруунун озгече бир туру катары советтик модел болунуп 
корсетуле баштады, анда жергиликтуу' башкаруунун борборунда эл 
депутаттарынын советтери жана аткаруу комитеттери турган, алар парти ялык 
ячейкалардын патронажы астында болгон. Жергиликтуу бийликти 
уюштуруунун советтик системасы башкаруунун тепкичтуу тузулген 
борборлошкон моделине негизделген, анда бардык чечим борбордон кабыл 
алынган жана теменду карай бирдиктуу административдик-командалык, 
территориялык вертикал менен тунгурулуп турган.

| Бирок муниципалдык моделдердин бардык болгон коп турдуулугундо 
дуйнелук практикада аймактык бийликти уюштуруунун артыкчылык 
берилген жергиликтуу башкаруунун 5 уюштуруу-укуктук формасы 
болунуп турат8

“Кучтуу кенеш -  алсыз мэр” формасында аткаруу органдарыньш ишин 
тутумдаштыруу жана алардын ишине контрол жасоо боюнча мэрдин укугу 
чектелуу болот. Мэр учун негизинен екулчулуктуу жана оперативдуу 
аткаруучулук иш милдет тагылат. Ал эми кенеигбдшкаруу, чарба жургузуу, 
финансы жана кадр маселелер чейресундо укуктЗрдын чон колему менен 
белунет.

“Кучтуу мэр -  алсыз кецеш” формасында ушунун тескерисиндей болот, 
калк тузден-туз мэрди шайлайт, ал кезегинде ез алдынча башкаруунун 
екулчулуктуу органга мамиле жасоо боюнча мэрдин позициясын кучотот 
жана ага кецештин чечимине вето коюу укугун берет, бул депутаттардын 
квалификациялуу кепчулук добушу менен гана алынышы мумкун.

“Кецеш-башкаруучу” формасында кецеш тийиштуу турдв жалдоого 
алат жана башкаруучуну аймакты оперативдуу башкаруу учун жалдоого 
алган адис башкаруучуну кызматынан бошотот.

“Комиссиялык башкаруу” формасы -  жогорку кызмат адамы болбогон 
башкаруу модели, ал ар бир участок учун ар кимиси жооп бере турган бир

8 Кара.: Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: 
Учебник. / М., 2002.-С. 55-65.; Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебное 
пособие. / Новосибирск, 1995- с, 21-24.; Яснюас В.А., Основы местного 
самоуправления: Учебное пособие. /М., 1998.-С . 59-60
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, vkvktvv адамдардан турган комиссия аркылуу аймактык цече ыйгарым укуктуу
ве w h v  сунуштаит.
баШкарУУ ^  башкаруу” формасы мэрдин болушу, башкаруучунун болушу 

“Драла кенешке эмес. мэрге баш ийуучу адистикти камсызченен аиырмалана!, п
М" ‘ чу башкаруучусу бар
К Ятйнеде кенири таралган башкаруу формаларына негизденип Кучтуу 

L r ^ aJ1Cbi3 кенеш” формасы кыйла тагыраак улуттук уюштуруучулук 
МЭР елукту эске алган, ата мекендик турмуш чындыгын чагылдырган 
ббТ0Ны керунет, анын устуне ушул модел менен окшоштук мазмунунда 
КаТЗРиш милдетти аткаруу мамилесинде туюнтулбастан (|юрмасы боюнча 

керунет. Андыктан Кыргызстанда мэр (айыл екмет башчысы, шаар 
башчысы) аткаруучу муниципалдык бийликти жургузуп, бир эле учурда 
аймакта мамлекеттик саясатты жургузуу учун жооптуу мамлекеттин 
окулу болуп саналгандыгы менен гана кучтуу болбостон. ошол эле учурда 
кенештин курамынын (жергиликтуу кенеш) кепчулук учурда алсыздыгынан 
улам да кучтуу, алар кебунче аткаруу бийлигинин аракетине субъективдуу 
жана объективдуу турде кез каранды болот/

Жергиликтуу ез алдынча башкарууга жарандардын конституциялык 
укугу таасын туюнтулган уюштуруу формасы -  муниципалдык элдик 
бийлик структурасы аркылуу да, ошондой эле аймактык -коомдук органга 
жашоочулардын ыктыярдуу ез алдынча уюшуп алышынын натыйжасында 
да ишке ашырылышы мумкун.

Аймактык-коомдук ез алдынча башкаруу -  аймакты башкаруу жана 
коомду демократиялаштыруу процесстеринде олуттуу орунду ээлеген 
элдик бийликтин уюштуруу формаларынын бири. Ал советтер жана 
кичи райондор комитеттери, туракжай комплекстери, уй, кече, квартал 
комитеттери, кондоминиумдар жана ошол аймактын жашоочулары 
жергиликтуу шартка жана салт санаага негизденип тузген башка органдар 
катары ушундай коомдук органдарды тузуу жолу менен ишке ашырылат. 
Бул ецдуу органдар жергиликтуу маанидеги иштерде ездук-аймактык 
демилгелерди ез жоопкерчиликтерине алып ез алдынча чечуу жана аткаруу 
учун тузулет.

Аймактык коомдун ез алдынча башкаруу органдары жашоочулардын 
ыктыярдуу бирикмелери болуу менен, ез аймактарында иштин чон 
келемун аткарышат, ошондуктан алар коомдук ез алдынча башкаруунун 
озектуу белугу деп эсептелууге акылуу. Дал ушул аймактык коомдук ез 
алдынча башкаруу органдары иш жузунде мыйзамда бекемделген калктын 
бащГГаРЫНЬШ Жан а милДеттеРинин кепчулугун аймактык коомдук ез алды н ча 

аруу алкагында ишке ашырышат. Атап айтканда аймактык коомдук ез 
нча башкаруу органдары мамлекеттик бийликтин жана жергиликтуу 

ллдынча башкаруу органдарында тийиштуу аймактын жашоочуларынын
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таламдарын гана керсетпестен, ошондой эле башкаруучулук мунездеп, 
бир катар иш милдеттерди да аткарат.9 Атап айтканда: ошол аймактцц 
маселелери талкууланган учурда жергиликтуу кенештин ишине катыщат 
социалдык чейренун объектгерин керктендуруу, ондоо, аймакл* 
санитардык тазалоо боюнча ишгерди кабыл алууга катышат, жергиликтуу 
кецештердин, алардын аткаруучу-тескеечу органдарынын чечимдеринин 
аткарылышына кемектешет, жарандардын курултайлары, чогулущтары 
жана жыйындары кабыл алган чечимдердин аткарылышын уюштурат.

^Аймактык коомдук ез алдынча башкаруу балким турдуу уюштуруучулук 
формаларында жана керунуштерундо мумкундугу керунуп тургандай 
кийинки мезгилде, айрыкча Кыргыз Республикасынын айыл жеринде 
жамааттар же коомдошкон уюмдар сыяктуу формасында кецири таркалды, 
Биригуунун ушул формасы тууган-туушкандык же уруу-уруулук 
мамилелер принциптери боюнча да ишке ашырылышы мумкун, ошондой 
эле тийиштуу аймактын жашоочулары тарабынан биргелешип локалдуу 
милдеттерди чечуу учун ез ара татамдар боюнча да мумкун жана максатка 
ылайыктуу. Кыргызстанда ушул сыяктуу уюмдардын укуктук статусу 
жана укуктук женге салынышы “Жамааттар (общинах) жана алардын 
бирикмелери женунде” 2005-жылдын 21-февралында кучуне кирген 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболоруна негизденет.

Аймактык-коомдук эз алдынча башкаруу органдарынан тышкары, 
жогоруда белгиленип кеткендей, жарандар олкенун мыйзамы жол берген 
аймактын коомдук маанилуу маселелерин талкуулоо жана чечуу учун 
жашоочулар курултайларда, жыйындарда жана чогулуштарда тузден-туз 
ездеру уюштуруп чечуу учун елкенун мыйзамдары берген мумкунчулуктен 
да пайдалана а л ы ш ат^

Ж Е Р Г И Л И К Т У У  0 3  А Л Д Ы Н Ч А  
Б А Ш К А Р У У Н У Н  У К У К Т У К  Н Е Г И ЗД Е Р И

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруусун 
укуктук женге салуунун негизи болуп саналган нормативдик укуктук 
актылар системасын теменкудей структуралык элементтерге белуштурууге 
болот:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасьшын Мыйзамдары (жергиликтуу ез алдынча 

башкарууну максаттуу женге салган, адистештирилген жана жергиликтуу ез 
алдынча башкарууга тиешелуу, айрым нормаларды камтыган тармактык)

9 Кара.: “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик 
администрация женунде 2002-жылдын 12-январындагы Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы. -  50 бет.
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Республикасынын мыйзам алдындагы
3- К“ рГ“ ИДештин жарлыктары менен буйруктары, Жогорку 

актылары( р0кметгун ХОКтомдору, Премьер-министрдин буйруктары, 
КеИС"1ТИликтср менен ведомстволордун актылары);
МИЯИСТРБийликтин жергиликтуу органдарынын актылары (аймактык 

4  J uk алминистрациялар менен жергиликтуу ез алдынча башкаруумамлекеттик ал
органдарынын актылары).

■ м тУ П И Я  Кепчулук елкелерде жергиликтуу ез 
КОНСI - алдынча башкаруу демократиялык мамлекеттин
онституциялык тузулушунун негиз болуучу механизмдеринин бири 

болуп эсептелет. Ушунун кучунен улам жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу “мамлекеттик ички укуктук актыларда жана мумкун болушунча 
Ко петиту ция да”10 жергиликтуу ез алдынча башкаруу боюнча Европа 
хартиясында белгиленгендей принципте бекемделген.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу принциптердин Конституциялык 
бекемделиши мамлекеттин негизги мыйзамы катары Конституция 
милдеттендируучу мунезду алып жургендугунен гана эмес, ал улуттук 
укуктун башкы булагы, элдин буткул укуктук системасынын укуктук ан 
сезиминин жана укуктук маданиятынын чордону болуп саналганынын 
натыйжасында езун актап турат. Дал мына ушул Конституциялык 
жоболордун негизинде укуктук системанын эволюциясы болуп етет, ар 
турдуу коомдук мамилелерди, анын ичинде жергиликтуу ез алдынча 
башкарууну укуктук женге салуунун негизги багыттарын аныктайт. Демек, 
Конституция чоц мааниден алганда башка бардык укуктук актыларга 
Караганда елкенун бардык укуктук нормалары учун мазмундуу базаны, 
пайдубалды тузген укуктук башталыш кебуреек даражада топтоштурулган 
жана таризделген.

Конституциянын эц маанилуу юридикалык касиети -  нормативдик 
укуктук актылардын системасында артыкчылыктуу абалды туюндурган, 
аны кабыл алуунун жана езгертуулерду киргизуунун езгече тартиби 
менен камсыз болгон анын улуктугу, бул укуктук акты катары Конституция 
эц жогорку юридикалык кучке ээ дегенди тушундурет. Алсак, Кыргыз 

спубликасынын Конституциясы -  Кыргыз Республикасьтнда эц жогорку 
юРидикалык кучке жана тике аракет кылууга ээ” ( 12-ст). Ошондуктан ушул 
Кон стин алкагында республиканын бардык нормативдик укуктук актылары 
Калга ИТ̂ ЦИЯЛЫК Н0Рмаларга ылайык келиши жана карама-каршы болуп 
Касиет учУРда 3:1 тарабынан жараксыз деп табылышы керек. Мына ушул 

укуктук, жарандык. демократиялык мамлекеттин белгилеринин

Европейская хартия о местном самоуправлении от 15 октября 1985 г. -
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бири-укуктун, барыдан мурда Конституцлянын улуктугу чагьшдырылып 
корсетулген.

Кыргызстандын Конституциялык онугушу, анын менен бирге 
жергиликтуу ез алдынча башкарууга тиешелуу укуктук нормалардын да ез 
енугушунде тарыхый тамыры жана мазмуну бар.

Саясий жана юридикалык жакган таризделген мамлекет катары 
Кыргызстандын биринчи Конституциясы 1929-жыл менен белгиленет. 
Кыргыз Советтик Социалисттик Автономиялуу Республикасынын 
Конституциясында (КССАРК) автономиянын чегинде бардык бийлик 
жумушчу, дыйкан жана Кызыл армия депутаттар советтерине таандык 
деп белгиленген (3-ст). Конституцияга ылайык мамлекеттик бийликтин 
жергиликтуу органдары болуп эл бийлигин керсеткен жана агкарган 
екулчулуктуу органдары эсептелген. Адегенде теменку органдары 
(шаардык, шаарчалык) шайлоолор жолу менен тузден-туз калк тарабынан 
калыптанган, ушундан кийин алар жогору турган децгээлдеги советтердин 
съездин тузуу учун негиз болгон.

Кийинчерээк Кыргызстандын мамлекеттик турпаты езгерууге 
дуушарланды, 1936-жылдан баштап Кыргыз АССРи башка союздук 
республикалар менен юридикалык бирдей статусу болгон Кыргыз 
Советтик Социалисттик Республикага айланган. Жацы мамлекеттик статус 
республикада Конституциялык реформаны алып келди, анын натыйжасы 
советтердин буткул системасын тузуунун тартибине жана иш формасына 
олуттуу езгертуулерду киргизген Кыргыз ССРинин Конституциясын 1937- 
жылы кабыл алуу болуп калды. Ошентип областтардагы, райондордогу, 
шаарлардагы, шаарчалардагы жана айыл кышнактардагы мамлекеттик 
бийликтин жергиликтуу органдары эки жылдык меенетке калк тарабынан 
шайланган эмгекчилер депутаттарынын советтери болуп калды (54-ст). 
Ошону менен калк 1937-жылы Конституцияны кабыл алганга чейин 
болуп келгендей теменку жакты гана эмес мамлекеттик бийликтин бардык 
жергиликтуу органдарын тузден-туз калыптандыруунун анык мумкундугун 
алышты.

Социалисттик союздук мамлекеттин торолушу жана енугушу, коомду 
башкаруунун социалисттик формасын чыцдоодо жацы багыттар менен 
максаттарды аныктоо 1977-жылы союздук жацы Конституцияны, андан 
кийин 1978-жылы Кыргыз ССРинин Конституциясын кабыл алуу учун 
негиз болуп калды.

Кыргыз ССРинин жацы Конституциясында мамлекеттик бийликтин 
шайкеш биримдиги, ошондой эле жалпы мамлекеттик жана жергиликтуу 
милдеттердин шайкеш биримдиги бекемделген. Атап айтканда “райондук, 
шаардык, шаарлардагы райондук, шаарчалык, айылдык калктуу пункттарда 
тийиштуу эл депутаттарынын Советтери мамлекеттик бийликтин органдары
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кан”. (124-ст), ал “советтин аймагында жашаган жарандардын 
°  амдары менен жалпы мамлекеттик таламдарга негизденип, жергиликтуу 
Т нидеги бардык маселени чечишет” (125-131-статьялар). Жергиликтуу 

лдеттерди ишке ашыруу депутаттардын ичинен алар шайлай турган 
М депутаттарынын жергиликтуу советтеринин аткаруучу жана тескеечу 
органдарынын системасы аркылуу жузеге ашырылышы тийиш болгон. 
( 132- 138-статьялар).

Натыйжада аймакты уюштурууда жана иш жургузууде жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун элементтери тементен жогору карай мамлекеттик 
бийликтин бардык органдарынын шайлануучулугу менен мунезделген 
демократиялык централизм принцибинин ажырагыс белугу жана 
улантылышы болуп калды, алардын элге отчет беруу милдети, темен турган 
органдар учун жогору турган органдардын чечимдеринин милдеттуулугу
менен мунезделген.

Саясий жана демократиялык процесстердин бара-бара енугушу 
акыр аягында СССРдин кыйрашына, союздук республикалардын 
кез карандысыздыгына жана эгемендуулугуне алып келди. Эркин 
Кыргызстандын статусу елкену енуктуруунун кептеген багыттарын 
кайрадан карап чыгууну жана жацы улгудегу конституцияны кабыл алууну 
талап кылды.

Эгемендуу Кыргыз Республикасынын Конституциясы биринчи жолу 
1993-жылдын 5-майында кабыл алынды. Бирок езунун иштеген 10 жылдан 
ашыгыраак мезгил ичинде 1993-жылдын 5-майынан 2006-жылдын 9 - 
ноябрына чейинки аралыкта аталган документ бир катар езгертуулерге 
дуушар болду. 1996-жылы 10-февралда, 1998-жылы 17-октябрда 
жана 2003-жылдын 18-февралында болуп еткен референдумдардын 
натыйжасында киргизилген бир катар езгертуулерге дуушарланды. 
Алардын бардыгы жергиликтуу ез алдынча башкарууну да тузден-туз 
козгоду, анын устуне ез алдынча башкарууга карата Конституциялык 
жацылыктар кээде бири-бирине туз эле карты  болгон учурлар да болду. 
Алсак, Конституциянын баштапкыредакциясындаКыргыз Республикасында 
мамлекеттик бийлик мамлекеттик бийликке жана жергиликтуу ез алдынча 
башкарууга белуштуруу принцибине негизденет деп белгиленет. Экинчи 
Редакциясында (1996-жылдагы жалпы элдик референдумдун натыйжасы 
боюнча) Кыргызстанда мамлекеттик бийлик менен жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун функцияларын чектеп белуштуруу принцибине негизденет 
Аеп керсетулген.11

И ' л

скертуу: Ушул эле принцип белгилуу бир ондоолор менен 2006-жылы 9-ноябрда 
Ыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаны редакциясында

Ла сакталып калган.
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I  0 з кезегинде 1993-жылдын 5-майындагы КР Конституциясы боюнча 
жергиликтуу' ез алдынча башкарууга укук жергиликтуу жамаатгарга 
бекемделген, алар: “Мыйзам чегинде жана ез жоопкерчшгиги аегында 
жергиликтуу маанидеги иштерди башкарат”, “жергиликтуу маанидеги 
иштерди башкаруу жергиликтуу кенештер жана мыйзамда белгиленггн 
тартипте калктын езу калыптандырган башка органдар аркылуу7 жузеге 
ашырылат” (7-глава, 91-92-статьялар). Ошондой эле ез органдары 
аркылуу жергиликтуу жамааттар муниципалдык менчикти ээлееге, 
пайдаланууга жана тескееге” анын ичинде “жерге болгон муниципалдык 
менчикке” укуктуу (КР Конституциясы 4,92-статьялар). Жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун компетенциялар чейресу “жергиликтуу маанидеги 
иштер” жана “берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар” деген туш ун у пор  
аркылуу бир эле мезгилде жоопкерчиликти чектеп белуштуруу менен 
ачылып берилген. Алсак, жергиликтуу ез алдынча башкаруу берилген 
ыйгарым укуктар боюнча ез органдарынын атынан мамлекеттик органга 
отчет берууге, ал эми жергиликтуу маанидеги иштер боюнча жергиликтуу 
жамаатка отчет берууге милдеттуу болгон (КР Конституциясы 91—95— 
статьялар).

Кыргызстандын демократиялык жана эгемендуу енутушунун тарыхый 
реалдуулугу 2005-жылдын 24-мартында болуп еткен революция болуп 
калды, ал бийликтин элдик институттарынын терец системалуу кризисин 
керсетту. Ушунун кесепетинен мамлекеттик органдар менен коомчулук 
кезектеги Конституциялык реформаны еткеруу демилгесин кетеруп 
чыкты. 2005-2006-жылдардагы саясий окуялар керсеткендей, ошондой 
эле кийинки жылдарда иштелип чыккан кед- сандаган- Конституция 
долбоорлорунун бир нече варианттарын талдоо керсеткендей, реформанын 
негизги максаты республиканын мамлекеттик бийлигинин системасынын 
ичиндеги бири-бирине тен уалмакта жана ич ара бири-бирин токтотуунун 
классикалык принцибин еркундетууде турган. 2006-жылдын ноябр 
айындагы Конституциялык реформаны тездетууге себепкер болгон окуялар 
бийликтин элдик органдарынын кризиске. батканынын барып турган чеги 
болуп калды. !

Жыйынтыгында 2006-жылдын 8 жана 9-ноябрынын аралыгында 
мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосунда саясий баарлашуунун 
жана компромисстин узуру болуп калган Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынын жацы редакциясын талкуулоо жана ишке киргизуу 
болуп калды.12 /

(J2 Э скертуу: 2006—ж ы лды н' 9-ноябры ндагы  Кыргыз Республикасынын
Конституциясынынжаныредакциясысаясийокуялардыннатыйжасындажанаелкеде 
туруктуулукту жана тынчтыкты сактоонун урматында ишке киргизилгендигинин  
кучунен улам белгилуу бир тийиш туу мучулуш туктуктеру ’ менен кемчиликгери
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Жаны Конституцияга ылайык элдик бийлик институттарынын мазмун 
лукт0ру олуттуу езгертулгвн. Атап айтканда елкенун саясий жана 

°  цомикалык турмушунда бийликтин мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу 
^К° яКТарЫнын ролу есту, сот бийлигин ишке ашыруу принциптери башкача 
^гизделди, анын кез карандысыздыгы белгилуу бир елчемде соттук ез 

^ддынча башкаруунун механизмдери менен камсыз болушу керек. Мында 
елкену11 Президенти эл бийлигинин улуктугунун жана мамлекеттик 
бийликтин биримдигинин символу болуп калды.

/Жергиликтуу ез алдынча башкарууга карата жацы конституциялык 
нормалар ага башкача ен-тус берди, анда негизгиси болуп жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу субъектисинин езгерушу болуп калды. Атап айтканда 
1993-жылдагы кучун жоготкон Конституцияда жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун укук субъектиси жана алып журуучусу жергиликтуу жамаат 
(калк) болуп саналса, анда жацыртылган Кыргыз Республикасынын 
Конституциясында -  админиетративдик-аймактык бирдик (аймак) жана 
жергиликтуу кецеш (орган) болуп калган/^/

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруусуна 
тиешелуу Конституциялык нормаларды жана аларды калыптандырган 
артыкчылыктарды теменкудей классификациялоого болот:

-  элдик—бийликтин системасында бекемдеечу жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу;

-  жергиликтуу ез алдынча башкарууну уюштуруу системасын жана 
ишмердигин женге салуучу;

бар, ал тууралуу негизги мыйзамдын кучуне кирген кундун эртеси эле эксперттер 
айта башташкан. Албегге бул убагында ушул Конституцияга езгертуулерду жана 
толуктоолорду киргизууге алып келбей койбойт. Андыктан биздин пикирибизче 
мумкун болуучу Конституциялык озгертуулер барыдан мурда текшерилген жана 
жан жактуу кецейтилген, азыркы эле учурдагы жагдайды кецулге албастан алыскы 
келечекти кездегондей болушу керек. Алсак, Конституциялык курулуштунэл аралык 
тажырыйбасына негизделген идеалдуу моделди изденуунун жана нормаларын 
даиыма оркундетуу негизги мыйзамдай жалпысынан мамлекеттеги туруктуулукка 
обелге тузе албайт. Анткени Конституциялык тузулуш маселелеринде орун алган 
эл аралык тажырыйба дайыма идеалдуу деп эсептелиши мумкун, ушунун кучунен 
>лам аны жен эле кечуруп алуунун жана тигил же бул елкенун жекече мунезун 
эсепке албай колдоно беруунун зарылчылыгы жок.

Эскертуу: Конституциялык жацылыктар, сезсуз кыргыз элинин езгечелуктеруне 
*ана салт санаасына карата укуктук, социалдык-маданий жана башка енуттерунде 
^лда-канча тыгыз уйренууну жана талдоону талап кылбай койбойт. Ошондуктан 

лгилуу бир убакыт еткенден кийин гана ишке киргизилген нормалардын 
Ртыкчылыгы же кемчилиги, башкача айтканда дурусу менен бурушу женунде, 

екеттик курулуш практикасына, анын ичинде жергиликтуу ез алдынча 
тает ишке ашыруу практикасына алардын тийгизген таасири женунде

ыктоо жана ырастоо мумкун болмокчу.
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— жергиликтуу ез алдынча башкаруунун функциялары менен 
ыйгарым укуктарын белгилеечу катары классификациялоого болот.

Бул вддуу классификация 1993-жылдагы кучун жоготкон 
Конституцияга карата да айтсак болот, анткени тийиштуу ондоолору 
менен анын бир катар жоболору негизги мыйзамдын жаны редакциясында 
да езунун чагылдырылып керсетулушун тапты. Кучун жоготкон 
Конституциянын да, Конституциянын жацы редакциясынын да нормаларын 
классификаииялоо жана карап чыгуу менен, эгемендуу Кыргызстандын 15 
жылдык енугушундету жергиликтуу ез алдынча башкаруу чейресунде 
Конституциялык картинаны толук суреттееге жана Конституциялык 
нормалар ортосунда айрым паралеллдерди келтирууге болот.

Элдик бийликтин системасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну 
бекемдеечу нормалар тузден-туз анын тузулуу табиятынан келип чыгат, 
бул Кыргыз Республикасынын Конституциясынын (1993-жьшдагы 
жана 2006-жылдагы) 1-статьясынын 3, 4-пункттарында юридикалык 
туюнтулган, анда эл эгемендуулукту алып журуучу жана Кыргызстанда 
мамлекеттик бийликтин бирден-бир булагы, “ез бийлигин тике жана 
мамлекеттик бийлик менен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун тийиштуу 
органдары аркылуу” ишке ашыруучу катары аныкталган. Анын устуне 
элдик бийликтин системасы менен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
ажырагыстыгы мамлекеттик бийликтин негиз болуучу принциптеринин 
бири “мамлекеттик бийликтин органдары менен жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын функцияларын жана ыйгарым укуктарын чектеп 
белуштуруу принциби” (7-ст) болгону жана болуп келгендиги менен 
бекемделген. Дал мына ушул принцип ж ерги тщ уу  ез алдынча башкаруу 
менен ез ара аракеттенууде мамлекеттик бийлинучун негиз болгондордун 
бирине айлангандыгы кокусунан эмес. Ал тургай, жацы Конституциядагы 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу элдик бийликтин курамдык белугу 
болот деген тезис башка негизги принципте да енуктурулген, атап айтканда 
“Эл алдында мамлекеттик органдар менен жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын жоопкерчилиги жана эл таламдарында алардын 
ез ыйгарым укуктарын ишке ашырышы" (7-ст.) деген принципте андан ары 
енуктурулген.

Айтмакчы, мамлекеттик бийликтин принниптерин белгилеген ̂  7 - 
статьянын мазмуну жана ордунун езу эле (1-глава 2-белук “Мамлекеттин 
тузулушу жана ишмердиги” 1993-жылдагы Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы жана 1-глава “Конституциялык тузулуштун негиздери” 
Кыргыз Республикасынын жацы Конституциясы) жалпысынан жергиликтуу 
ез алдынча башкарууга цлкенун Конституциялык тузулуш негиздеринин 
бири болуп саналган институт катары мамлекеттин тузулушунде жана 
енугушунде маанилуу рол ыйгарылгандыгы женунде далилдеп турат.
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Жергиликтуу ез алдынча башкарууну уюштуруу системасын жана 
рдигин женге салуучу нормалар, тузден-туз адамдын жана 

иШ нДЫН жекече жана коллективдуу укуктарын ишке ашыруу менен ез 
*  байланышкан. Айрыкча мамлекетти башкарууга алардын катышуусу 
аРа нде, “Кыргыз Республикасынын жарандары: республикалык жана 
°  гиликтуу маанидеги мыйзамдарды жана чечимдерди талкуулоого 

аДа кабыл алууга катышууга; мамлекеттик бийлик органдарын жана 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарын шайлоого жана аларга 
шайланууга укуктуу” экендиги женунде билдирген белугунде керунуп 
турат, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматка бирдей 
жеткиликтуулукке укуктуулугу женунде (1993-жылдагы жана 2006- 
жылдагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-статьясы) 
билдирилген. Мындан тышкары башкарууга жарандардын катышуусу 
«республикалыкжанажергиликтуубюджеттердикалыптандыруугакатышуу, 
ошондой эле бюджеттен алынган каражаттардын фактылай сарпталышы 
женунде кабарланып туруу” (2006-жылдагы Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынын 29-статьясы) укугу менен да кучетулген.

Республиканын колдонуудагы мыйзамдары калкка тике шайлоолор 
жолу менен ез органдарын тузуу укугун берет, анда жарандар Кыргыз 
Республикасынын Конституциясынын 1-статьясынын негизинде 
“жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына ез екулдерун”, атап 
айтканда; жергиликтуу кецештин депутаттарын, райондук маанидеги 
шаарлардын, шаарчалардын жана айылдардын жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу башчыларын шайлашат. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарын калыптандыруунун дагы бир ыкмасы кыйыр шайлоолор болуп 
саналат, анда жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу 
органдарынын жетекчилери (мэрлери) калк тарабынан эмес, тийиштуу 
сессиясында жергиликтуу кенештин депутаттары тарабынан шайлоо болуп 
саналат.
^Ж арандардын Конституциялык укуктары аларга жергиликтуу ез 

алдынча башкарууну елкеде кенири таркалган элдик курултайларды 
еткеруу жолу менен да ишке ашыруу мумкундугун камсыз кылат, 2006- 
жылдын 9-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 
жацы редакциясына ылайык “кыргыздардын тарыхый ыйык салты” 
катары бекемделген (23 -статьянын 2-пункту). Мындай салт санаалар 
аксакалдардын соту да болуп эсептелет, алар 1993-жылдагы кучун жоготкон 
и *РГЫЗ Республикасынын Конституциясынын 92-статьясынын негизинде 
айылдардын, шаарчалардын, шаарлардын аймагында жергиликтуу ез 

алдынча башкаруунун екулчулуктуу органынын }ке жергиликтуу кенештин 
жана жарандардын чогулуштарынын чечими боюнча урмат сыйга жана 

•Р-оаркка ээ болгон аксакалдардан жана башка жарандардан тузулушу
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мумкун болгон, жергиликтуу жамааттын ичиндеги ар кандай талаш- 
тартыштарды адилет жана капыс чечип беруу учун тузулуучу аксакалдар : 
соту болуп саналат. Бирок, 2006-жылдагы Кыргыз Республикасынын 
Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасында аксакалдар согун 
уюштуруу жарандардын ажырагыс укугу болуп калды (38-сгатья).

0 зуне таандык бийликти элдин ишке ашыруусунун ез алдынча денгээли 
катары жергиликтуу ез алдынча башкарууну мамлекеттин гаанышы ез 
кезегинде анын езунче уюштуруучулук жактан ботенчелугун сунуштайт.

Мындай езгечеленуп белунууну камсыз кылууда жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун иш милдеттери менен ыйгарым укуктарын 
белгилеечунормаларКонституциялыкжактанбекемделген, ал “жергиликтуу 
маанидеги иштер” жана “берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар” 
деген 1993-жылдагы Кыргыз Республикасынын Конституциясындагы 
тушунукгер аркылуу, ал эми негизги мыйзамдын жацы редакциясы боюнча 
-  “жергиликтуу маанидеги маселелер” жана “ мамлекеттик милдеггер” 
сыяктуу гушунуктер аркылуу ачылып берилген. Ошого карабастан тигинде 
да, мында да, жергиликтуу ез алдынча башкарууга жуктелген (берилген) 
ездук жана мамлекеттик ыйгарым укуктар катары тушунулету

Алсак, 1993-жылдын 5-майындагы Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы боюнча жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ездук 
ыйгарым укуктарынын негизинде ез кенештеринин атьшан: “Аймакты 
социалдык-экономикалык енуктуруу жана калкты социалдык жактан 
коргоо программаларын бекитуу жана контрол жургузуу”; “Жергиликтуу 
бюджетти бекитуу жана анын аткарылышы женунде отчет алуу, ошондой 
эле бюджеттик эмес фондцорду пайдалануу женунде маалыматты 
угуу” (95-статья) укуктары болгон. Ошону менен бирге эле елкенун 
негизги укуктук актысынын жацыланган редакциясы жалпысынан ездук 
милдеттердин маанисин сактап калуу менен бирге аларды башкача 
баяндаган. Атап айтканда жергиликтуу кецештер “ездук мулкке ээ болушу 
жана ездук бюджеттин негизинде чарба жургузушу мумкун, жергиликтуу 
салыктарды жана жыйымдарды белгилейт, жергиликтуу маанидеги башка 
маселелерди чечет”, ошондой эле “взунун бюджет эсебинен салыктар 
жана жыйымдар боюнча жецилдиктерди карай чыгышы мумкун” (2006 
жылдын 9-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 
жацы редакциясынын 90-статьясы).

0 здук муниципалдык ыйгарым укуктардын мунвздуу белгилери:
-  езгечолугу, башкача айтканда жергиликтуу ез алдынча башкарууга 

гана тиешелуу болушу; t
-  жергиликтуу милдеттерди гана чечууге багытталышы;
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жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ез иш 
етгери боюнча тийиштуу аймактагы калктын алдында гана отчет 

fieOYYre милдеттуулугу болуп саналат.
° Мамлекеттик бийлик менен жергиликтуу ез алдынча башкаруу 

гандарынын ез ара аракеттенишинин маанилуу фактору жана 
°Рспубликанын буткул аймагында бирдиктуу мамлекеттик саясатты 

гузуунун ыкмасы жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
аткарган мамлекеттик ыйгарым укуктар болуп саналат. Мында жергиликтуу 

алдынча башкаруу органдарына аларды беруу Кыргыз Республикасынын 
Конституциясында жана мыйзамдарында белгиленген теменкудей шарттар 
сакталганда гана мумкун:

_ мыйзамдын же болбосо келишимдин негизинде гана ишке
ашырылышы тийиш;

-  мамлекеттик бюджеттин эсебинен белунген каражаттар менен 
каржылык жактан камсыз болушу керек;

-  тийиштуу мамлекеттик органдардын калктуу пунктгарда 
болбогондугу.

^Албетте, ыйгарым укук беруу мамлекеттик бийликтин бардык 
енуттеруне тийиштуу боло албайт, ал жергиликтуу жамааттардын жашоо 
турмушу н натыйжалуу у юштурууга жана аймакты мамлекеттик иш милдетти 
оперативдуу аткарууга ебелге тузген жактарга гана кемектеше турган 
енуттерге гана тийиштуу. Анын устуне аларды аткаруунун айырмалуу 
белгиси жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын аракеттеринде 
ез алдынчалыктын жоктугу жана мамлекеттик органдардын тапшырмасын 
алардын тузден-туз кеземелунде так аткаруу болуп эсептелет.

Иш милдеттерди онтойлуу чектеп белуштуруу, мамлекеттик (берилген) 
жана ездук ыйгарым укуктар ортосунда, ошондой эле аларды жузеге 
ашыруу учун зарыл ресурстар ортосунда, демек, жоопкерчиликтер 
ортосунда адилеттуу балансты сактоо маселелери мамлекеттик жана 
муниципалдык органдар таандык болгон бийликтин турдуу децгээлдери 
ортосундагы мамилелерде негизгилерден болуп эсептелет. Анын устуне 
аР бир децгээлдин компетенциясын аныктоонун кез карашынан алганда 
-эч башкысы тийиштуу денгээлде бекемделген иш милдеттерди аткаруунун 
натыйжалуулугу жана оцтойлуулугуженундетезис болуп саналат. Дуйнелук 
практикада ушундай енут тийиштуу башкаруунун теменку децгээли езуне 
^Да-канча натыйжалуу ишке ашыра ала тургандай ыйгарым укуктардын 
КелемУН алгал,ыйгарым укуктардын жетиштуу келему катары тушунулген 
У сидиардык принцип деген атка конгон. у

Элдик бийлик принциптерин натыйжалуу ишке ашыруу учун 
Р иликтуу ез алдынча башкарууга муниципалдык менчикке укук 
> анын ичинде жерге укук да тагылган (1993-жылдагы жана 2006-
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жылдагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы 4-статья) Муну 
менен жергиликтуу бюджетти калыптандыруу, салык салуу жана башка 
маселелер да ез ара байланышкан. Демек, жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун муниципалдык менчик турунде экономикалык базасын 
тузуу, аларды эркин жана ез алдынча башкарууга, анын ичинде менчик 
объекттерин базар мамилесине жараша жургузууге укук жамаатка кептеген 
экономикалык iфограммаларды ез алдынча чечуу мумкунчулугун камсыз 
кылууга тийиш. Ушул укуктун езгече конституциялык- -укуктук мааниси 
муниципалдык менчик жергиликтуу ез алдынча башкарууну уюшту руунун 
курамдык белугу катары бекемделишинде турат. /Мындай конституциялык 
статустун олуттуу элемента мамлекеттик жана жеке менчик менен анын 
бирдей мааниге ээ болушу, аларды мамлекеттик механизмдер менен 
бирдей коргоону жана таанууну сунуштоочу жана кепилдик беруучу болуп 
саналышында турат.

^Ушунун кучунен удам жергиликтуу ез алдынча башкарууну 
натыйжалуу жузеге ашыруунун зарыл шарты мамлекеттик укуктук 
кепилдиктер системасын бекемдее болуп баратат, анын ичинде негизгиси 
болуп жергиликтуу жамааттын укуктарын соттук коргоо болуп саналат. 
Сотко кайрылуу субъектгери болуп жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын ездеру жана алардын кызмат адамдары да болушу мумкун, 
ошондой эле тийиштуу аймакта жашаган жарандар да болушу мумкун. 
Сотко кайрылуунун (жалпы компетенциядагы же арбитраждык) себеби 
мамлекеттик бийлик органдарынын жанамамлекеттик кызмат адамдарынын, 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат 
адамдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын, ошондой 
эле коомдук бирикмелердин жергиликтуу ез алдынча башкаруу укугун 
бузган кызмат адамдарынын чечимдери (актылары) болушу мумкун. 
Жогоруда керсетулген чечимдерди жараксыз деп табуу женунде 
дооматтарды карап чыгуудан тышкары, соттор жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын даттанууларын, асыресе жергиликтуу жамааттын 
уставын каггоодон еткерууге мамлекеттик бийликтин тийиштуу органынын 
баш тартышына даттанууларын кароого да милдеттуу. Акырында соттор 
мамлекеттик бийлик органынын кандайдыр бир аракети (нормативдик 
актысы) жергиликтуу эз алдынча башкаруу ишине кийлигишуу болуп 
саналабы деген талаш -  тартышты да карашы мумкун. f

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну соттук коргоодон тышкары 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун экономикалык жана каржылык ез алдынчалыгы болугундо 
башка кепилдиктер да белгилешен:

-  мамлекеттик, жеке жана башка менчик турлеру. менен катар 
муниципалдык менчиктнн таанылышы жана бирдей корголушу;
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жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын муниципалдык 
'  кти ез алдынча ээлееге, пайдаланууга жана тескееге укугу;

М£Н мулкту мамлекеттин пайдасына жатыркатып алууда мулкту алдын 
„бирдей баада ордун толуктоого укугу;

3113 муниципалдык менчик объекттерин мамлекеттик менчикке еткеруп
firmvn калса жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 

беруу и и : 
макулдугУн алуу;

жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары тарабынан 
мамлекеттик иш милдеттерди аткарууну тийиштуу материалдык жана 
финансылык камсыздоо,

_ жергиликтуу бюджетти ез алдынча калыптандыруу, бекитуу жана

аткаруу;
_ жергиликтуу бюджетти иштеп чыгуу, бекитуу жана аткаруу 

процессинде кандайдыр бир мамлекеттик органдардын кийлигишуусуне 
тыюу салуу;

-  тийиштуу аймакта жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын киргизууге укугу.

Мамлекетти енуктуруунун жалпы принциптери менен багытгарын 
белгилее менен, Конституциялык жобо андан ары елкенун мыйзамдарында 
жана башка нормативдик укуктук актыларында ачылып берилет жана 
деталдаштырылат.

МЫЙЗАМДАР Коомдук мамилелерди женге салуунун эц маанилуу 
куралы елкенун мыйзам актылары болуп эсептелет. 

Мамлекет таануунун керунуктуу классиги Н.Макиавеллинин адилеттуу 
тезиси боюнча: бардык мамлекеттердин, жацысынын да, эскиси менен 
аралашмасынын да башкы негиздери, -  бул мыкты мыйзам менен кучтуу 
аскер”,14 башкача айтканда женге салуунун жана мажбурлоонун натыйжалуу 
системасы.

Мыйзамдар -  бул Конституциядан кийинки жогорку юридикалык кучке 
ээ болгон, мыйзам чыгаруучу бийлик органдары (Парламент) же элдин 
эркин билдирген жана коомдук турмуштун алда канча негиздуу тарабын 
женге салган жалпы мамлекеттик референдум тарабынан езгече тартипте 
кабыл алынган нормативдик укуктук актылар.

I Коомдогу мамилелерди женге салуунун башкы ыкмаларынын бири 
катары, мыйзамдар езунун бетенчелуктеру менен мунезделет: баштапкы, 
"СГИз болуучу нормативдик -  укуктук актылар болуп саналат. Анын устуне 
кучк ЫН ^аштапкылыгы жана негиз болуучулугу жогорку юридикалык 

ээ болгондугунда турат. Ошондуктан, калган бардык укуктук

Карт. Макиавелли Н. Государь./М., Мысль. 1996.-С.70.
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актылар (Президенттин Жарлыгы, Парламент менен бкметтун токтомдору 
министрликтердин, ведомстволуктардын жана башка органдардын 
актылары) мамлекетте мыйзамдардан негизделип чыгышы жана аларга 
карты келбеши керек. Мыйзамдар башка органдардын кандайдыр бир 
бекитуусуне муктаж эмес, аларды чыгарган орган гана жоюп салууга 
укуктуу,!

Республиканын жергиликтуу ез алдынча башкаруусунун.уюштуруу-- 
укуктук негиздерин женге салуучу алгачкы мыйзам актысы 1991-жылдын 
19 -апрелиндеги “Кыргызстан Республикасында жергиликтуу ез алдынча' 
башкаруу женунде” Мыйзам болуп калды, ал союздук мамлекет таркаганга 
чейин жана Кыргызстан мамлекетти эгемендуу жана кез карандысыз 
мамлекет деп жарыялаганга чейин ишке киргизилген.

Аталган Мыйзамда жергиликтуу бийликтин толук укугу эл 
депутаттарынын аймактык советтерине (жергиликтуу кенештерге) таандык 
болгон, кийин ал бир нече жолу жанылоого (1991-жылдын 19—декабрында, 
1994-жылдын 4-мартында, 1992-жылдын 3-июулунда, 1992-жылдын 
17-декабрында, 1994-жылдын 27-майында, 1998-жылдын 21-январында) 
дуушарланган.

Мыйзам биринчи жолу жогору турган аймактык денгээлдеги 
бийликтин екулчулуктуу органдарынын, биринчи кезекте Кыргызстан 
Республикасынын Жогорку Советинин саясий эркинен (Эскертуу: 
Кыргызстандын Парламенти) жергиликтуу советтердин тике кез 
карандылыгын жойгон.

Мыйзамга ылайык Кыргызстан Республикасында жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу калктын кызыкчылыктарына жана административдик- | 
аймактык бирдиктин езгечелуктеруне негизденип, мыйзамдардын жана 
тийиштуу материалдык-финансылык базанын негизинде жергиликтуу 
маанидеги маселелерди тузден-туз жарандардын чечуусу же алар 
тарабынан шайланган органдардын чечип беруусу учун жарандардын . 
ез алдынча уюшулушу катары аныкталган. Жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу эки турде: екулчулуктуу жана тузден-туз демократия турунде 
ишке ашырылышы мумкун болгон.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу чейресунде екулчулуктуу 
демократия жергиликтуу кенештер жана аймактык-коомдук ез алдынча 
башкаруу органдары аркылуу ишке ашырылып келген. Ат эми тузден- 
туз демократиянын эц маанилуу турлеруне жергиликтуу референдумдар, 
коомдук жана мамлекеттик турмуштун бардык маанилуу маселелерин 
талкуулоого жана жарандардын чогулуштары, жыйындары жана башка 
тузден-туз демократиянын турлерунун жолу менен кабыл алынган 
чечимдерди ишке ашырууга, ошондой эле екулчулуктуу орган дар Дь1
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го жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ишмердигин контролго 
Ц*аЙЛ V жургузууг0 калктын катышуусу таандык болгон. 
аЛУчг огиликтуу кенештеркатары(мурдагыэл депутаттарынын жергиликтуу 

^  ои) жергиликтуу ез алдынча башкарууга элдик бийликтин 
С° Втемасында маанилуу рол ыйгарылган. 1991-жылдын 19-апрелиндеги 

гызстан Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
' „„й» мыйзамда жергиликтуу кецештерге тийиштуу аймактагы

чулуктуу жана аткаруучу-тескеечу ишмердикке кецири укуктар 
в илген. Жергиликтуу кенештерге мындай укуктардын берилиши негиздуу 
болгон Ошол мезгилде колдонулган Кыргыз ССРинин Конституциясынын 
адкагында эл депутаттарынын жергиликтуу советтери областтарда, 

айондордо, шаарларда, шаарлардагы райондордо, шаарчаларда, айылдык 
калктуу пунктгарда мамлекеттик бийликтин органдары деп эсептелген.

Бирок, мындай толук бийликке ээлик болуу узакка созулган жок, 1992- 
жылдан баштап жергиликтуу кенештер айыл жериндеги жана райондук 
баш ийуудегу шаарлардын екулчулуктуу органдарын кошпогондо, 
аткаруучу-тескеечу ыйгарым укуктарынан ажыраган, ал кайрадан тузулген 
жергиликтуу мамлекеттик администрацияларга еткерулген.

90-жылдардын башталышында эле кабыл алынган, кийин ондоолор 
киргизилген “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу 
мамлекеттик администрация женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 
бара-бара езунун маанисин жоготкону менен узак убакыт жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу системасын уюштуруу-укуктук женге салууну ишке 
ашырган жападан жалгыз мыйзам актысы болуп кала берген. 2002-жылга 
карата гана мамлекеттик органдар жогоруда керсетулген мыйзамдын жаны 
редакциясын иштеп чыгып кабыл алууга мумкунчулук табышты.

2002-жылдын 12-январындагы “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы аймактарда жергиликтуу бийликти уюштуруу 
принциптерин бекемдеди жана элдик бийликти жузеге ашырууда 
бийликтин жергиликтуу органдарынын ролун аныктады. Республикада 
бийликтин аймактык, элдик бийлик органдарынын укуктук мамилелерин 
женге салууда ушул укуктук актысы негизги звено болуп саналуу менен, 
жергиликтуу мамлекеттик администрациянын жана жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарынын ишмердигинин эн маанилуу багыттарын 
белгилеп керсетту.

Укук колдонуу практикасында байкаштырылган укуктук-нормалардын 
Ун жолдоочулукту сактоо мыйзамдын он жагынан чечилиши болуп 

Натыйжада елке уюштуруучулук олку-солкулуктан четтеп етуп,

-жылдын 2 0 :-апрелиндеги Кыргыз ССРинин Конституциясы -  124—
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жергиликтуу бийлик системасында орун алган олуттуу маселелердц 
чечуунун жолдорун белгилеп алды.

Алардын ичинен алып айтканда жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
чейресундегу мыйзамдуулукта карама-каршылыктын жана бирдей 
мааниде болбогондуктун проблемасы да бар, ошондой эле жергиликтуу е3 
алдынча башкаруу институтунун Конституциялык мунездемелерге ылайык 
келиши жагында каршылыктар кирет. Ушул жагдай кандай себептен келип 
чыкты деген суроо туулат, 1994—жьшдан баштап жергиликгуу ез алдынча 
башкаруу кеп учурда мыйзам алдындагы актылар менен женге салынып 
келген (Президенттин Жарлыктары жана бкметтун токтомдору). аларда 
1994—жылдан 2002—жылга чейинки мезгилде ошол кезде колдонууда 
болгон 1991-жылдын 19-апрелиндеги “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына жана елкенун Конституциясына башынан 
эле карама-каршы келген 4-Отан ашык актылар басыльш чыккан.

Ушунун натыйжасы катары 2002-жылы кабыл атьшган мыйзам 
стру кзу ралаш кап. ез ара байланышкан жана бирдикгуу укуктук 
актынын жоктугунун маселесин чечти, анткени жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун уюштуруу укуктук базасы 1991-жылдагы “Жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация 
женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана бир нече ондогон 
мыйзам алдындагы актылар женге салып келген. Асыресе жергиликтуу 
кецештердин компетенциясы, жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде 
жалпы жобо, областтардын, райондордун жана шаарлардын мамлекеттик 
администрацияларынын ишин уюштуруу, ощрндой эле тике демократия 
формалары (жергиликтуу референдумдар, жарандардын чогулуштары жана 
башкалар) мыйзамда каралган. Ал эми айылдардагы жана шаарчалардагы 
айыл екметтеру,райондукбашийдируудегушаарларда(шаарбашкармалыгы) 
областтык баш ийдируудегу шаарларда жана республиканын борборунда 
(мэриялар) жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу бийлигинин 
уюмдары кеп сандаган мыйзам алдындагы нормативдик укуктук актыларда 
чагылдырылып керсетужен.

Биринчи жолу мыйзам денгээлинде жергиликтуу ез алдынча 
башкарууга карата мамилеси боюнча мамлекеттин позициясы бекемделген. 
Атап айтканда мамлекет ез органдары аркылуу жергиликтуу ез алдынча 
башкарууну енуктуруу учун зарыл шарттарды тузууге жана калк тарабынан 
белгиленген Конституциялык укуктарын ишке ашырууда кемектешууг0 
милдеттендирилген. Ажрдын арасында теменкулерду бе.луп керсетууг0 
болот: мамлекеттик бийлик органдары кабыл алган чечимдердйй 
натыйжасында келип чыккан кошумча чыгашаларды жергиликгуу 03 
алдынча башкарууга компенсациялоо жана ошондой эле жергиликтуу 03
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ча башкарууну ишке ашырууга анын ичинде, алардын сот тарабынан 
аЛ,аь тати б и н  белгилееге жарандардын укуктарын камсыз кылуу жана
корг°° 1 v
орГоо кирет.

Экинчи жактан алып Караганда мамлекет жергиликтуу ез алдынча 
удан конституциялык принциптердин сакталышын талап кылууга 

°илдеткер гана эмес, укуктуу да, ал эми алар бузулган учурда елкенун 
п  зидентинин атынан, алардын аракеттери аркылуу кырдаалдын 

Р «кгуулугун бузган шарт тузулген аймактарда жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын ишин токтотуп коюуга укуктуу. Ушул жагдай 
биздин пикирибиз боюнча, жергиликтуу ез алдынча башкаруу учун кармап 
калуучу фактор болуп калууга тийиш болчу, анткени ал езунун буткул ез 
алдьшчалыгьш алганы менен> баары бир буткул коомдун жыргалчылыгына 
багытталган бирдиктуу мамлекеттик саясаттын алкагында ез ишмердигин 
ишке ашыруучу мыйзам алдындагы структура болуп кала берет.

Мыйзам ошондой эле белгилуу бир белугунде жергиликтуу 
кецештердин, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу 
органдарынын (айыл екметтеру, шаар башкармалыктары, мэриялар) жана 
шайлануучу кызмат адамдарынын, анын ичинде коомдук ез алдынча 
башкаруунун аймактык органдарынын жоопкерчилик чегин, компетенция 
чейресун бекемдеп гана бербестен, белгилуу бир белугунде аны кенейтти. 
Алсак жергиликтуу ез алдынча башкарууга жашоо турмуштун дээрлик 
бардык чейресуне тиешелуу болгон ете эле кецири укуктар белгиленди.

Алардын арасында: аймакты башкарууга укук; административдик- 
аймактык тузулушу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; аймактык коомдук 
ез алдынча башкаруу органдарынын ишмердигинде чек араларды белгилее 
укугу; ез компетенциясынын айрым маселелерин, мамлекеттик укуктарды 
кошпогондо, аймактын ичинде органдар (уй комитеттери, ез алдынча 
башкаруу кецештери жана башкалар) тарабынан тузулген мулк жана 
каражаттарды беруу; калктын даттанууларын карап чыгуу; жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун аткаруучу тескеечу органдарынын жетекчилерин 
жана алардын орун басарларын шайлоо же дайындоого макулдук беруу; 
аймактын жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысынын чечимдерин 
жоюу; жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысына жана анын 
°РУн басарларына, ошондой эле аймактагы аткаруучу-белуктердун 
жан£КЧИЛеРИНе ишеним керсетпеену билдируу; калктын атынан чыгуу 
к_ аны бийликтин башка децгээлдери менен ез ара мамилесинде анын
ый Ылыктарын керсетуу укугу сыяктуу административдик-саясий 

«гарым укуктар бар.
А ндан тышкары финансы-экономикалык жана социалдык-маданий

сп1,,аРЫМ УкУктаРДын: жергиликтуу жамааттардын аймагын комплекстуу
енуктуруу; туракжай- коммуиалдык чарба

с°Циа mi / >ЫРДЫН:  жер 
дык-экономикалык
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жана аймакты керктендуруу; жергиликтуу жамааттын кыймылдуу жана 
кыймылсыз мулктерун башкаруу жана пайдалануу: жер чарбасын башкаруу; 
менчиктештируу программаларын бекитуу жана муниципалдык менчиктин 
объекттерин пайдалануу'; жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды 
белгилее, жергиликтуу салыктарды женге салуу жана жыйноо; аймактын 
бюджетин калыптандыруу жана аткаруу белуктерунде. Ошондой эле 
жергиликтуу саламатгык сактоону; мектепке чейинки, мектепте жана 
кесипчилик-техникалык билим берууну онуктуруу учун шарттарды тузуу; 
жергиликтуу жамааттын калкынын тарыхый жана маданий салт санаасын 
сактап калуу жана енуктуруу; дене тарбия маданиятын, спорт менен 
туризмди енуктуруу; коомдук тартипти сактоо жана башкаларды енуктуруу 
учун шарттарды тузуу маселелери.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары ездук ыйгарым 
укуктарын ишке ашыруудан тышкары жер-жерлерде мамлекеттик саясатты | 
жургузууге кемектешуусу тийиш, ал эми бул аларга берилген мамлекеттик 
иш милдеттерди аткаруу аркылуу ишке ашырылат. Алардын негизгилери 
мыйзамга ылайык теменкулер болуп саналат: калктын жумуштуулугу 
жана миграциясы программаларын иштеп чыгуу жана аткаруу; аз камсыз 
болгон адамдарды табуу, алардын даректуу социалдык корголушун 
уюштуруу; паспорт режими эрежелеринин аткарылышына контрол 
жургузуу жана белгиленген тартипте жарандардын катталышын жана 
каттоодон чыгышын жургузуу; граждандык абалдын актыларын каттоодон 
еткеруу; опекундар менен попечителдерди дайындоо, ошондой эле 
опекунду жана бакма балалуу уй булелердун мониторинги; нотариалдык 
иш аракеттерди жургузуу; жарандарга инсавдагын, уй булелук, мулктук 
абалын кубелендурген справкаларды жана мыйзамда каралган башка
документтерди беруу; коомдуктартиптичьщцоодокемеккерсетуу;аскердик
кызматка чакырууну уюштурууда кемектешуу; аймакта мыйзамдуулуктун 
жана коомдук тартиптин сакталышын камсыз кылуу; митингдерди, кече 
салтанаттарын жана демонстрацияларды тийиштуу аймакта еткеруугв, 
чогулуштарды уюштурууга жана еткерууге уруксат беруу тартибин 
белгилее; айыл чарбага жарактуу жерлерди кайра белуштуруу фондунун 
жерлерин белуштуруу жана пайдалануу; айыл чарба ендурушун келечектуУ | 
енуктуруу боюнча материалдарды жалпылоо, айыл чарба азыктарьШ 
ендуруу боюнча экономикалык болжолдорду тузуу; азыркы замандын 
ветеринардык-санитардык, эпизоотикага карты  иш чараларды жана мал 
чарбасында селекциялык асыл тукум иштерин уюштурууга кемектешуУ’ 
айыл чарба есумдуктер^нун айдоолорун тебелеп тепсееге карты  jcypeiuYY 
боюнча талаптагыдай чараларды камсыз кылуу, естурулген тушуМ-1'1' 
коргоо, токой коргоо тилкелерин жана токойлорду коргоо боюнча тийиштуУ 
чараларды камсыз кылуу; айлана чейрену коргоо боюнча иш чараларДь1

,
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чыгуу жана жузеге ашыруу, салыктарды жана алымдарды жыйноо; 
цЦ,те1, ^0 д Н укугун коргоону камсыз кылуу__/
кеРГ  гитнктуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик 

аЦия женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2002- 
адМИНн 5ерКИ езунун колдонулган мезгилинин ичинде бир катар 
ЖЬ1ЛДан рге толуктоолорго дуушар болду. Алардын ичинен
вЗГ0иликтуу кенештердин децгээлдер аралык структурасы жана 
жер птандыруу жагын козгогон жанылыктар (2005-жылдын февралы 
К 2006-жыл) кенул бурууга арзыйт. Эгерде жацылык киргизилгенге 
- н жергиликтуу кенештер баштапкы райондук жана областтык звено 

йылдын, шаарчанын, шаардын, райондун жана областтын жергиликтуу 
кенештери) болуп уч децгээлдуу системасы болсо, анда 2005-жылдын 
2-февралындагы “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу 
мамлекеттик администрация женунде” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына озгортуулер киргизилгенден кийин областтык жана райондук 
жергиликтуу кенештер жоюлду.

Ошону менен бирге эле ушул кадамдын шашылыш болгонун жана 
негизсиз экендигин практика керсетту, анткени дароо эле жергиликтуу 
райондор менен областтардын мамлекеттик администрация башчыларын 
дайындоо, тийиштуу бюджеттерди жана аймакты социалдык-экономикалык 
онуктуруунун программаларын бекитуу жана контролдоо белугунде 
конституциялык жана мыйзамдык нормаларды ишке ашыруу жагында 
маселелер келип чыкты. Анткени ушул жана башка бир катар ыйгарым 
укуктар жалац гана жергиликтуу кецештердин компетенциясында турган. 
Атап айтканда республиканын Президенти 1993-жылдын 5-майындагы 
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-статьясынын 1- 
пункутунун 5-пунктчасынын негизинде жергиликтуу мамлекеттик 
администрация башчыларын (эскертуу.; райондордун жана областтардын) 
даиындоого укуктуу болгон, бирок ушул конституциялык норманы ишке 
ашыруу учун дайындоо учурунда тийиштуу жергиликтуу кецештердин, 
башкача айтканда райондук жана областтык децгээлдеги жергиликтуу 
кецештердин созсуз макулдугу талап кылынган.

Натыйжада 2006-жылдын башталышында “Жергиликтуу ез алдынча 
ащкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде” 

ргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана езгортуулорду 
Р зуу женунде Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана “Жергиликтуу 

ф евШТСрдин Депутаттарынын статусу женунде” 2006-жылдын 6-  
^ ь ш д а г ы  Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде 
Гана статусу калыбына келтирилген, бирок райондук денгээлде
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Ушуга байланыштуу бутунку кундв республикада жергиликтуу 
кецештердин эки децгээлдуу системасы ишке ашырылууда: баштапкы 
жана райондук денгээли, анын устуне райондук децгээлдеги кенешгерди 
калыптандыруу жаны принцип боюнча мумкун болуп калды. Атап 
айтканда райондук кенештер тике шайлоо укугунун жолу менен 
калыптандырылбастан, “тийиштуу аймактагы кенештердин айылдык, 
шаарчалык, райондук маанидеги шаардык кенештердин депутаттарынан 
турат. Райондук кенештерге тийиштуу аймактагы айылдык, шаарчалык, 
райондук маанидеги шаарлардын кецештеринин бардык депутагтары 
кирет”16.

Мына ошентип, райондун аймагында райондук маанидеги шаарлардын 
10— 12ге жакын жергиликтуу кенеш иш жургузе турган болсо мыйзамда 
белгиленген болжолдуу сан ар бир кенеште 9дан 21 депутатка чейин 
белгиленген. в з  кезегинде калыптана турган райондук кенештин курамы 
120дан 200ге чейинки депутаттын санына чейин жетиши мумкун, алар:

-  районду социалдык-экономикалык енуктуруу жана калкты 
социалдык жактан коргоо программаларын бекитуу;

-  районду энуктуруунун программаларын аткаруунун устунен 
контролду жургузуу;

-  аймактын административдик-аймактык тузулушу боюнча 
сунуштарды иштеп чыгуу жана башка ушул сыяктуу зарыл милдеттерди 
талкуулоо жана чечуу учун чргулушат.

Жергиликтуу кенештердин депутаттарынын укуктук статусу, атап 
айтканда: депутаттын укуктарынын келип чыгышы жана меонетунен мурда 
токтотулушу, жергиликтуу кенештеги жана анын органындагы депутаттын 
ишмердиги, шайлоо округундагы иши, шайлоочулардын сунуш талаптары 
менен иштеену уюштуруу, ошондой эле депутаттык ишмердиктин негизги 
кепилдиктери “Жергиликтуу кенештердин депутаттарынын статусу 
женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен регламенттелет. 
Мыйзам жергиликтуу кенештин депутатынын статусу айрым кызматтар 
жана ишмердиктин турлеру менен сыйышпастыгын белгилейт. 
Натыйжада “жергиликтуу кенештин депутаты: жергиликтуу мамлекеттик 
администрация башчысы же анын орун басары, жергиликтуу мамлекеттик 
администрациянын структуралык болугунун, аткаруу бийлигинин 
борбордук органынын аймактык болугунун жетекчиси, ошондой эле 
прокурор, сот, укук коргоо органдарынын кызматкери; шаардын мэри,

16 Кара.: 2006-жылдын 6-февралындагы “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жав* 
жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына толуктоолорду жана езгертуулерду киргизуу женунде” КыргьО 
Республикасынын мыйзамы. -Ст 1. пункт 2,3.
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ц1азр'аь1Н 0рГанынын башчысы, жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
башкар. башчысынын биринчи орун басары жана орун басары, ошондой 
органь мэриясынын структуралык болугунун, шаардык, айылдык жана
эле* ; лык башкармалыктардын -  департаменттин, башкармалыгынын, 
0>t^YHyH жетекчиси боло албайт”17.
^М ы н дан  башка мыйзамдар да жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 

иггуоуу-укуктук негиздерин тузет. Алсак, айрым аймактардын 
лелери, асыресе Бишкек жана Ош шаарларыныкы алардын 

"^п убли калы к  статусун аныктоочу мыйзамдар менен кошумча женге
салынат. __

Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарынын 
белугу но карата, алардын екулдерун жергиликтуу кенешке шайлоо, 
ошондой эле тийиштуу аймактардын жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
башчыларын шайлоолор Кыргыз Республикасында шайлоолор женунде 
Кодекс менен женге салынат.

/ Бардыкушулмыйзамдар,ошондойэлеаксакалдарсотунун.жамааттардын 
жана башкалардын ишмердигин регламенттеп турган мыйзамдар 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук чейресунде 
келип чыккан мамилелерди тузден-туз женге салып, адистешкен мунезге 
ээ болот.

Атайын актылардан тышкары тармактык мыйзамдардын да саны бир 
далай, алар тигил же бул децгээлде жер-жерлердеги ез ара мамилелерди 
женге салып турат. Асыресе жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
тийиштуу аймакта жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды киргизууге 
укуктуу. Аларды киргизуунун тартиби, тескее-башкаруу жана башка 
салык аракеттерин аткаруу Салык кодекси тарабынан женге салынат, 
ал республикалык мааниде болсун, ошондой эле жергиликтуу мааниде 
болсун бардык салыктар боюнча мыйзам жоболорунун жыйындысы болуп 
эсептелинет.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ар турдуу жарандык укуктук 
мамилелерге тартылышын елкенун Жарандык кодекси кучуне киргизди, ал 

аРандык карым-катышка катышуучулардын укуктук абалын, менчикке 
Укуктун келип чыгыш негизин жана аткаруу гартибин жана башка мулкке 
Укуктарды, интеллектуалдык ишмердиктин натыйжасында укуктардын 
эле ИН аныкта^т’ келишимдик жана башка милдеттенмелерди, ошондой 

мулктук жана мулктук эмес жекече мамилелер менен байланыштуу 
^ е л е р д и  женге салат.

Жергиликтуу кецештин депутаттарынын статусу женунде” 2000-  
б-Жр,, Н ""Январындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамы ^2006-жылдын 

вРалындагы ред.) -Ст.5.

биринчи вице-мэри жана вице-мэри; жергиликтуу ез алдынча
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1998-жылдан баштап республиканын Конституциясында жерге бол го,, 
муниципалдык менчик укугунун бекемделиши жерге болгон укуктуц 
келип чыгыш негизин, ишке ашыруу жана токтотуу тартибин жана аны 
каттоодон еткерууну, ошондой эле жерге болгон менчик формаларыныц 
кеп турдуулугунун шартында жер-базар мамилелерин тузууну, аны туура 
пайдаланууну жана коргоону аныктап турган Жер кодексине кайрылуунуц 
зарылчылыгына алып келди.

Ушундай эле тармактык муноздегу актыларга билим беруу. саламатгык 
сактоо, социалдык камсыздоо, архитектура туурапуу, жолдор жана 
башкалар женунде мыйзамдарды да кошууга болот, аларда башкаруунун 
муниципалдык органдарынын компетенциялар чейресуне карата, жер- 
жерлерде жашоо турмушту уюштуруу жана камсыздоо системасына 
тиешелуу мамилеси болгон укуктук нормалар камтылган. <

МЫ ЙЗАМ АЛДЫ НДАГЫ  Мыйзам алдындагы актылар -  бул 
АКТЫ ЛАР мыйзамдарды аткаруу учун анын негизинде

ошого ылайык мамлекеттик же башка буга 
укуктуу органдар, ошондой эле кызмат адамдары чыгарган нормативдик- 
укуктук актылар. Алар мыйзамга Караганда азыраак юридикалык кучке 
ээ болот, ошондуктан мыйзамга карата мамиледе экинчи болуп эсептелет. 
Жалпы укуктук структурада башкы жана аныктоочу орунду Конституция 
менен мыйзамдар ээлеп тургандыгына карабастан, мыйзам алдындагы 
актылар да кайсыл коомдун болбосун турмушунда маагоиуу, алар 
жардамчы жана чечмелеп беруучу, деталдаштыруучу ролду ойноо менен 
мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылууда алмаштыргыс каражат 
болуп саналат.

Булецдуумыйзамалдындагыактылардынтуркумуаркандай,аларКыргыз 
Республикасынын Президентинин Жарлыктары менен буйруктары, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кецеши менен ©кметунун токтомдору, Кыргыз 
Республикасынын Премьер-министринин буйруктары, министрликтердин 
жана ведомстволуктардын актылары, ошондой эле бийликтин жергиликтуу 
органдары кабыл алган чечимдер. Мыйзам алдындагы актыны чыгарган 
органдардын абалына жараша жана тийиштуу компетенциясына, ошондой 
эле актылардын езунун мунезуне жана багытталышына жараша, мыйзам 
алдындагы актылар бир нече гурлерге болунет, жалпы ведомсгволук жана 
жергиликтуу актылар.

Жалпы мыйзам алдындагынормативдикактыларжалпыкомпетенциядагь1
укук чыгаруучу органдар тарабынан (Кыргыз Республикасынын 
Президенти, Кыргыз Республикасынын ©кмету, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кецеши) чыгарылат, мындай актылардын жардамы менен саясий>



ык социалдык-маданий жана башка маселелерди оперативдуу 
. ° ио: - ; ; к чечуу жузеге ашырылат.
щаМЛек алдындагы нормативдик актылардын жалпы системасында 

^ Ь1И ресПубликасынын Президентинин мамлекет башчысы катары
КЫРгьП^ ^ арЛыктарына артыкчылыктуу маани таандык. Алар мыйзамдан 
чыгаР1 'ан жогорКу юридикалык кучке ээ болот, Кыргыз Республикасынын 
^ ц и я с ы н ы н  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 
Хонст чь1Гарылат жана мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын 
Н£ГИЗ и багыттарын регламенттейт. Ал эми айрым учурларда эгерде кайсыл
Н£Г -,пмлук мамиле мыйзам тарабынан женге салынбаган болсо, анда бир К0ОММ.7 „ -
п зидентгин жарлыгы мыйзамдын кучуне да ээ болушу мумкун.

Р 0кметтун токтому оперативдуу мунездегу акты болуп саналат, 
мыйзамдардын ошондой эле, Президенттин Жарлыктарынын негизинде 
жана аларды аткаруу учун иштелип чыгат. Аларды даярдоонун тийиштуу 
тартиби алар коллегиалдуу актылар болуп саналгандыктын кучунен улам 
аларды ©кметтун курамына кирген бардык структуралар менен макулдашып 
чыгууну тушундурет.

Мыйзам алдындагы жалпы актыларга эгерде женге салуучулугу 
ведомствонун жана ага баш ийдирилген мекемелердин чегинен чыгып 
турса, андай актылар башка адамдарга таркалса, анда министрликтердин, 
мамлекеттик ведомстволордун актылары да жалпы мыйзам алдындагы 
актыларга кириши мумкун. Атап айтканда финансы, юстиция, эмгек 
жана социалдык камсыздоо, билим беруу жана башка министрликтердин 
керсетмелорунун аракети жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
аткаруучу тармактык милдеттерди регламенттеп турушу мумкун.

Ведомстволук актылар, эреже катары бул тийиштуу министрликтер 
менен ведомстволуктардын актылары, алар тийиштуу мекемелердин 
ичинде келип чыккан мамилелерди женге салып турат.

[Жергиликтуу актылар аймактык башкаруунун жана бийликтин ыйгарым 
укуктуу, компетенттуу органдары тарабынан кабыл алынат, ушул аракеттин 
кучунен улам бул ендуу актылар тийиштуу аймактар менен гана (айыл, 
шаарча, шаар, район, облает) чектелет. j
£^Кацы редакцияда “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу 

мамлекеттик администрация женунде” Кыргыз Республикасынын 
бащ ЭМЫ Ка®ыл аль1нганга чейин узак убакыт бою жергиликтуу ез алдынча 

РУУну негизги укуктук женге салууну мыйзам алдындагы актылар 
ЖацР ft* К6ЛДИ' атап зйтканда республиканын Президентинин Жарлыктары 
Негиц КМ0ТТ̂ Н т°ктомдору менен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
Ке и УкУктУк женге салынышы жузеге ашырылып келди. Алардын 
^Раб ЖерГИЛиктуу бийликти реформалоодо маанилуу рол ойногонуна 

астан тийиштуу мыйзамдын кучуне киришинен кийин ез кучтерун
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жоготушту, бирок, ошого карабастан элдик бийликтин уюштуруу-укукту^ I 
негиздерин толук элестетип келхируу учун ушул мыйзам алдындагу 
актылардын айрымдарын эске сала кетуу жендуу.

Алардын арасында концептуалдуулугу “Кыргыз Респуоликасында 
жергиликтуу ез алдынча башкарууну уюштуруу негиздери тууралуу” 
Жобону бекитуу женунде” 1994-жылдын 22-сентябрындагы Кыргц^ 
Республикасынын Президентинин Жарлыгы болуп калды. Аньщ 
езгечелугу жарлык менен бекитилген жобо 1991— жылдагы Кыргызстан 
Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу 
мамлекеттик администрация женунде мыйзамдан принциптуу турде 
айырмаланган жергиликтуу ез алдынча башкаруу конпепциясыд 
бергендигинде болду. Мындагы жаиьшык муниципалдык башкаруунун 
екулчулуктуу гана эмес, ошондой эле башкаруунун аткаруучу бутагын да 
камтыган тутумдаш моделдин тузулунгунде болду, ал учун негиз тузген 
принциптер катары — езун—езу женге салуу, ез алдынча каржылануу жана ез 
алдынча камсыз болуу принциптеринин кабыл алынышынан туюндурулуп 
турат. Ушул эле документ менен бир катар жацы жоболор киргизилди, алып 
айтсак жергиликгуу жамаат, жергиликтуу маанидеги маселе, жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун башчысы жана аткаруучу органы сыяктуу жоболор 
киргизилди.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун экономикалык, финансылык 
негиздери да, коммуналдык менчик гушунугу да башкача таризделип
берилген. <

\ Олкен^н Президентинин жана вкметунун республиканын борбору -|| 
Бишкек шаарын жана бардык калган шаарларды, шаарчаларды жана айыл 
кыштактарды жергиликтуу оз алдынча башкаруу принциптерине которууд 
аймактарда аткаруучу-тескеочу органдардын -  айыл окмоттерунун,)
шаар башкармалыктарынын жана мэриялардын киргизилиши; айрым 
мамлекеттик ыйгарым укуктардын берилиши; коммуналдык менчиктин 
курамын аныктоо белуктерундо ушундай эле маанилуу актылар болуп 
калды. Ошондой эле жергиликтуу ез алдынча башкаруу' башчыларын 
пилоттук шайлоолорду еткеруу, жергиликтуу жамааттардын уставдарын 
киргизуу, элдик демократияны енуктуруу -  курултайлар жана башка 
коомдук ез алдынча башкаруу турлерунун киргизилиши да ушул маанидегй 
окуялар болуп калдыд

Окметтун токтому менен жактырылган жана Кыргыз Республикасыны 
Президентинин 1997-жылдын 12-майындагы жарлыгы менен бекитилген 
Кыргыз Республикасыг^га жергиликтуу ез алдынча башкарууну жана анын 
органдарын мамлекеттик колдоо программасы айрыкча орунду ээлейт, aJl 
Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруунун торолуШ)'15
жана енугушун камсыз кылууга чакырылган. Аны» ичинде жергили кгуУ
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Ошондуктан ушундай координациялоо максатында ез убагында (2000- I  
жылы) Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруу жаца 
аймактык енуктуруу иштери боюнча министринин кызматы киргизилген, ад I  
2005-жылдагы кайра уюушулганга чейин ез ишмердигин жургузуп келдц I  
андан кийин Кыргыз Республикасынын Окметуне караштуу болуп, жацы 
структурада министрдин кызматы каралбай калды18. Ошол эле мезгилде 
2005-жылдын кузунде мамлекеттик башкарууну андан ары борборношуудац 
арылтууну жана елкеде жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуютурууну 
камсыз кылууга чакырьшган жергиликтуу ез алдынча башкаруу иштери 
боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук агенттигин тузуу женунде 
чечим кабыл алынган19.

иСыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 28- ш 
октябрындагы Жарлыгы менен бекитилген жобого ылайык агенттиктин 
ишмердигинин негизги багытгары болуп теменкулер аныкталган:

-  жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруу учун зарыл 
шарттардытузуужолумененмамлекеттикбашкаруунудемократиялаштыруу 
чейресунде мамлекеттик саясатты жургузуу;

-  мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдары ортосунда ез ара аракеттенуунун жана функцияларын чекгеп! 
белуштуруунун оцтойлуу системасын иштеп чыгуу;

-  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун укуктук негиздерин 
еркундетуу, анын финансылык жана материалдык базасын чывдоо, 
ошондой эле республиканын жергиликтуу жамааттарынын социалдык- 
экономикалык енугушу учун шарттарды тузуу. /

УКУКТУК Азыркы кезде жергиликтуу ез алдынча
МУНИЦИПАЛДЫ К башкаруунун укуктук актылары жетиштуу турде
АКТЫ ЛАР таркалууга ээ болду жана тийиштуу нормативдик!

негизи бар, башкача айтканда аларды 
чыгаруунун мумкундугу жана тартиби мыйзам жана башка нормативдик 
актыларда белгиленген. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу системасынД* 
кабыл алынган укуктук актыларды муниципалдык укук мамилелеринД®

18 Кара.: Кыргыз Республикасынын Президентинин “Мамлекттик башкарууну* 
борбордук органдарын кайра уюштуруу женунде” 2000-жылдын 28-декабрындаГ"! 
Жарлыгы.; Кыргыз Республикасынын вкметунун “Жергиликтуу ез алдын* 
башкаруу жана аймактык енуктуруу иштери боюнча Кыргыз РеспубликасынЫ* 
Министринин ишмерди1|ш  уюштуруу маселелери” 2001-жылдын 8-августунДаГ№1 
токтому.
19 Кара.: Кыргыз Республикасынын Президентинин “жергиликтуу ез алды* „ 
башкаруу иштери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук агенттиги жену11*0 
2005-жылдын 28-октябрьшдагы Жарлыгы.
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vnvK жактан таризделген жана бийлик субъекттери тарабынан 
уюштуруу (жерГиликтуу 03 алдынча башкаруу органдары жана кызмат 
чыгзрь'ла' 0шондой эле жергиликтуу жамааттардын тузден-туз эрк 
адаМДаР и^ддируунун натыйжасы болуп саналг ан актылар. - 
уктыяр ресПубликасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу 

”  мэриялар, шаардык жана айылдык башкармалыктар (айыл 
КС еру) жана алаРдьш кызмат адамдары аркылуу жергиликтуу ез 
еКМв башкаруунун екулчулуктуу жана аткаруучу органдары тийиштуу' 
аЛ̂ кТУк актыларды чыгарууга укуктуу. Мында жалпынын пикири боюнча 

укуктук системага ылайык алда канча маанилуу укуктук актылар 
жаНгиликтуу 03 алдынча башкаруунун екулчулуктуу органдарынын 
Ж ддеттери болуп саналат. Бул езунун социалдык багытталышы, тузулуш 
ыкмасы, курамы жана уюштуруу укуктук формасы боюнча екулчулуктуу 
мекеме катары чыккан анын табиятынан келип чыгат, ал кыйла даражада 
нормаларды чыгаруу процессии уюштуруу учун ыцгайлашкан жана ушул 
проиессте жергиликтуу жамааттын элдик мудеесун алда канча толук 
билдирууге жендемдуу болуп саналат.

Жергиликтуу кецештин кароосуна берилген маселелер боюнча анын 
чечимдери мыйзамда башка тартип каралган учурларды кошпогондо 
шайланган депутаттардын жалпы санынын .кепчулук добуш беруусу 
менен кабыл алынат. Атап айтканда жергиликгуу кенештер жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу башчысына жана анын орун басарларына, шаардын 
мэрине жана анын орун басарларына, ошондой эле райондук администрация 
башчыларына ишеним керсетпеену билдирген учурда депутаттардын 
жалпы санынын учтен экисинин кепчулук добуш беруусу менен чечим 
кабыл алат. Кенештин чечими токтом турунде чыгарылат жана кенештин 
терагасы тарабынан кол коюлат.

вздерунун ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган жергиликтуу 
кецештердин чечимдери тийиштуу аймакта жашаган бардык жарандардын, 
мамлекеттик бийликтин жана башкаруунун аймактык органдары, ошондой 
>Ле ^енчиктин туруно карабастан ишканалар, уюмдар жана мекемелер
таРа ынан мыйзамда белгиленген ыйгарым укук чегинде аткаруу учун 
милдеттуу. ' '

VK ^геРде мыйзамда башкача белгиленбесе, адамдын жана жарандын 
нопм ’ ЭРКИНДИГИН жана милдеттерин козгогон жергиликтуу кецештердин 
каттп дик укуктук актылары юстиция органдарында мамлекеттик 
жарыя Н 0TKePYYre жатат жана массалык маалымат каражаттарында 
КеНещтеНГЭН к^нден тартып ошол аймакта кучуне кирет. Жергиликтуу
бсЛГИЛе чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
мУМкун и.Н таРтипте жоюлушу, же болбосо, кучун жоготту деп табылышы 

шкача айтканда жергиликтуу кецештин езу ез актысы боюнча
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тийиштуу чечим кабыл алат, же болбосо, Кыргыз Республикасынын 
Конституциясына карты келген учурда Конституциялык сот тарабынан 
жана республиканын мыйзамдарына жана башка актыларына карты  келген 
учурда жалпы юрисдикциядагы сот тарабынан жоюлагг20.

0 з кезегинде жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруучу' I 
органдары (айыл екмету, шаар башкармалыгы, мэрия) да токтом турунде 
тийиштуу укуктук актыларды чыгарышат. Анын устуне жергиликтуу 03 I 
алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын нормативдик актылары 
жалпысынан жардамчы ролду ойнойт жана тийиштуу денгээлдещ I 
башкарууну уюштуруу функциясын аткаруу учун зарыл, ошондой эле 
мыйзамдарга ылайык, анын ичинде жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
екулчулуктуу’ органдарынын укуктук актыларына ылайык жергиликтуу 
иштерди кунделук чечуу учун зарыл. Бирок, бул айтылган жагдай аларды I 
эч качан томендетуп керсетпейт. Керсетулген актьшардын оз алдынча 
мааниси бар, анткени елкенун мыйзамында белгиленген ез чегиндеги 
ез алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын компетенциясынын 
чегинде кабыл алынгандыктан ез алдынча мааниге ээ болот.

Мында жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын 
укуктук актылары, асыресе ез ыйгарым укугунун чегинде чыгарылган айыл 
екметунун укуктук актысы кандайдыр бир мамлекеттик орган тарабынан 
бекитууге жатпайт жана тийиштуу аймакта аткаруу учун милдеттуу. [ 
Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карты  келип калса, айыл1 
екметунун актыларын аткаруу тийиштуу кецеш, райондун, областтын 
мамлекеттик администрация башчылары жана шаардын мэри тарабынан 
соттун чечими чыгарылганга чейин токтотулултурушу мумкун.

Албетте, ез компетенциясынын чегинде кабыл алынган жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын чечимдери сотгун чечими 
боюнча жоюлмайынча мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары 
тарабынан жоюлушу мумкун эмес экендигин белгилей кетуу керек. Бул 
-  маанилуу мамлекеттик кепилдик, жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын чечимдерин аткарбай койгондугу учун кызмат адамдарына 
жаза жоопкерчилиги, ал эми кызмат адамдары менен жарандарга 
административдик жоопкерчилик белгиленгендиги бекеринен эмес.

Укуктук муниципалдык актылар системасында токтом гана эмес. 
жергиликтуу' ез алдынча башкаруу органдарынын буйрук турунД0 
чыгарылган актылары да кецири таркалууга ээ болгон. Алар кебунч0 
жалпы милдеттик мунезде болбостон, айрым жекече мунезге ээ болол> 
Атап айтканда бул ецдуу укуктук актылар иш сапарына женеп кетуу, акч3

20 Кара.: “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеГГИЧ 
администрация женунде” 2002-жылдын 12-январындагы Кыргыз РеспубликасынЫ0 
Мыйзамы. Ст. 28-30.
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н белуп беруу, материалдык жардам корсетуу, сыилыкка 
кара‘жа1Т^ ана сыйлоо, дайындоо, иштен бошотуу, ар кандай комиесияларды 
1£0*зС л внунД0 чыгарылат.
тузУУ ж укуктук муниципалдык актыларга республиканын жалпы

° ШеИсистемасындагы -  нормативдик-укуктук актыларына таандык 
УКУ̂ Г уУ белгилер ыйгарылган:
мУ*10 чи алар жергиликтуу укуктук мамилелер субъекттеринин 

^ ияларын жана ыйгарым укуктарын мыйзам алкагында ишке ашырууга 
функи органдар жана кызмат адамдары тарабынан кабыл алынат.
К°МЭкинчи, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун бардык укуктук актылары 

- м алдындагы мунезге ээ болот, алардын мыйзам алдындагы белгиси 
мЫ салыштырганда жогорку юридикалык кучке ээ болгон тийиштуу 
^лдонуудагы мыйзамдарга жана башка актыларга ылайык келиши тийиш. 
К° учунчу, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун укуктук актылары 
ийиштуу эрк ыктыярды билдиришинин жана юридикалык натыйжага

алып келишинин кучунен улам алар расмии мунезге ээ.
Тертунчу, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун чечимдери, аны кабыл 

алуунун жол жоболору сакталган жана тийиштуу турде таризделген шартта 
гана укуктук акты болуп калат.

Ошону менен бирге эле жергиликтуу маанидеги чечимдер бийликтин 
аймактык, элдик органдарынын децгээлинде гана кабыл алынбасган, алар 
калктын тузден-туз эрк ыктыярын билдируусунун натыйжасы да болуп 
калышы ыктымал. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык, 
жашоочулардын чогулуштары, жыйындары, курултайлары ез аймагындагы 
жашоо турмуштун ар турдуу маселелерин карап чыгууга да, ошондой эле 
алар боюнча тийиштуу чечимдерди кабыл алууга да укуктуу.

/ Тузден-туз талкуулоого алып чыккан жамааттардын аймактык 
жашоо турмушунун маанилуу маселелери атап айтканда, курултайларга 
коюлган маанилуу маселелер Кыргыз Республикасынын Президентинин 
2001-жылдын 2-майындагы Жарлыгы менен бекитилген “Жергиликтуу 
жамааттын екулдерунун элдик курултайы женунде” Жобого ылайык 
■оменкудей болгон:

жергиликтуу жамааттын Уставын кабыл алуу, ага езгертуулерду 
толуктоолорду киргизуу; жергиликтуу жамааттын аймагында ез 

0;! Ча каРжылоо, ез алдынча камсыз болуу, ез алдынча женге салуу жана 
6eiofl,bIH4a таР®ИЯЛ00нУн негизги принциптерин жана уюштуруу эрежесин

б10дж жеРгиликтуу бюджетти, ошондой эле жергиликтуу жамааттын
паДдал СН тышкаРкы каражатын калыптандыруу, аткаруу жана

анУУ,
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-  аймакты социалдык—экономикалык енуктуруу жана жергиликтуу 
калкты социалдык коргоо протраммаларынын долбоорлорун карал чыгуу.

-  курултайдын чечимдерин турмушка ашыруу боюнча аткаруу 
органдарынын ишмердиги женунде айыл, шаарча жана шаарлардЬ|[) 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчьшарынын, ошондой эЛе 
жергиликтуу мамлекеттик администрация башчыларынын отчетторуй
угуу;

-  коомдук тартипти сактоо, экологиялык жана санитар ды« 
талаптардын сакталышы, тойлорду, диний ырым-жырымдарды жана ар 
турдуу элдик иш чараларды жана жергиликтуу жамааттын жашоо турмущИ 
жагдайына таасир корсете турган башка иш чараларды уюштуруу боюнча ‘ 
негизги эрежени жана иш чараны белгилее;

-  езгече кырдаалдарда жана коомдук таламдарда жергиликтуу* 
жамааттын кучун жана каражатын мобилизациялоону талап кылган башка 
шарттарда жергиликтуу жамааттын мучелеру тарабынан коомдук кызматги 
аткаруунун милдеттуу нормаларын белгилее.

Мыйзамга ылайык элдик курултайдын чечимдери устемдукчул эмес, 
сунуш иретинде болоорун эскерте кетебиз, андыктан, укуктук актынын 
статусуна ээлик болушу учун анын чечимдери жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун екулчулуктуу же аткаруучу органдарынын кароосуна1 
жиберилет. Алсак, курултайларда жергиликтуу жамааттардын уставы 
каралат жана кабыл алынат, бирок ошого карабастан ал биротоло ишке кирип 
колдонулушу учун устав юстиция органдарында юридикалык экспертизадан 
етушу жана жергиликгуу кенештин сессиясында бекитилиши тийиш.

Республиканын мыйзамдарында «йтылгандай жергиликтуу 
жамааттардын уставдары жергиликтуу маанидеги ишти женге салуучу 
жергиликтуу жамааттын негизги укуктук актысы болуп эсептелет. 
Жалпыга кабыл алынгандай жергиликтуу жамааттардын уставы- бул 
жалпы жашоонун формалдуу эрежеси, белгилуу бир журуш—туруштуН 
нормаларын белгилеечу, чектеш аймакта канатташ жашаган коомчулуктуя 
мучелерунун ынтымактуулугун ырастоочу жекече жана жамааттын байлЫ* 
деелеттерун белгилеп керсетуучу жашоо эрежеси, мунун натыйжасында 
макулдашуунун тийиштуу жол-жобосу буткул коомчулук учун жалпь1 
болуп калат.

Укуктук акты катары устав республикада 1996-жылдан баштзй 
жайылтыла баштады. Бул Президенттин тийиштуу Жарлыгы меней 
жергиликтуу жамааттын болжолдуу уставы бекитилгенден кийин айрык49 
кенири таркалды. ч  ушул документте аймактык коомдук турмупш’Н  
тийиштуу эрежесин калыптандыруу, иштеп чыгуу жана бышыктап бекеМД0® 
жолу менен жергиликтуу маанидеги иштерди башкарууга жергиликПЯ



асир тийгизуунун орчундуу ыкмаларынын бири болуп калууга

*<*яягТпГтцЙиШ 3 л Жылдардын ичинде иш жузунде уставдар тийиштуу
Бирок. ^  болбой, урматталбай ара жолдо кала берди. Ага азыр деле 

кодД°нУ>^ кайрЫЛЫшат, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
0Те секР н ^  анын кандай мааниси бар экендигин унутуп да калышты. 
жана ка & МЬШДай мамиле жасоо езу кабыл алган нормага ылайык
Бадким у [ийишТуу социалдык жана укуктук каада салтынын караманча 
жаШ00 болуп журбесун деген ой да туулат, а балким жамаат 
жоктугУ 0зунун бетенчелугун, езгечелугун ойдогудай чагылдырбай, 
' СТЗ-а биреенун жетегинде калып, елкенун мыйзамдарында жана башка 
баШКятивдик укуктук актыларда чагылдырылган жоболорду кайталап, зеки 
Нолго тушкендун себебинен болгондур. Дегинкиси, бул маселе жалпы 
журпун кейгейлуу маселесине айлангандыгы а н ы к ^
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/ Эл бийлигинин негиздерин куруунун эл аралыктажрыйбасы жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу качан гана ез бийлигин анык жузеге ашырганда, ал 
учун экономикалык жана финансы мумкунчулуктеру. башкача айтканда 
бекем материалдык - финансы базасы болгондо гана чыныгы натыйжалуу 
системага айлана тургандыгын керсетту. Мына ушунун езу тийиштуу 
органдары аркылуу маани-мацызы боюнча татыктуу турде езунун аймактык 
милдеттерин ишке ашыруу жана берилген функциялардын жардамы менен 
жер- -жерлерде жалпы мамлекеттик саясатты жургузуу аркылуу татыктуу 
боло турган жергиликтуу жамаат болушунун негизи.

Коомдун келип чыгышы ендуруштук-экономикалык мамилелердин, 
менчиктин жана финансынын енугушу менен тике байланышкан. Ансыз 
адамзат эволюциялык жол менен енуге албайт эле, анткени зарыл 
керектеелер ендуруш натыйжасында коомдук жашоо жана прогресс 
учун турмуштук зарыл нерсе болгон. Ал эми экономика менен финансы 
жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруунун гана эмес, буткул 
мамлекеттин да эц негизги пайдубалдуу туркуктерунен болуп саналат. 
Анын устуне финансы-экономикалык ал-абалына элдик бийликтин езунун 
абалы, ал мамлекеттик болобу же муниципалдык болобу толугу менен кез 
каранды, анын мамлекеттик жана жергиликтуу маселелерди чечууге нукура 
жендемдуулугу, демек асыресе адамдын таты руу емур суруп жашоосу 
учун жана жалпысынан тийиштуу калктын гжана коомдун татыктуу 
жашоосу учун жагымдуу шарттарды тузуу жендемдуулугу толугу менен 
ушуга жараша болот.

Ошол эле кезде жергиликтуу ез алдынча башкаруунун финансы- 
экономикалык негиздерин мунездееде, мамлекеттеги экономиканын жалпы 
абалы менен учурун эске албай коюуга мумкун эмес. Алардын ез ара 
байланышы ушунчалык тыгыз чырмалгандыктан, елкенун ендуруштук- 
экономикалык жана жалпы мамлекеттик чейресунун солгундугу 
жергиликтуу материалдык-чарбалык базага тикеден-тике таасирин 
тийгизбей койбойт. Же болбосо тескерисинче жергиликтуу ендуруштук 
социалдык жана башка инфраструктуралардын жеткилец еспей калышЫ 
буткул мамлекеттик системага оор жук болот, туйшугун кыйындатат- 
Ошондуктан жергилик|уу ез алдынча башкаруунун жана мамлекеттин 
экономикалык жана финансы негиздери кеп жагынан ез ара байланышкан 
жана бири-бирине кез каранды болгон элементтер болуп эсептелет, алар 
жергиликтуу жамааттардын ез алдынчалыгын жана елкенун жалпы 
енугушун камсыз кылууга чакырьи
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Ж Е Р Г И Л И К Т У У  0 3  А Л Д Ы Н Ч А  Б А Ш К А Р У У Н У Н  
Э К О Н О М И К А Л Ы К  Н Е Г И ЗД Е Р И

1 Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруусунун 
домикалык негизи-республиканын мыйзамдарына ылайык-кыймылсыз 

э1<°на кыймылдагы муниципалдык мулк, жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
-яипарынын акча каражаты, баалуу кагаздар, ошол аймакта турган 

ЯсараТЬ1ЛЬ1Ш РесУРстаРЬ1’ жарандык укуктардын башка объекттери, ошондой 
эле тийиштуу аймакта ишмердигин жургузген ишканалар. уюмдар жана 
м'екемелер тузет21.

Демек, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун экономикалык базасы деп 
негцзинен жамааттын менчиги менен финансысы тушунулет, бирок булар 
эн негизги болуп шексиз турде эсептеЛгени менен буткул муниципалдык- 
экономикалык айдынды камтый албайт. Анын устуне жергиликтуу енуп- 
есууге экономикалык гана эмес, социалдык мамилелер да ез таасирин 
тийгизет, башкача айтканда эц башкы нерсеге жетишууге -  жашоочулардын 
жыргалчылыгына, демек, тийиштуу аймактын со пиал д ы к-э ко н ом и кал ы к 
есушуне жетишууге мумкундук бергендердин бардыгы кирет-J 
МУНИЦИПАЛДЫК Муниципалдык экономика илимдин жана 
ЭКОНОМИКА тийиштуу адабияттын кез карашынан алганда,

-  бул экономикалык мамилелер системасы, мында 
аймактагы ендуруш, материалдык жыргалчылыкты белуштуруу, алмашуу 
жана керектее процессинде бийликтин жергиликтуу элдик органдары 
чыгышат22.

' “Муниципалдык экономика” термини же болбосо Кыргыз
Республикасында кыйла кецири колдонулган “Жергиликтуу (регионалдык) 
экономика” термини -  табигый турде “Мамлекеттин экономикасы”, 
Аймактык экономика”, “Шаардык же айылдык экономика” сыяктуу 

тушунуктор менен тыгыз байланышкан. Булардын бардыгы тец салттуу 
тУРде ачык- айкын аймакта (республика, облает, район, шаар, айыл) 
келип тузулген экономикалык процесстердин жыйындысын тушундурет, 
башкача айтканда менчик, бюджет, чарба жургузуучу ишканалардын жана 
башка субъекттердин ишмердиги, ыцгайлуу ишкердик чейрену тузуу, жеке 
Демилгени еерчутуу, тышкы жана ички инвестицияларды тартуу жана

Кара.. ‘Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери 
Ст 16 Дв 2003-жылдын 25-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамы. 
22
д -J. РИРЭЭК кара.: Основы муниципальной экономики./ М.Б. Горный, В.Н. Иванова, 
экон ШУРК0В- Н.И. Скрябина. / Санкт/П., 2000.; Гаврилов А.И. Региональная 

Мика и управление: Учебное пособие для вузов. / М., 2002.
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башкалардын ишмердиги менчик. бюджет менен тузден-туз операцияларда 
кошулган процессгерди тушундурет.

Бул ете татаал процесс экендиги каднксиз, ал жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарынын компетенциясынын жана женге салуу 
мумкунчулугунун алкагында дайым эле боло бербеген (мындайча айтканда 
дайым эле анда турууга тийиш болбогон) татаал процесс. Атап айтканда 
аймакта ар турдуу ишканалар иш жургузушу мумкун, алар жумуш ордун 
камсыз кылышат, аймактын бюджетинин киреше белугун жана ишкана 
менен тике же кыйыр байланышта болгон адамдардын кирешеснн камсыз 
кылышат (езу же уй буледе кимдир бирее анда иштент, шпкананын 
телеген салыгы аркылуу эмгек маяна алат жана башкалар). Бийликтин 
муниципалдык органдары кеп учурда ушул сыяктуу ишканалардын шпине 
таасирин тийгизет, аймакты жалпы социалдык-экономикалык енуктурууде 
аларды эске алат. Башка бир учурда ишкана езу бир аймакта жайгашуусу 
(шаарда), ал эми башка аймакта жашаган адистер келип анда иштеши 
мумкун (айыл, шаарча). Ошого карабастан ишкана шаарга да, айылга да 
таасирин тийгизбей койбойт, ошондуктан жергиликгуу органдар аймактык- 
экономикалык енугууну болжолдоодо ушундай жагдайды да эске алуулары 
керек.

Асыресе муниципалдык экономиканы, жалпысынан алганда аймакты 
енуктуруунун эц негизги жактарынын бири тышкы инвестицияларды 
тартууга жана ички инвестициялардын пайда болушуна ебелге тузе турган 
жагымдуу ишкердик чойрену тузуу болуп саналат. Мында менчик ээсинин 
туруктуу ортоцку классын тузуу -  бул мамлекеттин сгратегиялык милдети 
гана болбостон, бийликтин жергиликтуу органдарынын негизги тузуучу 
экономикалык саясаты да болуп саналат. Республикада кепчулукту тузген 
айрым аймактар учун чакан жана орто бизнести енуктуруу ошол аймакта 
жашаган калктын да, бийликтин муниципалдык органдарынын вздору 
учун да аманчылыкта турмуш еткеруунун жападан-жалгыз ыкмасы болуп 
саналат. Анткени коомчулуктун бюджетинин ездук киреше белугу жер- 
жерлерде башкаруу органдары жургузген экономикалык саясатка тике коз 
каранды.

Ушунун кучунен улам элдик муниципалдык струкгуралар аймакты 
енуктурууге жана калктын ишкердуу демилгесин ерчутууге ебелге тузген 
экономикалык процесстерге активдуу таасир керсетуулеру тийиш. Мында 
жергиликтуу колдо бар артыкчылыкты гана пайдаланбастан, жаныларын 
тузуу да чоц мааниге ээ. Анткени экономикалык активдуулукту eHyKTypYY 
менен гана жергиликтуутжамааттын турмушундагы тигил же бул жагыныН 
илгерилешине жетишууге жана калктын турмуш жыргалчылыгыный 
децгээлин кетерууге, ошондой эле аймактын инвестициялык жактан 
жагымдуу турпатын тузууге болот, j
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Шаардын стратегиялык, экономикалык жана инвестициялык 
аЦдетгерин бир эле мезгилде чечууге ебелго тузуучу бизнес менен 
^^пиктин ез ара активдуу аракеттенишинин мисалы катары Москвадагы 
‘•Сити” жана “Манежная площадь” долбоорлорун келтирсек болот, 
•мг япысынан шаардын экономикалык жана социалдык енугушуно ебелге 
\\L yqy  масштабдуу узак меенеттуу долбоорлор болуп саналуу менен бирге 

1 Яяар жеке менчик уюмдар менен шаардын мэриясынын биргелешкен куч 
акетинин аркасында ишке ашырылып жатат. Бииликтин да, капиталдын 
ез ара аракеттенишин жана таламдарын канааттандыруунун башка бир 

дрНектуY мисалы бир эле учурда жецилдетилген преференциалуу “жугу 
бар” °бъекттеРдин курулушун уюштуруу практикасы болуп саналат, мында 
кеке менчик инвестор курулушка укуктуу (же имаратты капиталдык 
оНД°ого УКУКТУУ) жалпы шаардык тармактарды, коммуникацияларды же 
башка социалдык инфраструктураларды калыбына келтируу же кецейтуу 
боюнча кошумча шарттарга макул болгон учурда гана алат.

Бирок, ата мекендик практикада бийлик менен бизнестин аймактык 
органдарынын анык ез ара мамилеси демеерчулук идеясына гана келип 
такалат, бул айрыкча шайлоо енектугунде, социалдык программаларды 
ишке ашырууда, кошумча финансы жана башка салымдар аркылуу тигил 
же бул муктаждыкка каражат издеп табуу милдетин чечууде, бийликтин 
мамлекеттик институттарынын тапшырмасын аткарууда айрыкча байкалат.

^Муниципалдык экономиканы енуктуруу -  эн маанилуу милдет, буга 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары аймактын социалдык- 
экономикалык программасын иштеп чыгууга жана бекитууге, ошондой 
эле есуштун стратегиялык артыкчылыктарын аныктоого укуктуу негизги 
субъекттер катары таламдаш болушу тийиш. Муниципалдык органдарда 
аларга ведомстволук баш ийдируудегу аймактын экономикалык енугушуне 
тузден-туз таасир тийгизген чарбалык мамилелерди женге салуу боюнча 
тийиштуу функциялары топтоштурулган. Ал эми жер участкаларына базар 
мамилеси киргизилгенден баштап жерди пайдалануу эрежесин белгилееге 
Укуктуу администрациянын ролу есту. Ошондуктан, туракжай жана енер 
Жаи курулущу учун жерди пайдалануунун тийиштуу аймагын рационалдуу 
белуу, ар турдуу бизнести уюштуруу жамааттын экономикалык турмушунда
9те олУпуу натыйжа алып келиши мумкун. Ал тугул муниципалдык 
0РгандардЫН ездору экономикалык мамилелердин толук укуктуу

ектисинин ролунда чыгышы мумкун, анткени езунун ресурстук
бю уРетин (муниципалдык менчиктин курамын толуктоо, жергиликтуу
v етти чындоо жана башка ушул сыяктууларды) ез алдынча кенейтууге 
■укУктуу. )

ре ^ Щентип> муниципалдык экономика аймактагы бардык экономикалык 
РС1 ардын жана аларга байланыштуу келип чыккан мамилелердин,
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тийиштуу калайык калктын социалдык жана башка керектеелерун камсыз 
кылуучу бардык экономикалык ресурстардын жыйындысы болуп чыгат. 
Ошондуктан муниципалдык экономикалык саясаттын манызы мында турат, 
жергиликтуу жамааттын таламдарында колдо бар бардык ресурстарды алда 
канча натыйжалуу пайдалануу.

Ошону менен бирге эле Кыргызстанда жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын азыркы кездеги экономикалык саясаты, 
негизинен, аймактагы материалдык жыргалчылыктын олуттуу белугун 
тузген муниципалдык менчик объекттерин пайдаланууга жана башкарууга 
ыкташып курулган.
М УНИЦИПАЛДЫ К Муниципалдык менчик -  бул жергиликтуу 
М ЕНЧИК ез алдынча башкаруунун киреше алуу булагы

болуп саналган жана тийшпгуу катайык катктын 
социалдык--экономикалык керектеелерун канааттандыруу учун кызмат 
кылган муниципалдык органдардын ээлигинде, пайдатануусунда жана 
тескеесунде турган жамааттын менчиги.

Менчик жана менчик укугу тушунуктеру, балким коомдун социалдык- 
экономикалык жашоо турмушунун тарыхында эц байыркы тушунуктврдун 
биридир. Тарыхый жактан алганда менчик катеториясы турдуу' форматарда: 
жекече, коомчулук, жамаат, мамлекет турунде, ошондой эле бизге белгилуу 
болгон колхоздук, профсоюздук жана башка турде енугуп келген.

Кийинки жылдарда, айрыкча жергиликтуу ез алдынча башкаруу I 
принциптери колдонулгандан тартып биздин турмушка муниципалдык 
менчик катары (же болбосо кээде коммуналдык деген термин колдонулат) 
формасы кебуревк колдонула баштагандыгын белгилее керек. Менчиктин 
ушунчалык коп турдуулугуне карабастан алардын бардыгынын мазмун 
жагынан окшоштугу бирдей жана ез мацыздык мунездеруно жооп бериши 
тийиш.

Алсак, езунун кандай турде экендигине карабастан менчик тушунугунун 
мазмуну менчик ээснне таандык мулкту ээлее, пайдалануу жана тескее 
боюнча укуктуулугу тузет.

Ээлик кылууга укук мулкту тузден-туз иш жузунде ээлее мумкундугу 
дегенди билдирет. Менчик менчик ээсинин анык ээлеп алган абалында 
турат: адам ез уйунде жашайт, айыл екмету ез имарат жайында орун 
алган жана башка ушул сыяктуу. Мулкке ээлик кылуу мыйзамдуу жана 
мыйзамсыз да болушу мумкун, мыйзамдуу дегендик мында кандайдыр 
бир укуктук негизге таянып ээлик кылуу, башкача айтканда тийиштуУ 
юридикалык актыга таяф»ш ээлее болуп саналат.

Пайдаланууга укук мулкту пайдалануу учурунда, башкача айтканД3 
азык-тулуктерду алуунун, киреше табуунун журушунде мулктун пайдалуУ 
касиетин урунуу мумкунчулугу дегенди билдирет. Атап айтканда менчик



И  03унун жеР участкасынан тушум алат, же болбосо ез мулкун ижарага 
эЭсИ н пайда керет. Мына ушул укук ээлик кылуу укугу менен ез ара 
б ^ н ы ШТуу, анткени жалпы эреже боюнча мулкке ким ээлик кылса, ошол 
®^яНЫ пайдаланууга акылуу. Бирок кээде мулкке ээлик кылбай туруп эле 
га0апа^даланууга болот. Мисалы, шаар башкармалыгы ез транспорт мулкун 
ань'еег0 тапшырды дейли, ким аны найдаланат, бирок анын ээси болбогон 
^  дайдаланды; айыл екмету айыл чарба жерлерин кайра белуштурууадаМ I мамлекеттик жерин (ФПС) ижарага берди дейли, бирок ал ушул
фоНДУИУИ
4  е учурда иш жузунде анын ээлик кылуучусу эмес.
^Э эл и к  кылуу жана пайдалануу укуктарынан тышкары менчикти тескее 

У 0згече белунуп турат, аны бир нече позициядан карай чыгуу зарыл. 
Уцриичи жактан алганда аны менчик ээсинин иш аракети катары тушунсе 
ооют, анын натыйжасында пайдалануу жана (же) менчикти ээлик кылуу 
кугу менчик ээсинин макулдугу боюнча башка адам тарабынан ишке 

ашырылат. Келишимдик негизде менчик ээси ез менчигин ээлик кылуу жана 
пайдалануу функциясын башка бирееге толугу менен же жарым-жартылай 
еткеруп бериши мумкун. Экинчи жактан алганда тескее укугу мындан да 
керунушу мумкун: мулктун менчик ээси мулкке менчик укугунан такыр эле 
баш тартып коюшу мумкун, бул ага таандык мулкту жатыркатуу боюнча ез 
иш аракетинин кучунен улам келип чыгат. ^

'Жыйынтыктап айтканда тескееге укук менчик ээси ез каалоосу жана ез 
кароосу боюнча ез мулкун сатышы, ижарага бериши, тартуу кылышы же 
такыр эле кароосуз калтырып коюшу мумкун дегендикти билдирет, башкача 
айтканда менчик ээси мулктун андан аркы тагдырын кандай аныктайм десе 
езу билет жана ага укуктуу. Ушуга карабастан бул аракет езуне таандык 
мулкке карата мамиледе менчик ээсинин бийлиги чексиз турбайбы дегенди 
билдирбейт.

Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык менчик 
ээси чындыгында эле ез мулкуне карата мамиледе каалаган иш аракетин 
жасоого акылуу, бирок анысы мыйзамга карты  болбошу керек жана укук 
тартибин бузбагандай жана мыйзам менен корголгон башка адамдардын 
таламдарына тийишпегидей болуш керек. Атап айтканда жерге жана 
Жаратылыш ресурстарына менчик ээсинин укуктарын ишке ашыруу
■)'Урчап турган айлана чейреге зыян келтирбегидей елчемде жана чекте жол
°ерилет д , „ -г лнын ичинде мыйзам тарабынан же келишимдик мамилелердин
kvt Менен башкача тартип белгиленбесе, менчик ээсинин дал езу мулкту
Рес ^°Юнча бардык чыгашаларды тартат. Ошондой эле менчик ээсине
чек-г ЛИканьш мыйзамдарында каралган учурларда, шарттарда жана
(Се анын мулкун башка бирее тарабынан пайдаланууну чектеп коюуга

ИтУт) милдет жуктелет.
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Ушул укук атап айтканда жалпысынан менчшске укук сыяктуу эле 
менчик ээсинин юридикалык жана иш жузунде камсыз кылынган журуш- 
туруш мумкунчулугун берет. Ошону менен менчик ээсинин укугу ал аны 
ишке ашырууга мумкун болгонго чейин, демек менчик ээси болуп кала 
бергенге чейин таандык болот. Менчик ээси мулктун менчик ээси болуп 
качан эсептелет жана канчага чейин? Мына ушул бардык укуктар (ээлик 
кылуу, пайдалануу, тескее) ээлик кылуучунун (ээлик кылуучулардын) 
колунда топтоштурулганда гана менчик ээси ошол мулктун менчик 
ээси болуп эсептелет. Бирок, кандайдыр бир имараттын, квартираньщ, 
машинанын жана башкалардын менчик ээсинин укуктарын толук деп 
эсептееге жарабайт. эгерде ошол мулкту ээлеген жана пайдаланган менчик 
ээсиндеги мулктерду тескее башка бир адамдын ыйгарым укугунда турса, 
анда толук укуктуу деп эсептееге жарабайт. Ошого карабастан мындай 
учурлар практика жузундо ото кеп кездешет. Менчик ээси болбогон адам 
мулкту ээлик кылуу; пайдалануу жана тескее укугун ага ошол укуктар 
таандык болгон чекте шике ашырбастан, менчик ээси менен тузулген 
келишимде жана мыйзамда каралган чекте гана жузеге ашырат.

Муниципалдык мулкке карата менчикке ээлик кылуунун, тескеенун 
жана пайдалануунун мындай чектелген укугу республиканын жарандык 
мыйзамдарында чарба жургузуу жана оперативдуу7 башкаруу укуктарын 
ишке ашыруунун алкагында каралган. Атап айтканда муниципалдык 
менчикте турган мул к чарба жургузуу укугунда муниципалдык ишканаларга 
бекитилип берилет, ал эми мекемелерге -  оперативдуу башкаруу укугунда 
бекемделет23.

Чарба жургузууге укук бул ендуу мулктерду белгилуу бир таасын 
менчик ээси менен суйлешулген чекте ээлик кылуута, пайдаланууга жана 
тескееге мумкундук берет. Мындай мулктун менчик ээси ишкананы 
тузуу, кайра уюштуруу жана жоюу маселесин чечет, анын ишмердигинин 
ецуттерун жана максатын аныктайт, ишкананын жетекчисин дайындайт, 
мулктун максатка ьшайыктуу пайдаланышьша жана анын сакталышына 
контрол жургузет. Муниципалдык ишкана ез милдеттенмеси боюнча 
ага таандык бардык мулк боюнча жоопкер жана анын мулкунун менчик 
ээсинин милдеттенмеси боюнча жоопкерчилик тартпайт. Чарба жургузуу 
укугуна негизделген ишкана тузуу женунде чечимди менчик ээси кабыл 
ала тургандыгын эске алып, анын уставын да ал бекитет, уставдык жана 
резервдик фонддор елчемун белгилейт, анын устуне менчик ээси ал тузген 
ишкананын чарба жургузуусунде турган мулкту пайдалануудан тушкен 
киреше белугун алууга $куктуу.

23 Кара.: 1996-жьшцын 8-майындагы Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексй- 
-Ст.227,230,231.
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ба a<YPrY3YY укугунда мулкке ээлик кылуу, башкаруу жана тескее 
ерИнде чектеелер теменкулерден билинет: чарба жургузууге 

(ktaceJ|c'" кЫймылсыз мулкту сатуу, аны ижарага беруу, курееге коюу 
беРиЛ пайдалануу чарбалык шериктештиктердин жана коомдоштуктардын 
кзтзрь1̂  капиталына аманат катары киргизуу, менчик ээсинин макулдугусуз 
УстаВ̂ ерИЛбейт. Мындан тышкары чарба жургузуу укугундагы мулкке 

жургузууде башка чектеелер да белгилениши мумкун.
ТеСОШОну менен бирге эле чарба жургузуу укугунда турган муниципалдык 

на мыйзамда каралган чектееге жатпаган мулкке кара i а гана мамиледе 
И - на жана киреше белугу жана башкалар) ез алдынчалыкка ээ. Ошону 
' '  н мулку чарба жургузуу укугуна таандык болгон муниципалдык 
ткана ал мулкту республиканын жарандык мыизамдарында аныкгалган 

менчик ээси белгилеген чекте гана ээлик кылат, пайдаланат жана
хескей алат.

0 з кезегинде оперативдуу башкаруу укугу ез ишмердигинин максатына. 
менчик ээсинин тапшырмасына жана ээлик кылуу, пайдалануу жана тескее 
укуктары бекемделген мулктун пайдаланыш багытына ылайык мыйзам 
тарабынан белгиленген чекте ишмердигин жургузушкен мекемелерге 
(билим беруу, саламаттык сактоо жана башка объекттер) бекемделип 
берилет. Мекеме езуне бекитилип берилген мулкту, ошол мулктун менчик 
ээсинин макулдугу менен гана жатыркатып алууга же болбосо башкача 
ыкма менен тескееге укуктуу.

Мекемеге оперативдуу башкаруу укугунда бекемделип берилген мулктун 
менчик ээси мулктун багытталышы боюнча пайдаланылбаган же туу эмес 
пайдаланылган артыкбаш мулкту алып коюуга жана ез каалоосу жана 
кароосу боюнча тескееге укуктуу. Ал тугул ошол мекеменин кирешелерин 
белуштуруу тартибин да анын мулкунун менчик ээси тарабынан аныкталат. 
Мекеме езуне бекитилип берилген мулкту же смета боюнча ага белунген 
каражат эсебинен алынган мулкту жатыркатууга же башкача ыкма менен 
тескееге укуксуз. Эгерде уюштуруу документине ылайык мекемеге 
ишкерднктин туру киреше алып келген ишти жургузуу укугу берилсе, анда 
лндаи киреше жана анын эсебинен алынган мулк мекеменин ез алдынча 
тескеесуне келип тушет жана езунче айрым баланста эсепке алынат.

Ушул чектелген укуктар (чарба жургузуу жана оперативдуу башкаруу) 
мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган объекттерге карата гана 
к°лдонулат.
болотаЧан белгилуу бир шарт келип чыкканда гана менчикке укук пайда 
Неги ’ башкача айтканда менчик ез кожоюнуна ээ болуш учун тийиштуу 
менчи ̂  Келип чыгышы керек. Ошондой эле Кыргызстандын муниципалдык
КЬ1рда да кептеген саясий--укуктук жана социалдык-экономикалык 

йлДардьш кыйчалыш тоомунда калыптанды.
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Биринчи жолу Кыргыз Республикасында ездук мулкке жергиликтуу 
жамааттын саясий жана юридикалык укугу 1991-жылдын 19-апрелиндегц 
“Кыргызстан Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
женунде” мыйзамында бекемделген, анда 36-статьяда мындай дед 
белгиленген, “Коммуналдык менчик жергиликтуу чарбанын негнзин тузет. 
Коммуналдык менчикти тескоену жана башкарууну жергиликтуу советтер 
жургузет”. Кийинчерээк коммуналдык менчик объекттерин башкарууну 
жергиликтуу мамлекеттик администрация жана анын ыйгарым укуктуу 
органдары жургузе баштады, мына ушунун кучунен улам жамааттын 
менчигинин езу мыйзамда мамлекеттик менчиктин белугу деп атала 
баштады.

Бирок, 1996—жылы менчиктин ез алдынча туру катары коммуналдык 
менчик конституциялык жактан бекемделгенден жана республиканын 
Президентинин бир катар жарлыктары жана вкметтун токтомдору 
чыгарылгандан кийин жергиликтуу жамааттардын мулкун калыптандыруу 
боюнча алгачкы кадамдар жасалды. Аларга мурда мамлекеттик менчик 
болуп келген объекттер: билим беруу мекемелери (ПТУ, мектептер, жатак 
мектептер, балдардын оспурумдердун спорт мектептери, бала бакчалар, 
яслилер) саламаттык сактоо (айыл кыштактагы ооруканалар, дарыканалар 
жана башка медицина мекемелери), маданият жана спорт (маданият 
сарайлары, маданият уйлеру, китепканалар, музейлер, спорт комплекстери, 
кинотеатрлар жана башка) жана жергиликтуу бюджеттин кутуусунде 
турган башка объекттер таандык боло баштады.

Башкаруунун жергиликтуу органдарына 1996-жылдан баштап 2002- Р 
жылдын аралыгында жалпы суммасы 8,4 млрдлеомдук 10 мицден ашуун 
социалдык инфраструктура объекттери берилген. Ошого карабастан 
ушул объекттерди толук елчемде жергиликтуу жамааттардын менчиги 
деп айтууга тил барбайт, анткени менчик ээсинин бардык укуктарын 
ишке ашыруунун жол-жобосу мыйзам тарабынан олуттуу чектелип 
коюлган. Мындан тышкары мамлекет тарабынан берилген объекттер 
аныгын айтканда жергиликтуу ез алдынча башкаруунун экономикалык 
негиздеринин курамына кирбестен, калктын социалдык керектееяеру0 
канааттандыруучу жамааттын социалдык маданий базасын тузе турганын 
айта кетуу керек.

Ал эми чын-чынына келгенде муниципалдык менчик ез алдынча 
башкаруунун чыныгы материалдык базасы катары жерди жарандык' 
укуктук жутуртууге кщргизгенден тартып жана жерге болгон жеке жана 
мамлекеттик менчик менен бир катарда муниципалдык менчик турун Да 
конституциялык жактан бекемдеоден кийин гана реалдуу турде калыптана 
баштады.

-
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| 998жана2003-жылдардагы конституция л ыкезгертуулоржермаселесин
козгобостон, коммуналдык менчик чойросунде терминологиялык

* *  орГО Да тиешелуу болгондугу, башкача айтканда "коммуналдык”
^^у’ Аугу “муниципалдык” болуп езгерулгенун керсетуу езгече кызыктуу

ztnr тУУДУРаг- УШУЛ терминдердин мазмун жагынан тактыгын жана
- пмачылыктарын салыштырып ои жугуртуунУн зарылчылыгы деле

а ,г,,п анткени аталышына карабастан эн башкысы коммуналдык болобу ясокзУН’
• муниципалдык менчик оолобу жергиликтуу жамааттардын турмуш 

^ д у л ы н  жакшырышына ебелге тузсе болду, бул анын эн башкы максаты
жанаманызы.

2002-жылдын 15-мартындагы Мулкке муниципалдык менчик 
ж0Нундо” мыйзамдын ишке киргизилиши менен (2005-жылдын 19- 
августундагы мыйзамдын редакциясында” жергиликтуу жамааттардын 
менчик курамы олуттуу турде кецейтилди. Алсак, мыйзамга ылайык 
теменкудей мулк муниципалдык менчик болушу мумкун:

_ жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жана алардын 
карамагында турган ишканалардын имарат жайлары, жабдуулары жана 
башка кыймылдагы мулктеру, ошондой эле билим беруу, саламаттык 
сактоо, маданият, спорт жана туризм объекттери;

-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин 
камсыз кылуу учун зарыл керектуу тураюкай-коммуналдык, оцдоо-куруу 
жана транспорт чарбасынын объекттери, жабдуулар жана материалдар. Анын 
ичинде тийиштуу аймакты тейлеген жана мамлекеттик жана жеке менчикте 
болбогон ишканаларга таандык эмес транспорт, энергетика, суу менен 
жабдуу, канал курулуштары жана коммуникациялар инфраструктурасынын 
тармактары менен объекттери, бутпеген курулуш объекттери бар;

-  соода,коомдуктамактануужанатурмуштиричиликишканаларынын 
мулк комплекстери, ошондой эле аларды пайдалануу, кутуу жана тейлее 
Учун курулуш жайлары менен жабдуулар;

~ жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына таандык 
менчиктештирилбеген туракжай жана туракжай эмес фондулар, кечелер, 
К0пурелер жана жергиликтуу жолдор;

~ парк учун белунген коомдук парктар жана жерлер керктендуруунун 
*ана жашылдандуруу чарбасынын башка объекттери, жергиликтуу 
МааниДеги тарых жана маданият эстеликтери;

~~ токой жана айыл чарбасына жарактуу жерлер, кел жана келмелер, 
УУ булактары жана мамлекеттик жаратылыш ресурстарынын тизмесине 

нгизилбеген жергиликтуу маанидеги пайдалуу кен чыккан жерлер;
Ка Г ЖеР участкалары, анын ичинде тийиштуу долбоор менен чек арасы 

адган Муниципалдык мулк объекттерине жаткан жерлер, ошондой эле 
1 Урулбеген жерлер.
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Муниципалдык менчик ар турдуу ыкмаларда тузулех алардын 
негизгилеринин бири Кыргыз Республикасынын ©кмету тарабынан 
аныкталган тартипте жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына 
мамлекеттик менчиктин объекттерин еткеруп беруу болуп саналат. 
Муниципалдык менчик ар турдуу жарандык-укуктук аракеттердин 
натыйжасында да алынышы ыктымал.

Алардын арасында жарандык-укуктук бутумдер боюнча (сатуу жана 
сатып алуу, алмашуу, тартуулоо, ез келишимдик милдетгенмесин башка 
бир тараптын аткарбай коюшу) жарандардан жана юридикалык жактардан 
объекттерди муниципалдык менчикке алуу бар.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары алдында берилген 
милдеттенмеси боюнча же сот чечими боюнча башкача ыкмада, ошондой 
эле мулк сот тарабынан ээсиз деп табылган учурда менчикти мажбурлап 
алуу жана менчик укугунан ажыратуу жолу кирет.

Муниципалдык менчикти ижарага алгандыгы жана пайдатангандыгы 
учун жарандар жана юридикалык жактар, мамлекеттик органдар жана 
мекемелер тарабынан киргизилген милдеттуу телемдер. сумм ал ар Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жергиликтуу салыктар, 
жыйымдар жана башка турунде жергиликтуу бюджетке келип тушкен 
жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын эсебинен 
жаны объекттерди тузуу же куруу, ендуруу натыйжасында, анын ичинде 
дивидденддер жана пайыздар, мыйзамдык тартипте тартылып алынган 
мулкту сатып еткеруудон тушкен каражаттар, кайрымдуулук жыйноолор 
жана мыйзамда тыюу салынбаган башка келип тдшуулор.

Муниципалдык менчиктин курамына к и ре турган объекттердин 
тизмеси жана тийиштуу укуктардын келип чыгышы учун негиздер мыйзам 
тарабынан, калкка кызмат корсетуу учун зарыл болгон башка объекттер да 
жана ушул тапта мыйзам тарабынан каралбай калган учурларда болушу 
мумкун деп белгилеп, ачык бойдон калтырылган.

Ошону менен бирге эле менчик езу менен езунче турганда эч кандай 
мааниге ээ болбойт, эгерде ал адамдын же жамааттын керектеелерун 
канааттандыруунун каражаты болуп кызмат кылбаса, ал эми бул учун 
менчиктин иштеши, пайда алып келиши, акыр аягында албетте коомдун анык 
экономикалык пайдубалы болуп калышы тийиш. Менчиктин пайда алып 
келиши жана жамааттын социалдык жана экономикалык керектеелерун 
канааттандырышы учун аны натыйжалуу башкара билуу зарыл. Ал эмН 
бул бугунку кундо жергиликтуу оз алдынча башкаруунун айрыкча талуУ 
маселеси бойдон калууда.

Оперативдуу башкаруу же пайдалануу маселелери республиканын 
мыйзамдарына ылайык жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткарууч}" 
тескеечу органдарынын (мэриянын, шаар башкармалыгынын, айыН
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| _ у НуН) компетенциясында турат. Алар муниципалдык менчиктеги 
(Жу( кГГерДин оидуруштук жана финансы-чарбалык ишмердигин 

дацнялап контролдоосу, ошондой эле жергиликтуу жамааттын 
К галчылыгын жогорулатуу максатында муниципалдык мулкту онтойлуу 

япануу боюнча мыйзамдуу куч аракеттерди ишке ашыруулары

тнй»ш- 
Ал эми практика жузундв болсо муниципалдык мулкту жалпы 

мзаттын жыргалчылыгында езунун багыты боюнча пайдаланбастан, 
кызыкчылыгын канааттандыруунун ыкмасы катары пайдаланган 

6 vtwiap кездешет. Маселен, Ош областынын Кызылкыштак айыл екметунде 
^дмн н и сгр ат и в д и к имаратжайлардын бири бузулган, материалдары сатылып 

ткен, ал эми 1,2 млн. сом су.ммасындагы каражат кайра уюштуруу дегенге 
шЫлтоолошуп ездеруне ыйгарып алышкан24.

Ошол эле мезгилде мулкту тескее маселеси, асыресе муниципалдык 
менчиктин андан аркы тагдырын аныктоо жергиликтуу кецештердин 
ыйгарым укуктарынын чейресунде турат, алар тийиштуу объекттерди 
менчиктештируунун же жатыркатуунун программасын карап чыгып, 
бекитуулеру тийиш. Жергиликтуу жамааттын аймагындагы чарбалык 
ишмердиктин жана муниципалдык менчикти пайдаланган субъекттер 
керсеткен кызматтарга баалар менен тарифтерди аныктоо боюнча 
жергиликтуу кецештердин ыйгарым укуктарынын да чоц мааниси бар.

Ар кандай мулк сыяктуу эле, муниципалдык менчик да жана ага укук 
дайым эле чексиз боло бербейт, анткени мулк езунде пайдалануу ресурсун 
куте билгендей эле ал эскирууге, жыртылууга жана акырында моралдык 
жактан жараксыз болуп калууга дуушар болот. Мындай учурларда мулкке 
менчик укугунун токтотулушу келип чыгышы ыктымал. Айтмакчы, 
менчикке укуктун токтотулушуна мулктун бузулушу, булунушу же 
биротоло “эскириши” гана себеп болбостон, мындан башка да учурлар бар. 
Алып айтсак, мыйзамда белгиленгендей мамлекеттик менчикке же учунчу 
жактын менчигине мулкту жатыркатуу женунде чечим кабыл алынса, 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун милдеттенмеси боюнча мулкке 
болгон укук алынып салынса, муниципалдык менчикке укук токтотулушу 
мумкун.

Муниципалдык менчикке укук туура эмес иш аракеттердин 
Натыйжасында же белгилуу бир жол-жоболорду сактабаган учурда 
т°ктотулуп коюлган жагдайлар ете кеп кездешет. Менчикке укук эки
Ь1кма аркылуу бузулушу мумкун: менчик ээсинен анын мулкун ажыратат,

ЗПИиктуу ез алдынча башкаруу органдарынын башчылары менен болгон 
HpJ  Ликалык кенешмеде 2006-жылдын 13-мартында Кыргыз Республикасынын

нти К.С. Бакиевдин суйлеген сезунон.
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ошондуктан ал аны ээлееге, пайдаланууга жана тескееге мумкунчупук 
таба албай калат; же болбосо менчик ээси оз мулкуне ээлик кылуудан 
иш жузунде ажырагылбаганы менен аны пайдаланууга жана тескееге 
тоскоолдук келип чыгат.

Мындай жагдайларда менчик ээси муниципалдык менчикке езунун 
укугун коргоп калууга баруу керек, ал Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында каралган бардык мыйзамдуу ыкмалар менен мамлекеттик 
жана жеке менчиктин туру менен бир катарда эле муниципалдык менчикке 
укук да корголот жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары менен 
башка тараптар ортосунда тузулген контракттардын же макулдашуулардын 
жоболоруна ылайык корголот.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун финансы-экономикалык 
негиздеринин эн маанилуу белугу болуу менен бирге муниципалдык 
менчик ошол эле кезде анын буткул мацызы менен ажытын камтый албайт. 
Тийиштуу финансы негиздеринин же ресурстарынын болушу жамааттын 
материалдык экономикалык базасынын маанилуу белугу болуп эсептелет.

Ж Е Р Г И Л И К Т У У  0 3  А Л Д Ы Н Ч А  Б А Ш К А Р У У Н У Н  
Ф И Н А Н С Ы  Н Е Г И ЗД Е Р И

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун финансы негиздерин 
жергиликтуу коомчулуктарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
бекемделип берилген кирешенин салыктык жана салыктык эмес булактары, 
муниципалдык менчикти пайдалануудан кирешелер, ошондой эле кредиттик 
жана башка финансы ресурстары тузет.25 ' >

Жалпы кабыл алынган эреже боюнча жана илимдин кез карашынан 
алганда жергиликтуу ез алдынча башкаруунун финансы негиздери 
жергиликтуу бюджеттерге, бюджеттик эмес фондуларга, жергиликтуу 
салыктарга жана жыйымдарга, трансферттерге, гранттарга, ссудаларга, 
зайымдарга, кредиттерге, муниципалдык менчикти пайдалануудан тушкен 
каражаттарга, баалуу кагаздарга жана башка ресурстарга байланыштуу 
келип чыккан мамилелердин жыйындысы катары ачылып берилет. 
Демек, финансы негиздери -  бул мамлекеттик жана аймактык маанидеги 
маселелерди чечуу учун жергиликтуу ез алдынча башкаруу ээ болгон 
финансы каражаттарынын жыйындысы.

Жогоруда белгиленгендей, жергиликтуу жамааттардын финансы 
ресурстары менен муниципалдык менчик турундегу материалдык база 
ез ара байланыштуу жана ич ара бири-бири менен шартталган. АлардЫ

25 Кара.: 2002-жылдын 12-январындагы “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу * аНа 
жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы. -Ст. 55



з ара аракеттендирууде жана пайдаланууда гана жергиликтуу ез 
зуур8.: башкаруунун чарбалык ез алдынчалыгы камсыз болушу, кунделук
алДь',1нча < 

;KT0ecY канааттандырылышы, жергиликтуу ез алдынча башкаруу
Kt'PcK Шын да, ошондой эле калктын да жагымдуу турмуш жашоосу 
оРга ^дрттардын тузулушу камсыз болушу мумкун.
^ а А Н С Ы  Коомдо финансы объективдуу турде зарыл
Ф'1 vPCTAPbl керектуу. бирок ал кыяпаттуу турде келип чыкпастан, 

‘ жергиликтуу ез алдынча башкаруунун план ченемдуу
зКургузушУнУн- атап айтканда жалпысынан мамлекеттин да план 

^  мДУУ ишмердигинин процессинде гана керунет. Финансы айланасында 
4 п чыккан мамилелер негиз болгон акча каражаттарынын белгилуу бир 
К-елемун тузууге, белуштурууге жана пайдаланууга багытталган ушундай 
ишмердикте гана келип чыгат.

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруусунун 
финансылык тузуму мыйзамдарга ылайык белгилуу бир булактардын 
эсебинен калыптанат:

__ жергиликтуу бюджеттин каражатынан;
-  жогору турган аймактык денгээлдеги бюджеттен, кагегориялык, 

тенеечу жана стимулдоочу гранттардан;
-  бюджеттик эмес фонддордон;
-  кредиттик ресурстардан жана трансферттерден;
-  ыктыярдуу тегумдерден жана кайрымдуулук беруулерден;
-  муниципалдык баалуу кагаздардан жана жергиликтуу зайымдардан 

тушкен кирешелерден;
-  жалпы мамлекеттик салыктардан жана башка кирешелерден 

чегеруулерден;
-  жергиликтуу салыктардан жана жыйымдардан;
-  административдик айыптарды телеенун натыйжасында келип 

тушкен сумманын толук келемунен;
~ жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары уюштурган иш 

чаралардан келип тушкен башка кошумча кирешелерден, ошондой эле 
жергиликтуу жамааттардын муктаждыгы учун тузулген ишканалар менен 
> юмдардЬ1н ишмердигинен алынган кирешелерден.26

Ощентип, жергиликтуу жамааттын финансы ресурстары же жергиликтуу 
ансы бир нече булактардан тузулушу мумкун, аларды шарттуу турде 

°М°нкудей негизги каражатгарга классификациялоого болот:

Кэрз • Элл-,
Жергил т^-жылдын 12-январындагы “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана 
Мый Icr̂ Y мамлекеттик администрация женунде” Кыргыз Республикасынын 

''■ы. -Ст. 55
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-  киреше статьялары турунде жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарына жиберилген жaJШЫ мамлекеттик булактардан тузулген 
каражат жана тийиштуу финансы-бюджет укуктары (трансферт ept 
гранттар, салыктар);

-  ез алдынча башкаруу органдарынын финансы—экономикалык 
ишмердигинин натыйжасында жергиликтуу жамааттын ез булактарынан 
калыптанган каражат (жергиликтуу салыктар жана жыйымдар, 
муниципалдык менчшсгин объекттерин, мунишшаддык жерди 
пайдалануудан кирешелер, ар турдуу акы теленуучу кызмат керсетуудец 
тушкен кирешелер, баалуу кагаздардан алынган дивиденддер, ыктыярдуу 
тегумдер жана кайрымдуулук беруулер, айыл телеелер жана башкалар);

-  зайымдык же кредиттик фонддордон карызга алынган каражат 
(ссудалар, зайымдар, кредиттер).

Албетге, жергиликгуу ез алдынча башкаруунун финансы саясагы езунун 
киреше базасынын эсебинен мамлекеттик жана кредиттик уюмдарга кез 
каранды болбостон туруп езунун ички милдеттерин ишке ашыруу боюнча 
ыйгарым укуктарын ишке ашыруу белугунде ез ишмердигинин арбын 
белугун каржылай алгыдай кылып тузулушу жана жолго коюлушу тийиш. 
Бирок, мындай келечектуу иш ете алыста тургандай керунет (эгерде ал 
акыры журуп, ишке аша турган болсо) анткени айыл кыштактардын, 
шаарчалардын жана шаарлардын кепчулугу ездерунун финансы жагынан 
керектеелерун кебунче мамлекеттик каражаттын эсебинен жаап жатышат.

Мунун кеп себептеринин бири бирдей эмес экономикалык мумкунчулук 
жана жергиликгуу ез алдынча башкаруу органдары муниципалдык I 
менчиктин пайдалуу касиетинен туура панда алууга жана аны ез I 
аймагынын экономикасын кетеруу учун инвестициялык ресурстардын | 
бири катары пайдаланууга багытталган ездерунун финансы-экономикалык 
ишмердиктерин кайра кура албай жаткандыгынан болуп отурат.

Финансынын маанилуу экендигинин даты бир себеби ал жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун ыйгарым укук келемдеру менен тикелей 
байланышта болгондугунда. Ыйгарым укуктар канчалык денгээлде 
финансы жагынан камсыз болсо, ошончолук аларды ишке ашыруунун 
натыйжасы да майнаптуу болот. Финансы ресурстары менен ыйгарым 
укуктарды салыштыруу женунде тезис далилдеену талап кылбайт, анткени 
аймак финансы планында канчалык жакшы болсо, ез алдынча башкаруунун 
аймактык органдарынын ез ыйгарым укуктарын талаптагыдай идя® 
ашырууда мумкунчулугу ошончолук кен кесири болот деген сез адилеттуУ 
айтылган аксиома.

Мында эн оболу бийликтин жергиликтуу органдары таламдаш болу^У 
зарыл, алардын натыйжалуу ишмердигине кеп нерсе кез каранды, аймактын 
географиялык, табигый, маданий жана башка езгеНелуктерун эске алуУ
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экономикалык саясатты жургузууде жана колдонууда, ошондой 
ujeflefl иЛИКГуу жамааттардын екулдерун ез аймактарын енуктурууге 
эЛе ,ть1ра билуу жендемдуулугуне ошол жергиликтуу жамааттын 
кЫзЬ' ,лыгы кез каранды болот.
*ЫРга турдуу булактардан калыптанган жергиликтуу ез алдынча

■Ерууиун финансы ресурстарынын жыйындысы аларды бирдиктуу 
°alU уралык турге келтирууну сунуштайт. Мына ошондой бирдик болуп. 
^ Е п дуу бюджет чыгат.
*еР --------- Жергиликтуу бюджет -  бул айрым езунче

административдик-аймактык бирдиктин
финансы реурстарынын борборлоштурулган

„vcv елкенун мыйзамдарында каралган жана бийликтин жергиликтуу ф о н д у „
андарына ыигарылган функцияларды жана компетенцияларды камсыз 

кылуу Y4YH ылайыкталган салыктардын, жыйымдардын, башка милдеттуу 
Т0лемД0РДУн жана башка келип тушуулердун эсебинен калыптандырылган 
акча каражаттарын тузуунун жана сарптоонун формасы27.

Ж е р г и л и к т у у  бюджеттер мамлекеттин бирдиктуу бюджеттик 
системасьгаын курамдык белугу болуп саналат. Бюджеттик укук женунде 
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык областгардын, Бишкек шаарынын, 
р а й о н д о р д у н ,  шаарлардын, шаарлардагы райондордун, айылдардын жана 
ш а а р ч а л а р д ы н  бюджеттери узак мезгил бою жергиликтуу бюджеттер 
деп эсептелип келди. 6 з кезегинде областтын бюджети областтык 
бюджеттен жана областтык баш ийдируудегу райондор менен шаарлардын 
бюджеттеринен турган. Шаардын бюджети -  шаардык бюджеттен, ал эми 
р а й о н д о р у  жана шаарчалары болгондордуку -  шаардык райондор менен 
ш а а р ч а л а р д ы н  бюджеттеринен турган. Райондун бюджети -  райондук 
бюджеттен, райондук баш ийдируудегу шаарлардын бюджеттеринен, 
айылдын жана шаарчалардын бюджеттеринен турган28.

Ошону менен жергиликтуу бюджеттердин системасы республиканын 
административдик-аймактык белунуш у менен логикалуу ез ара байланышта 
болгон- Мында эреже катары жергиликтуу бюджеттердин структурасы 
аР Дайым мамлекеттик тузулуштен жана мамлекеттин тийиштуу 
административдик -аймактык белунунгунон келип чыга тургандыгын 

• гилей кетуу керек. Мисалы АКШда штаттардын, графстволордун, 
МУНиИипалитеттердин бюджеттери аларга бекитилген кирешелердин

посо"И*ЗИ*Г'ЭК каРа ' Государственные и муниципалльные финансы: Учебное 
и щу ИС/Под Рсд- Г.Б. Поляка. /М., 2004; Бабич А.М., ПавловаЛ.Н. Государственные 
28 ^Г^Нипалльные финансы: Учебник. / М., 1999г.
Ysyicrv 1998-жылдын 11-июунундагы “Кыргыз Республикасында бюджеттик 
46 (]g jyНеГИЗГИ лриндиптери тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. -Ст. 

жьюдын 13-июлундагы редакциясы).
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булактары жана чыгашалары менен жергиликтуу бюджеттердин курамына 
кирет; ФРГда жер, жамаат бюджеттери бар.

Ал эми Кыргызстанда азыркы кезде мурдагы бюджеттик структура алц 
да болсо сакталып келе жатат, атап айтканда айыл, шаарча. шаар. район 
жана облает бюджеттери болуп, бирок ошого карабастан 2007—жылдац 
баштап жергиликтуу бюджеттер системасы женунде жаны жобо негиз 
болуп алынган башкача схеманы киргизуу пландаштырьшган.

Республикада жергиликтуу бюджеттин жаны тушунугу “Тузулушун I  
бекитилишин жана агкарылышын жергиликтуу оз алдынча башкаруу! 
органдарыишкеашыруучуайылдын,шаарчанынжанашаардынжергиликтуу I  
жамааттарынын бюджета”29 катары Мыйзам турунде гаризделген. I  
Жергиликтуу бюджеттин жаныланган интерпретациясы айылдык, 
шаарчалык жана шаардык жамааттардын алкагы менен чектелген, анын 
устуне кирешелердин жана чыгашалардын жазмасы катары тушунулген 
административдик бирдиктин призмасы аркылуу ачылып берилген салттуу 
турдегу мааниси сакталып калган.

Ошол эле учурда ез алдынча чарбалык ишмердикги сунуштаган ездук 
жана мамлекеттик финансы-экономикалык милдеттерди жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун белунушу жана жургузушу салттуу туигунукту 
бир кыйла кенейтти. Мына ушул позициядан коомчулуктун бюджети 
кирешелердин жана чыгашалардын жазмасы катары гана женекей турунде 
чыкпастан, жергиликгуу ез алдынча башкаруунун финансы-экономикалык 
саясатын турмушка ашыруунун негизги документа, механизми катары 
да чыгууга тийиш. Ал тугул коомчулуктун бюджеттери салык аркылуу 
кептеген ез ара мамилелер менен байланыштуу болоорун эске алып, 
аймакта жайгашкан бардык ишканалар, уюмдар, мекемелер, ошондой эле 
жеке адамдар менен бюджеттик каражаттарды белуу жергиликтуу денгээлде 
башкаруунун аспабы катары чыгат (жергиликтуу бюджеттер).

Жамаатта финансы-экономикалык жана социалдык-саясий кырдаалга 
таасир керсетуу ыкмаларынын бири болуп саналуу менен, белгилуу бир 
стратегиялык функцияларды аткарат, аны белуштуруучу жана контролдоочу 
функция катары тариздееге болот.

Белуштуруучу функция, “белуштуруу” деген сездун маанисинен эле 
керунуп тургандай, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарын Ы11 
финансы-экономикалык ишмердигинен, жалпы мамлекеттик салыктард^ 
жана транферттерден чегеруулерден, жергиликтуу жамааттардЫ11 
бюджетине топтоштурулган башка каражаттардан келип тушкен финансы1 
ресурстарын белуштурууде турат. Демек, ушул функциянын чыныгы ро$

29Кара.: “Жергиликгуу ез алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздеР 
женунде” 2003-жылдын 25-сентябрындагы Кыргьгз Республикасынын М ы й з а М 1"* 

-Ст. 1.



F  аттардын келип тушуу булактары жана елчемдеру белгилуу болуп 
0 *  бюджеттин киреше белугун калыптандыргандан кийин аткаруу 
ка*г т башкача айтканда аларды белуштуруунун зарылчылыгы туулат. 
баШтал ’Сйшясетти ишке ашырууда эц маанилуулердун бири аны аткарууну 

оддоо жол-жобосу болуп эсептелет, бул каражаттын келип тушуу
к°нТ̂ чында да, ошондой эле каражатты сарптоо баскычында да керек. 
басКЬ,0ЛДОО функциясы финансы каражаты канчалык ез убагында жана 

келемунде тушуп жаткандыгын билууге, келип тушкен каражаттынКонтр'
ТОЛУк й болушун жана алардын пайдаланышын билип турууга мумкундук
^аКТ [yjbnia ошентип, бюджеттик эц маанилуу функцияны структуралык 
- атынан жергиликтуу бюджетти киреше жана чыгыша белуктеру боюнча
байланыштырып турат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу 
бюджегпш кирешелери салык, салыктык эмес жана башка булактардан 
тузулген акча каражаты, ошондой эле жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын тескеесуне жергиликтуу бюджетке келип тушкен акысыз 
акча которуулар болуп саналат. Ал бекемделген (же болбосо ездук) жана 
жеНге салынган кирешелерден, ар турдуу формалардагы финансылык 
жардамдан (трансферттер, гранттар, жергиликтуужамааттарды финансылык 
колдоо фондунун каражатынан жана башка каражаттардан турат). Ушундан 
керунуп тургандай, жергиликтуу бюджеттердин кирешелери бекемделген 
жана женге салынган кирешелер болуп классификацияланат:

-  бекемделген кирешелер Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 
менен жергиликтуу бюджеттерге туруктуу негизде ыйгарылган кирешелер 
туру болуп саналат;

-  женге салынган кирешелер -  алдыдагы финансы жылына 
жергиликтуу бюджеттерге жалпы мамлекеттик салыктар жана башка 
телемдер боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамында 
белгиленген ченемдер боюнча узак мезгилге чегеруулерден тушкен
кирешелер.

Жергиликтуу бюджеттердин киреше белугу теменкудей булактардын 
эсебинен калыптанат: жергиликтуу салыктар жана жыйымдар; жер 
алыгы; муниципалдык менчикти, жергиликтуу жамааттын аймагындагы 

**”РДИ ижарага берууден тушкен киреше; Кыргыз Республикасынын 
бел МдаРьшда белгиленген елчемдегу мамлекеттик алым; мыйзамда 
и и - '- г е н  тартипте жергиликтуу бюджеттердин киреше белугуне 
бюд Илген атайын каражаттардан жергиликтуу баш ийдируудегу 
°Рганл ИК УюмдаРдын кирешелери; жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
КиРещ а^ЫНЫП менчигинде турган мулкту пайдалануудан тушкен 
,урГанеЛеР> Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын менчигинде 

мУлкту сатуудан же мулкту башкача ордун толуктоо учун
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жатыркатуудан тушкен кирешелер; жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын кароосунда турган бюджеттик мекемелер жана жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдары керсеткен акы теленуучу кызмагтад 
тушкен кирешелер; жарандык-укуктук, административдик жана кылмыщ 
жоопкерчиликтеринин чараларын колдонуунун натыйжасында, аныц 
ичинде айыптар, конфискациялоо жана башка мажбурлоо жаза чараларыныц 
натыйжасында алынган суммалардын натыйжасында тушкен каражагтар; 
оперативдуу башкаруу укугунда кайрадан тузулген же чарба жургузуу 
укугунда кайрадан тузулген ишканалардан жана уюмдардын. алардын 
иштей баштаган алгачкы беш жылынын ичинде келип тушкен салыктар 
менен жыйымдардын бардык турлеру; жекече ишкерлерден келип тушкен 
патент учун акы телее турундегу кирешеден алынуучу салык: жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун аймагында турган жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында каралган елчемдерде, менчиктештируунун 
мамлекеттик программасына ылайык еткерулген мамлекеттик мулкту 
менчиктештирууден тушкен кирешелер; мыйзамдарга ылайык жыйымдар, 
телемдер, кирешелер жана санкциялар турунде жергиликтуу бюджетке 
келип тушкен салыктык эмес телемдер; жалпы мамлекеттик салыктардын 
бардык турлеру жана башка кирешелер учун бирдей ченемдер боюнча 
чегеруулер, ошондой эле салык органдары тарабынан ошол салык туруне 
жана башка кирешелер боюнча салынуучу айыптардан, пениялардан жана 
башка санкциялардан келип тушкен суммалардан чегеруулер; башка 
салыктык эмес кирешелер жана акысыз акча которуулар.

0 здук каражаттын келему кебунче жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун ез алдынча финаисы-чарбал'ык ишмердигине жана 1 
натыйжалуу жергиликтуу салык саясатын жургузуусуне жараша болот, f 
Ачыгын айтканда, ездук кирешелер бюджетке жергиликтуу салыктык жана 
салыктык эмес келип тушуулерден калыптанат, мында салыктык эмес 
булактарга теменкулер кирет:

муниципалдык мулкту башкаруудан жана тескееден тушкен 
кирешелер;

-  айыл чарбага жарактуу жерлерди кайра белуштуруу ФондунуЯ 
жерлерин пайдаланууга укук учун алынуучу ижаралык акы;

-  жергиликтуу бюджеттик уюмдар Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык белгиленген азык -  тулуктерду сатып откеруудоН, 
иш аткаруудан жана кызмат керсетууден келип тушкен кирешелер жанн 
жалан гана азцк—тулутсгерду сатып еткеруу, иш аткаруу жана кызмат 
керсетуу боюнча чыгашаларды жабуу учун пайдаланылган кирешелер;

-  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башЯ3
салыктык эмес келип тушуулер. -
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кезегинде, жамааттардын бюджетинин ездук киреше базасын 
оонун салыктык булактары жергиликтуу салыктар жана жыйымдар 

тоЛУ саналат. Аларга республиканын салык мыйзамына ылайык соцку
боЛУп чейин 16 туру таандык болуп келген. Алар теменкулер болуп 
Мез ^елет; курорт салыгы; жарнама салыгы; ит ээсинен алынуучу жыйым: 
эсеп иялыкмаксатта еткерулуучу жергиликтуу аукциондор жана лотерея
К" отуУлаР’ сынактаР менен кергезмелерду еткерууге укук учун жыйым; 
0ИН панспортун токтоткондугу учун жыйым; жергиликтуу шан белгисин 
аВ»яалануУга укук учун салык; товар- чийки зат биржаларында жасалуучу 
Па̂ мдерД0Н алынуучу жыйым: калктуу конуштардын аймагынан 

щтандыларды ташуу учун жыйым; жылытмалуу шарттарда гул естуруучу 
*ана аларды калкка сатып еткеруучу жарандардан салык; мейманкана 
салыгы; анчылыкка жана балык уулоочулукка укук учун салык; алыскы чет 
елкеге баруучу туристтерден салык; видеосалондорго жана оюн-зоок иш 
чараларга салык салуу; калкка акы теленуучу кызмат керсеткондугу жана 
чекене соода жургузгендугу учун салык; пайдаланылбаган ендуруштук 
жана соода турмуш тиричилик аянтына же алардын айрым белугуне салык; 
унаа каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык.

Ушул салыктардын кепчулугу турмушка жендемсуз болгондуктан 
иш жузунде ете сейрек колдонулду. Алсак, жергиликтуу салыктар менен 
жыйымдардын 16 турунен эн кеп саны Бишкек шаарында колдонулган, 
эсептеелер боюнча анын 10-12 туру колдонулуп келген. Ал эми калган 
аймактарда алардын колдонулуш саны ете аз. Атап айтканда гул естурууге 
салык же ит ээсинен алынуучу жыйым сыяктуу жергиликтуу салыктар жана 
жыйымдар жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары тарабынан айыл 
жеринде дээрлик киргизилген эмес, ал эми аны киргизген учурда бардык 
жерде тескее-башкаруу менен байланыштуу жанжалдуу маселелер келип 
чыккан.

Ошондуктан жергиликтуу салык базасын онтойлоштуруу боюнча чечим 
кабыл алынган, анын натыйжасында Кыргызстандын салык мыйзамында 
жергиликтуу салыктар менен жыйымдардын мурдагы санынан 8и гана 
калтырылган. Алардын арасында :

~ курорт салыгы; 
жарнамага салык;
автотранспорту!! токтоткондугу учун жыйым;
калктуу конуштардын аймагынан таштандылардын ташылышы 

Y4YH жыйым;
мейманкана салыгы;

СОо Калкка акы теленуучу кызмат керсеткендугу учун жана чекене 
^асы учун салык;

Унаа каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык.
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Андан сырткары, дуйнеде ете кецири таралган жергиликтуу салыктык 
даты бир туру -  кыймылсыз мулкке салык30 31.

Мына ошентип, жергиликгуу жамааттардын бюджетинин киреше белугу 
негизинен ездук жана мамлекеттик каражаттардын эсебинен калыптанат. 
Анын устуне 2006-жылдагы жургузужен талдоолор керсеткендей учурда 
республикада жергиликтуу жамааттардын 25% гана ездук кирешелердин 
эсебинен ез чыгашаларын реалдуу турде тындырышы мумкун. Альщ 
айтсак 472 айыл жамаатынан 120ы гана же болбосо терттен бир бе.тугу 
гана ез кирешелери менен ез чыгашаларын толук тындырышы мумкун> 
алардын ичинен Чуй обласгында -  69, Жалалабат областында -  4, Ысыккод ] 
областында -  25, Ош областында -  6, ж.б. калган жамааттар республикалык 
бюджетке кайсыл бир жерде толугу менен, кайсыл бир жерде жарым 
жартылай кез каранды, алар гранттарды борборлоштуруп белуп беруу] 
аркылуу жергиликтуу бюджеттин киреше белугун толукташат, демек 
мындайча айтканда зарыл чыгашаларын жабышат.

Мындай ездук булактар менен бюджеттик камсыз болбогондуктун 
шартында бюджеттик каражаттарды пайдалануудагы финансылык 
тартип бузуулар ете кейиштуу факты болуп саналат. Алсак, Кыргыз 
Республикасынын Эсептее палатасынын маалыматы боюнча 2005-жылы 
170 айыл екметунде 37,1 млн. сомдук финансылык тартип бузуулар 
ашкереленген, анын ичинде мыйзамсыз чыгыштоолор -  3,8 млн. сом, 
жетишпей калуу жана уурдоолор 1 млн. сом, мамлекеттик каражатты 
максатсыз пайдалануу -  1,9 млн. сом, Соцфонд -  16,6 млн. сом, башка 
финансылык тартип бузуулар -  13,1 млн. сом3'.

Жергиликтуу бюджетке келип тушкен жана^ийиштуу коомдоштуктун 
жашоо турмушун уюштуруу боюнча бийликтин жергиликтуу органдарынын 
функциялары менен компетенцияларын финансы жактан камсыз кылууга 
багытталган акча каражаты жергиликтуу бюджеттин чыгашалары болуп j 
эсептелет. Алар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына 
ылайык эки турге белунет:

-  Кыргыз Республикасынын Окметунун жана жергиликгуу а3 
алдынча башкаруу органдарынын милдеттенмелери боюнча гранттар

30 Кара.: 1996-жылдын 26-июнундагы Кыргыз Республикасынын Салык кодекса 
(2006-жылдын 3-июнундагы редакциясы). -  Ст. 182-197. (Эскертуу: азыркь' 
мезгилде Кыргыз Республикасынын жаны салык мыйзамы иштелип чыгууда, анДа 
жергиликтуу салыктар жа$а жыйымдар системасы башкача маани менен мазмунДУ 
алып калышы ыктымал).
31 Кенирирээк кара.: Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарын1,111 
башчылары менен республикалык кедешмеде 2006-жылдын 13-мартында Кырг^3 
Республикасынын Президенти К.С.Бакиевдин суйлеген сезунен.
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_  республикалык жана жергиликтуу бюджеттен биргелешип 
ар''1,1 дЗНуучу (мисалы -  билим беруу системасын каржылоо) чыгашалар; 
кар'1' 1’1 жергиликтуу бюджеттен каржылануучу чыгашалар.

"  сПу бликалы к жана жергиликтуу бюджеттерден Кыргыз 
^е ,пикасынын 0 кмету республиканын мыйзамдарында белгиленген 

РесЛ' аркылуу каржылоо боюнча аларга карата жоопкерчиликти теп 
гра еН иш чаралар каржыланат. Ал эми жергиликтуу бюджеггерден 
^  яоЫЛь1ШЬ,на калктын билим жана жыргалчылыгынын жалпы децгээли 
аТка^араНдь| болгон иш чаралар каржыланат, ал боюнча жоопкерчилик

толугУ
менен жергиликтуу ез алдынча башкаруу органына жуктолет.

кирешелер структурасында, жергиликтуу бюджеттердин чыгашаларын 
абууда республикалык бюджеттен дотациялар олуттуу улушту ээлейт, 

анын денгээли 65%дан 87%га чейин барат. Мисалга алсак, трансфергтер 
(категориялдык жана тенеечу гранттар) Нарын области боюнча 87%ды 
тузсе, Баткен областында -  78%.

Мамлекеттик каражаттын эсебинен жергиликтуу бюджеттин чыгаша 
болугунтындыруупрактикасыжацылык деле эмес, ал дуйнелуккоомчулукта 
бардык жерде кездешет. Жергиликтуу органдардын кирешелери кебунче 
бардык чыгашаларды тындыруу учун жетишсиз, ошондуктан, мисалы 
Италияда мамлекеттик бюджеттин жана атайын енуктуруу фондусунун 
каражат эсебинен жергиликтуу органдардын агымдагы чыгашаларынын 
85%гажакыны тындырылат, Румынияда- 84%, Израилде-70%, Францияда 
-  65%, Данияда -  50%, Канадада -  50%.

АКШда абал башкача. Эгерде федералдык борбор тарабынан 
жергиликтуу органдарга берилген дотациялар 1948 -жылы алардын ездук 
ресурстарына карата алганда 44%ды тузсе, 1978-жылы бул керсеткуч 
77%га чейин ескен, бирок ошого карабастан, азыркы кезде федералдык 
борбордун улушу кыйла кыскарган, азыр ал болгону -  40-45%.

Улуу Британияда 1992-жылдагы маалымат боюнча жергиликтуу 
органдардын чыгашаларынын 84%ы екметтук дотациялар менен 
оубсидиялар эсебинен тындырылып келген болсо, 2000-жылга карата 
_• тенденция бир топ езгеруп, борбордун эсебинен жергиликтуу

ДЖеттердин каражаттарынын 75%га жакыны калыптанган, ал эми 25%ы 
здУк кирешелер менен жабылган.

онияда жергиликтуу бюджеттердин кирешелеринин 40-45%га 
Жеп Ы 03Дук булактардын эсебинен калыптанат, алардын ичинен бардык 
IO--I50 кирешелердин 30-35%ы салыктык телемдер тузет, калган 
адд, //°Ь1 салыктык эмес телемдер. Ушунун кучунен улам жергиликтуу ез 

башкаруунун ар бир органынын бюджети мамлекеттик казынадан
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келип тушуулорго абдан чоц кез каранды, орто эсеп менен алганда 67%ык 
денгээлге чейин коз карандылык окум суруп турат32.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын бюджеттин 
кирешелер жана чыгашалар белугун башкаруу боюнча финансы—бюджеттик 
ишмердиги республиканын мыйзамдарында регламенттелген тартипте исе 
башкача айтканда бюджеттик жол-жоболорго ылайык ишке ашырылат.

Жергиликтуу бюджеттик процессти уюштуруунун негизинде ар хандай 
децгээлдеги бюджеттер учун таандык болгон жалпы принциптер жатат.

Мыйзам тарабынан регламенттелген категория катары бюджеттик 
процесс бюджеттер долбоорлорун тузуу жана карап чыгуу, аларды бекитуу I 
жана аткаруу, ошондой эле алардын аткарылышына контролдук жургузуу I 
жол-жоболорун уюштуруу боюнча бюджеттик мамилелер субъекттеринин 
езгечо ишмердиги катары чыгат33.

Ушуга негизденип, бюджеттик процесстин томен кудой негизги I 
баскычтарын болуп корсетууге болот:

-  бюджет долбоорун тузуу;
-  бюджет долбоорун карап чыгуу;
-  бюджетти бекитуу;
-  бюджетти аткаруу;
-  бюджеттин аткарылышы тууралуу отчетту бекитуу.
Ар бир этаптын оз багытталышы бар жана ошондуктан алардын бардыгы Г 

елкенун мыйзамдарында каралгандай сакталышы жана моонотунде 
аткарылышы тийиш. Демек, жергиликтуу бюджеттик процесстин баштапкы 
этабы жергиликтуу бюджеттердин долбоорлорун тузуу болуп саналат, * 
Жергиликтуу бюджеттердин долбоорлорун тузуу- боюнча иштер аймактык * 
финансы органдары аркылуу бийликтин жергиликтуу органдары жана 
башкармалыктары тарабынан ишке ашырылат.

Финансы жана башка мамлекеттик органдардан, жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарынан жана юридикалык жактардан керектуу 
маалыматтарды жыйноо бюджет долбоорун тузуу боюнча алгачкы аракет 
болуп саналат. Жергиликтуу бюджеттердин долбоорлорун тузуу учун зарыл 
керектуу маалыматтар озуне темонкулорду камтыйт:

1) жалпы мамлекеттик салыктардан чегеруулордун ченемдери;
2) гранттардын сунушталган келемдеру;

32 Кара.: Евдокимов В.Б. Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран- 
правовые аспекты./ М., 2(|р 1.-С.79,115,211.
33 Кара.: “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптер11
тууралуу” 1998-жылдын 11-июнундагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.'^ 
белум; “Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери 
женунде” 2003-жьшдын 25-сентябрындагы Кыргыз Республикасьшын МыйзаМ1’1' 
-Ст 13. .
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'Wi чыгашалардын турлеру жана келемдеру;
"Ч берилген мамлекеттик кызмат керсетуулерге финансылык 
2 ооЛОрДУн ченемдери;

сяР” щинималдуу бюджеттик камсыз болуунун ченемдери:
i башка зарыл керектуу маалымат.

^ына ушул маалыматтын бардыгы жергиликтуу бюджеттин долбоорун 
^ Е гы н д а , сапаттуу жана так тузуп чыгуу учун керек болот. Мында 

03 ’ иЛиктуу бюджеттер Кыргыз Республикасынын буткул бюджеттик 
^^хемасынын ажырагыс белугу болуп санала турганын эске алып, 
с1* ^ лИктуу коомдоштуктун бюджеттерин буткул бюджеттик-денгээлдик 
^^ктуралары менен карап чыгуу жана байланыштыруу жол-жобосу 
ткорУлет' Кирешелер жана чыгашалар боюнча, жалпы мамлекеттик 
^^уардан  чегеруулердун ченемдери, жергиликтуу бюджеттерге 

б0Л*щтурУлУY4Y категориялык жана тенеечу гранттардын олчемдеру 
боюнча такт алган максаттуу керсеткучтер алынгандан кийин гана 
коомдоштуюун аткаруучу органдары ез бюдже гтеринии алгачкы долбоорун 
даты бир жолу тактап чыгат жана аларды бекитуу учун тийиштуу кенешке
берет.

Бюджет биротоло бекитилгенден кийин жергиликтуу коомдоштуктун 
аткаруучу-тескеечу органдары аны ишке ашырууга киришет. 0 з 
кезегинде жергиликтуу кенеш кайсыл баскычында болбосун бюджеттин 
аткарыяышына контрол жасоого укуктуу, анда контрол жасоонун аяктоочу 
баскычы жана жалпысынан алганда буткул бюджеттик процессти 
ишке ашыруу жергиликтуу бюджеттин аткарылышы женунде отчеттун 
бекитилиши болуп калат.

БЮДЖЕТТЕР АРАЛЫК Жергиликтуу бюджеттер елкенун 
МАМИЛЕЛЕР жалпы бюджеттик структурасына шайкеш

,щп" коюлган. Кыргыз Республикасынын
бюджеттик системасы -  укук нормалары менен регламенттелген, Кыргыз 
Республикасында экономикалык мамилелерге жана мамлекеттик тузулушке 
негизделген республикалык жана жергиликтуу бюджеттерди, бюджеттик 
>Мес Фондуларды тузуу, карап чыгуу, бекитуу жана аткаруу боюнча 
'амилелер системасы34.

"Ма
Тий:йштуу адабияттарда бюджеттер аралык

Уганда,
м-1екеттик бийлик жана жергиликтуу

мамилелер 
ез алдынча

тушунугу:
башкаруу

°екем.

Кап

ры ортосунда бюджеттик укуктарды чектеп белуштурууге жана 
Доего, бюджеттерди жана бюджеттик процессти тузуу, бекитуу жана

)уур “ кыргыз Республикасында бюджеттик
-Ст7 уУ” 1998 -жылдын 11-июунундагы Кыргыз Республикасынын мыйзамы.

укуктун негизги принциптери

79



аткаруу жагында бийлик органдарынын укуктарды, милдеттерди жана 
жоопкерчиликти сактоого байланыштуу мамилелер жыйындысы”33 катару 
же болбосо: “Бийликтин регионалдуу жана жергиликтуу органдарына 
каржылык жардам керсетуунун обьективдуу шартталган системасы катары 
финансы ресурстарын кайра белуштуруу” 35 36 катары тушунулет.

Кыргызстанда бюджеттер аралык мамилелер системасы республика 
кез карандысыздык алган учурдан баштап, кийинки мезгилге чейиц 
реворматорчулук езгеруштерге дуушарланбаган чейре болуп келгендигиц 
жана бюджеттик процесстерди тик баскычтуу башкарууга умтулууга 
негизделгендигин белгилее керек. Бул тементен баштап (айыл, шаарча жана 
шаар) бийликтин жана башкаруунун жогорку органдар ына чейин баштан аяк 
мамлекеттик органдардын бирдиктуу структурасынын натыйжасы болгон. 
Андыктан ар турдуу децгээлдеги бюджеттер ортосундагы ез ара мамилелер 
маселеси мамлекеттик системанын ичинде бюджеттик ыйгарым укуктар 
белуштурулмейунче чыккан эмес. Мамлекеттик бийлик органдары менен 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу ортосунда функцияларды белуштуруу 
(же чектеп белуштуруу) принциби конституциялык жактан бекемделгенден 
баштап, бюджеттер аралык ез ара аракеттенуу маселеси чыга баштады.

Биринчи жактан алганда мамлекеттик институттар жергиликтуу ез 
алдынча башкарууну енуктуруу менен финансылык таасир керсетуу 
жолу менен контролду сактап калууга умтулушса, экинчи жактан -  ез 
алдынчалыктын конституциялык принцибине таянып жана мамлекеттик 
бийлик органдары менен тике баскычтуу байланыштын жоктугунан ез 
алдынча башкаруунун жергиликтуу органдары тийиштуу финансылык 
рычагдарды алууну талап кыла башташты. У шушун кучунен улам бирдиктуу 
системанын, бюджеттер аралык ез ара мамилелер маселеси туулду, бирок 
ал бюджеттердин ар турдуу менчик ээлери ортосунда (мамлекеттик жана 
муниципалдык менчиктер) келип чыкты.

Биздин пикирибиз боюнча, ушул маселенин эки багыты бар. Биринчи 
учурда республикалык жана жергиликтуу бюджеттер ортосунда ез ара 
мамилелер финансы жардамын керсетуу турунде (гранттар) финансы 
агымдарын белуштурууну козгойт, анткени ал кеп децгээлдуу бюджеттик 
системанын негизги езгечелуктерунун бири (республика -  облает -  район 
-  жергиликтуу жамаат) болуп саналат37. Экинчи учурда -  бирдикгуУ

35 Кара.: Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы- 
Учебник. /М., 1999.-С. 147.
36 Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. / Под ред. 
Поляка. /М., 2004.-С.83.
37 Эскертуу: Сойку мезгилге чейин жергиликтуу бюджеттер системасы обласггЫ* 
райондук, шаардык, шаарчалык жана айылдык бюджеттерди кошуп келг«Н' 
Жергиликтуу бюджеттин жаны тушунугу киргизилиши менен андайлар бол/ 
айылдык, шаарчалык жана шаардык бюджеттер гана эсептелет. Областтык

Г.&
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системанын ичинде бюджеттик ыйгарым укуктарды
б <  „ощгурууга тиешелуу болот.
° £елгйленген милдеттин чечилиши ушул керсетулген эки багыттын 

гана жаткан жери жок, ал жалпы мамлекеттик мунездегу 
ошондой эле жергиликтуу ез алдынча башкаруу системасынын 

е° натыйжалуулугу болсун, алар дагы кеп сандаган маселелер 
е3‘ й хыгыз байланыштуу. Алсак, бюджеттер аралык мамиле елкенун 

,11 нстрати вд и к-аимакты к тузулушунен тузден-туз келип чыгат, 
‘ „дуктан алардын онтойлошуусу аймактык-денгээлдик классификация 
енен ез аРа баиланышып турат, анткени бюджеттик ыйгарым укуктар да.

кандаи2 болгон куну да бардык административдик децгээлдерде болбой
койбойт.

Ошол эле мезгилде елкенун кепчулук аймагынын начар камсыз 
болушу кучтуу киреше белугу жетиштуу болгон аймактар менен кескин 
айырмаланып турат. Бирок мындай айырмачылыктар езунун материалдык-- 
техникалык базасын чындоо боюнча жергиликтуу оз алдынча башкаруу 
органдарынын натыйжалуу ишинин туундусу эмес, узак жылдар бою 
калыптанган объективдуу кырдаалдардын натыйжасы болуп саналат. 
Анын устуне муниципалдык менчиктин натыйжасыз пайдаланышынын 
орун алган практикасы ез бюджеттеринин киреше белугун кебейтууге 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ездерунун таламдаш 
болуу децгээлин айкын керсетет.

Бюджеттик милдеттенмелердин туура эмес белуштурулуш маселеси 
да бюджеттер аралык мамилелерди еркундетуу учун бир топ маанилуу 
факторго ээ. Айрыкча бул жергиликтуу бюджеттер каржылоо булактарын 
бербестентуруп, мамлекеттик бийлик органдары тарабынан аларга тагылган 
милдеттенмелердин кептугунен керунет. Анын устуне жергиликтуу 
бюджеттердинсалыктыккирешел ерининнегизги белугу жал пымамлекеттик 
салыктардан чегеруулердун жана ар турдуу трансфертгердин (гранттардын) 
эсебинен калыптанат, ушунун кучунен улам алдын ала жазылган чыгаша 
милдеттенмелери менен жогортон берилген кирешелердин эсебинен 
алаРды каржылоо мумкунчулугунун кескин турде балансталбай калышы 
келип чыгат.

'‘^^ДЖКТТИК

« Ы ? ™ уТ УУДАН

Фина

Кыргыз Республикасынын Президентинин 
2002-жылдын 17-декабрындагы Жарлыгы 
менен бекитилген улуттук стратегиянын, 
“Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 

негиздери женунде” 2003-жылдын 25-анс ы-э коно м и кал ы к 
Paiioi 
айры„

•-аатьяларда каралган акча каражаттар сметасы болуп калды
^Ук бюджеттер иш жузунде республикалык бюджетке тутумдашып, езунче



сентябрындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын алкагында ишке 
ашырылуучу мамлекеттик башкарууну борборлошуудан ажыратуунун 
жана жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруунун маанилуу 
милдеттеринин бири бюджеттер аралык мамилелерди еркундетуу болуп 
саналат.

Мыйзам тарабынан бекемделген стратегиялык багыттарга ылайык 
2007—жылдын 1—январынан баштап бюджеттер аралык ез ара аракеттенуу 
системасын езгертуу сунушталды, анын негизинде бюджеттик системанын 
4 денгээлинен 2 децгээлине етуу, башкача айтканда ушул структурадан 
областтык жана райондук туйундерду алып салуу жатат.

Бюджеттер аралык мамилелердин жацы принциптерине етуу 
республикалык бюджеттин жергиликтуу коомдоштуктун (айылдын, 
шаарчанын жана шаардын) бюджети менен Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин белуктеру катары чыккан регионалдуу 
аймактык жана финансы органдары аркылуу тике ез ара мамилелерин 
тузууну карайт.

Ушуга негизденип, башкы максат катары -  жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарына бюджетти башкаруу боюнча ыйгарым укукту 
еткеруп беруу жана жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ез алдынчалыгын 
кучетуу жарыяланган. Ушул максатка жетишуу жыйынтыгында келип, 
теменкулерду тушундурет:

-  жергиликтуу бюджеттерди тузууде жана аткарууда ез 
алдынчалык;

-  жергиликтуу бюджеттердин кирешелеринин ездук булактарын
аныктоодогу ез алдынчалык; «е*-

-  ар бир жергиликтуу жамаат учун тенеечу гранттарды 
белуштуруунун формалдуу жана бирдиктуу тартиби;

-  ез аймагын социалдык-экономикалык енуктурууде жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын ролу менен жоопкерчилигин 
жогорулатуу;

-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын киреше 
кудуретин арттыруу;

жергиликтуу ез алдынча башкарууга айрым мамлекеттик ыйгарым 
укуктарды алардын максаттуу каржы жагынан камсыз болуу шартынД3 
еткеруп беруу.

Мында аймактар децгээлинде коюлган максаттар менен тупкУ 
натыйжалар жалпысынан республиканын аймактык езгечелуктерУ 
жана экономикалык енугушу менен ез ара байланыштуу болушу тийшИ- 
Ушундан улам аймактык бюджеттерди калыптандыруу процессинин зарь'-1 
керектуу белугу жергиликтуу жамааттардын децгээлинде экономикалЫ1' 
статистиканы жана болжолдоону ишке ашыруу болуп калууга тийиН*’
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I реалдуу социалдык-экономикалык керсеткучгер тенеечу 
8# * ^ ардЫ эсептеодо жергиликтуу бюджеттердин киреше белугуне баа 
гра^!, учун негиз болуп саналат.
^Бк>ДЖеггеР аРаль|к мамилелердин жаны принциптеринин киргизилиши

белгилуу бир тобокелчилик: бийлик вертикалынын солгундашы;
М ^^тги н  киреше белугун аткаруунун темендешу, ага ылайык чыгаша
^1°еттенмелеринин аткарылбай калышы жана мамлекеттик бюджетке
м и лД жаСоо; жергиликтуу ез алдынча башкаруунун бюджеттик 
басы*1 „ „

аЖ^ттарДЫ максатсыз паидаланышы келип чыгышы мумкун. Саясии,
КкоНОМИкалык жана социалдык тобокелчиликтин болушу тузден-туз
I Нансы мамилелеринин чейресунде турат, алар ар турдуу децгээлдеги

бийликтин ез ара аракеттенишинин натыйжалуулугуна таасирин тийгизет.
Ошондуплн адегенде болжонбогон, алдын ала текшерилбеген кесепетин

кко чыгарган же басацдатып керсеткен бюджеттик тузулуштун саясаты
мамлекетти начарлатууга, бюджеттик системанын туруктуулугун бузууга,
экономикалык саясаттын натыйжалуулугун темендетууге алып келиши
менен коркунучтуу.

Ушунун кучунен улам, бюджеттик борборлошуудан ажыратууну 
колдонуу маселесинде колдо бар эл аралык тажрыйбаны уйренуп, бардык 
тобокелчилик менен артыкчылыкты салмактап, таразалап керуу зарыл, 
анткени анын кесепети бийликтин вертикалынын начарлашы менен гана 
эмес, ошондой эле буткул мамлекеттик механизмдин солгундашы менен 
да байланыштуу болуп калышы ыктымал. Анын устуне анын чечилиши 
бардык жалпы мамлекеттик мамилелердин тур куму менен: оцтойлуу 
административдик-аймактык белунуу, функциялар менен ыйгарым 
укуктарды чектеп белуштуруу; экономика, башкаруу, укук жана жалпы 
маданият, коомдук ан -  сезим чейресу жана башкалар менен байланышта 
болууга тийиш. Ошону менен бардык ушул жагдайларды эсепке албастан 
туруп, натыйжалуу бюджеттик борборлошуудан ажыратууну жургузуу ете 
кьшынчылык менен аткарыла турган милдет болуп калат.

Оцтойлуу бюджеттер аралык баланстуулукту издее проблемасы ар бир 
мамлекеттин алдында турган жана тура бермекчи. Демек, колдо бар эл 
аРалык тажрыйбаны уйренуу бюджеттер аралык мамилелердин моделин 
саясий тандап алууну ишке ашыруу учун мааниси чон, бул акыры келип, 

иык калктын устунен “тажрыйба” жургузууден сактап калууга 
мУмкундук берет.
а_ Ссиялык адис В. Христенконун пикири боюнча38 дуйнеде бюджеттер 
~—.^м ам и лелерди  тузуунун ар кандай модели бар, аларды жалпылап 

,Ке« « Р ^ ГРеги, кара.: Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление
63.; ®̂альными финансами: опыт, проблемы, перспективы. /М., 2002 -  С. 38- 
ФедеРал ^Истенко в., Лавров А. Экономика и политика российского бюджетного

Изма. Г  Деловой Урал”, от 25 декабря 1998 года / № 31. -  с.9.
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келип, ал бюджеттик ез ара аракеттенуу чиймеси боюнча олуттуу 
айырмаланган бешеену белуп керсотет. Атап айтканда: 1. Советтик; 2. 
Кытайлык; 3. Америкалык; 4. Канадалык; 5. Германиялык.

Советтик модель

“Матрешкалар” принциби боюнча тузулген бирдиктуу бюджет (жогору 
турган бийлик, томен турган бюджетти бекитет, жыйынтыгында СССРдин 
мамлекеттик бюджети келип чыгат). Чыгашалар жогортон теменге чейин 
жазылып коюлган, жер-жерлерде алардын кандайдыр бир нерсесин 
езгертууге мумкун эмес. Бирок, ар бир бюджетке бекитилген керектеелерду 
жаап турган кирешелер кыстырмаланган. Бюджетке салыктардан 
чегеруулердун ченемдери аймактардыкы езунче (жугуртууден алынган 
салык 2ден 100%га чейин). Эгерде кимдир бирееге 100% чогултулган 
салык жетпей калса, жогору турган бюджеттен жекече дотация берилет. 
Аймактык жана жергиликтуу бийликтердин бюджеттик кандайдыр бир ез 
алдынчалыгы женунде сез кылууга да мумкун эмес.

Мындай модель партиялык-административдик мамлекетге гана екум 
сурушу мумкун. Натыйжалуулугу томен (кирешени кебейтууге жана 
чыгашаларды туура пайдаланууга эч кимде стимул болбойт), эц жогорку 
децгээлдеги бюджетке оордук дайыма кучей берет, ал эргедир -кечтир 
акыры кыйроого дуушарланат. Мына ошондо бардыгы колдон келишинче 
анын калган-катканын тезирээк ташып кетууге ашыгышат. Айтылган 
ураанга карабастан социалдык адилеттуулук дегенден дайын жок, ал эч 
качан камсыздалбайт (акчаны бардыгына “жетишилгенд&Г аз-аздан берип 
турат).

Кытайлык модель

0ткен кылымдын 70-жылдарынын аягында башталган реформалар 
Кытайды кыйла борборлошуудан ажыраткан бюджеттик системалуУ 
елкеге айландырды. Реформа башталганга чейин регионалдык бийликтер 
ез салык базасын енуктуруу учун эч кандай стимулду билишкен эмес: 
киреше бирдиктуу улуттук бюджетке келип тушкен, андан чыгашалар 
каржыланып турган. Бюджеттин киреше базасын кебейтууге аракет кыльШ> 
екмет борбордук жана жергиликтуу бийликтер ортосунда кирешелерД0 
белуштуруу системасын киргцзген. Жергиликтуу бийликтер салыктарДь' 
чогулта башташкан жана борбор менен кирешелерди белуштуруу женунД0 
узак меенеттуу макулдашууларды тузушкен, анда борборго берилу\ г6 
тийиш болгон салык кирешесинин жалпы келему айтылган, ал эми кал г00 
бардыгы региондордун карамагында калтырылган.
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В на ушундай система езунун башталышынан тартып эле бизнести 
В^ГгпУУ учун кубаттуу стимул тузду, бирок, елкеде экономикалык 

0Н' КТ (Н езгерушуне жараша бюджеттер децгээлдери ортосунда салыктык

келип
тущуулерду белуштуруунун колдонулган системасы борборго

кирешени камсыз кыла албай калган. Ошондуктан кытайлык
системасы салыктык келип тушуулердун негизги булагы мамлекеттик

болуп калгыдай тузулген, ал ички базарда атаандаштыктынсалЫк

и ^ уие байланыштуу темендей баштаган.
* % я я и и б и н д е  кытайлык модель “Бир каналдуу” системанын

меНтгери бар советтик моделдин эле бир варианты болгон. Салыктар 
ЭЛе„оналДЫК бийликтер тарабынан чогултулат, борбор болсо кимге канча 
Р^ЫРУУ керек экендигин аныктайт (кебунче формула боюнча, ал эми 
негизинен келишим боюнча). Борбордук бюджетке салыктык толомдорду 
санап еткеруу боюнча тапшырмалар тайрыйбаланган. Тапшырманы 
аткарган провинциялардын ишине эч ким кийлигишпейт, иш жузунде алар 
регионалдык тоболдордун “туйтунуусуна” берилген. Ал эми салыктык 
“салымды” аткара албай калгандардын башчыларын кызматтан алышкан, 
ал тугул партиядан да чыгарышкан.

Принципте мындай модель алда канча ескон же артыкчылык алган 
аймактардагы экономикалык осуш менен сыйыша алган. Бирок, бюджеттик 
каражаттарды туура пайдалануу учун стимул караманча болгон эмес 
(коррупция, жец ичинен жеп-ичуу, мамлекеттик аппараттын бизнес менен 
алакасы, бюджеттик ресурстар айланасында соодалашуу орун алган). 
Социалдык адилеттуулук деген камсыз болгон эмес (провинциялар 
ортосунда кайра белуштуруу чеке жылытаарлык эмес).

Америкалык модель

Американын бюджеттик системасы регионалдык бийликтердин 
автономиясынын жогорку децгээли менен мунездолот, бул каражатты 
саргггоо болугуне да, ошондой эле бюджеттин киреше белугун 
калыптандыруу чойросуне да тиешелуу.

Федерация, штаттар жана муниципалитеттер ездерунун “башкалар 
менен кесилишпеген” салыктарына жана а тугул автономдуу салык 
Узматтарына ээ. Федералдык салыктардан штаттардын бюджетине 

ЧегеРУУлор деген жок. Канча жыйнасац бардыгы сеники, аны эч ким тартып 
Жакшы жашагын келеби, ченемдерди котер, жацы салык киргиз же 

■чигацияларды чыгар, бирок борбордон акча сураба.
Финансы жардамы негизинен формулалар боюнча максаттуу 
енццялар турунде (соодалашуу аларды аткарууда эмес, аларды

СтРУкциялоо баскычында орундуу) белуштурулет. Максаттар жалпы
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улуттук артыкчылыктарга негизденип аныкталат. Эи жогорку экономикальц 
натыйжалуулук. Социалдык адилеттуулук советтик жана кытайль^ 
моделдерге Караганда жогору, бирок Канадалык жана Германиялык 
моделдерге Караганда томен. Финансы ресурстарын кайра белуштуруу 
келему анча деле чон эмес, региондор аралык айырмачылыктар бир топ 
Мындан жалпы федералдык-социалдык программалар менен калктыц 
мобилдуулугу сактап турат (жакпай калдыбы — жашоо учун башка штатц^ 
кете бер). Бюджеттер аралык мамилелер жагында бюджеттик тецештируу 
программалары болбойт, бюджеттерди тенештируу принциптерп 
мектеп гранттары жана башкалар сыяктуу максаттуу программаларга 
киргизилген.

Канадалык модель

Америкалык моделдин эле социалдык жагына багыт алдырылган 
варианты. Канадада кайра белуштуруу саясатынын негизги максаты 
минималдуу улуттук стандарттарды камсыз кылуу болуп саналат. Тик 
тушурулген кайра белуштуруунун уч негизги багыты бар:

-  колдо бар программаларды каржылоо -  билим беруу, саламаттык 
сактоо чейресунде борбордон белгиленип берилген стандарттуу максаттуу 
блоктук гранттар;

-  жардамдашуунун канадалык планы -  социалдык жардам керсетуу 
чейресундегу улуштук максаттуу гранттар;

-  салыктык кудурети стандарттык децгээлден темен турган 
провинцияларга ар жыл сайын максаттуу эмес грЗнттар турунде ишке 
ашырылуучу бюджеттик тенештируунун канадалык программасы.

Салыктар айрым алганда “башкалар менен кесилишпейт”, бирок 
жалпысы да бар. Салыктык келип тушуулерду белуштурген учурда 
чендерди “жеткире жасоо” ыкмасы кенири колдонулат: провинциялар 
менен муниципалитеттер базалык федералдык ченге ездерунун ченив 
кошууга укуктуу. Бюджеттик камсыз болууну тенештируунун ар турДУУ 
жана ете эле амалдуу чиймеси орун алган. Экономикалык натыйжалуулУ11 
менен социалдык адилеттуулукту оцтойлуу айкалыштырууга жакындаЧ 
барат.

Германиялык модель

Конституция негизги принципти -  минималдуу стандарттарды колдооНУ 
эмес, буткул улут учун жашоо-турмуштун бирдей шартын тузуУ^' 
бекемдейт. Бюджеттик тенештируунун принциптерине ылайык ар бй1 
немец жашаган жеринин ордуна карабастан, элдик бийлик органдары и1’1*1
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0pceTYYcYHYH бирдей децгээлине укуктуу. Тенештируунун мацы ш  
кь13̂ аТ Ь аймактык коомдоштуктар ортосунда финансы каражаттарын 
ар т^ шТуруУДа ТУР37’ бун алардын ортосунда каражаттарды алда-канча
< ^ч^Ж ||ап урУ У  максатын кездоп жасалат.

бюджеттик система
ТеКГерМаНИЯЛЫК1 v аген, алардан келип тушуулер анын 
неги3 нДа белуштурулет. Мында аларды 
°РГ° ujtYPY'Y жургузулет (башкача айтканда
б0Л̂  ,еНциялаштыруу орун алган), бул герман жериндеги “байлар” менен

жалпы салыктарга 
бардык децгээлдеринин 

жарым-жартылай кайра 
чегеруулер ченемдерин

- фдар” ортосунда ажырымды азаитуу учун жасалат.
Ж огору турган бюджеттерден тике финансы жардамы анча чон эмес 

'олео да.кеп санДУУ жана ете ИРИ аймакты енуктуруунун федералдык жана 
0 лешкен программалары бар. Чыгашалар ыйгарым укугу бюджеттик 
гтйНИИПтерге ылайык белуштурулген. Социалдык адилеттуулук камсыз 
болгон, бирок ал экономикалык натыйжалуулукка бир аз зыян келтируунун
эсебинен жасалат.

Бюджеттик борборлошуудан ажыратууну чечуунун бардык кеп 
сандаган мумкундуктеру Христенконун кез карашынан алганда, ар турдуу 
елкелердегу ушул моделдердин тигил же бул элементтерин алардын 
мамлекеттик тузулуштеруне карабастан, айкалыштырууга келип такалат.

Буга карабастан мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун бюджеттер аралык ез ара мамилесинин талуу 
жери балким финансы агымдарын жана тийиштуу ыйгарым укуктарды 
белуштуруу гана эместир, а эн башкысы балким аны азыркы учурда 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ата мекендик органдары балээсиндей 
керуп, четтеп жатышкан бийлик органдары менен ар турдуу дещгээлдеги 
башкаруу ортосунда жоопкерчиликти чектеп белуштурууде жаткандыр.

Жоопкерчиликти чектеп белуштурбестен туруп, жергиликтуу 
жамааттар аймактагы ез ишмердигине анык жооп бергидей болмоюнча, 
жергиликтуу маселелерди (социалдык, енектештук, экономикалык 
жана башкаларды) мамлекеттик органдардын “мойнуна” тагып коюудан 
эрылмайынча, жамааттардагы бардык болгон саясий-укуктук жана 
V нансы-экономикалык проблемаларды чечуунун механизмдери катары 
°°Рборлошуудан ажыратууну натыйжалуу кадам жасоо деп кабыл алуу 
^Р аэм ес.
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4-ГЛ А ВА.
М У Н И Ц И П А Л Д Ы К  К Ы ЗМ А Т Т Ы Н  Н Е Г И ЗД Е Р И

Советтик доордун кенири таркалган ураандарынын бири -  “Кадрлар 
бардыгын чечет” -  деген свз балким бардык мезгилде актуалдуу бойдоц 
кала берет керунет, анткени дал мына ушул адамдын езунун ишмердигинин 
натыйжасында буткул коомдук езгеруулер келип чыгат. Айрыкча эл журттуц 
арасындагы мамилелер чейресунде адамдын иши, бийлик-башкаруу 
функцияларын аткаруу менен байланыштуу болгон анын журуш-турущ 
аракеттери кенул бурууга арзыбай койбойт. Анткени мамлекеттин саясий 
экономикалык, социалдык, укуктук, маданий мейкиндигин тузуунуи I 
буткул манызы элдик (мамлекеттик же жергиликтуу) башкарууну ищке i 
ашыруунун натыйжалуулугуна жараша болот.

Мамлекеттуулуктун торолушу азыркы мезгилдеги Кыргызстандьщ I 
негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Анын чечилиши кебунчв 
бийликтин мамлекеттик жана жергиликтуу органдарында иштеген 
-  мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын езуне, алардын 
адиске маштыгына, компетенттуулугуне жараша болот. Кыргызстандын] 
азыркы этабында мамлекеттик жана жергиликтуу (муниципалдык) I 
башкаруу жагында элдик бийликтин ишмердиги алардын м̂амлекеттж 
жана муниципалдык кызмат катары конституциялык жактан чектеп 
белуштурууден жана~саясий-укуктук бекемдееден келип чыгат.

Ошондой болсо да, башкаруу ишмердигин жузеге ашыруунун езунче бир 
бетенче институту катары муниципалдык кыз мат ту ш ун у г у Кыргызстанда 
2002-жылы “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликт 
мамлекеттик администрация женунде” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын жацы редакциясынын кабыл альшышы менен гана 
мыйзамдык чагылдырылууга ээ болгон. Анын устуне 2004—жылдын 
экинчи жарымынан кийин гана Кыргыз Республикасынын муниципалдык 
кызматын жана муниципалдык кызматчылардын ишин уюштуруусУ* 
регламенттеечу тийиштуу мыйзам ишке киргизилген.

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруунун он беш жылДЯ 
тажрыйбасына карабастан, эмдигиче муниципалдык кызматтын тушунуП 
жана уюштурулушу мамлекеттик курулуштун ата мекендик тарыхынД3 
бир топ жацы керунуш бойдон кала берууде. Анткени муниципалД^ 
кызмат тузден-туз байланыштуу болгон жергиликтуу ез алдынча башкарн 
институтун енуктуруу &ул чейредегу негизги куралды -  жергиликир 
башкаруучуну толугу менен езгерте алган жок. .

Себеби жакынкы мезгилде эле мамлекеттик жана муниципалдЧ
кызматчыларга белуштуруу деген болгон эмес, бийликтин буткул верти* 
боюнча башкаруу системасынын бардык кызматкерлери, анын ичй
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brtUiKKryYCOBeTTeP менен аткаруу комитеттеринин кызматкеРлеРин к°шуп 
# ерП бардыгы геи мамлекеттик кытматчы деп эсептелген. Тийиштуу
^  итуцИЯЛЬ1К норма киргизилип, ез алдынча башкаруу башталышында 
^  икгУУ бийликти уюштурууга етуу жургузуле баштагандан кийин 
Т'-’Р1 лергИликтуу ез алдынча башкаруу органдарындагы ишмердик 
ГаНЗ • ча тушунулуп жана башкача атала баштады.
баШМына ушундай чектеп белуштуруунун натыйжасында бугунку кунде 

айылдык, шаарчалык, 25 шаардык кецештерде, 497 айылдык жана 
ык башкармалыктарда, шаарлардын мэрияларында иштеп жаткан 

10 «ципалдык кызматчылардын саны 8,5 минден ашып кетти. 
М у н и ц и п а л д ы к  Муниципалдык кызмат -  бул жергиликтуу 
Kb,3MAT бюджеттин каражаттарынын эсебинен акы

теленуучу негизде ишке ашырылган, шайлануучу 
кызмат болбогон, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарында 
кызмаггарда жарандардын адистик ишмердиги39.

Кыргыз Республикасынын жарандары жынысына, расасына, улутуна, 
тилияе, ата тегине, мулктук жана кызматтык абалына, жашаган жерине, 
динге мамилесине, ынаным-ишенимине, коомдук бирикмелерге, саясий 
партияларга таандык экендигине карабастан муниципалдык кызматка 
киришууде бирдей мумкундуктеру бар. Анткен менен муниципалдык 
кызмат бул, барыдан мурда тийиштуу билим, адиске маш-сапат жана 
машыккандык болуп саналат.

Ушуларга негизденип, муниципалдык кызмат жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу систем^сында иштеген кадрлардын даярдалышын, тандалышын, 
аттестациядан еткерулушун, кызматтан жогорулашын профессионалдуу 
жолго коигон таасирдуу системасы болууга тийиш. Кыргызстанда мына 
ушундай система барбы, деген суроого так жооп бериш ете татаал. Анткени 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын структурасында иштеген 
азыркы адистер жалпысынан алганда талапка ойдогудай жооп бербейт, 
анын у ст у н е  муниципалдык кызмат системасынын езу да онолуп тузелуп 
KeTg элек: “Кеч бара-бара тузелер”. Муниципалдык кызматчылардын да 
жацы мууцу жаралаарында ишеним чоц.
ищБулойдуырастап кететурганболсок,жергиликтууезалдынчабашкарууну 
ре е ашыРУУдагы талылуу туйундердун бири “2010-жылга чейин Кыргыз 
Жаня^ЛИКаСЬ1Нда мамлекеттик башкарууну борборлошуудан ажыратуу

на Жергиликгуу ез алдынча башкарууну енуктуруу” улуттук стратегиясы 
Тааси Палдык кызматчылардын адистик денгээлинин темендугун жана 
°iog Рлуу кадрлар менен иштеенун жоктугу баса белгиленип кеткендиги 
^ ^ у Ь1растап турат.

РеСПубл ^Униципалдык кызмат ж ен у н д е” 2004-ж ы дды н 21-августундагы  Кыргыз 
ИКзсынын Мыйзамы. -  Ст 1. /



Муниципалдык кьвмат системасын адистик багытка бет алдырып тузуу 
ете машакаттуу процесс экендигин танууга болбойт. Азыркы мезгилде 
ал торолуу этабын басып етууде. Анын алгачкы кадамы “Муниципалдык 
кызмат женунде” 2004-жылдын 21 -августунда кабыл алынган кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы болуп калды, анда муниципалдык кызматты 
тузуунун негизги принциптери керсетулген:

1. Укуктун улуктугу;
2. ПрофеСсионалдуулук, туруктуулук жана жоопкерчилик;
3 . 0 з милдеттерин чечуудегу мамлекеттик жана муниципалдык 

органдардын ез алдынчалыгы.
Муниципалдык кызмат татаал социалдык-укуктук институт болуп 

саналат, ал кызматчылардын укугу менен милдетин, чектеелерду, тыюу 
салууларды стимулдаштырууну жоопкерчиликти регламенттеечу, 
кызматтык мамилелердин башталыш жана токтолуш тартибин, анын ичинде 
муниципалдык кызматтын моралдык-этикалык жактарын женге салуучу 
укуктук нормалардын системасы катары чыгат.\ Мында муниципалдык 
кызмат ез алдынча башкаруунун ыйгарым укуктарын аткарууну уюштуруу 
ыкмасы гана болбостон, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке 
ашыруунун да ыкмасы.

Бул жагынан алганда чет елкелердун тажрыйбасы кецул бурууга арзыйт, 
Аларда жергиликтуу ез алдынча башкаруу учун башкармалык аппаратынын 
кадрлар маселесине, алардын даярдалышына, квалификациясын 
жогорулатышына, кайрадан квалификациядан етушуне чон кецул бурулат, 
ошондуктан асыресе батыш Европа елкелерунде жыл сайын бийликтин 
жергиликтуу органдарынын кадрларынын жаЗ}‘пы курамынын 10%^ 
даярдоодон жана кайра даярдоодон етуп турат.

Кээ бир елкелерде муниципалдык кадрларды даярдоо бийликтин 
борбордук органдарынын милдеттер децгээлине чейин кетерулген. Буларга 
Греция, Испания жана Люксембург кирет.

Белгияда керунуш мындан такыр башкача, анда жергиликтуу органдар 
муниципалдык кызматчыларды даярдоо, окутуу маселелеринде ез алдынча 
болушат, ошондуктан жалпы улуттук денгээлде жергиликтуу кадрларды 
даярдоо боюнча милдет деген жок.

АКЩцЁГкебунче башкаруу персоналын даярдоону муниципалитеттер 
жургузет, рнда квалификациялуу жана сынак экзамендерин еткерУУ 
системасы жайылтылган. Экзамендер кызматтан жогорулатуу^
талапкерлерди тандоодо да еткерулет. Муниципалдык дeпapтaмeнттepД>i,l 
жетекчилери ездеруне баш ийдирилген кызматчылардын жыл сайы3 
аттестациясын жургузушет, алардын материалдары кызматт31*
чиновниктерди кетеруу боюнча маселелерди чечууде. м ун и ц и п ал .'^  
кецеш комитеттери тарабынан пайдаланылат.
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дйрым елкелерде кызматчыларды даярдоону бийликтин жергиликгуу 
^дары ны н улуттук союздары уюштурат же болбосо алар муниципалдык 

°рГа.аарДьГ ДаяРД0° системасына активдуу катышат (Швеция. Норвегия, 
каЯ̂ ляНдИя; Улуу Британия жана башка елкелер)40.
ФИМУнИЦИПаЛДЬ1К кызматты уюштуруунун Япониядагы тажрыйбасы 

13ЫГууну туудурат, анын муниципалдык органдарын тандоо жагын алсак

болот- Олкеде аимактык-административдик тузулуштун эки звенолуу 
- ч т у у  системасы бар: устунку звеносу префектураны тузет, теменкусу 
.1яптипалитетти TY30T аларга шаарлар, шаарчалар, айыл жамааттары 

оеТ. Ошондой эле аймактык уюштуруунун эки кошумча децгээли бар, 
аларда бийликтин шайлануучу органдары болбогону менен, кээ бир 
мамлекеттик кызматты белуштуруу орун алган, алар региондор (сегиз) 
жана округаар, булар ез кезегинде кепчулук префектурага белунген. 
Префектурада муниципалдык кызмат боюнча езунун агентчилиги иштейт, 
анда префектуранын муниципалдык кызмат боюнча буткул маалыматы 
топтолгон. Ошого карабастан, округдардамуниципалитеттер муниципалдык 
кызмат боюнча биргелешкен комитет тузушкен, алар жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарында бош орундарды ээлее боюнча сынак 
жарыялашат жана экзамен кабыл алышат. Муниципалитеттер комитетке 
кайсыл бир адистин зарыл керек экендиги женунде билдирме беришет. 
Ошентип конкурс жарыяланат, эгерде конкурстан бош орунга бир нече 
талапкер етуп кетсе, анда муниципалитеттин езунде экинчи тур еткерулуп. 
биротоло тандап алуу жургузулет.

Мунун кызыктуу жагы емур бою жалдоонун жапан салтын эске 
алып, мэриянын кызматкери ез кызматы учун же карьерасы учун анын 
тузден-туз адистиги менен байланышпаган ар кандай кызматтарда иштей 
берет. Демейде белумдер жана иш чейресу боюнча ар бир эки, уч жылда 
кадрлардын ротациясы тайрыйбаланат, башкача айтканда социалдык 
чеиренун кызматкери салык жыйноо боюнча белумге, ал эми салык 
инспектору жалпы белумге алмашып келип калышы ыктымал.

Кадрларды ротациялоо (кызматкерлерди алмашгыруу) принцибин 
к'олдонуу Япониянын башкаруу системасында кецири таркалган, бул атап 
аитканда муниципалитеттин ичинде гана эмес, элдик бийликтин бардык 
^Чгээлинин ортосунда кецири таркалган. Министрликтин кызматкери 

гилуу бир убакыт еткенден кийин бир нече меенетке префектура

М Административное право зарубежны х стран. /П од ред. А.Н. Козырина. /  
5° ’ ” ’ Гневкр В. А. Проблемы кадрового обеспечения местного самоуправления:
Воп 6НИе квалификации муниципальных служащих. /СПб. 1996.; Сикингер И.

°пРосы кадровой политики в местны х органах управления западноевропейских 
j _iinCTR0HHaя гг

С- 59-60.
199J11' [  ' Государственная служба. Кадровая политика. Зарубежный опыт. /  М.,
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бийлигинин органдарына иштееге иш сапарына, ал эми префектура болсо 
ез кызматкерин министрликке иштееге жибериши мумкун. Башкача 
айтканда тажрыйба алмащуу болуп етет, ушунун кучунен улам Япония 
саясатында кадрлар _ротациясы коммуникациянын жана бийликтин 
ар турдуу децгээлинин ортосунда байланышып баарлашуунун жана 
окутуунун таасирдуу куралы катары кабыл алынат. Бийликтин жергиликтуу 
органдары ортосунда да кадрларды “<йлмай^уу” процесси дал ушунун 
езундей етет, префектура ез кызматкерин муниципалитетке женетет, алар 
болсо ез кезегинде ал жактан иш сапарына женетулген кызматкерди кабыл 
алышат41.

Жалпысынан алганда чет елкелердун практикасы (айрыкча Япониянын, 
АКШнын, Германиянын жана башкалардын) башкаруучу персоналдар менен 
иштее жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ишмердигинин 
натыйжалуулугуна таасир керсетуучу чечуучу факторлордун бири болуп | 
санала тургандыгы женунде далилдейт.

Кыргызстанда жергиликтуу ез алдынча башкаруу системасы учун 
профессионалдуу башкаруучуларды даярдоо мамлекеттик органдардын эн 
Маанилуу милдети жана артыкчылыктары болуп эсептелет. Ошондуктан 
рул милдетти Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдьщ 
17-декабрындагы Жарлыгы менен бекитилген “2010-жылга чейицКыргыз 
Республикасында мамлекеттик башкарууну борборлошуудан ажырахуу жана 
жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруу’’! улуттук стратегиясында 
туюнтулган мамлекеттин негизги багыттарынын алкагында ишке ашыруу 
керек.

Аны ишке ашыруу бир жактуу мааниден Уганда ете туйшуктуу 
процесс, анын устуне ал азыркы кезде муниципалдык кызмаггын улуттук !  
системасынын тузулушунен гана татаалданып бара жатпастан, иш жузундв 
мамлекеттик кызмат системасынын езунде профессионализм принциптер» 
эми гана жацыдан башталгандыгы менен да татаалдашууда. Алдыга 
коюлган милдеттин татаалдыгы али да болсо муниципалдык кадрлар 
жергиликтуу жамаатка сапаттуу кызмат керсетууде жана аны енуктурууД0 * 
ез ролун жакшы тушунушпей жаткандыгынан улам да болуп жатат. АнЫ® 
устуне жергиликтуу элдик бийликтин институттары башкаруунун кенуМУч 
адатка айланган административдик буйрук беруучулук принципте11 
демократиялык принципке етуудегу оош-кыйыштыктар себеп болуУД0' 
Мезгил еткен сайын ез мерчемине келип, оцолуп кетуу эртецки кунДУ1 
милдети. Эгемендуу Кыргызстандын жаркын келечекке карай кадамынД*
_____________  d
41 Эскертуу.: Хоккайдо префектурасы, О бихиро округу, Икеда шаары»^  
жергиликтуу е з  алдынча башкарууну уюш туруу тажрыйбасьшан, эл арз-4^  
кызматташтык Япония агенттиги линиясы боюнча стажировка алкагында автор 
тарабынан уйренулген.
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Р  пиктуу бийликтин алдындагы асыл милдеттеринин бирине айланган 
жамааттын, жалпы калайык калктын жашоо турмушун 

* еР ,.т1-уунун башкы оболгосу болуп калаарында шек жок. 
жак иципалдык кызмат жергиликтуу ез алдынча башкаруу сие i с.масыида
■■ пШ Г т у  ' .кыз.мапардагы профессионалдык ишмёрдшГ—катары

икасынын Мыйзамдарында белгиленип керсетулген, 
муниципалдык кызмат жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 

^дчулуктууу жана аткаруучу-тескеечу органдарында ыйгарым укуктар 
0К̂  жоопкерчиликтин ТйТГйштуу келемуне ээ болгон саясий) же 
МС стративдик кызмат болуп эсептелет.

аясми муниципалдык кызматтарга теменку кызматтар таандык 
бардык аймактык денгээлдеги жергиликтуу кенештердин депутаттары, 

айылдарДь1Н- шаарчалардын жана шаарлардын жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу башчылары, шаарлардын мэрлери жана тике же кыйыр 
шайлоолор жолу менен шайлануучу башка кызмат адамдары кирет. Ал эми 
административдик муниципалдык кызматтарга -  еткерулген конкурстун 
натыйжасы боюнча эмгек ксл и шимин. -.(■ ш щ ракт) тузуу жолу менен 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органынын'укетекчиси дайындаган 
муниципалдык кызматтар. Мына ошентип, муниципалдык кызматтын 
башкы иринциби Тэёкёмделип отурат, ал саясий жана профессионалдык 
ишмердикти белуу болуп саналат.

Дрофессионалдуу туруктуу карьердик кызмат женунде идея дал мына 
ушул жобонун сакталышында турат, ал ар турдуу саясий жана тарууларга 
карабастан жана ага кез каранды болбостон екум суре берет. Анткени иш 
жузунде кеп сандаган учурлар кездешет, шайлоолордун натыйжасында 
саясий кызматты ээлеген жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысы 
адегенде эле шымаланып профессионалдык сапаттарына карабастан буткул 
аппаратты алмаштырып. анын ордуна оз чойросуне жакын турган жана 
квзунун агы менен тен айланган адамдарды тандап алган учурлар жокпу. 
Дал мына ушул кесепеттин кендирин кесе тур rail Жобо ушул.

Мындай кырдаал. башкача айтканда жан бактыларды жанына топтоп 
^ган учур эч кандай профессионализм жана жоопкерчилик менен 
)септешпейт, муниципалдык кызматкердин корголушу деген эмне 
КеНдигин кецулуне алып да койбойт, тескерисинче Аппаратами ар бир 

Ма к ЖаЧ ы ланы п1ы кызматкерлердин бардык ишти башынан баштоого 
'’'^Маа ЛаИТ' акыР аягында келип иш ыргагынын солгундап, жергиликтуу 
у1ц Ка керсогкен кызматтын сапатына таасирин тийгизе баштайт. 
эСКе аиьшан езунун профессионалдык жана турмуштук гажрыйбасы 
КаДрл^ИНЫП’ ылайык келе "турган нейрону издееге мажбур болгон 
> у н аРДЫн башка жакка кебуреек кетиши байкала баштайт. БулДшринчи 

болсо, экинчи жагынан, мамлекетгик кадр системасы жапа неге
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баштайт. Ал учун бийликтин жергиликтуу органдары буткул коомго пайда 
келтирууго жендемдуу профессионалдуу кызматкерлерди тандоонуц 
негизги куралдарынын бири болуп саналат (же саналууга тийиш), анткени 
муниципалдык кызмат, принцибинде ишке ашыруу децгээлинде гада 
мамлекеттик кызмагган айырмаланбаса, алардын стратегиялык максаты 

« г  жергиликтуу жамааттардын турмуш /кыргалчылыгын жакшыртуу 
аркылуу жалпы мамлекеттик коомдук таламдарды канааттандыруу.

Дал мына ушул нукта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардыд 
кызмат орундарынын ез ара катышы женунде тезис мыйзам тарабынад 
бекемделген, бул ар кандай маселелерсиз эле кадрлардын ез ара аракетид 
енуктурууге жана мамлекеттик кызматтан муниципалдык кызматка же 
болбосо тескерисинче муниципалдык кызматтан мамлекеттик кызматка езу 
учун эч кандай зыян тартпастан эркин етууну камсыз кылууга мумкундук 
берет.

Жогорку профессиналдуу муниципалдык кызматты тузуу 
механизмдеринин бири,у аттестация болуп саналат, ал оаа беруу жолу 
менен мыкты кызматкерле'рдтг'тандап алууну жана аларды кызматтык 
ордун которуштурууга жардам берет, кадрлардын тандалышын жана 
жайгаштырылышын жакшыртууга ебелге тузет, тыянагында келип, 
муниципалдык менджмент сапатын жогорулатат.

Дал ушул муниципалдык кызматчылардын сапаттык жактан еркундешу 
боюнча милдеттерди ишке ашыруу учун, ошондой эле муниципалдык 
кызматгын натыйжалуулугун жана туруктуулугун камсыз кылуу, 
жергиликтуу ез 'алдынча башкаруу системасындагы кызматкерлердин 
профессионализмин, демилгелуулугун жана жооН^Уулугун жогорулатуу 
максатында республиканын Президенти тарабынан 2006-жылдын 28- 
июнунда “Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз

) кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери тууралуу” тийиштуу ! 
Жарлыкка кол коюлган.

Ушул Жарлык менен Кыргыз Республикасындагы саясий жана 
административдик муниципалдык кызматтардын тизмеги, ошондой 
эле “Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматчылардЫ11 
аттестациясын еткеруу тартиби женунде”; “Кыргыз Республикасында 
муниципалдык кызматтын орду бош административдик кызматын ээлеег0 
конкурс еткеруунун тартиби женунде”; “Кыргыз РеспубликасынД3 
административдик кызматты ээлеген муниципалдык кызматчыларг3 
класстык чиндерди ыйгару^нун тартиби женунде” жоболор бекитилген-

18 жашка жеткен, Кыргыз РеспубликасынЫ'*МУНИЦИПАЛДЫК 
КЫЗМАТЧЫ мыйзамдарында белгиленген тартипте

нялУУмуниципалдык кызматтын квалификаии
талаптарына жооп берген, Кыргыз Республикасынын жараны муниципа. ,дЫ1'
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*

'  атЧЫ болуп саналат42. Муниципалдык кызматчылардын категориясына 
^ги л и к ту у  оз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин техникалык 
** ̂ га^камсыз кылуу боюнча милдетти аткарган адамдар кирбейт.
*  'ригилжебулмуниципалдыккызматтыээлееюкоюлганквалификациялуу

здтар теменкулор болуп саналат:

кыз

тийиштуу укуктук билимин кошуп алганда, муниципалдык 
,матгын тобу жана адистешуусу эске алынган, кесипчилик билим

денгээли;
_ адистиги боюнча иш стажы менен тажрыйбасы, мында башкы 

муяйдипалдык кызмат учун муниципалдык же мамлекеттик кызматтык 
стаж' кеминде уч жылды тузушу керек же адистиги боюнча иш стажы беш 
жылдан кем болбоого тийиш, ошондой эле муниципалдык кызматтагы 
профили боюнча кайра даярдоодон етуу менен жогорку кесипчилик билими 
болушу тийиш.

Улук муниципалдык кызматтар учун -  муниципалдык же мамлекеттик 
кызмат стажы кеминде эки жыл же адистик боюнча иш стажы уч жылдан 
кем болбоого тийиш, муниципалдык кызмат профили боюнча кайра 
даярдоодон етуу менен жогорку кесипчилик билими же башка жогорку 
билими болушу тийиш.

Кенже муниципалдык кызматтар учун -  муниципалдык кызмат профили 
боюнча кайра даярдоодон етуу менен орто кесипчилик билими же орто 
билими болушу керек.

Муниципалдык кызматчы тийиштуу укукка жана милдетке ээ, алар 
жалпы болуп саналат жана ээлеген муниципалдык кызматына карабастан 
жалпы кызматчыларга тиешелуу. Атап айтканда муниципалдык кызматчы 
теменкулерге укуктуу:

~ белгиленген тартипте мамлекеттик бийлик органдарынан, 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле 
муниципалитета ин аймагында жайгашкан ишканалардан, мекемелерден 

ана Уюмдардан алар кызматгык милдетин аткаруу учун зарыл болгон 
Маалыматгарды суратууга;

мамлекеттик кызматка етууну кошуп алганда, кызматы боюнча 
РУлууге, иш натыйжасы, иш стажы жана квалификация денгээли эске 

1П’ акчалай кутуу олчемун кебейтушуне;
ээлееге 

Кыргыз

к-0 63 Демилгеси менен орду бош муниципалдык кызматты
катышууга;

РееПуб' Муниципалдык кызмат жонунде” 2004-жылдын 21 -августундагы 
Икась,нын Мыйзамы. -Ст 8.
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-  езунун ездук ишиндеги бардык материалдар, ез ишмердцГ11 
женунде пикирлер, аттестациялардын натыйжасы жана ездук делог0 
киргизгенге чейинки башка документтер менен таанышууга, ошондой эл* 
ездук делосуна ез тушундурмесун кыстырмалап коюуга;

-  белгиленген тартипте ез укугун, социалдык-экономикалык j 
жана кесиптик кызыкчылыгын коргоп, муниципалдык кызмат менец 
байланышкан талаштарды чечууге сотко, профсоюздук жана бащ^ 
органдарга кайрылууга. Ошондой эле муниципалдык кызматты еркундетуу i 
женунде сунуш киргизуу боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына кайрылууга.

-  жергиликтуу бюджеттин каражатынын эсебинен кесипчилик 
децгээлин кетерууге (даярдоо, кайра даярдоо, квалификациясын кетеруу);

-  ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын уюштуруу укуктук
формаларына жана менчик турлеруне карабастан алардын жетекчилеринин 
макулдугу менен чогулуштарына барууга жана катышууга, ошондой эле 
аларды аймакты енуктуруу маселелерин талкуулоого белгиленген тартипте 
чакырууга. .

Албетте, муниципалдык кызматчы укук менен тец катар эле тийиштуу 
милдетти да алып журет, ал милдеттер теменкулер:

-  ага берилген укуктардын чегинде жана кызматтык милдеттерине 
ылайык ыйгарым укуктарын ишке ашырууга;

-  ез ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, 
мыйзамдарын, жергиликтуу жамааттын уставын жана мамлекеттик бийлик 
органдары менен жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын башка 
укуктук актыларын жетекчиликке алууга;

-  жетекчиликтин ыйгарым укуктарынын чегинде чыгарылган 
буйруктарын, буйрутмаларын жана керсетмелерун аткарууга;

-  ез кызмат милдеттеринин чегинде жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарына жарандардын, коомдук бирикмелердиЛ 
ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарына кайрылуусун карап чыгууга, аларга байланыштуУ 
келип чыккан маселелерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынД3 
белгиленген тартипте жана меенетте чечууге;

мыйзам жана башка нормативдик укуктук актылар менен корголго3 
мамлекеттик жашыруун с!ырды тузген маалыматтарды, ошондой эле езуНГ 
кызматтык милдеттенмесин аткаруу менен байланышта ага белгилуу боЛУ11 
калган, жарандардын жеке турмушун, ар намысын жана абийирин козгог011
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' ь1маттарды ачыкка чыгарбоого, анын ичинде муниципалдык кызматын 
NU'a'oi KO.WOH кийин да ачыкка чыгарбоого;
токД0 ез кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл билим жана

йфикания денгээлин кутууге жана жогорулатып турууга;
*ВЯЛИ муниципалдык менчиктин сакталышын жана енугушун камсыз

__ кызматтык этиканын нормаларын, иш тартибин, кызматтык
^„тмелерду сактоого, муниципалдык кызматтын беделине шек 

к0рсо _келтирген аракеттерди жасабоого.
Мындан тышкары жергиликтуу жамааттын уставы менен Кыргыз 

республикасынын мыйзамдарына карты келбеген, муниципалдык 
кызматчынын кошумча укуктары менен милдеттери белгилениши
ыктымал.

Республиканын мыйзамдарына ылайык муниципалдык кызматчы элдик 
_ бийлик ыйгарым укуктарын ишке ашыруучу адам катары ез укуктарында 
чектелип коюлушу мумкун. Алсак, ал теменкулерге укуксуз;

-  педагогикалык, илимий жана башка чыгармачыл ишмердиктен 
тышкары акы теленуучу башка ишти ээлееге;

-  жеке езу же болбосо ишенимдуу адамдары аркылуу ишкердик 
ишин алып барууга, ошондой эле эгерде Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамдарында башкача каралбаса, коммерциялык уюмдарды башкаруу 
органдарынын мучесу болууга;

-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органында ал езу муниципалдык 
кызматта турса же болбосо ал тузден-туз баш ийсе же ага баш ийсе же 
анын кеземелунде болсо, анда ал органда учунчу адамдын иши боюнча 
ишенимдуу же екулдук берилген адамы болууга;

~ кызматтык маалыматты, материалдык-техникалык, финансылык 
ана маалыматтык жактан камсыз кылуу каражаттарын жана башка мулкту 

кызматтык эмес максаттарга пайдаланууга;
~ жеке же юридикалык жактардан сыйлык алууга, езунун кызматтык 

милдетгерин аткаруу менен байланыштуу сыйланууга (белек, акчалай 
Чилык, ссуда, кызмат керсетуу, оюн-зоок, эс алуу транспорт сарптоолорун 

берууцу жана башка сый-урматты);
вз жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары башка жергиликтуу 
Эл а1ЦОйнча башкаруу органдары менен, ошондой эле чет мамлекеттердин, 

жана коммерциялык эмес уюмдардын жергиликтуу ез 
МеНеШча башкаруу органдары жана мамлекеттик бийлик органдары 

Ке *ишим боюнча ез ара негизде ишке ашырылуучу иш сапарына
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барууларды кошпогондо, жеке адамдардын жана юридикалык жактардын 
каражаттарынын эсебинен иш сапарына барууга;

-  иш таштоолорго катышууга, шайлоо енектугунун жана 
референдумдарды еткеруунун мезгилинде шайлоо алдындагы угу гтеелорду 
жургузууге, ошондой эле мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу в3 
алдынча башкаруу органдарынын ишмердигинин функцияланышын бузган 
башка аракеттерди жасоого;

езунун кызмат абалын саясий партиялардын, диний жана башка 
коомдук бирикмелердин кызыкчылыгында пайдаланууга, ошондой эле 
динге карата мамилени угутгеп жайылтууга. Анын устуне муниципалдык 
органдарда екулчулуктуу органдарда жана кесипчилик союздарда 
фракцияларды тузууну кошпогондо, саясий партиялардын, диний жана 
башка коомдук бирикмелердин структураларынын тузулушу мумкун эмес.

Бир эле жергиликтуу ез алдынча башкаруу органында ез ара жакьщ 
тууганчылыкта же туушкандыкта турган адамдардын (ата-энелер, 
жубайлар, бир туугандар) чогуу иштешине тыюу салынат, эгерде алардын 
иши Кыргызстандын мыйзамдарында башкача каралбаса, алардын бирее 
башкасына баш ийдирилген же кеземелге алынган болсо жана кызматтары 
ушуга байланыштуу болсо. Муниципалдык кызматга иштее учун 
квалификациялуу талаптарга жооп бербеген; жашы жетпеген; сот тарабынан 
ишке жараксыз деп табылган; мыйзам тартибинде соттолгондугу алынбаган 
же жабылбаган же болбосо соттолгон; Кыргыз Республикасынын жараны 
болбогон адамдар муниципалдык кызматчы боло^лбайт.

Муниципалдык кызматты уюштуруунун татаалдыгына жана 
муниципалдык кызматчынын сапатынын туйшук тарттырган салмагына 
карабастан кадр системасы теменкудей максаттарга бап келиши тийиш: 
жергиликтуу жамааттын керектеелерун ишке ашырууда тактык, адилеттик 
жана ийкемдуулук; тийиштуу ыйгарым укукту алда канча туура аткарууДО 
ете аз сарптоолорго барууга мумкундук берген аймактын финансы жана 
адам ресурстарын натыйжалуулук жана сарамжалдык менен тейлеШ 
муниципалдык чейреде иштее учун туруктуулук, корголгондук жана 
жагымдуу шарт тузгендук сыяктуу максаттарга ылайык келиши керек.

Азыркы мезгилдеги муниципалдык технологияларды жайа 
муниципалдык менеджмент ыкмаларын билген квалификациялуУ’ 
теориялык жана практикалык жактан даярдалган, демек базар чейресунД® 
аймактык инфраструктуралардын объекттерин натыйжалуу башкаруу'13' 
енуктуруунун муниципалдык программаларын жана инвестиция-1̂  
долбоорлорун иштеп чыгууга жана ишке ашырууга, буга калкть,а
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яйри катмарын тартып жана катыштырып иштееге жендемдуу болгон 
йаДРлаРдь,И мааниси баР экенДигчн айтпай коюуга болбойт. Мына ушундай 

зртга гана жергиликтуу 03 алдынча башкаруудан кутком умут албетте 
^ а л б а й  койбойт.

Ошону менен бирге эле. ушул максаттарга жетишуу учун жергиликтуу 
з аддынча башкарууга мамлекеттик органдардын таасирдуу колдоосу 

еК. Анткени Кыргызстанда бийликтин муниципалдык органдарынын ез 
аЛдЫнчалык принциптери женунде канчалык бекемделип сез айтылбасын, 
баары бир алардын ишинин илгерилеши учун мамлекеттик структуралардын 
ясарДаМЫ талап кылынат, ансыз базар шартына ынгайлашып кенген 
муниципалдык менеджментти, жацы шартта иштей билууге жендемдуу 
жаНа азыркы замандын категориялары менен ой жугуртууге жана 
жергиликтуу жамааттардын социалдык керектеелерун ишке ашырууга 
жетишууге жендемдуу сапаттуу башкаруучуларды даярдоо мумкун эмес.
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И-Б0ЛУК

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖЕРГИЛИКТУУ 0 3  АЛДЫНЧА б а ш к а р у у  с у  

СУРООЛОРДО-ЖООПТОРДО



5-ГЛ АВА.
У Ю Ш Т У Р У У -У К У К Т У К  С У Р О О Л О Р

(Конституция негиздери, жергиликтуу вз алдынча башкаруунун 
тушунугу жана системасы, курултайлар, аксакалдар соту, укуктук

актылар)

К О Н С Т И Т У Ц И Я  Н Е Г И ЗД Е Р И

Конституция эмнени тушундурот?

Конституция (латынча constitio -  тузулуш, белгилее) -  бул елкенун ко
омдук жана экономикалык тузулушунун негиздерин, башкаруу жана мам
лекеттик тузулуш формаларын, инсандын укуктук абалын, борбордо жана 
жер -жерлерде бийлик менен башкаруу органдарын уюштуруунун жана 
компетенциясынын, сот адилеттигин, шайлоо системасын уюштуруунун 
жана принциптеринин тартибин бекемдеечу, мамлекеттин негизги мыйза
мы.

Конституция саясий, юридикалык жана идеологиялык документ болуп эсеп
телет.

Саясий ецуттен алганда ал мамлекеттик бийликти ишке ашыруунун при- 
нциптерин, белгилуу бир саясий жана социалдык топтордун, партиялардын 
ж.б. ез ара катышын бекемдеп турат. Юридикалык планда елкеде мыйза- 
мдуулук менен укуктук тузулушту енуктуруу учун негиз, укуктук база бо
луп чыгат. Мамлекеттин негизги мыйзамы катары Конституция елкеде эн 
жогорку юридикалык кучке жана тике аракетке ээ, бул башка бардык нор
мативдик жана укуктук актыларда анын улуктугун билдирет. Ушул кырда- 
алдын кучунен улам бардык мыйзамдар менен нормативдик-укуктук башка 
актылар мамлекетте кыйшаюусуз турде Конституциялык нормалардын не
гизинде кабыл алынышы жана ишке ашырылышы тийиш.

Коомдук турмушту уюштуруунун жогорку саясий, социалдык жана 
укуктук инструменти катары ал социалдык кез караштарды билдирУ) 
жана коомдук енугуунун багыттарын, келечегин белгилее менен езунД0 
белгилуу бир идеологиялык мунезду алып журет.

формасы деген тушунук кандай?

Мамлекеттик тузулуштун формасы -  бул мамлекеттин улуттук 
аймактык белунушун, мамлекеттик бийликтин жогорку органдары ме1̂  
мамлекеттин курамдык белуктерунун бийлик органдарынын ортосунД3
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ара
мамилелерди мунездеп турган мамлекеттин ички структурасы.

е3 - еК, пИк тузулуш формасы боюнча елкелер эл аралык жамаатта 
^ аМ;!рЛЫК, федеративдик. конфедеративдик мамлекетке белунет. Алардын 
У*» азыркы дуйнеде эн кен таралганы мамлекеттик тузулуштун 
1,4 арДь1К Ф°Рмасы болуп эсептелет, Кыргызстан да мына ушуга жатат. 

у^И-гарДЫк мамлекет (французча unitaria, латынча unitas -  биримдик), 
екетгик же улуттук-мамдекеххик тузулуштун Формасы. мында мамле- 

маМ̂ н „амяггЖ д ш м ^  бирдикке (облает^,(районг^,
К£пайТЯТЯейУке жТ.) белунет.’Хйрым учурларда унитардык мамлекеттин 
Г ^ ц м й а  автономиялуу тузулуштун озгече статусуна ээ болгон бир же бир 
нече аймактык бирдиктер кириши мумкун. Унитардык мамлекетте буткул 
елке Y4Yh бирдиктуу жогорку екулчулук, аткаруучулук, соттук органдар 
системасы болот. Борбордук бийлик органдарына административдик-ай- 
макгык тузулуштердун органдарынын кеземелдукто болушунун даражасы 
елкенун борборлошуусунун даражасына жараша болот.

федеративдик мамлекет(Federation-ририКме, союз), юридикалык жактан 
белгйлуу"бир саясий ез алдынчалыкка ээ болгон, аймактык тузулуштерден 
турган езунче татаал мамлекет болгон мамлекеттик тузулуштун формасы. 
Федерация субъекттери болуп саналган аймактык тузулуштер (республик^

Э кантон; ж.б.) езунун административдик аймактык тузулуштеруне ээ 
„ наг. Федеративдик мамлекетте мамлекеттик бийликтин жогорку орган

дарынын эки системасы сунушталат: федералдык органдар жана федерация 
субъекгтеринин тийиштуу органдары.

Конфедерация -  кез карандысыздыкты сактап калышкан, бирок масе- 
лелердин белгилуу бир чейресу боюнча жалпы органы жана ишке ашы- 
рыла турган бирдиктуу ыйгарым укуктары болгон мамлекеттердин союзу. 
Мындайча айтканда конфедерация белгилуу бир максаттарга жетишуу 
учун тузулген эгемендуу мамлекеттердин убактылуу бирикмеси катары

^  &*лО 'rxA р < U-Д Р&С

^ ^лекётти башкаруу^формасы деген тушунук кандай?

^ашкаруу формасы мамлекеттик бийликтин жогорку органдарынын 
vK абалы, (мамлекет башчысы, парламент, екмет), алардын ортосунда 

Кат ^ Н’ Уюштуруунун жана ез ара мамилелердин белгиленген тартиби 
Фор * Азыркы кедцеги адабиятта башкаруунун эки негизги

асы ~ м</нарх(1я жана ре^пуб^ика болуп ажыратылат.
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Башкаруунун монархиялык формасындагы елкелерде мамлекеттик 
бийлик мамлекеттин жеке башчысы-монархка таандык болот. Монард 
езунун бийлик иш милдетин жекече жана емур бою жургузет, анын устуц0 
ал бийлик мурас боюнча атадан балага берилет.

Республика -  мамлекеттик бийлик белгилуу меенетке калк тарабынан 
шайлануучу мамлекеттик органга таандык болгон башкаруу формасы 
Республика Президенттик, парламенттик жана аралаш башкаруу катарь, 
классификацияланат. Алардын ортосундагы айырма, илимде жаца 
адабиятта белгиленип керсетулгендей, екметту ким тузгендугуне, аньщ 
ишин ким уюштурганына жана ал кимдин алдында жоопкер экендигиае 
жараша керунуп турат.

Парйаменттик республикада президентКе жалан гана о к ^ т л у ю р  -у цщ 
милдет таандык/екмет толугу менен парламент тарабынан тузуде ,ана 
анын алдында жоопкер болот.

Президенттик республикаларда екметту тузуу боюнча ыйгарым укук 
Президентке таандык болот, ал аны анча-мынча парламенттик кеземел 
астында ишке ашырат. Анын устуне Президент кеп учурда^'^амлеки 
башчысыньш да, аткаруу бийлигинин башчысынын да иш милдетин 
аткарат.

Аралаш башкаруу (жарым президенттик же жарым Нарламет гик) 
формасынын айырма белгиси екметтун устунен болгон кеземел тигил же 
бул елчемде президент менен парламент ортосунда белуштурулген.

9 з  кезегинде кепчулук адистердин пикири бок5нча азыркы Кыргызстан 
башкаруу формасы боюнча аралаш башкаруу (президенттик--парламен т»;) 
туруне жакын.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик кандай принцип- 
терге негизделген?

Республиканын колдонулуп жаткан Конституциясына ылайык Кыргь0 
Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бирден бир туткасы * alia 
эгемендуулуктун аэси Кыргызстандын эли гана болуп эсептелет, 
ез бийлигин тузден-туз, ошондой эле мамлекеттик органдар ненев 
------------ - — — *-.............  —........ ............  .......... .. аркЫ-ЛУУжергиликтуу

жургузулет.
ST алдынча башкаруу органдарынын тутуму

Ошондуктан Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликти Я
Л»ашыруунун башкы принциптеринин бири буткул эл тарабынан шайлаН^ 

мамлекет башчысы-Кыргыз Республикасынын Президенти ишке ашЫР



каМсыз кылган элдик бийликтин улуктугунун принциби болуп 
:ан° аТ ^ы н дан  тышкары мамлекеттик бийлик: мамлекеттик бийликти 
а «ГЧЯТЗруУ^З* каРУуЧ:от бутактарына.белунуш. алардын ырааттууГаруу^ЖкаРУУ^от оутактарына.белунуш. алардын ыраапуу 

5^ 1ШьГжайа-бирргЛеи1ип аракеттениши, мамлекеттик органдардын 
жергиликтуу 03 алдынча башкаруу органдарынын эл алдында 

*>«опкерчилиги жана элдин таламдары алардын ез ыйгарым укуктарын

ии1ке__
0 з а л д ь |Н ч а
куКГарын так белуштуруу сыяктуу эн башкы принциптерге негизденет.

ашыруусу; мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтуу 
эашкаруу органдарынын иш милдеттери менен ыйгарым

Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликти ким корсотот 
жана ишке ашырат?

Кыргыз Республикасынын Президенти мамлекеттин башчысы, Кыргыз 
^  публикасынын эн жогорку кызмат адамег,- Кыргыз Республикасынын 

ституциясынын, адамдын жанажарандын у куктары менен эркиндигинин 
"■«диги болуп саналат.

Республикасынын Президенти элдин жана мамлекеттик 
чыгаруу, аткаруу жана сот) биримдигинин символуийликтин (мыйзам

бо.'ЛУПк0лДо саналганДыгынын кучунон, ал Кыргыз Республикасынын 
ду^^УУДагы Конституциясына ылайык мамлекеттик бийликтин ар бир 

«чун таандык болгон белгилерди[ ээлеит:
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Мыйзам чыгаруу ыйгарым укугу белугунде -  Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кенешине (Парламент) мыйзам долбоорлорун киргизет, елкенун 
парламента кабыл алган мыйзамдарга ж.б. кол коет.

Аткаруу ыйгарым укугу белугунде- Кыргыз Республикасынын Премьер, 
министринин кызматына бекитет, КР Премьер-минисгринин, Окметуну^ 
отставкага кетуусу же анын айрым мучесунун отставкасы женунде чечи.  ̂
кабыл алат, КР 9кмет мучелерун ез демилгеси боюнча же КР Премьер, 
министринин сунушу боюнча кызматтан бошотот ж.б.

Сот ыйгарым укугу белугунде -  )мунапыс берууну жургузет.

Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекетти башкарууга кан- 
тип катышат?

Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекетти башкарууга эщ£ 
формада катышат: тузден туз (шайлоолор, референдумдар ж.б.) жана 
оз екулдёру аркылуу^Шмлекеттйк бийлик органдары, жергиликтуу ез4 
алдынча башкаруу органдары). Кыргыз Республикасынын жарандары 
республикалык жана жергиликтуу маанидеги Мыйзамдарды жана 
чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга катышууга укуктуу. Ошондой 
эле мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарына шайлоого жана шайланууга укуктуу.

Жергиликтуу ез алдынча башкарууда ез укугун ишке ашырып, 
жарандар тузден-туз шайлоолорго, элдик курул^айларга, жыйналыштарга, 
жыйындарга катышат. Анын устуне жарандар жергиликгуу ез алдынча 
башкаруу органдарына жана жергиликтуу ез алдынча башкаруунун кызмат 
адамдарына кайрылууга, ошондой эле мыйзамдарга ылайык жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын ишмердиги женунде маалымат алууга 
укуктуу.

Мындан тышкары елкенун жарандары Кыргыз Р е с п у б л и к а с ы н ы н  

Президенти, Жогорку Кецештин депутаттары жана Окмету менен бйр 
катарда мыйзам чыгаруу демилгеси менен чыгуу укугуна ээ (кеминде 30 
миц шайлоочу).

Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруУ"' 
жургузууге укук кимге берилген?

Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкарУУ 
жургузуу укугу тийиштуу аймакта (айылда, шаарчада, шаарда) >каШЗ[ 
калкка берилген, ал жергиликтуу маанидеги маселелерди башкаруУга

Н)
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^ арууга езунун укугун калк тузден-туз эркин билдируу туру (жыйындар, 
^ д т а й л а р , жыйналыштар) аркылуу, ошондой эле калк калыптандырган 
,СУРКыРгЫЗСТанда мыйзамда белгиленген тартипте екулдугу аркылуу 
** дгганган жергиликтуу кенештер ж.б. органдар аркылуу ишке ашырат.

Сот системасына аксакалдар соту киреби?

ы Нча
жана ез жоопкерчилигине алып жургузууге укуктуу. 0 з алдынча

{(Ыргыз Республикасынын сот системасы Кыргыз Республикасынын 
тЛтуциялык сотуйан, Кыргыз Республикасынын Жогорку соуунан

системасына кирбейт.
терден турат. Демек аксакалдар соту сот бийлигинин

Ошону менен бирге эле Кыргыз Республикасынын Конституциясы 
мыйзамда каралган учурларда жана тартипке Кыргыз Республикасынын 
жарандары сот адилеттигин ишке ашырууга катышууга укуктуу деп 
белгиленген. Демек жарандардын сот адилеттигин жургузууге катышуу 
формаларынын бири шаарлардын, шаарчалардын жана айылдардын 
аймагында тузулген тийиштуу турдегу аксакалдар соту да болушу 
мумкун.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына взгертуулерду жана 
толуктоолорду киргизуунун демилгечиси болууга ким укуктуу?

Кыргыз Республикасынын Конституциясына взгертуулерду жана 
толуктоолорду киргизуунун демилгечиси укугуна теменкулер ээ: Кыргыз 
Республикасынын Президенти; Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кедешинин депутаттарынын жалпы санынын кепчулугу; кеминде 300 мин 
шайлоочу.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына взгертуулерду жана 
толуктоолорду киргизуу женунде сунуш Кыргыз Республикасынын Жогорку 

шине сунуш келип тушкен кунден алты айдан кечиктирбестен, бирок 
айдан эрте эмес меенетте Кыргыз Республикасынын Конституциялык 

Ке>' 'УН К0РУтУнДусун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку
йеши тарабынан каралат.

Л Т^С _  ''.-О  ' '
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ЖЕРГИЛИКТУУ 0 3  АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ТУШУНУГУ 
ЖАНА СИСТЕМАСЫ

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун тушунугу жана максаты 
кандай?

Тийиштуу адабият-булактары ырастагандай “Жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу” термини Англияда XVII кылымдын акырында пайда болгон жана 
эц оболу Парламент жардамы менен езун-езу башкарган элдин абалын жана 
екметтук Аппарат тарабынан административдик тике камкордук жасоону 
билбеген жергиликтуу екулчулуктуу органдарды билдирген.

Илимде жана адабиятта жергиликтуу ез алдынча башкаруу ар турдуу 
кез караштардан каралат, ошондуктан башкаруунун ушул институтунун 
манызын ачып берген бир катар концепциялар бар. Мында жергиликтуу е3 
алдынча башкаруу органдары менен мамлекеттик бийликтин ортосундагы 
ез ара мамилелер, ошондой эле мамлекеттик иш милдетти жузеге ашырууда 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун катышуу даражасы эске алынат. 
Ушундан улам жергиликтуу ез алдынча башкаруунун эки негизги теориясы 
екум суруп келе жатат: англо-саксондук теория, мында жергиликтуу ез 
алдынча башкарууга мамлекеттик органдардын таасири минималдуу жана 
континенталдуу, анда мамлекет жер-жерлердеги ез екулдеру аркылуу 
муниципалдык органдардын ишин кеземелдейт. Ошого карабастан тигил 
же бул учурда да рсергиликтуу ез алдынча башкарууну ишке ашыруу учун 
белгилуу бир шарт зарыл, атап айтканда анын негизгилеринин бири болуп 
теменкулер эсептелет: тийиштуу укуктук база; жергиликтуу маанидеги 
иштин белгилуу бир чейресу, аны чечууге ез кучтеру жана каражаты жетиши 
мумкун; Финансылык бюджеттик булактар жана жергиликтуу ез алдынча 
башкарууну ишке ашыруу учун менчиктин болушу; квалификациялуу 
кадрлардын жана ез иштерин ез алдынча чечууге жарандардын каалоосунУ* 
болушу. ■

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруунун тарыхый *аН8 
азыркы заман тажрыйбасынын натыйжасында жергиликтуу ез алдЫн̂  
башкаруунун Европа Хартиясында белгиленген аныктамасы (Ст- 
жалпыга таанымал болуп калды, анда:-“Жергиликтуу ез алдынча башкарн 
деп, жергиликтуу жамааттардын мыйзам чегинде коомдук иштердин кЫ 
бехгугун ез жоопкерчилигинин астында жана калктын жыргалчылыгЫ1 
контролдоого жана башкарууга укугу жана чыныгы жендомДУУ' 
тушунулет”.

,луП'
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кезегинде Кыргыз Республикасында “жергиликтуу ез алдынча 
тушунугу мазмуну боюнча Европа Хартиясында чагылдырылган 

—жакын. Алсак, жергиликтуу ез алдынча башкаруу- 
^ ^ л и к а н ы н  колдонуудагы мыйзамдарына ылайык -  бул Кыргыз 
РесПЧ',ликасынь!Н Конституциясы менен кепилдик берилген укук жана 
Р ^ и к т у у  жамааттардын бийликтин екулчулуктуу жана аткаруучу
#ерл
орга1

рЫ аркылуу, ошондой эле жарандардын тузден-туз катышуу жолу 
жергиликтуу маанидеги иштерди башкарууну жузеге ашырууга

болгон чыныгы жендемдуулугу . Башкача айтканда жергиликтуу ез алдынча 
^ ^ р у у _ б у л  оз проблемаларын ез алдынча чечуую, же шайлоолор жолу 
—йенкалк езу калыптандырган органдар аркылуу чечууге жашоочулардын 
укугу жана ж0НдемдУУлУгУ- Ушуга негизденсек, жергиликтуу ез алдынча 
баШкарУУнУн максаты калкты аймакты башкарууга бара-бара тартуу болуп 
эсептелет. Буга бийликтин жергиликтуу органдарындагы ез екулдеру 
аркылуу, же тикелей турде жергиликтуу маанидеги маселелерди чечуу 
аркылуу барат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу кандай формаларда ишке ашы
рылат?

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу ез мазмуну боюнча ете эле ар турдуу 
болгон башкаруу институту. Ал калктын тике катышуусу же екулдуу 
катышуусу турунде ишке ашуусу мумкун.

Жергиликтуу ез алдынча башкарууга калктын екулдуу катышуусунун 
турлеруне шайлануучу органдар жана жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун кызмат адамдары (жергиликтуу кенештер, жергиликтуу 
63 алДынча башкаруунун башчылары), ошондой эле тийиштуу аткаруу 
органдары кирет.

Элдик курултайлардын, жыйналыштардын жана жыйындардын 
эле ТИКелей Демократиянын башка турлерунун жолу менен ошондой 

0кулчулуктуу органдарды шайлоолордо коомдук жана мамлекеттик 
чр., Т̂ Н бардык маанилуу маселелерин талкуулоо жана кабыл алган

^ М Д 0 |Л Г 1 Т Ж  _

И1ПМе' ' Д ишке ашыруу, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
\1еНенРДИГинкезвмелД00нУ жузегеашьфууда, шайлануучу кызматадамдарь! 
Чьц̂  ^ еРгиликтуу кенештердин депутаттарын чакырып алуу, элдик укук 
Жаран Демилгеси, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына 

РДын кайрылуусу тузден-туз катышуу турлеру болуп саналат.

Г
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Мында Кыргыз Республикасынын жарандары жергиликтуу ез алдында 
башкарууга укуктарын жузеге ашырууда кандайдыр бир чектеелер hc0r

жергиликтуу ез алдынча башкарууну жузеге ашырууга бирдей укуктуу.

Кыргызстандын бардык жарандары жынысына, расасына, улутуна, тилине 
ата тегине, мулктук жана кызматтык абалына, динге карата мамилесине 
ынанымына, коомдук бирикмелерге таандык экендигине карабастац

керсетулген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу учун - 
материалдык жана финансы каражаттарын еткеруп беруу, б е р и л ге н  

лекеттик ыйгарым укуктардын жана каражаттардын ишке ашырыльп 
контрол жасоо;



КЯ',МСЬ'3

мамлекеттик минималдуу социалдык ченемдерди белгилее жана 
кылуу;
мамлекеттик билим беруу стандарттарына ылайык мектепке 

мектеп жана кесипчилик билим беруу;
-мамлекеттик стандарттарга ылайык саламаттык сактоо;

республикалык бюджет менен жергиликтуу бюджет ортосунда
леНи женгесалуу, минималдуу бюджеттик камсыз болуу ченемдеринин

Ма ,,цче жергиликтуу бюджеттердин баланстуулугун камсыздоо; иегизипл
мамлекеттик биилик органдары кабыл алган чечимдердин 

,п .йжасында келип чыккан кошумча сарптоолорду жергиликтуу ез 
алдынча башкарууга компенсациялоо;

_ жергиликтуу ез алдынча башкарууга финансылык ез 
алдынчалыктын мамлекеттик кепилдигин камсыз кылуу;

_ административдик-аймактык бирдикгерди тузуунун,
бириктируунун, кайра езгертуунун, же жоюунун тартибин белгилее жана 
езгертуу, мамлекеттин административдик-аймактык тузулушун эске алуу 
менен алардын чек араларын, ошондой эле алардын аталыштарын белгилее
жана езгертуу;

-  чектеп белуштуруу тартибин белгилее жана мамлекеттик бийлик 
органдары менен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ортосунда, ошондой 
эле жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары ортосунда, анын ичинде 
ар турдуу аймактык денгээлдеги органдар ортосунда ыйгарым укуктарды 
жана алып барууну чектеп белуштуруу;

-  жергиликтуу ез алдынча башкарууну ишке ашырууг а жарандардын 
укуктарын камсыз кылуу жана коргоо;

~ жергиликтуу шайлоолорду еткеруу тартибин жана аларды 
еткерууде жарандардын шайлоо укуктарынын мамлекеттик кепилдиктерин 
белгилее;

жергиликтуу ез алдынча башкаруунун укуктарын соттук коргоо 
аРтибин белгилее жана соттук коргоо;

мыйзамдарды бузгандыгы учун жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
;Чам . а^ЫНЫН жана жергиликтуу ез алдынча башкаруунун кызмат 

Рынын жоопкерчилигин женге салуу жана белгилее;
*ергил ЖеРгиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жана 

ктуу ез алдынча башкаруунун кызмат адамдарынын ишмердигинде 
^**ДУУлуктун сакталышына прокурордук кеземелду ишке ашыруу;

Ш



-  мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу зарылчылыгы мене), 
шартталган езгече статусу бар аймактарда жергиликтуу ез алдыцча 
башкарууну уюштуруунун бетенчелугун женге салуу;

-  тийиштуу тарыхый жана башка жергиликтуу салт-санаалар 
менен шартталган айрым аймактарда жергиликтуу ез алдынча башкарууну 
уюштуруунун бетенчелугун женге салуу;

-  жергиликтуу ез алдынча башкарууну жузеге ашыруу менер 
байланышкан маселелер боюнча административдик укук бузуулар тууралуу 
мыйзамдарды кабыл алуу жана езгертуу;

-  жергиликтуу жамааттардын уставдарын каттоодон еткеруу 
тартибин белгилее;

-  мамлекеттик жана гуманитардык жардамдардын материалдык, 
акчалай жана башка турлерун белуштурууну уюштуруу;

-  айлана-чейрену коргоо, жердин жана жаратылыш ресурстарыньщ 
пайдаланышына шаар курулушу менен архитектура нормаларынын жана 
эрежелеринин сакталышына, санитардык нормалардын сакталышына, 
мыйзамда белгиленген тартипте экологиялык иш-чаралардын жургузулушу 
женунде мыйзамдардын аткарылышы боюнча ишканалардын, уюмдардын 
жана мекемелердин, чарба жургузуучу башка субъекттердин ишмердигине 
контрол жасоо.

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруу учун оцтойлуу 
шарттарды тузуу боюнча мамлекеттик органдын ушул укуктары жана 
милдеттенмелери толук буткен деп эсептелбейт жана*$1амлекет езуне дагы 
кошумча милдеттенмелерди алууга укуктуу.

Мамлекеттик бийлик органдары кабыл алган чечимдердин на
тыйжасында келип чыккан кошумча сарптоолорду жергиликтуу 
оз алдынча башкарууга компенсациялоого мамлекеттик органдар 
милдеттуубу?

Мамлекеттик бийлик органдары кабыл алган чечимдердин натыйжасынД3 
келип чыккан кошумча сарптоолорду жергиликтуу ез алдынча башкаруУ1* 
компенсациялоо Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын мыи'за>1 
тарабынан белгиленген ^егизги милдеттенмелеринин бири болУ11 
эсептелет. Жергиликтуу ез алдынча башкарууга карата мамлекеттин °У11 
сыяктуу милдеттенмеси дуйнелук практикада жетиштуу турде таркалг*11' 
Атап айтканда, Россия Федерациясында жергиликтуу ез алдынча башкарУ 
органдарынын сарптоолоруна алып келген мамлекеттик органдар11’111
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_мдери мамлекет тарабынан кошумча мамлекеттик казынадан финансы 
Че'болбосо башка материалдык каражаттарды болуп беруу жолу менен
Я р д и я л а н а т .

Жергиликгуу ез алдынча башкаруу opi андарынын ишмердигин
rvn коюуга мамлекеттик органдар укуктуубу? 

тоКти •

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун жана анын органдарынын 
дщмерДШТ! абсолюттуу жана тийиштуу чекти билбеген ишмердик болушу 

эмес. Кайсыл коомдо болбосун белгилуу чектеелер екум сурет, 
уд алкагынан чыгууга жергиликтуу ез алдынча башкаруунун укугу 
к, же болбосо ал ез иш аракетинде ез алдынчалыккка карабастан 

кандай болгон куну да башкаруу формасынын мамлекеттик институттары 
тарабынан женге салынган мыйзамга баш ийген бойдон кала берет. Демек 
мамлекет тийиштуу турде бул ендуу органдардын ишмердигин чектееге
укуктуу.

Бул маселеге дуйнелук практикада ар башкача мамиле жасалат, атап 
айтканда Чыгыш Европа елкелерунде жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
жергиликтуу бюджеттин тартыштыгына 25%дан ашык жол берген учурда 
токтотулушу мумкун, мындай болгон учурда муниципалитет банкрот деп 
жарыяланат жана тике административдик башкаруу киргизилет. Балтика 
боюндагы елкелерде (Литва) ез алдынча башкаруу елкенун мыйзамдарын 
системалуу турде буза турган болсо, анда вкм ет Сеймге 2 жылдык меенетке 
тийиштуу аймакты тике башкарууну киргизуу женунде сунуш кылат. 
Мындай болгон учурда мамлекет тарабынан администратор дайындалат, 
ал екулчулуктуу жана аткаруучу жергиликтуу органдын бардык милдетин 
аткарат. Башка жактан алып Караганда, вкмет жергиликтуу кенешке 
берилген мамлекеттик ыйгарым укукту натыйжасыз аткаргандыгы учун 
мэРДин отставкасы женунде сунуш киргизууге укуктуу. Эгерде жергиликтуу 
Кенещ вкметтун сунушуна кулак турбесе, анда мамлекеттик орган тике 
административдик башкарууну киргизуу демилгесин коет.

Кыргыз Республикасында тийиштуу мамлекеттик органдар тарабынан 
еРгИликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын аракеттеринде 

Ре1Йдамда белгиленген укуктук эмес аракеттер аныкталган учурда Кыргыз 
^ « к а с ынын Президенти буга кунеелуу жергиликтуу ез алдынча 
тИк j °Ргандарынын ишмердигин токтотуп коюуга жана ошол аймакта 
*̂01» аМлекеттик башкарууну киргизууге укуктуу. Жергиликтуу ез алдынча 

аРУУ органдарынын укуктук эмес аракеттери деп конституциялык
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тузулушке жана улуттук коопсуздукка тузден-туз коркунуч келтиргц,. 
мамлекеттин аймактык бутундугун бузууга, улуттар аралык жана дини^ 
араздашууну угуттееге жана тутандырууга, адамдардын емуруне коркуну^ 
келтируу жана зордук-зомбулук менен коштолгон массалык бацк  
аламандыктарга багытталган аракеттер эсептелинет.

Кыргызстанда жергиликтуу ез алдынча башкарууну ишке ашыру. 
унун системасы жана принциптери кайсылар?

КыргызРеспубликасынынжергиликтууезалдынчабашкаруусистемасын
жергиликтуу кенештер, аткаруучу -  тескеечу органдар, (айыл екметтеру 
шаар башчылары, мэриялар), шайлануучу кызмат адамдары, жергиликтуу 
депутаттар, аймактык коомдук ез алдынча башкаруу, аксакалдар соту 
курултайлар, жыйналыштар, жыйындар, жамааттар, ошондой эле бащка 
коомдук органдар (ардагерлер, жаштар кенештери, аялдар кенеши,“Кырк 
Чоро” элдик кошууну ж.б.) тузет. Эл аралык практикада жергиликтуу 93 
алдынча башкаруу системасына жергиликтуу референдумдар да кирет.

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну ишке ашыруунун негизги 
принциптери: -  мыйзамдуулук жана социалдык адилеттуулук; -  езун 
камсыздоо, езалдынчакаржылоожанаезалдынчаженгесалуу;-жергиликтуу 
кенештер аркылуу, алардын аткаруучу-тескеечу органдары, аймактык 
коомдук ез алдынча башкаруу органдары, калктын езу калыптандыргаи 
башка органдар аркылуу жарандардын эрк-ыкт^ярын билдируусу, 
ошондой эле жарандардын жыйналышы жана жыйыны; -  жергиликтуу 
жамааттардын укуктарын жана мыйзам тарабынан корголгон таламдарьш 
сактоо; -  демократия, айкындуулук жана коомдук пикирди эсепке алуу;' 
тийиштуу маселелерди чечуу учурунда коллегиялдуулук, эркин талкуулоо; 
ез компетенциясындагы маселелерди чечууде жергиликтуу кенештерди* 
кез карансыздыгы болуп эсептелет.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу компетенциясы деген тушуиК̂  
кандай?

U ltff
кИ

“Компетенция” термини ^латынча competehtja -  жетишемин, ылаиы 
мун, туура келемин) адабиятта мамлекеттик же болбосо коомдук органдын 
мат адамынын ыйгарым укугунун, укуктарынын жана милдетгеринин жЫ* 
дысы катары тушунулет. Компетенция чейресу елкенун Конституциясын 

- '  аДЗР'
ь*

мыйзамдарынын жана башка нормативдик укуктук актыларынын норм3
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I  аныкталат. Демек, жергиликтуу ез алдынча башкаруу компетенциясы 
И г* *  тийиштуу нормативдик укуктук актылары менен белгиленген,
И г^^лнча башкаруунун милдетин, атап айтканда тийиштуу аймактын жашо- 
03 аП1Ь [нын, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жана алардын 
°Ч̂ Л т адамдарынын, башка коомдук структуралардын, ал эми жалпысынан, 
Д ^ пикгуу жамааттын милдетин жургузуу жана ишке ашыруу учун укуктар 
3*е̂ 1 мИддеттердин жыйындысы катары чыгат.
МеЖергиликтУУ 03 алдынча башкаруунун айырмалуу касиеттеринин бири 

■  -р.пиктУУ ез алдынча башкаруу органдарынын компетенциясынын 
* ^ а а л  с и с т е м а с ы н а  ээ болгондугунда турат. Теорияда жана практикада 
__иципалдык органдардын компетенциясы ездук. берилген мамлекеттик 

жана б и р ге л е ш к е н  иш (маселе) болуп белунет.
вздук ыйгарым укуктар -  бул сырттан кийлигишуусуз тийиштуу 

аймактын калкынын жашоо турмуш тиричилик аракетин камсыз кылуу 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана анын органдары тарабынан гана 
ез алдынча чечиле турган маселелер.

Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар -  бул тийиштуу аймакта 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары ишке ашырган айрым 
мамлекеттик ыйгарым укуктар. Ыйгарым укук беруу аткаруу бийлигинин 
мамлекеттик органы тарабынан ага таандык кайсыл бир маселени чечууге 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу органына 
бир жолу, белгилуу бир меенетке же меенетсуз убакытка кандайдыр бир 
маселени чечууге езуне таандык болгон укукту беруу дегендик. Мында 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органдары, тийиштуу 
турде мамлекеттик орган алдында алардын ойдогудай аткарылышы учун 
жоопкерчиликти тартышат. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруу 
|1 орм ат и в д и к- -у ку кту к актылардын негизинде (мыйзамдардын, Президент 
•'Карлыктарынын, вкм ет токтомдорунун) негизинде ишке ашырылат. 
Анын устуне Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары калк конуштарында 
гииицггуу мамлекеттик органдардын жоктугу мамлекеттик ыйгарым укук- 
1арды ЖеРгиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына беруу шартгарынын 
Ири б°луп караган.

Ошону менен бирге эле Мыйзамда келишимдик негизде айрым мам- 
лищ ИК ЫигаРьш укуктарды беруу мумкундугуне жол берилег, бул ке- 
Tjj #4ДИн аР бир субъектисинин таламдарын макулдашуунун бир кыйла 
^ ^ ж о б о с у н  тУЗвт, анткени Келишимдик мамиленин маанилуу эле- 
60j) еринин бири келишим тузген тараптардын эркиндиги менен тендиги 

■^ептелет. Ошондуктан кебунче жергиликтуу жамааттардын жеке-
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че езгечелуктерун кайып етуп (географиялык, демографиялык, экономц. 
калык жана башка) устемдукчул жол менен айрым мамлекеттик ыйгары^ 
укуктарды беруу практикаланып келе жатат.

Биргелешкен ыйгарым укук -  бул жергиликтуу ез алдынча башкаруу мене  ̂
мамлекет биргелешип жургузген ыйгарым укуктар. Атап айтканда бюджетг^ 
укук женунде Мыйзамга ылайык жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдар^ 
менен Кыргыз Республикасынын бкметунун биргелешкен ыйгарым укуктарь, 
Билим беруу, Саламатгык сактоо жана башка системаларды финансы материал, 
дык камсыздоо чейресу болуп саналат. Мындан тышкары аймактагы орун алган 
милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу максатында айрым ыйгарым укуктар 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары жана башка органдар (коомду^ 
жеке жана башка) менен бирдикте ишке ашырылышы жокко чыгарьшбайт жана 
мындай енут да орун алып келе жатат.

Жергиликтуу маанидеги маселелерге кайсыл иштер кирет?

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жергиликтуу маани
деги негизги маселелер болуп теменкулер эсептелет:

-  аймактын жашоо турмушун камсыз кылуу системасын иштетууну 
жана енуктурууну уюштуруу;

-  калкка социалдык жана маданий кызмат керсетуу;
-  жергиликтуу жамааттын жерин туура пайдалануу;
-  жергиликтуу жамааттардын аймагын комплекетуу социалдык-эко- 

номикалык енуктуруу;
-  туракжай муниципалдык чарба жургузуу жана аймакты 

керктендуруу;
-  коммуналдык транспорт жана жол;
-  турмуш-тиричилик жана соода жактан тейлее; 

жергиликтуу децгээлде мектепке чейинки, мектеп жашында жана
кесипчилик билим беруу учун тийиштуу шарттарды тузуу;

-  жергиликтуу децгээлде саламаттык сактоону енуктуруу УЧУЯ 
тийиштуу шарттарды тузуу;

жергиликтуу жамааттын калкынын тарыхый жана маданий салТ' 
санааларын сактап калуу жана енуктуруу;

-  дене тарбия маданиятын, спортту жана туризмди енуктуруу;
-  коомдук тартипти сактоо.
Жергиликтуу маанидеги иштерге жергиликтуу жамааттардын натый#3 

луу жашоо турмуш аракетин жолго коюу учун зарыл болгон мындан баЧ*1**
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да мас
тин,,н

е л е л е р  кириши ыктымал, аларды жамаат ез каражатынын, куч араке- 
жана каалоо мудеесунун эсебинен ишке ашырышы мумкун.

уга

ХСяргк1Л мамлекетхшс-маселелер жергиликтуу ез алдынча башкару- 
мамлекеттик ыйгары м укуктарга кирет?

Кыргызстандып жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына бе- 
н Негизги мамлекеттик ыйгарым укуктарга калк конуштарында 

^gjjjjjTyy мамлекеттик органдар болбосо, мыйзам тарабынан теменкулер

кирет,
__ калктын жумуштуулук жана миграция программасын иштеп чыгуу

жанааткаруу;
аз камсыз болгон адамдарды табуу, аларды н даректуу социалдык

корголушун уюштуруу;
паспорт режиминин эрежелерин аткаруу учун контролду ишке 

ашыруу жана белгиленген тартипте жарандардын катталышын жана катто- 
одон чыгарылышын жургузуу;

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жарандык 
абалдын актыларын каттоодон еткеруу;

-  опекундар менен попечителдерди дайындоо ошондой эле опекун- 
дук жана бакма балдарды кабыл алыган уй-булелердун мониторингин 
жургузуу;

-  Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык нотариалдык 
иштерди жургузуу;

жарандарга инсандыгын, уй -буле, мулк абалын ырастаган справ- 
каларды, мыйзамда каралган башка документтерди беруу;

~ коомдук тартипти чындоого кемектешуу;
аскер кызматына чакырууну уюштурууга кемектешуу;
аймакта мыйзамдуулуктун жана коомдук тартиптин сакталышын 

камсыз кылуу;

мыйзамдарга ылайык тийиштуу аймакта жыйналыштарды, ми- 
ТИйгДеРДи, кечо салтанатын жана демонстрацияларды уюштурууга жана 

K9PYyre уруксат беруу тартибин белгилое;
аиыл чарбага жарактуу жерлерди кайра белуштуруу фондунун 

Рин белуштуруу жана пайдалануу;
Мат аиыл чарба ендурушун келечектуу енуктуруу боюнча 

жалпылоо, айыл чарба азыктарын ендуруу боюнча 
атИвдуу пландарды тузуу;

117



мал чарбасында ветеринардык-санитардык, эпизоотикага карщь. 
иш чараларды жана селекциялык -  асыл тукум иштерин ез убагында 
еткерууну уюштурууга кемектешуу;

айыл чарба эгиндеринин, естурулгвн тушумдун тебелегк 
тепселишине карты  курешуу, токой тилкелерин жана токойлорду корго0 
боюнча талаптагыдай чараларды камсыз кылуу;

айлана чейрену коргоо боюнча иш чараларды иштеп чыгуу жана 
жузеге ашыруу;

-  салыктарды жана алымдарды жыйноо;
-  керектеечулер укугун коргоону камсыз кылуу.
Ыйгарым укуктардын ушул келтирилген тизмеси жалпы жана ал елконун ! 

жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын бардыгына тиешеси бар. 
Ошого карабастан келтирилген тизме ачык бойдон калат анткени мамлекет 
жергиликтуу ез алдынча башкарууга берген ыйгарым укуктардын кошумча 
тизмесин белгилееге укуктуу.

Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берууну финансылык-матери- 
алдык камсыздоо милдеттуу шартпы?

Жергиликтуу ез алдынча башкарууга мамлекеттин ез ыйгарым 
укуктарын беруу мамлекеттик органдар менен жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун жалпы мамлекеттик маанидеги милдеттерди ишке ашыруу 
боюнча ез ара мамилелерди тузуунун маанилуу тетиктеринин бири болуп 
эсептелет. Ушул тетик Кыргызстандын Конституциясында бекемделген, 
ага ылайык жергиликтуу ез алдынча башкарууга мамлекеттик милдетти 
аткаруу жуктелушу ыктымал, ал боюнча чыгашалар мамлекеттик 
бюджеттин эсебинен жабылат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйга
рым укуктарды берууде аларды финансылык- материалдык камсызДО" 
онун конституциялык жактан белгиленишинин кучу милдеттуу шарт жЩ 
мамлекеттин милдети болуп саналат. Мында ушул милдеттуу шарг атКЧ 
рылбаса, анда мамлекеттик ыйгарым укуктарды ойдогудай аткаруу Y4^ 
мумкунчулуктун кетишине алып келет, жалпысынан, буткул мамлекетгр 
механизмге келеке тушурет.
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Ж Е Р Г И Л И К Т У У  К Е Н Е Ш Т Е Р

Жергиликтуу кенештер деген эмнени тушундурет?

Е  Жергиликтуу кенештер (мурдагы эл депутаттарынын жергиликтуу 
веттери) тийиштуу калайык калктын таламдарын жана эркин билдирген 

жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу органы болуп саналат. 
Тийиштуу аймакта жашаган жарандардын тике шайлоолордун негизинде 

3 екулДврУн шайлоонун натыйжасында калыптанат. 0 з убагында 
„Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик 
администрация женунде” 2002-жылдын 12-январындагы КР Мыйзамынын 
негизинде жергиликтуу кецештердйн ыйгарым укуктарынын меенету 5 
жылгаэсептелгенин белгилей кетуу керек, кийин Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынын 95-статьясына ылайык (2003 -жылдагы редакциясында)
4 жыл болуп калган.

Мында республикада узак мезгил бою жергиликтуу кецештердйн уч 
чынжырлуу системасы екум сурум келди:

-  баштапкы аймактык децгээл (айылдык, шаарчалык жана шаар 
кенештери);

райондук аймактык децгээл (райондук кенештер);
§- -  областтык аймактык децгээл (областтык кенештер).

2005-жылдын 2-февралындагы жана 2006-жылдын 6-февралындагы 
Мыйзам чыгаруу жацылыктарынын натыйжасында жергиликтуу кенештер 
системасы езгерууге дуушар болду. 2005-жылы райондук жана областтык 
кецештер жоюлду. Бирок бул езгеруулердун натыйжасыз болгондугун 
жана ойлонулбай жасалгандыгын практика керсотту, андыктан 2006- 
жылдын февралында райондук кенештердин курамын калыптандыруунун 
жаныртылганпринциптеримененрайондуккенештердинстатусункалыбына 
елтирген мыйзам кабыл алынды. Райондук кенештер эми гике шайлануу 

,  ^ Ун жолу менен калыптандырылбайт, "Жергиликтуу ез алдынча 
жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде" 

^  * ылдын 6-февралындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
ЬЦ1а̂ 0°лорду жана озгортуулерду киргизуу женунде КР мыйзамына 

тийиштуу аймактын айылдык, шаарчалык, райондук маанидеги 
кецештердйн депутаттарынан турат. Райондук кенештерге 

^ туу аймактагы айылдык, шаарчалык, райондук маанидеги шаардык 
еРДИн бардык депутаттары кирег”.



„^nuvTTVKTePYHYH сандык курамы 
Ж е р г и л и к г у у к е н е ш т е ж а м а а т т а р д ы н ^ ^ Д ^ ^  калкынын Сань,

белгилуу бир административдик мыйзамы менен белгиленет. Алсак,
зеке алынып, Кыргыз Респу ли сандык курамы теменкудви;
бугунку кундв ж ерпш икз^кецеш т ̂  ^

Бишкек шаардык кенеш _ 15 .3 0  адам;
.  областгык маанидеги шаардык ”

райондук маанидеги шаардык кенешт р

айылдык, болуп эсептелет, j
Ж е р г и л и к т у у  к е н С Ш Т е р Д 2  к е  , е ш 1 а м ы н ы н  т е м е н к у  ж а н а  ж о г о р к у  

б а ш к а ч а  а й т к а н д а  ж е р г и л и к т у у  к е н е ш  к у р

чеги менен аныкталат. кенештер юридикалык жак
Барды, денпаэддеш Mapabl„ «о„„т яии»сыЗ

болуп с.налат жана Р ^  чи ууге  укущ у. М ин»
жаткан маселелердин бардыгь юстиция органдарында

„ктуу кенештер юрИД.ИКнатыйжасында албастан, республиками
------- алынат.

ж е р г и л и к т у у  к е н е ш т е р  а л б а с т . . ,  -- ------------------

мамлекеттик каттоодон етууну д негизинДе алынат. Ушул жобо|
конституниясынын жана мыизамд Р ^ ^  каггоодон еткоруу женунде”

Кыргыз Республикасынын | 
КР мыйзамынын у ч у ^ т  — —  ирцмеле6 женунде” 1998-жылдын

ага

‘Ю р и д и к а л ы к  —  К ы р г ы з  Р е с п у о л и к а и ы п

КР мыйзамынын ее женунде" I » - » J
Ж а р а н д ы к  к о д е к с и н и н  8 ^ “ 1‘  н о о м а д а р ы  м е н е н  ы р а с т а л а з .  ага

3 - д е к а б р ы н д а г ы  Ка.49 ^  ЖвHДв'', :
ы л а й ы к  ж е р г и л и к т у у  к е Н 6 Ш  Р а й т  а н т к е Н и  б а ш к а  « ш и д и к а л ы к  ж а к г а р д !  
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кенештин тузуле турган туруктуу жана убактылуу органдарынын саны 
сыяктуу маселелер киргизилет.

Жергиликтуу кенештин сессиясы ошол аймактын ар бир жашоочусу де. 
путаттардын и шине тузден-туз кез салып байкап турушу учун ачык жана 
айкындыкта откорулушу тийиш. Ошого карабастан жергиликтуу кенещ 
жабык сессияны еткерууге да укуктуу, мындай учурлар кездешпей кой- 
бойт, эреже катары мамлекеттик жашыруун сырды камтыган жана жалпы- 
га жарыя кылууга жатпаган маселелер кун тартибине коюлса, анда мындай 
сессиялар жабык еткерулет.

Кандай маселелер жергиликтуу кенештин сессияларында гана че. 
чилет?

0 з мааниси боюнча жергиликтуу кенеш езунун компетенциясында 
турган маселелер боюнча чечимдерди коллегиалдуу кабыл ала турган 
орган болуп саналат. Ошондуктан тигил же бул проблема боюнча чечим 
кабыл алуу учун талкуулоо жургузулет. Тийиштуу чечимдерди карап чыгуу I 
жана бекитуу еткерулет, алардын ар бири боюнча жергиликтуу кенештин I 
депутаты ез сын-пикирин жана сунушун айтууга укуктуу. Кыргызстандын j 
мыйзамдарында сессияларда гана чечиле турган маселелердин тизмеси 
белгиленген;

-  аймакты социалдык-экономикалык енуктуруу жана калкты 
социалдык жактан коргоо программаларын бекитуу жЗна аткарылышына 
контрол жургузуу;

-  жергиликтуу бюджетти бекитуу жана анын аткарылышы женунде I 
отчет алуу, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын журушу женунде | 
жана бюджеттик эмес фонддордун пайдаланышы маалымат угуу;

Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында каралган жергиликтуу 
салыктарды, жыйымдарды жана телемдерду киргизуу;

жергиликтуу жамааттын муниципалдык менчигин ж ум Ш » 

тартибин белгилее жана анын пайдапанылышына контролду жургузуу;
-  кенештин регламентин кабыл алуу; 

кенештин терагасын жана анын орун басарларын мыйзаМ^
каралган учурларды кошпогойдо, шайлоо жана милдетинен бошотуу;

-  мыйзамда каралган учурларда депутаттардын ыйгарым уку к та р "1 

меенетунен мурда токтотуу;

122



мамлекеттик бийликтин тийиштуу органдарына киргизуу 
Е|чссатында административдик-аймактык тузулуш боюнча сунуш1арды 
ищтеп чыгуу;

__ Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына каршы келген кенештин 
т 0 р а г а с ы н ы н  буйруктарын алып салуу;

__ жергиликтуу жамааттын уставын бекитуу.
ушул маселелер жергиликтуу кенештердин алардын административдик 

^Лцактык статусуна карабастан, бардыгына таандык. Ошондой болсо 
да республиканын мыйзамдарында биринчи денгээлдеги жергиликтуу 
кенештер учун (айыл, шаарча жана шаар) анын ичинде Бишкек шаары 
у,,уН да алардын компетенциясына кирген маселелердин кошумча чейресу
белгиленген.

Атап айтканда, Бишкек шаар кенеши жана областтык маанидеги шаар
кедеши;

-  шаардын мэрии шайлайт;
-  шаар мэринин ишмердигине контрол жургузет;
-  шаар мэринин чечими анын езунун ыйгарым укугунан ашып 

кеткен учурда анын чечимдерин жокко чыгарат;
-  шаардын вице-мэрлерин, шаардын белуктерунун жана 

кызматтарынын жетекчилерин, мэриянын аппаратын кошпогондо, ал 
эми Бишкек шаарында-райондук администрациялардын башчыларын 
кошпогондо, дайындоого макулдук берет;

-  мыйзамда бекитилген шаар жерине салыктын базалык ченинде 
шаар жерине салыктын дифференциялык ченемин белгилейт;

-  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык муниципалдык 
менчиктеги жерди ижарага беруу тартибин белгилейт;

шаардын муниципалдык менчиктеги объекттерин менчиктештируу 
программасын бекитет;

шардын мэрине жана анын орун басарларына, ошондой эле 
Раиондук администрациялардын башчыларына ишеним керсетпеену 
билдируу женунде депутаттардын жалпы санынын учтен экисинин 
К0пчулук добуш менен чечим кабыл алат;

шаардын белуктерунун жана кызматтарынын жетекчилерине 
Щеним керсетпеену билдируу женунде депутаттардын жалпы санынын 

!ЧТен экисинин добуш беруусу менен чечим кабыл алат, бул алардын
‘“■эматтан I

® Й о н д у к  м а а н и д е г и  ш а а р ,  ш а а р ч а ,  а й ы л  к е ц е ш т е р и  ж а л п ы  м у н е з д е г у  

^ Ч г а р ы м  у к у к т а р ы н а  к о ш у м ч а  т е м е н к у л е р г е  у к у к т у у ;

ч е т т е т и л и ш и н е  а л ы п  к е л е т .
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-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысынын орун басарлар^; 
дайындоого макулдук берет;

райондук маанидеги шаардын, шаарчанын, айылдын, ж ергилик^ 
ез алдынча башкаруу башчысынын ез ыйгарым укугун ал ашырып жиберГе̂ | 
учурда чечимин жокко чыгарат;

-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысына жана анын opyJ 
басарларына ишеним керсетпеену билдируу женунде депутаттардь,ч 
жалпы санынын учтен экисинин добуш беруусу менен чечим кабыл алат.

Мындан тышкары айылдык жана шаарчалык кенештер тийиштуу райод 
учун мыйзамда бекитилген базалык ченемдин негизинде эсептелген айьщ 
шаарча учун белгиленген жер салыгынын жалпы суммасынын чегинде 
кыртыштын бонитет баллын эсепке алуу менен айыл чарбасына жарак 
жерлерди пайдалангандыгы учун дифференцияланган чендерди, ошондой 
эле айыл чарбасына жарактуу чабынды жерлерди интенсивдуу пайдалануу 
зонасында жана алыскы жайыттарда жайгашкан жайлоолорду кошпогондо 
тийиштуу аймак учун чабынды жерлерди жайыттарды кайра белуштуруу 
фондусунун жерлерин ижарага беруу тартибин белгилееге укуктуу. Ал 
эми райондук маанидеги шаарлардын жергиликтуу кецештери мыйзамда 
бекитилген шаардык жерге салыктын базалык ченинин алкагында 
тийиштуу аймактагы шаардык жерге салыктын дифференцияланган 
ченемин белгилееге, ошондой эле шаардын муниципалдык менчигинде 
турган жерди ижарага беруу тартибин бекитууге укуктуу.

ч
0з органын тузууге жергиликтуу кенештин укугу барбы?

“Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу м а м л е к е г г и к  

администрация женунде” 2002-жылдын 12-январындагы Кыргыз 
Республикасынын мыйзамына ылайык жергиликтуу кецештер туруктуу 
же убактылуу мунездегу комиссиялар турунде ар кандай органдар, 
тузууге укуктуу. Алар кецештин карамагына кирген маселелерди алдЫЧ 
ала карап чыгуу жана даярдоо учун, ошондой эле кецештин чечимдери*1 
ишке ашырууга катышуу учун тузулет, ведомстволук баш ийдирууд01̂  
аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан бул чечимдерДЧ 
аткарылышына контрол жургузет.

Туруктуу комиссияАр шайланган депутаттардын жалпы санын3'*' 
анын курамына кецештин терагасы жана анын орун басары кири^п 
мумкун эмес, тийиштуу кецештин ыйгарым укуктуу меенетуне тузулв1  
Жергиликтуу кецештердин туруктуу комиссияларынын укугу, м и л Д ^
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^Ж руруу тартиби жана ишмердиги “Жергиликтуу оз алдынча башкаруу 
г  жергиликтуу мамлсксттик администрация женунде” Кыргыз 
Р ^ б д и к асы н ы н  Мыйзамында аныкталаган, ал эми комиссиялардын 
Г ж еГи, алардын сандык курамы жана шайлануу тартиби жергиликтуу 
^е щ т и н  регламенти менен аныкталат. Жергиликтуу кенешгин туруктуу 

РЦ^ссиялары тийиштуу ыйгарым укукка ээ жана жергиликтуу ез 
Щ ^ ц ч я  башкаруунун екулчулуктуу органынын ишмердигин уюштурууда 

элемент болуп саналат. Алсак. туруктуу комиссиялар: тийиштуу 
■'мактын экономикалык, социалдык жана улуттук-маданий енугушу 
енеН байланышкан жана кенештин кароосуна коюла турган маселелерди 

даярД° 0Г0 катышат’ тийиштуу аймактагы социалдык маданий жана 
^дуруштук инфраструктураларды енуктуруу, жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун экономикалык негиздерин чыцдоо маселелери боюнча 
кенешке сунуш киргизет; ез аймагынын экономикалык енугушунун 
п л а н  жана бюджет долбоорлорун алдын ала карап чыгат, пландардын 
о р у н д а л ы ш ы  менен бюджеттин аткарылышы женунде отчетторду угат, алар 
б о ю н ч а  ез сын-пикирлерин даярдайт, зарыл учурларда аларды кецешке 
берет; жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын кабыл алган 
чечимдеринин аткарылышына, жана уставдын талаптарын орундатуунун 
сакталышына контролдук жургузет; ошондой эле Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамдарында жана тийиштуу кецештин регламенттеринде аларга 
берилген башка ыйгарым укуктарды да жузеге ашырат.

Практикада жергиликтуу кенештер кебунче белгилуу бир тармактар 
боюнча туруктуу комиссияларды тузуп журушет: бюджет жана экономика 
боюнча; керктендуруу жана муниципалдык чарба жургузуу боюнча; 
социалдык-маданий маселелер боюнча (билим беруу, саламаттык сактоо, 
социалдык саясат); укук тартиби жана мыйзамдуулуктун сакталышы 
боюнча; административдик жана текшеруу комиссиялары. 0 з ыйгарым 
Укугунун меенету ичинде кецеш зарыл болгон учурларда жаны туруктуу 
комиссияларды тузушу, мурда тузулгендерду жоюшу жана кайра 
Уюштурушу, алардын курамына езгертуу киргизиши мумкун.

Туруктуу комиссиялар менен катар эле, жергиликтуу кецеш убактылуу 
мУНезд0Гу комиссияларды да тузууге укуктуу. Мындай структуралар 

УчУрда жана айрым маселени уйренуп чыгып чечуу учун гузулет. 
чыккан маселе чечилээр замат убактылуу комиссия аны тузген 

ссиянын екулчулуктуу органынын чечими менен жоюлат же болбосо 
у ^ ' ,ЫлуУ комиссияны тузуу женунде актыда адегенде эле анын ыйгарым 

^венету керсетулет.
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Жергиликтуу кенешти меенетунон мурла таркатуу мумкунбу Ж’ацч 
ал кандай учурларда болуп етвт?

Жергиликтуу кенештер мыйзамга ылайык ез ишмердигин меенетуце|) 
мурда токтотушу мумкун. Мындай жол-жобо жергиликтуу кецештерге гаца 
эмес, башка органдарга да мунездуу. Атап айтсак, Президенттин, Жогор^ 
Кенештин (Парламенттин), вкметтун, же болбосо башкаруунун жана 
бийликтин ар кандай башка органы менен кызмат адамынын ишмердигщ, 
меенетунен мурда токтотуу учурлары мумкун.

Жергиликтуу кенешти меенетунен мурда таркатуу учун белгилуу бцр 
кырдаал келип чыгууга тийиш. Андай кырдаал болуп булар эсептелет- 
депутаттардын жалпы санынын кеминде учтен экисинин кепчулук добущу  ̂
менен кабыл алынган тийиштуу кенештин чечими боюнча озун ечу 
таркатуу; аймагында жергиликтуу кенеш ишмердигин жузеге ашырган 
тийиштуу административдик-аймактык бирдиктин шайлоочуларынын 
жарымынан кебунун сунушу боюнча.

Жергиликтуу кенешти таркатуу укугу Кыргыз Республикасынын 
Президентинде да бар, ал жергиликтуу кенештин укукка каршы аракети 
болгон учурда езунун конституциялык укугун колдонушу жана тийиштуу 
кенештин ыйгарым укуктарын меенетунен мурда токтотуу женунде 
жарыялашы мумкун.

....

ЖЕРГИЛИКТУУ КЕНЕШТИН ДЕПУТАТЫНЙН СТАТУСУ

Жергиликтуу кенештин депутатынын статусунун тушунугу кан
дай?

Жалпы мааниде алганда, депутат (латынча deputatus -  жиберилгеяЬ 
-  бул мамлекеттик бийликтин, мыйзам чыгаруучу же башка екулчулуктуУ 
органына же болбосо жергиликтуу ез алдынча башкарууга жалпЯ 
мамлекеттик милдеттерди зеке алуу менен тийиштуу калайык калкйп 
эркин жана таламдарын керсетуу учун эл (шайлоочулар) тарабьШ3*1 
шайланган адам.

Депутаттын укуктук статусу Тийиштуу мыйзамдар менен женге сальПЧ 
алсак жергиликтуу кенештин депутаттарынын абалы “жергилнкЯЧ 
кенештердин депутаттарынын статусу женунде” 2000-жылдын 
январындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен регДаменттеЛ^Н



ЯСергиликтуу кенештин депутаты жалпы, бирдей жана тике шайлоо
негизинде республиканын мыйзамдарында белгиленген меенетке

^ 1дЫРУУН Д°бУш беруу менен жергиликтуу кенешке аны шайлоонун
^ К ^ с а с ы н д а  ез ыйгарым укугуна ээ болот. Жергиликтуу кенештин

болуп Kypaibi 20 жашка жеткен жана тийиштуу жергиликтуу
^ отнтин аймагында жашаган, иштеген, кызмат етеген, окуган же 
кенеш ,jiiaraH жери боюнча тиииштуу шайлоо округунун шаилоочулары, 
аясий партиялар, шайлоо блоктору тарабынан же болбосо оз алдынча 

демилге менен керсетулген Кыргыз Республикасынын каалаган жараны
щайланышы мумкун.

Депутаттын ыйгарым укугу тийиштуу кенештин биринчи сессиясы 
а ч ы л г а н  кунден тартып башталат жана кийинки чакырылыштагы кенештин 
бирИнчи сессиясы ачылган куну аяктайт. Чыгып кеткен депутаттын ордуна 
ш а й л а н г а н  (ордун ээлеген тартипте) депутаттын ыйгарым укугу депутатты 
ш а й л о о л о р д о н  кийин кенештин кезектеги пленардык отуруму башталган 
кунден башталат жана ал шайланган кенештин ыйгарым укугунун меенету 
а я к т а г а н г а  чейин кучунде болот.

Республиканын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу кенештин депутаты 
теменкулерго укуктуу:

1) тийиштуу жергиликтуу кенештин органына шайлоого жана 
шайланууга;

2) жергиликтуу кецеш жана анын органы тарабынан кароо учун 
маселе сунуш кылууга;

3) жергиликтуу кенештин жана анын органдарынын отурумдарында 
кун тартиби боюнча сунуштарды жана сын -пикирлерди киргизууге, 
талкууланып жаткан маселелерди карап чыгуу жана алардын маани манызы 
боюнча кароо тартибинде киргизуу;

4) карап чыгуу учун жергиликтуу кенеш же анын органдары кабыл . 
алган чечимдердин, документтердин долбоорлорун киргизууге жана аларга* 
тУ30туулерду берууге;

) жергиликтуу кенеш органы тузе турган персоналдуу курамы
нча жана жергиликтуу кенеш тарабынан шайлануучу, дайындалуучу же

^и л у у ч у  кызмат адамдарынын таланкердиги боюнча пикир айтууга;
Жергиликтуу кецеш тузген органдарга анын курамына кирген 

бек 1а̂ Га’ 0Ш0НД0Й эле жергиликтуу кенеш шайлаган, дайындаган же 
| ен адамдарга ишеним керсотпее женунде маселе коюуга;
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7) талаш-тартыштарга катышууга, отурумда доклад жасагандар^ | 
кошумча докладчыларга, терагалык кылуучуга суроо-талап мене(, 1  
кайрылууга, суроолорду берууге;

8) жергиликтуу кенештин пленардык отурумунда кайсыл органд^ I 
же кызмат адамынын болбосун отчетун же маалыматын угуу женуцу I 
сунуш киргизууге, жергиликтуу кенешке жооптуу же болбосо контрЗ |  
астында болгон органга же кызмат адамына, ошондой эле тийиштуЛ 
жергиликтуу кенештин, анын аймагында иштеген башка органдардын жаца f 
кызмат адамдарынын компетенциясына кирген маселелер боюнча сунущ 
киргизууге;

9) добуш беруу мотивдери боюнча да ез сунуштарын негиздее менеа 
чыгып суйлееге, справка берууге;

10) жергиликтуу кенештин жана анын органдарынын отурумдарында I 
жарандардын жеалардын бирикмелеринин кайрылуу, билдируу, резолюция,! 
петиция текстин эгерде алардын коомдук мааниси болсо жергиликтуу! 
кенеш белгилеген тартипте жарыя кылууга.

Жергиликтуу кенештин депутаты жергиликтуу кенеште жана ань
органдарындатийиштуужергиликтуукенештинкомпетенциясынынчегинде I
анын аймагында жайгашкан ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин Г 
менчик туруне карабастан, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана! 
жарандардын бирикме органдарынын ишмердигине текшеруулерду! 
жургузуу зарылчылыгы женунде маселени коюуга укуктуу.

Жергиликтуу кенештин депутатынын белгиленген-юйгарым укуктарын 
жана ишмердигин ишке ашыруунун негизги формасы кун тартибине! 
коюлган маселелер боюнча чечимдерди талкуулоонун жана кабыл алуунуя 1  
журушунде сессияда, жергиликтуу кенештин туруктуу жана убактылуу! 
комиссияларында ез шайлоочулары менен иштее, ошондой эле тийиштуу |  
даттануу, билдируу жана кайрылуу менен чыгуу болуп саналат.

Жергиликтуу кенештин депутаты езунун ыйгарым укугун ендурушту* 
же кызматтык ишинен бошонбостон туруп аткарат. Бирок, жергиликтЯ I 
кенештин депутаты тийиштуу кенеште шайлануучу кызматка шайлангз* |  
учурда, анда ал ез милдетин адистик негизде аткарат.

Жергиликтуу кенештин депутатынын статусу кандай кы зм ат г 
менен сыйышпайт?

Жергиликтуу кенештин депутатынын укуктук статусу тийиштуу ТУР̂  
айрым кызматтар менен сыйышпастык принциптери менен чектелет.

128



д таП айтканда Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары жергиликтуу 
кеНеаП«и Депутаты:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаты;
Кыргыз Республикасынын Эсептее палатасынын аудитору; 
Кыргыз Республикасынын вкм ет мучесу;
Жергиликтуу мамлекеттик администрация башчысы;
Жергиликтуу мамлекеттик администрация башчысынын орун ба-

сарьГ
Жергиликтуу мамлекеттик администрациянын структуралык 

белугунун жетекчиси;
Аткаруу бийлигинин борбордук органынын аймактык белугунун

жетекчиси;
Шаардын мэри;

_ Шаардын биринчи вице-мэри жана вице-мэри;
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органынын башчысы; 
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органынын башчысынын би

ринчи орун басары жана орун басары;
Шаардын мэриясынын, шаардык, айылдык жана шаарчалык баш- 

каруулардын структуралык белуктерунун жетекчиси;
Департаменттин, башкармалыктын, белумдун жетекчиси; 
Прокурор;
Сот;
Укук коргоо органдарынын кызматкери болууга укугу жок.

Анын ичинде, бир эле адам бир эле айылдык, шаарчалык же шаардык 
кецештин гана депутаты болушу мумкун, мында райондук маанидеги 
шаардык кецештин, айылдык, шаарчалык кенештин депутаты ез ыйгарым 
укуктарына ээ болуу менен бир эле учурда райондук кенештин депутаты 
оолуп саналган учур кошулбайт.

Депутат менен жергиликтуу кенештин ез ара мамилеси кандай бо
лот?

 ̂ шйзамдц белгиленген тартипте жергиликтуу кенештин курамына 
1̂ " / Нган жергиликтуу кенештин депутаты, жергиликтуу кенештин, 
0̂ **УУ комиссиялардын жана ал курамына кирген анын башка 

'•чирынын ишине катышат, алардын чечимдеринин ишке ашырылышына 
комок корсотот, кецештин жана анын органдарынын 

Ь|РМасын аткарат.



Жергиликтуу кецеш жана анын органдары депутаттын ишмердигице ‘ 
темоикудой жолдор менен комок керсетет: тийиштуу шартты ly iyy. |  
депутаттарды документтер маалыматчыл кабар жана депутаттык ы й гар ^  | 
укугун натыйжалуу жузеге ашыруу учун зарыл болгон башка материалдар 
менен камсыз кылуу; колдонулган мыйзамдарды жергиликтуу кецештердИ1) 
иш тажрыйбасын депутаттардын уйронушун уюштуруу жолу менен кемек 
керсетет.

Жергиликтуу кецеш тийиштуу кенештин чечимдерин жа„а 
тапшырмаларын аткаруу женунде депутаттын отчетун угууга укуктуу 
Мандаттык комиссиянын, депутаттык ишмердик жана этика маселелери 
боюнча комиссиянын алдын-ала берген корутундусу боюнча жергиликтуу 
кенеште депутат ез милдеттерин аткарбаган учурда, белгиленген ищ 
тартибин системалуу бузган кезде теменкудей чечим кабыл алууга укуктуу; 
депутатты белгилуу мезгилге депутат катары ай сайын телеелерден жарым- 
жартылай же толук ажыратууга; шайлоочуларга алардын депутатынын ез 
милдетин аткарууга мамилеси женунде билдирууге.

Экинчи жактан алганда депутат менен жергиликтуу кенештин ез 
ара мамилеси тыгыз байланышкан, ошондуктан административдик- 
аймактык бирдиктин статусу езгергенде жана жергиликтуу кенештин 
статусу езгергенде депутаттын статусу да езгерет. Мисалга алсак, 
практикада административдик-аймактык башкарууну онтойлоштуруу 
максатында айрым аймактар жоюлган же болбосо езгертулген учурлар 
кеп эле кездешет. Алсак, калктуу пункгтарды аларрын аймагындагы 
республикалык же областык баш ийуудегу шаарлардын категориясына 
киргизген учурда ошол калктуу пункт баш ийген жергиликтуу кенештин 
депутаттарынын ыйгарым укугу токтотулат. Административдик-укуктук 
статусу жаныланган жергиликтуу кснеипер тузулет жана тийиштуу турД® 
шайлоолор еткерулет.

Депутаттык суроо-талап менен депутаттык суроо тушунуктерунУ* 
ортосунда кандай айырма бар?

Депутаттык суроо-талап -  бул алдын ала билдирилген же жергиликтуУ
кенештинпленардыкотурумундажергиликтуу кенештин,аткаруу комитегтИ1’

терагасына, терагасынын орун басарына, аткаруу комитетинин баШ 
органдарынын жана белумдердун, башкармалыктардын ж етекчилер11̂  
жергиликтуу кенештин аймагында жайгашкан ишканаларДь1Й 
мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерине карата менчикД1$  I
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tYPYhS
карабастан, ошондой эле тийиштуу жергиликтуу мамлекеттик

истрация башчысына, анын орун басарларына, жергиликтуу

МаМЛ
*аНа

екеттик администрациянын белумдерунун, башкармалыктарынын 
башка кызматтарынын жетекчилерине, коомдук мааниге ээ болгон 

'*'анз жергиликтуу кецештин карамагына таандык маселелер боюнча 
мИй тушундурме беруу же позициясын билдируу, же маселени 

К ^ у г е  болгон депутат талабы. Депутаттын суроо талабы жергиликтуу 
кенеШтии пленардык отурумунун кун тартибине киргизууге жатат, ал 
боюнча талкуулоо жургузулушу мумкун жана чечим кабыл алынат. Суроо- 
талап депутат же депутаттар тобу тарабынан жазуу же оозэки турунде 
киргизилиши мумкун. Жергиликтуу кенештин терагасы суроо-талаптын 
тексттин ал кайрылып жаткан тийиштуу органга же кызмат адамына 
чейин жеткирет. Суроо-талап менен кайрылган орган же кызмат адамына 
жергиликтуу кенеш белгилеген меенетте ага оозэки же жазуу жузунде жооп 
берууге милдеттуу. Суроо -талапка берилген жооп жергиликтуу кецештин
пленардык отурумунда каралат.

Депутаттык суроо -  бул тигил же бул проблема боюнча депутаттын 
маалымат же тушундурме алуучу каражаты. Депутаттык суроо-талаптан 
айырмаланып, депутаттык суроо сессиянын кун тартибине киргизилбейт, 
талкууланбайт жана ал боюнча чечим кабыл алынбайт. Суроого жооп 
жергиликтуу кецештин сессиясында жарыяланышы мумкун же болбосо 
депутатка жекече тартипте берилиши мумкун.

Депутаттын кайрылуусуна мамлекеттик же башка органдар жана 
алардын кызмат адамдары кандай турде мамиле жасайт?

Жергиликтуу кецештин депутаты менчик туруно карабастан, 
жергиликтуу кецештин аймагында турган уюмдарга жана мекемелерге 
тиииштуу маалымат же болбосо тушундурме алуу максатында кайрылууга 
Укуктуу. Мамлекеттик жана башка органдар, кызмат адамдары депутаттын 
Каирылуусун карап чыгууга жана ал боюнча токтоосуз жооп берууге, ал 
>Ми ко шумна уйренуп чыгуу жана текшеруу зарыл болгон учурда бир 
а^ЛЬ1к меенеттен кечиктирбестен жооп берууге милдеттуу. Тийиштуу 

^гиликтуу кенештин аймагында жайгашкан ишканалардын, мекмелердин 
ана У*омдардын жетекчилери депутаттын етунучу боюнча ага депутаттык 

^  аРЫм укугун ишке ашыруу учун зарыл болгон маалыматчыл
еРИалдарды жана башка маалыматтарды берет.
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Мамлекеттик органдардын, жергиликтуу оз алдынча башка]РУу
органдарынын жана жарандарынын бирикмелеринин, менчщ 
туруне карабастан ишканалардын, мекемелердин, уюмдардЬ|1| 
администрацияларынын кызмат адамдары, ошондой эле депутаттьц, 
талабы кайрылган милиция кызматкерлери тартип бузууларды четтетууГб 
токтооосуз чара керууге, ал эми зарыл учурда -  кунеелууну, ал туураЛуу 
депутатка кийин билдируу менен жоопкерчиликке тартууга милдеттуу, 

Ошону менен бирге эле бул ендуу кайрылуулар, талап кою улар 
депутаттык ишмердиктин чегинен чыгуугатийиш эмес, анткени практикада 
коомдук статусту пайдаланып, езунун жеке максатын кездеген маселени 
чечууго аракеттенген учурлар кездешет.

Депутат иштеген ишкананын администрациясы вз демилгеси ме
нен аны ээлеген кызматмнан бошотууга укугу барбы?

Жергиликтуу кецештин депутаты белгиленген тартипке ылайык езунун 
ыйгарым укуктарын ендуруштук же кызматтык ишинен бошонбостон тур; 
аткарат. Демек ага эмгек мыйзамынын бардык нормалары таркалат, бирок 
жергиликтуу кецештин депутатынын берилген статусу эмгек женунд< 
кодекстин айрым нормаларын колдонуу мумкунчулугун бир нече жолу 
оцдоп коюуда. Атап айтсак жергиликтуу кецештин депутаты ишкананын, 
мекеменин, уюмдун, окуу жайдын администрациясынын (менчик ээсинин) 
демилгеси боюнча: **►

-  иштен чыгарылышы же ээлеген кызматынан бошотулушу;
-  колхоздон, кооперативден же окуу жайдан (ишкананын, мекеменин, 

уюмдун толук жоюлган учурунан тышкары) чыгарылышы;
-  аз теленген ишке (кызматка) дисциплинардык жаза бер1 

тартибинде которулушу мумкун эмес.
Эгерде жергиликтуу кецештин депутаты аскер кызматчы болсо *е 

кызматы устав жана жоболор менен женге салынган жарандар категориясынз 
кирсе, анда командование (же администрация) кызматтан гана бошот 
эмес, чинин же кызматын дисциплинардык жаза тартибинде темондот 
да укугу жок.

Ишкананын, мекеменин, уюмдун, окуу жайдын, аскер белу 
администрациялары демилге^ кетеруп чыкса, жергиликтуу кенеШТЧ
депутатына карата мындай аракет болсо, анда администрация жергилик 
кецештин алдын ала макулдугун алууга, ал эми жергиликтуу кекеш 
пленардык отурумдарынын аралыгында -  мандаттык комиссия!*1̂
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^■ijgjTbiK ишмердик жана этика маселелери боюнча комиссиянын алдын 
^Щ рругуидуеу боюнча жергиликтуу кенештин терагасынын макулдугун

тиииш.ала
аЛУУга , ч „дтугул ишкана администрациясы (мекеме, уюм) тиииштуу макулдуксуз

„я чыгарууга (кызматтан кетирууге) же башка ишке (кызматка) 
йц1Т -  ,_горууга жергиликтуу кенештин депутатына тана укуксуз болбостон,
щайло0 процессине катышкан белгиленген тартипте каттоодон еткен 
еПуТатка галапкерлерге да ушул ендуу чектоолор колдонулат. Анын устуне 

ш ай ло о ло р  буткенден кийин депутатка талапкер мурдагы иштеген ордуна 
кайрз келууге жана шайлоого чейин ээлеген кызматына турууга укуктуу.

Жергиликтуу кенеште шайлануучу кызматта иштеген депуттат- 
тын иш мезгили кандай стажга жатат?

Жергиликтуу кенеште депутаттык ишмердик коомдук башталышта, 
ошондой эле адистик негизде да болушу мумкун. Адистик негизде 
жергиликтуу' бюджеттен депутаттын ишмердигине акы телене турган 
кызмат катары тийиштуу кенеште шайлануучу кызматка депутат шайланган 
учурунда болот.

Жергиликтуу кенеште шайлануучу кызматка депутаттын иштеген мезгили 
жалпы жана узгултуксуз иш стажына (кызматына) эсептелет, ошондой эле 
депутат жергиликтуу кенеште шайлануучу кызматка шайланганга чейин ал 
иштеген адистик боюнча да иш (кызмат) стажы эсептелет. Мындан тышкары 
депутат учун тийиштуу ишкананын, мекеменин, уюмдун кызматкерлери 
пайдаланган бардык укуктар жана женилдиктер сакталып калат.

Ошону менен бирге эле шайлануучу кызматка депутаттын адистик 
иши езунун белгиленген мыйзамдык меонотуне ээ, ал буткенден кийин 
жергиликтуу кенеште депутаттын адистик ишмердиги да аякталат. Мындай 
б°лгон учурда жергиликтуу кенеш, жергиликтуу кенештин шайлануучу 
КЬ|!Матына шайланган депутатты кийин ишке коюуга милдеттуу.

Жергиликтуу кенештин депутатынын ы йгарым укугу мвенетунон 
РДа кандай учурларда токтотулат?

Же(^//Ргиликтуу кенештин ыйгарым укуктары теменкудей учурларда: 
О  ^еспУбликасынын жарандыгынан депутаттын ажырашы; мыйзам 

_Депуттапын ыйгарым укуктарын аткаруу менен сыйышпаган
3Матта иштвесу же депутаттын ошол кызматка шайланышы же
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дайындалышы; республиканын мыйзамдарында каралган учурлар 
кошпогондо аны башка кенештин депутаты кылып шайлаганда- 
тарабынан депутат ишке жараксыз деп же дайынсыз жоголгон, ошондой ■, 
0ЛГ0Н деп табылганда; депутат болуп саналган адамдын эркинен ажьгр; 
женундо соттун айып екуму кучуне киргенде; Кыргыз Республикасц 
чегинен тышкары жакка туруктуу жашоого кечуп кеткенде; жергили 
кенеш таркаганда моонетунон мурда токтотулат.

Жергиликтуу кенештин депутатынын ыйгарым укуктары тийищ- 
кенештин чечими боюнча темонкулерге байланыштуу: соттун айып еку 
кучуно киргенден тартып ага ылайык депутат жаза тартууга соттот 
бирок эркинен ажыратуу менен байланышпаса да; шаардын аймагьи 
иштеген жана жашаган шаардык кенештердеги райондук депутатгардЛ 
кошпогондо тийиштуу кенештин аймагынын чегинен тышкары *ai 
туруктуу жашоого кочуп кеткен учурда жана ал аймакта ишин токтоткоц 
депутаттын ыйгарым укуктарын озунон алып таштоо женундо депутат 
жеке арызы менен моонетунон мурда токтотулушу мумкун.

Жергиликтуу кенештин депутаттары жалпы санынан добуштардын 
копчулугу менен тийиштуу кенештин депутатын бир жылдын ичи] 
жергиликтуу кенештин сессияларына эч кандай себепсиз систем! 
катышпай койгон учурда, ошондой эле жергиликтуу кенештин чечимдерин 
жана тапшырмаларын аткарбагандыгы учун чакырып алуу жену 
маселени козгоого укуктуу.

Мвенвтунвн мурда чыгып кеткен депутаттын ордуна шайл» 
еткерулвбу?

Кыргыз Республикасы нын мыйзамдарына ылайык шайлооогкорулбви
жергиликтуу кенештин орду бошогон мандатын ээлоо п р и н д и б *  

колдонулат. Бул принциптин манызы мындай, Кыргыз РеспубликасынДа 
шайлоолор женундо Кодекске ылайык жергиликтуу кенештин депутч 
моонетунон мурда чыккан учурда анын мандаты областтык, Бишкек, ОЩ 
шаардык шайлоо комиссияларынын токтому менен шайлоочуларД1 
добуштарынын алда канча коп санын алган шайланган депута' 
кийинки талапкерге берилет. Эгерде талапкерлер калбай калса, а н д а  

мандаты кийинки шайлоолжрго чейин бош боюнча кала берет.
Шайлоо практикасында бир депутат шайланган бир мандаттуу ||1аИ' 

округу да, ошондой эле бир нече депутаттар шайлана турган, а н ы н  У с  

алардын ар бири учун шайлоочулар жекече добуш берген коп м а н Д 3

1НЫН
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Р  оо окрУгДаРь1 да «ездешип жургендугун белгилей кстуу керек. Атап 
ЩьсК Кыргыз Республикасында ар турдуу аймактык денгээлдеги (облает, 

щаарча жана айыл) жергиликтуу кенештердин депутаттарын 
оону 0TK0PYY YMYH бир мандатка шайлоочулардын болжолдуу бирдей 

1,111,1 болГОН К0П мандаттуу шайлоо округдарынын системасы колдонулат. 
СаНдК областтын жана Бишкек шаарынын денгээлинде -  ар бир облает.

БиП,кеК
шаарында жыиырмага чеиин коп мандаттуу шайлоо округу бар.

айонДУк ЖаНЗ °®ласттык маа»идеги шаар денгээлинде ар бир райондо, 
аарДаОНГОчеш,нкикоп мандаттуу шайлоо округу бар. Райондук маанидеги 
зар шаарча жана айыл денгээлинде -  ар бир шаарда, шаарчада, айылда 

жетиге чейинки кеп мандаттуу шайлоо округу бар.

М а м л е к е т т и к  органдарда иштеген жергиликтуу кецешгин депутат- 
гары 03 максаттарында жергиликтуу кенешке шайлоолорго катышуу 
мезгилинде кызматтык абалын пайдаланууга укуктуубу?

Эгерде мамлекеттик кызматта же жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарында кызматта турган, же болбосо массалык маалымат 
каражаттарында иштеген кенештин депутаты каалоосун билдирсе же 
болбосо аны шайлоочулар депутатка талапкер кылып кайрадан керсотушсо, 
анда ал оз максатында езунун кызматтык абалын пайдаланууга укугу жок. 
Ушунун кучунен депутатка талапкер болуп катталгандар шайлоолорго 
катышуу мезгилинде кызматтык милдетин аткаруудан бошотулат, бул 
тийиштуу шайлоо комиссиясына берилген тастыкталган буйруктун 
кечурмесу менен ырасталышы тийиш. Мында Кыргыз Республикасында 
шайлоолор женундо Кодекске ылайык кызматтык абалынын артыкчылыгын 
паидаланды деп теменкулер тушунулот:

кызматтык иш мезгилинде талапкер кылып корсетууго жана (же) 
шайланууга обелю тузе турган езуне баш ийууде болгон же кызматтык 

нан кез каранды болгон башка мамлекеттик кызматчыларды шайлоо 
енектугуне тартуу;

мамлекеттик орган же жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
ээлеп турган имарат жайларды талапкер кылып корсетууго жана 

ЗИ£***йланууга ебелге тузе турган ишмердикти жузеге ашыруу учун 
Эле ан̂ У’ эгерде башка талапкерлер ошол эле имарат жайды ушундай 
Г/*РТга пайдалана алышпаса;
орГан Мамлекеттик мекемелердин же жергиликтуу ез алдынча башкаруу 

аРынын иш милдетин агкаруусун камсыз кылган телефон, факс жана

(
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байланыштын башка турлерун, маалымат кызматын, оргтехникалардц! 
талапкер кылып керсетууге жана (же) шайланууга ебелге тузе тург^ | 
ишмердикти ишке ашыруу учун пайдалануу;

-  талапкер кылып керсетууге жана (же) шайланууга ебелге t y j  
турган ишмердикти ишке ашыруу учун мамлекеттик же муниципалд^ I 
менчикте турган транспорт каражаттарын акысыз же жецилдетилгЛ 
шартта пайдалануу. Бул Жобо мамлекеттик кузет женунде тийищ-ryj 
мыйзамдарга ылайык керсетулген транспортту пайдаланган адамдарр 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутаттарыца 
таркатылбайт;

Кызматтык иш сапарларында мамлекеттик кызматчылардьщ ^  
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын кызматчыларынын кол 
топтоону жана шайлоо алдындагы угут иштерин жургузуу;

-  кол топтоо, же шайлоо алдындагы угут иштерин жургузу 
максатында массалык маалымат каражаттарына артыкчылыктуу жетишууо 
(башка талапкерлерге салыштырмалуу).

Жергиликтуу кенештин депутаты кимдин алдында отчет берет?

Шайланган адам катары депутат, аны шайлаган адамдардын таламдары 
жана эркин билдирген шайлануучу катары тийиштуу турде отчет бериши, ба- 
рыдан мурда ал езу мезгил-мезгили менен бирок жылына бир жолудан кем 
эмес ез иши женунде отчет бере турган езунун шайлериулары алдында жооп 
берууге тийиш. Бирок депутаттын отчету аны депутатка талапкер кьи 
керсетушкен жамааттын же болбосо жарандардын бирикмесинин талап ко- 
юусу боюнча, ошондой эле шайлоочулардын жыйналышынын талап коюу 
боюнча кайсыл мезгилде болбосун еткерулушу мумкун. Ошол эле мезги 
депутат менен анын шайлоочулары отчеттук чогулуштарды еткеруунун фор" 
масы менен мезгилдуулугун ез алдьшарынча аныктоого укуктуу. А н т к е  

депутаттын отчет беруу жол- жобосу бул белгилуу бир мезгилдин ичинде J 
карылган иш женунде маалымдоо гана эмес ал ошондой эле шайлоочуларД 
таламдары менен каалоолорун аныктоо, такгоо мумкундугу да болуп эсеП 
лет.

Мындан тышкары депутаттын отчетун жергиликтуу кенеш да У1̂ —  
укуктуу, эгерде шайлоочула^ алдында депутат шайлоо алдында берген У°д 
дасын, шайлоочулардын сунуш-талаптарын аткаруу боюнча е з у н у н  Д 
таттык ишмердиги женунде отчет берсе, анда тийиштуу кенеш алДьВ" 
ошол кенештин чечимдери менен тапшырмасынын аткарылышы жйНУ" 
отчет берет.
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ЖЕРГИЛИКТУУ 0 3  АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН (МЭРИЯ,
iUAAP б а ш к а р м а л ы г ы , а й ы л  екмету) а т к а р у у ч у -

TECK004Y ОРГАНДАРЫ

Кыр! ыз Республикасынын жергиликтуу вз алдынча башкаруусу- 
н н аткаруучу-тескоечу органдары кандай болот?

Жергиликтуу 03 алдынча башкаруу -  бул барыдан мурда белгилуу 
gHp лймактагы тийиштуу милдеттерди чечуунун жана башкаруунун сис- 
темасы. Ошондуктан кайсыл башкаруу структура болбосун анын ажы-
рагыс элемента болуп оперативдуу башкарууну таке аткарган же ишке
яшырган орган болуп саналат. Алсак “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
жана жергиликтуу мамлекеттик администрация жонундо” 2002-жылдын 
12-январындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2-статьясына 
ылайык “жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу тескоочу органы 
-  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу органынын чечим- 
дерин даярдоону жана аткарууну камсыз кылуу учун тузулген, ошондой 
эле тийиштуу аймакта аткаруу бийлигин ишке ашырган мамлекеттик ыйга- 
рым укуктар берилген орган. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун атка- 
руучу-тескоочу органдары айыл екмету, шаар башкармалыгы жана мэрия 
болуп саналат” деп белгиленген.

Кыргызстандын жергиликтуу ез алдынча башкаруу Системасында мэ- 
рияга, шаар башкармалыгына жана айыл екметтеруне маанилуу рол та- 
андык. Алар жергиликтуу иштерди жана жалпы мамлекеттик маанидеги 
иштерди жузеге ашыруу боюнча оперативдуу-тескеечу мунездегу иш 
милдетти аткарышат. Мында республикалык (Бишкек, Ош) же областтык 
маанидеги шаарда шаардык мамлекеттик администрациялардын базас- 
ынДа тузулген мэриялар иштейт, алар жергиликтуу ез алдынча башкару- 
УНУН МэР тарабынан жетекчиликке алынган жана тийиштуу аткаруучулук 

милдетти жана ыйгарым укуктарды жузеге ашыруу боюнча алардын 
^Мердигин камсыз кылган жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткару- 

ескеечу органдары катары тузулет. Райондук маанидеги шаарларда 
^ к ец еш тер и н и н  алдында тузулген шаар башкармалыгы иштейт. Шаар 
Кеде а̂ Малыгь1н шаар башчысы жетектейт, ал бир эле мезгилде шаардык 

н Т0рагалык милдетин да аткарат. Айылда жана шаарчада айыл

и"14 Ц1аарча кецештеринин алдында -  айыл екметтеру тузулген, алар езМСп г ------  -- ----- г1 ------  ---------- г 1 • I - I------’  1
UiaT ^  Гинде тийиштуу айыл же шаарча кенештерине отчет берип туру- 

жооптуу, ал эми берилген мамлекеттик ыйгарым укуктары боюн-
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ча райондун мамлекеттик администрация башчысына же шаардын мэрИ|) 
жоопкер.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу чугескоочу органдар  ̂
мэриянын, шаар башкармалыгынын, айыл екметунун компегенциясьц 
эмнелер тузет?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу ез ал_ 
дынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу органдарынын компетенция^ 
алардын формаларынын ар турдуулугуне карабастан принцибинде бирЛед 
жана тийиштуу аймактагы жашоо турмуш процессии жана операгивду» 
башкарууну уюштурууда ту par. Ушуга негизденип жергиликтуу оз атдьщ. 
ча башкаруунун аткаруучу органдарынын компетенциясын финансылык- 
экономикалык, социалдык-маданий жана уюштуруу-укуктук чейрелерге 
белуштуруп кароого болот.

Алсак, финансьшык-экономикалык чейреде аткаруучу органдар: -  ай- 
мактын бюджет долбоорун иштеп чыгуу жана жергиликтуу кецеште бекити- 
лгенден кийин аны аткаруу; -  аймактын социалдык-экономикалык ен\тушу. 
калкты социалдык жактан коргоо программаларынын долбоорун иштеп чы
гуу жана жергиликтуу кецеште бекитилгенден кийин алардын аткарылышын 
камсыз кылуу; -  аймакты енуктуруу учун инвестицияларды жана грантгар- 
ды тартып келишет; -муниципалдык менчиктеги жерлер менен объекперди, 
ошондой эле айыл чарбага жарактуу жерлерди кайра бвдуштуруу фондунун 
жерлерин туура пайдалануу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана жузеге 
ашыруу; -  ишканаларды менчиктештирууге жана тийиштуу органдар менен 
макулдашуу боюнча социалдык-маданий, турмуш-тиричилик жана чарба̂  
лык багыттагы объекттерди, ошондой эле алардын иштеши учун зарыл жаб- 
дууларды баланска кабыл алууга катышуу жагында иштешет.

Социалдык-маданий чейреде аймактын жашоо турмушун социалдыч 
маданий жактан камсыз кылуу чейресунде аткаруучу органдар: -  а й м а к т в  

жашоо турмушун камсыз кылуу системасынын иш милдетин уюштурУУ 
жана енуктуруу, жашоочуларга социалдык жана маданий кызмат кврсвтЧЧ 
-  аймактын уй курулушунун башкы планын иштеп чыгуу жана ияв 
ашыруу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык архитеК^в 
жана шаар курулушу нормала^ы менен эрежелеринин сакталышына к0йТ̂ |

,боЮ^жургузуу; -  тарых, архитектура жана маданият эстеликтерин коргоо г
иш чараларын аткаруу;- туракжай фондун, туракжай муниципалдык 
жургузуу жана жашылдандырууну енуктуруу боюнча чараларды 11

чар
Ц1̂
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I  <rvV жана жузеге ашыруу; -  боедо кырсыктардын, езгече кырдаалдардын
ь1Я алУУ жана болтурбоо боюнча, ошондой эле алардын кесепеттерин

боюнча мобилизациялык жана уюштуруучулук практикалык 
„ -

чараларДь1 камсыз кылуу, ошондой эле башка социалдык-мадании ыигарым
укуктарды аткарышат.
У УнэнпУРУУ_УкУктУк ишмердик чейресунде жергиликтуу ез алдынча 
баШкарУУнУн аткаруучу бийлиги: -  ез ыйгарым укуктарынын алкагында 
тНЙиШтуу укуктук актыларды чыгарат; -  кадр маселелерин жургузет; 
__ республикалык жана жергиликтуу маанидеги ар кандай иш чараларды 
удещтурат; -  мамлекеттик бийлик органдары жана башкаруунун башка 
органдары менен ез ара алаканы алып барат; -  мамлекеттик жана бийликтин 
жергиликтуу органдарынын чечимдерин аткарууну камсыз кылат, ошондой 
эле шайлануучу кызмат адамдары тарабынан тийиштуу иш милдетинин 
жу30Ю ашырылышына кемектешет; жашоочулар менен иш алып барат
ж . б .

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын 
компетенциясынын туркун тусу жогоруда керсетулгендеру менен гана 
чектелип калбайт, ал жетиштуу турде кенири, анткени ал (компетенция) 
тийиштуу аймактагы аткаруучу-тескеечу жана башкаруучу ишмердик 
жагындагы укуктар менен милдеттердин жыйындысы катары тушунулет. 
Ушунун кучунен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу 
бийлигинин компетенциясы аткаруучу органга тузден-туз таандык болгон 
республиканын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктар аркылуу 
да, ошондой эле ишмердигин аткаруучу орган камсыз кылган шайлануучу 
кызмат адамынын ыйгарым укуктары аркылуу да туюнтулушу мумкун.

Шаар мэринин укуктук статусу кандай?

МэР ~ республикалык же областтык маанидеги шаардык жергиликтуу 
03 алдынча башкаруу органдар системасындагы шайлануучу кызматтык 
КИЩи’ аткаруучу- -тескоочу органдын -  мэриянын жетекчиси, шаарда мам- 

кеттик саясатты жургузууге жана мамлекет тарабынан ага берилген ый- 
^  Укуктардын чегинде аткаруу бийлигинин иш милдетин ишке ашыру- 
КЬ1з* °°ПтУУ жетекчи. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун шайлануучу 
арКь ат аДамы катары мэр бул кызматка кыйыр жол менен, шаардык кецеш 
а„И;̂ 1уу Шайланат. Алсак, Бишкек жана Ош шаарларынын, областтык ^а- 
Респуб Шаарлардын мэрии шайлоолор альтернативдуу негизде Кыргыз 

ДИкасынын Президента тарабынан керсетулген талапкерлердин ара-
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сынан 4 жылдык меенетке жашыруун добуш беруу жолу менен шаард 
кецештин депутаттары тарабынан жузеге ашырылат. Шаар мэрии m a i^ J  ] 
болуп етту деп табуу учун шаардык кецештин депутаттарынын жалпы 
нынан кеминде учтен экисинин катышуусу зарыл. Мында мэр кызмагь 
шайланыш учун тийиштуу депутаттардын женекей эле кепчулук Добу^ ■ 
керек болот. ■"

Шаар кснешинин депутаттары анын эрк ыктыярын билпируу^Д 
кеземелге алуу мумкунчулугун жокко чыгарган жашыруун добуш беруу| 
жолу менен республикалык же болбосо областтык маанидеги шаарлард^ 
мэрии шайлашат. Демек, шаар мэринин кызматына керсетулген татагисерЗ 
ди колдойбу же колдобойбу, бул жергиликтуу кецештин депутатынын гава 
жеке укугу болуп саналат. Эгерде шаар мэринин кызматына корсету® 
талапкер шаар кецешинин депутаттарынын арасында тийиштуу КОд_ 
доону таппаса, анда жацы шайлоо дайындалат жана жацы талапкер® 
корсетулет.

Шаарда мамлекеттик саясатты жургузуучу жана оперативдуу жетекчи- 
ликти ишке ашыруучу шаардын кызмат адамы болуп саналуу менен шаар 
мэри аймактагы жашоо турмушту уюштурууда негизги мааниге ээ болот. 
Анткени “жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу' мамле
кеттик администрация женундо” 2002-жылдын 12-январындагы Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 35-статьясына ылайык, шаар мэри:

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдары- 
нын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана ©кметунун акты® 
рынын, ошондой эле анын ыйгарым укуктарынын чегинде кабьш алынп 
шаардын уставынын жана шаардык кецештин чечимдеринин сакталышын 
жана аткарылышын уюштурат;

-  мэриянын, шаардык белумдердун жана кызматтардын шаардын 
жашоо турмушун камсыз кылуу боюнча иштерин жетектейт, ушул иштер- 
дин натыйжасы учун жооп берет;

-  бийликтин мамлекеттик органдарынын аймактык белуктерУн̂ 8 
ишин координациялайт, алардын жетекчилерин, соттордон, прокурорлорД08, 
улуттук коопсуздуктун мамлекеттик органынын, ички иштер органЫНЫ» 
мамлекеттик ертке каршы кызмат органдарынын, Кыргыз РсспубликасынЫ® 
Казыначылык системасынын, Бажы органдары менен мамлекС11** 
статистика органдарынын дамактык белуктерунун жетекчилер111̂ 111 
тышкары дайындоого макулдук берет, жогоруда керсетулген K'bl3Nl . 
адамдарын ез милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда алар^ | 
кызматтан четтетуу женунде маселе коюуга укуктуу;
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берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды талап гагыдай аткарууну 
учун тузден-туз жоопкерчилик тартат;

Р  мамлекеттик бийлик органдарында, Кыргыз Республикасынын 
}ЛвТУ\'к эмес> коомдук жана башка уюмдарында жана чет елкелерде шаар-

JblH
атынан чыгат;

щаарДь1

кызматка киришкен учурдан тартып уч айдан кечиктирбестен 
социалдык-экономикалык енуктуруу программасынын долбоорун 

- ; п чыгууну камсыз кылат жана шаардык кенешке бекитууге берет;
шаар бюджетинин долбоорун шаардык кенештин бекитуусуне 

gepeT, жылына эки жолудан кем эмес шаардык кенештин алдында шаардагы 
|рцин жалпы абалы, бюджеттин аткарылышы, муниципалдык менчиктин 
^ана бюджеттик эмес фонду каражаттарынын пайдаланышы, шаарды 
социалдык-экономикалык енуктуруу жана калкты социалдык жактан 
коргоо программаларынын аткарылышы женунде отчет берет;

_ эки жылда бир жолудан кем эмес шаардык курултайда 
и ш м е р д и г и н и н  натыйжалары женунде калкка маалымат берет;

мыйзамга ылайык жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды 
киргизуу боюнча шаардык кенешке сунуш киргизет;

опекундарды жана попечителдерди дайындайт, алар оз милдеттерин 
аткарышына контрол жургузет;

Бишкек шаарынын мэри белгиленген тартипте Кыргыз 
Республикасынын Президентинин алдында мамлекеттик сыйлыктар менен 
сыйлоо женунде етунуч кат жолдойт;

Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актыларына 
ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат”.

Шаардын мэри кандай учурда ээлеген кызматынан мвенетунен 
мУРДа бошотулушу мумкун ?

Шаардын мэри ээлеген кызматынан мвенетунен мурда бошотулушу
ЯМкун:

~ езунун арызынын негизинде;
~ Кыргыз Республикасынын Президентинин жана вкметунун 

^'йзамдарын, нормативдик-укуктук актыларын берилген мамлекеттик 
^  РЬ'Мукуктарын аткарбагандыгы же галаптагыдайаткарбагандыгы учун

'Ргыз Республикасынын вкметунун сунуштоосу боюнча; депутаттардын

Кейещтин
санынын учтен экисинин кепчулук добуш беруусу менен шаардык 

сессиясынын макулдугу менен;
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-  соттун аиыптоо екуму кучуне киргендигинин негизинде;
-  сСот тарабынан аны ишке жендемсуз деп табылган учурда;

аны елду, дайынсыз жоголду деп жарыялоо женунде соттун чечищ^ 
мыйзамдуу кучуне кирген учурда, ошондой эле дуйнеден кайтканда;

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоо уну  ̂
кечуп кеткен учурда;

-  Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же КыргЬ1з 
Республикасынын жарандыгынан ажыраганда;

-  туруктуу эмгекке жарамсыздык натыйжасында езунун кызматтыц 
милдетин аткарууга мумкун болбой калган учурда;

-  шаардык кенештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде 
учтен экисинин талап коюусу боюнча.

Мында шаар мэрии меенетунен мурда бошотуу укугу Кыргыз 
Республикасынын Президентине таандык экендигин белгилей кетуу керек.

Ошону менен бирге эле мэрди меенетунен мурда бошотууга демилгечи 
болуу укугу шаардык кенеште да бар, ал кенештин депутаттарынын жалпы 
санынын кеминде учтен экисинин талап коюусу боюнча шаардын мэрине 
ишенимкерсетпеенубилдируугежанаезчечиминКыргызРеспубликасынын 
Президентине женетууге укуктуу. Шаардык кенеш тарабынан мэрге ише- 
ним керсетпее билдирилген учурда, Кыргыз Республикасынын Президента 
эки жумалык меенетте аны кызматтан меенетунен мурда бошотот же 
болбосо шаардык кенешке негиздуу турде баш тартуу берет. Эгерде рес- 
публиканын Президента шаардык кенештин далилдерине макул болбосо, 
анда кенеш мэрге ишеним вотуму женунде маселени депутаттардын добуш 
беруусуне кайталап коюууга укуктуу, шаардын мэрине кайрадан ишеним 
керсетпее билдирилсе, Кыргыз Республикасынын Президента эки жума
лык меенетте аны ээлеген кызматынан бошотууга милдеттуу.

Мэрди кызматтан меенетунен мурда бошотуу учун шарт келип жеткен 
учурда Кыргыз Республикасынын Президента жаны мэрди шайлоону 
еткерууге чейин ез актысы менен 4 айга чейинки меенетке мэр милдетин 
аткаруучуну дайындашы мумкун.

Шаардын, шаарчанын жана айылдын жергиликтуу ез алдын49 
башкаруу башчысынын кызматына шайланууга ким укуктуу?

\
КТ 'бРайондук маанидеги шаардын, шаарчанын жана айылдын жергилй] 

ез алдынча башкаруу башчысынын кызматына шайлануу укугу мыйзя^* 
белгиленген тийиштуу шартта Кыргыз Республикасынын ар бир жар311
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ца
тзандык болгон укук. Атап айтканда КР шайлоолор женунде кодекстин 

^З^статьясына ылайык курагы 25 жаштан томен болбогон жана 65 жаштан
а г е н  КР Республикасынын жараны болот.

0ТП <-0 з кезегинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысынын кызматын
элвв учуй шарт бир кезде кебуроок болгонун белгилей кетуу керек. Алсак, 

раРйондук баш ийуудогу айылдын жана шаардын жергиликтуу ез алдынча
баЦ]Каруусунун башчылыгына 25 жаштан томен болбогон жана 60 жаштан 

отпеген жогорку же атайын орто билимдуу, мамлекеттик бийлик же 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарында кеминде 2 жыл иш ста- 
жЫ болгон Кыргыз Республикасынын жараны шайланышы мумкун болгон. 
Б и р о к  билими жана иш стажы боюнча чектеелердун натыйжасыздыгын 
п р а к т и к а  корсетту, акырында аны алый салууга туура келди.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчыларын шайлоолор Кыргыз 
Республикасынын Президента тарабынан шайлоолор кунуне 60 
календардык кун калганга чейин дайындалат. Жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу башчысынын ыйгарым укуктары меенетунен мурда токтотулган 
у ч у р д а  шайлоолор бош орун пайда болгондон тартып бир айдан 
кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалат. 
Шайлоолорду белгилеген учурдан тартып жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу башчысынын кызматына талапкерлерди керсетуу башталат жана 
шайлоолор кунуно 35 календардык кун калганда аякталат. Жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу башчысынын кызматына талапкерлерди керсетуу укугу 
теменкулерге:

-  иштеген, кызмат етеген, окуган же жашаган жери боюнча 
шайлоочулардын чогулушуна, эгерде анда кеминде 25 киши катышса;

саясий партиялардын съездине (конференциясына) же болбосо 
анын регионалдык (айылдык, шаардык, райондук, областтык) белумдерунун 
чогулуштарына (конференцияларына);

жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысынын кызматына езун- 
03Y керсетуу формасында, округдук шайлоо комиссиясына езун керсетуу 
Ниети женунде арыз беруу жолу менен жаранга таандык;

~ талапкерди керсеткенден кийин езу же анын ыйгарым укуктуу екулу 
^айлоолор кунуне 30 календардык кун калгандан кечиктирбестен тийиштуу 
 ̂ округдук шайлоо комиссиясында каттоодон егууге тийиш, ага КР шай- 

°Р Женунде кодекстин 27-статьясынын 1 -пункутуна ьшайык теменку до- 
^ « т ге р  керек:

жергиликтуу кенештин депутаттарын жана жергиликтуу ез 
*Нча башкаруу башчысын шайлоолор учурунда талапкерди керсетуу

143



женунде саясий партиянын съездинин (конференциянын), шайд0о 
блогунун, ша“ 
регионалдык 
чечимдери жазылган протокол;

2) талапкердигин керсетууго макулдугун бергендиги женундо арь,3 
Талапкердин арызында ал шайланып калган учурда шайлануучу кызматтыд 
статусу менен сыйышпаган ишмердикти анын токтотушу жонуцд- 
милдеттенме камтылышы тийиш, ээлеген кызматынан аларды бощотуу 
жонунде жогору турган органдын чечимдерин беруу менен.

3) талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датас! 
иштеген жери, ээлеген кызматы (жургузген ишинин туру) жана жашаган 
жери керсетулуп жазылган талапкердин омур баян маалыматтары;

4) шайлоо куреесун киргизгенин ырастаган документ;
5) езун-езу керсоткен учурда талапкердигин добушка коюуга ниети 

женунде арызы.
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысына талапкер каттоого 

чейин жана берилген документтери текшерилип буткенден кийин езунун 
жеке каражатынан же ез шайлоо фондунун каражатынан областтык, 
Бишкек шаардык шайлоо комиссияларынын атайын фондусуна 
мыйзамда белгиленген айлык акынын минималдуу элуу эсе елчемундв 
шайлоо куреесун киргизет. Киргизилген шайлоо куреесу талапкерге 
райондук, шаардык комиссияларынын протоколу боюнча белгиленген, 
шайлоочулардын тизмесине киргизилген кеминде 15% шайлоочулар 
анын талапкерлигине добуш беришсе талапкерге шаиноо еткерулгенден 
кийин кайтарылып берилет. Куреенун калган суммасы бюджетке кошууга 
жатпайт жана областтык, Бишкек шаардык шайлоо комиссиялары 
тарабынан шайлоолорго даярданууга жана еткерууге, шайлоо системасын 
оркундетууге максаттуу багытта пайдаланылат.

Бардык белгиленген жол- жоболор сакталгандан кийин тийишту! 
шайлоолор еткерулет, анда добуш берууге катышкан шайлоочуларДь1В 
эц кеп добуш санын алган талапкер жергиликтуу ез алдынча башкарУУ 
башчысынын кызматына шайланды деп табылат.

юочулар чогулушунун ошондои эле саясии партиялардь 
белумдерунун чогулуштарынын (конференциялардь. , .

Райондук маанидеги шаардын, шаарчанын, айылдын жергилик*Яй 
ез алдынча башкаруу башчысынын ыйгарым укуктары кандай?

Райондук маанидеги шаардын, шаарчанын, айылдын ж е р г и л н к т у У

алдынча башкаруу башчысынын ыйгарым укуктары “Жергиликтуу ез ‘
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дЫ1нча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде
Б .  Мыйзамында аныкталган. Атап айтканда райондук маанидеги ша- 

ын жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысы тийиштуу аймакта 
Е 1 йлануУчУ кызмат адамы болуп саналат, шаар башчысы кенеш беруучу 

обуШ укугуна ээ, шаардык кецештин терагасынын иш милдетин аткаруу- 
^ жана шаар башкармалыгын жетектичиси болуп саналат. Мындан тыш- 
арЫ ал: Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, 

КыргЫЗ Республикасынын Президентинин жана вкметунун актыларын, 
щаарЛь1Н уставын, ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган шаар- 
дьгк кенештин чечимдерин аткарууну камсыз кылат; берилген мамлекеттик 
ыйгарым укуктардын талаптагыдай аткарылышын уюштуруу учун жекече 
ж о о п к е р ч и я и к  тартат, шаарды мамлекеттик бийликтин жана ез алдынча 
башкаруунун органдарында, Кыргыз Республикасынын екметтук эмес, ко- 
0МДУК жана башка уюмдарында, ошондой эле чет елкелерде екулдук кылып 
керсетет; кызматка кирген кунден тартып уч айдан кечиктирбестен шаар
дык кецештин бекитуусуне шаарды социалдык-экономикалык енуктуруу 
программасынын долбоорун коет; шаардык бюджеттин долбоорун шаар
дык кенештин бекитуусуне берет, жарым жылда бир жолудан кем эмее ша- 
ардагы иштин жалпы абалы женунде, шаардык бюджеттин аткарылышы 
жана муниципалдык менчиктин пайдаланышы, шаардын социалдык-эконо
микалык енугушунун жана калкты социалдык коргоонун программалары- 
нын аткарылышы женунде шаардык кенештин алдында отчет берет; эки 
жылда бир жолудан кем эмес шаардык курултайда ез ишмердигинин на- 
тыйжалары женунде калк алдында отчет берет; шаардык кенешке Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу салыктарды жана 
жыйымдарды киргизуу боюнча сунуш киргизет; Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык административдик санкцияларды берет; Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын алкагында башка маселелерди чечет.

Айыл жана шаарчанын жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысы: 
аиыл екметунун ишмердигин жетектейт жана анын натыйжалары учун 
*°опкерчилик тартат; айыл, шаарча кецештерине айылдык, шаарчалык
бк>дж,
алДыНда

еттер долбоорун берет, жарым жылда бир жолудан кем эмес кенеш
айылдагы, шаарчадагы иштин жалпы абалы, жергиликтуу 

аткарылышы жана муниципалдык менчиктин пайдаланылышы,
социалдык-экономикалык енуктуруу жана калкты социалдык

^ДЖеттин 
аймакты

ан коргоо программаларынын аткарылышы женунде отчет берет;
бир жолудан кем эмес жергиликтуу жамааттын курултайында ез 

®РДИгинин натыйжалары женунде калк алдында отчет берет; берилген
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мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай аткарылышын ующтуру^ 
учун жекече жоопкерчилик тартат; жергиликтуу кенешке КырГЬ]з 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу салыктарды жаца 
жыйымдарды киргизуу боюнча сунуш киргизет; мамлекеттик мекемел6р 
менен уюмдардын тийиштуу аймактык белуктердун жетекчилерц,. 
дайындоого жана ээлеген кызматынан бошотууга макулдук берег; КырГЬ(3 
Республикасынын мыйзамдарынын алкагында башка маселелерди чечет

Буга кошумча “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу ! 
мамлекеттик администрация женунде” КР мыйзамына киргизилген 2006— 

жылдын 2-февралындагы кийинки езгертуулерге чейин шаарча менец 
айылдын жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчылары бир эле мезгилде 
айылдык же болбосо шаарчалык кецештин терагасынын иш милдетин да 1 
аткарууга укуктуу болуп келишкен.

Райондук маанидеги шаардын, шаарчанын жана айылдын 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчылары кандай учурларда 
ээлеген кызматынан меенетунен мурда бошотулушу мумкун?

Райондук маанидеги шаардын, шаарчанын жана айылдын жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу башчыларын бошотуунун жол-жоболору жана 
негиздери жалпысынан алганда бирдей келет, мында бар болгону шаардын 
башчысын меенетунен мурда бошотуу женунде биротоло чечим кабыл 
алуу Кыргыз Республикасынын Президентине тааишык экендигинде, ал 
эми шаарчанын же айылдын башчысына карата обЛасттык мамлекеттик 
администрация башчысы -  губернаторш таандык.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысын меенетунен мурда 
бошотуу учун негиз болуп теменкулер эсептелет; ездук арызы; Кыргыз 
Республикасынын Президентинин жана вкметунун мыйзамдарын. 
нормативдик-укуктук актыларын, берилген мамлекеттик ыйгарым 
укуктарын аткарбоо же талаптагыдай аткарбагандык болуп эсептелв® 
Мында депутаттардын жалпы санынан добуштардын учтен экисйййЧ 
кепчулук добушу менен шаардык же болбосо айылдык шаарчалЫ* j 
кенештин сессияларынын макулдугу менен жургузулет; соттун айыпт°0 
екумунун кучуне кириши; жергиликтуу ез алдынча башкаруу башчысын с°х
тарабынан ишке жараксыз д*п табылышы; елген, дайынсыз жоголгон 
жарыялоо женунде соттун чечиминин мыйзамдуу кучуне кириши, ошо 
эле дуйнеден кайтышы; Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары 
туруктуу жашоого кечуп кетиши; Кыргыз Республикасынын жарандыгы

дей'

дай
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if ышы же болбосо Кыргыз Республикасынын жарандыгынан ажырашы; 
I убакытка ишке жараксыз болушунун натыйжасында езунун кызматтык 
ГАддетгенмесин аткаруу мумкун болбой калган учурда; шаардын, 
ЬазрчаньШ же айылдьш шайлоочуларынын кеминде учтен биринин талап 

юуусу боюнча; шаардык, шаарчалык, айылдык кенештин депутаттарынын 
# алпы санынын кеминде учтен экисинин талап коюуусу боюнча.

днын устуне тийиштуу кенештин депутаттарынын жергиликтуу ез ал- 
дынча башкаруу башчысын ээлеген кызматынан меенетунен мурда бо- 

0туу женунде талап коюуусу биротоло чечим кабыл ала турган кызмат 
адамында дайым эле колдоого алына бербей тургандыгын белгилей кетуу 
зарыл. Атап айтканда Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык 
Кьфгыз Республикасынын Президентине эреже катары кенештин чечимине 
макулдук беруу жана шаар башчысын ээлеген кызматынан бошотуу укугу 
да, ошондой эле кецештин чечими менен макул болбой коюу укугу да таан- 
дык. блкенун Президенти кенештин чечимине макулдук бербеген учурда, 
ал эки жумалык меенетте ез баш тартуусун негиздеп, аны тийиштуу шаар 
кенешинин кароосуна берууге милдетгуу. Бирок, шаар кецешинин депу- 
таттары тарабынан шаар башчысына кайтадан ишеним керсетпее билди- 
рилсе, анда Кыргыз Республикасынын Президенти эки жумалык меенетте 
аны ээлеген кызматынан бошотууга жана жаны шайлоолорду дайындоого 
милдетгуу. Ушундай эле жол-жобо шаарчанын жана айылдын жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу башчьшарына карата да тиешелуу, болгону мында жо- 
горуда белгиленип еткендей айыл же шаарча башчысын меенетунен мурда 
бошотуу женунде чечимди губернатор-мамлекетгик областтык администра
ция башчысы кабыл алат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу же екулчулуктуу 
°рганы бийл иктин мамлекеттик органдарынын аймактык
болукторунун жетекчилерин кызматтан четтетууге укуктуубу?

Мамлекеттик бийликти ишке ашыруунун башкы Конституциялык 
пРинциптеринин бири бийликтин мамлекеттик органдары менен 

еРгиликтуу ез алдынча башкаруунун иш милдеттерин чектеп белуштуруу 
^РИнциби болуп саналат. Ушул Конституциялык тезисти енуктуруп Кыргыз 

СпУбликасынын Мыйзамдары бийликтин мамлекеттик органдарынын 
Кгык белуктерунун жетекчилерин кызматтан четтетуу укугун 

Ор гйликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органына да, екулчулуктуу 
Ь1На да берген эмес. Ошого карабастан, “Жергиликтуу ез алдынча



башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде” jqJ 
Мыйзамына ылайык шаар децгээлинде мамлекеттик бийликтин аймактЬ1 
белуктерунун кызмат адамдарын кызматтан четтетуу женунде маселенц^ 
кетеруп чыгууга соттордон, прокурорлордон, улуттук коопсузду^^ 
мамлекеттик органынын, Ички иштер органынын, мамлекеттик ерТ1(в 
каршы кызматы органдарынын, Кыргыз Республикасынын казыначьщьу 
системасынын, бажы органдары менен мамлекеттик статистик 
органдарынын аймактык белуктерунун жетекчилеринен тышкары 
милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда шаардын мэри укуктуу. Айыд 
жана шаарча децгээлинде аймак башчысы менен мамлекеттик мекемелер 
менен уюмдардын тийиштуу аймактык белуктерунун жетекчилерцн 
дайындоого гана эмес, ээлеген кызматынан бошотуу да макулдашыдыщы 
керек.

Мындан тышкары ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу органы, 
тийиштуу жамааттын эрк ыктыярын билдируучу катары жергиликтуу 
кецеш сессияларда мамлекеттик бийликтин аймактык белуктеруну н ишин 
(архитектура, билим беруу, саламаттык сактоо ж.б.) угууга жана алардын 
ишин канаатандырарлык эмес деп табуунун негизинде мындай белуктердун 
жетекчилерине ишеним керсетпеену билдируу женунде чечим чыгарат.

Мамлекеттик бийликтин аймактык белуктерунун жетекчилерин 
бошотуу женунде биротоло чечим ошентсе да тийиштуу мамлекеттик 
орган тарабында кала берет.

***
Айыл баш чысы тушунугу кандай?

Кыргыз Республикасында бирдиктуу административдик-аймактык бир- 
дикти тузуу менен айрым айыл кыштактар ага карабастан бир-биринен етв 
алые жайгашуусу мумкун, бул кээде аймакты башкаруу процессии кыйын- 
датат. Ошондуктан “жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу 
мамлекеттик администрация женунде” КР мыйзамына ылайык езунч0 
жайгашкан калктуу пункттарда жергиликтуу иштерди оперативдуу башка* 
рууну уюштуруу максатында жана айыл екметунун эмгек маянасы фонДУ I 
нун чегинде, айылдык жана шаарчалык кецештердин чечими менен аЙйЧ 
башчысы (старосты аила) кызматы киргизилиши ыктымал. Ал айыЛ/Л 
шаарчанын жергиликтуу ез 4тдынча башкаруу башчысы тарабынан даЙЫ^ 
далат жана айыл вкметунун чечими менен ага берилген тийиштуу иШ м 
детин аткарат.

148



рйрок, айыл башчысы болуп ар ким эле иштеп кетиши мумкун эмес. 
№ыиоочудаР арасында белгилуу бир урмат сыйга ээ болгон адам гана ал 
^ 0детти алып кетиши мумкун. Ушуга байланыштуу мыйзамчылар айыл

.„чысын дайындаган учурда тийиштуу айылдын жыйынында жашоочу- gaib
ларРаН макулДук алуунун милдетгуу шарт катары коиду.

дйыл башчысынын (старосты аила) укуктук статусу жана ишмердигин 
fFyjfl-ук женге салуу Кыргыз Республикасынын вкметунун 2006-жылдын 
5-оКТябрындагы №720 токтому бекиткен (№1-тиркемени кара) айыл баш- 
чысы (старосты аила) жонунде типтуу жободо регламенттелет. Ошого кара- 
бастан жергиликтуу жамааттын жана анын органдарынын укугунда типтуу 
ж о б о н у н  негизинде ез жоболорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу калты- 
р ы л г а н ,  ага ылайык жергиликтуу каада салтка жараша айыл башчысынын 
(старосты аила) кошумча статусун женге салуучу нормалар киргизилген.

АЙМАК1ЫК КООМДУК 0 3  АЛД ЫН Ч А БАШ КАРУ У 

Аймактык коомдук ез алдынча башкаруу деп эмнелер тушунулет?

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну ишке ашыруу формаларынын 
бири аймактык коомдук ез алдынча башкаруу болуп эсептелет. Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык аймактык коомдук оз алдынча 
башкаруу деп жарандардын жашаган жери боюнча -  айыл, шаарча, шаар 
аймагынын болугунде алар тузгон аймактык коомдук ез алдынча башкаруу 
органдары аркылуу жергиликтуу маанидеги иштерде оз демилгелерин 
ез жоопкерчилиги астында оз алдынча чечуу жана жузего ашыруу учун 
жарандардын ез алдынча уюшулушу тушунулет. Аймактык коомдук 
0з алдынча башкаруу органдарына тийиштуу аймактын жашоочулары 
жергиликтуу шартына жана салт санаасына негизденип тузе турган 
к'енещтер жана кичи райондор комитеттери, тураюкай комплекстери, уй, 
Кече> квартал комитеттери, кондоминиумдар жана башка органдар кирет. 

Аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдарынын ишмердиги
белп
Жащ001

ИлУУ бир микроаймактын чек арасы менен чектелген, алардын
чулары ез алдынча уюшуу жонунде каалосун билдирип, ез 

ч^адынын ишмердиги еткен аймакты коомдук ез алдынча башкаруу
°Рган:Ь1на айлантууга укуктуу. Ошону менен бирге эле ез чечими жонунде 

°очулар жергиликтуу кецешти маалымдоого тийиш, анткени аймактык 
- ^Ук ез алдынча башкаруу органдарынын ишмердигинин чек арасын 

60 тийиштуу кенештин компетенциясында турат. Ошондуктан чек

Жащ,
к00]



араны белгилеп жана жергиликтуу кенеште тийиштуу катталуудан еткенде 
кийин гана аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органы тузулду де  ̂
эсептелиши мумкун, анткени бул оцдуу каттоодон етуу юридикаЛ|̂  
жактын укуктарын бербейт. Юридикалык жактын укуктарын алууга ццет 
кылган учурда аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органы юстиц^ 
мекемелеринде катталуу жол-жобосунан етууге тийиш.

Жарандардын ыктыярдуу бирикмеси катары аймактык коомдук 9,  3 
алдынча башкаруу органы езунун структурасын жана кызматкерлеридиц 
санын ез алдынча аныктоого укуктуу. Алар: оздук чарбалык ишмердиктиц. 1 
жекече жана юридикалык жактардан келип тушуулордун; бийликтин 
жергиликтуу органдары менен келишим боюнча аймактык коомдук 
ез алдынча башкаруу органына жиберилуучу жергиликтуу бюджет 
каражатынын; ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарьщда 
тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен каржыланат.

Аймактык коомдук оз алдынча башкаруу органдары ез ишмердигинде: 
аларды шайлаган жарандардын жалпы чогулушуна; аймактык коомдук ез 
алдынча башкаруу органы катары аларды каттоодон еткорген жергиликтуу 
кедешке отчет берип турууга милдеттуу. Мындан тышкары бийликтин 
жана башкаруунун жалпы элдик органы келишимдик негизде аймактык 
коомдук ез алдынча башкаруу органын аймактын социалдык-экономикалык 
енугушун жузоге ашыруу боюнча ез иш милдетин жуктесе анда алар ез 
ара келишимдин шартында каралгандай отчет талап кылууга укуктуу.

Кыргызстандын аймактык коомдук оз алдынча башкаруу органы 
кандай милдеттерди аткарышы мумкун?

Аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдары:
-  мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу 

органдарында тийиштуу аймактын жашоочуларынын таламдары* 
керсотет;

-  ошол аймакка тиешелуу маселелерди талкуулаган учурД3 
жергиликтуу кенештин ишине катышат;

-  социалдык чейренун объекттерин кабыл алууга, жашылдандырУл 
ондоп-тузее жана аймакты санитардык тазалоо боюнча иштерге катыи13*’!

-  жергиликтуу кенеш'4зн,алардынаткаруучу -тескоочуоргандарыН_
жана жергиликтуу мамлекеттик администрациянын чечимдерин аткарУУ j 
кемектешет; _

-  жарандардын курултайлары, чогулуштары жана ж ы й ы н д а р ы  

алган чечимдеринин аткарылышын уюштурат;



opr;

тиииштуу жергиликтуу кецешке, алардын аткаруучу тескеечу 
аНдарына, жергиликтуу мамлекеттик администрацияга, ошондой эле
декеттик органдарга, ишканаларга, уюмдарга, мекемелерге Аймактык

В 10оМДУк 03 алДьшча башкаруу органдарынын карамагына кирген маселелер 
goiOH4a сунуштарды даярдайт жана етунуч менен чыгат;

уй куруулардын нормалары жана эрежелери сакталышына, 
^ракжайларынын пайдаланышына, турак уйлерунун жана короо жай 
зймактарынын кутулушуне, ерт коопсуздугунун жана санитардык 
„ормаларынын сакталышына, жердин, суунун жана башка жаратылыш 
ресурстаРьшьш тУУРа пайдаланышына ошондой эле тарых, архитектура 
*ана маданият эстеликтеринин корголушуна коомдук контрол жургузот, 
тийиштуу органдарга ашкереленген кемчиликтердин четтетилиши женунде 
сунуштарды киргизет;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мындан башка 
да ыйгарым укуктарды да ишке ашырат.

Аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдары чарбалык иш 
•жургузпг» укуктуубу?

Аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдары юридикалык 
жактын статусун алган учурда, алар чарбалык иш жургузууге укуктуу, 
анын ичинде:

банк мекемелеринде эсеп ачууга;
аймакты социалдык-экономикалык енуктуруу боюнча чарбалык 

ишмердикти ез алдынча жузоге ашырууга бул максатта чарбалык эсептеги 
белуктерду тузууге;

белгиленген тартипте чакан ишканаларды, кооперативдерди 
ышкыбоздук боюнча клубдарды, ышкыбоздук бирикмелерди, бош убакта 
Эс адУУ борборлорун жана башка ишканаларды жана уюмдарды тузууге;

тийиштуу жергиликтуу кенештер, алардын аткаруучу тескеечу 
^Ртандары жергиликтуу мамлекеттик администрациялар, ошондой 

ишканалар, мекемелер, уюмдар, кооперативдер жана башка чарба 
"гузуучу субъекттер менен келишимдик негизде ез ара аракеттенууго;

С°ЦИ;
0з аймагын керктендуруу боюнча, туракжай фондусун жана

g^^^WbiK-маданий объекттердин, турмуш тиричилик жана чарбалык 
aiw агы объекттердин курулушу жана ондолушу боюнча иштерди 

} л заказчы болуп чыгууга -  бул максатка каралган жергиликтуу
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бюджеттин каражаттарын жана 
менен заказчы болуп чыгууга;

-  езунун менчигинде турган имарат жайды, туракжай болбог0([ 
жайларды ижарага берууге;

-  ыктыярдуу негизде аймактын социалдык инфраструктура^ 
енуктуруу учун калктын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардЬ1[) 
каражаттарын топтоштурууга, жергиликтуу демилгелер фондун тузуу!| 
укуктуу.

Мында коомдук ез алдынча башкаруунун аймактык органдары 
юридикалык жак катары алар каттоодон еткерулсе, коммерциялык эмес 
уюмдар учун каралган тийиштуу салык алынаарын белгилей кетуу керек

ездук финансылык ресурстарын пайдала(г
УУ

Участкаларды курулушка белуп беруудв бийликтин жергиликтуу! 
органдары вз чечимдерин аймактык коомдук вз алдынча б аш каруу 
органдары менен макулдашууга милдеттуубу?

Эгерде жергиликтуу кедештин чечими менен аймактык коомдук ез 
алдынча башкаруу органынын ишмердигинин чек арасы аныкталган болсо, 
анда ошол аймактагы курулуш же бийликтин жергиликтуу органдарынын 
башка иш аракети аймактык коомдук вз алдынча башкаруу органдары 
менен макулдашуусу тийиш.

Атап айтканда Кыргыз Республикасынын Экметунун 2001-жылдын 10- 
октябрындагы №625 токтому менен бекитилген “Кыргы^Республикасында 
аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдары Хгенен алдын ала 
макулдашуу учун милдеттуу болгон аймактарды енуктуруу маселелери 
женунде” токтомунун жоболоруна ылайык аймактык коомдук ез алдынча 
башкаруу органдары менен алдын ала макулдашуусуз чечим кабыл 
алынбай турган маселелердин тизмегине теменкулер кирет; ушул аймакта 
ишканалардын жана башка ендуруштук, социалдык-маданий бапытгагЫ 
объекттердин курулушу жана кенейтилиши учун аймактык коомдук 0 
алдынча башкаруунун тийиштуу органынын аймагындагы жерди беЛт 
берууге уруксат беруу.

Кыргызстанда жергиликтуу ез алдынча башкарууну туз.тои 
ишке ашыруунун кайсыл форматы таркалган?

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну тузден-туз ишке ашырУУ1

-ТУ1

эн маанилуу турлеру жарандардын жыйындарында, чогулуштарк'

нУ
нУ



^Грултайларында жана башка тикелей демократиянын башкача 
. 0рмаларьшда коомдук турмуштун бардык эн маанилуу маселелерин 

Е^ллуулоо жана алаР боюнча кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу 
болуп саналат.

Кыргызстанда жарандардын ез алдынча башкарууга тузден-туз 
^ы ш уусуиуи ЭН кеп таркалган формасы курултайлар болуп эсептелет. 
0 з алдынча башкаруунун окулчулуктуу формасы катары, курултайлар 

дщоочулардын шайлоо жолу менен курултайларга б.а. жергиликтуу 
«амааттын жашоо турмушунун ото маанилуу маселелери талкуулана турган 
(сурултайга ез делегаттарын шайлоо жолу менен тузулет. Курултайлардын 
„щи “Кыргыз Республикасында жергиликтуу жамааттардын екулдерунун 
эддик курултайы жонунде” КР Президентинин 2001-жылдын 2-майындагы 
ясарлыгы менен бекитилген жободо женге салынган.

Жергиликтуу оз алдынча башкарууга жашоочулардын катышуусунун 
мындан башка кецири таркалган туру жыйындар же болбосо жашоочу
лардын чогулушу болуп саналат. Жыйындар -  бул жергиликтуу жамаат 
мучелерунун жамааттын жашоо турмушун камсыз кылуу жана турмуш 
тиричилик еткеруу маселелерин талкуулоо жолу менен жергиликтуу ма- 
анидеги иштерди башкарууга жергиликтуу жамааттын мучелерунун каты
шуусунун тике формасы жана бир кеченун, кварталдын, кичирайондун же 
айылдын аймагында жашаган жарандардын чогулуштарында алар боюнча 
сунуштарды же чечимдерди кабыл алуунун тике формасы.

“Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергилктуу мамлекеттик ад
министрация жонунде” 2002-жылдын 12-январындагы КР мыйзамы ка
был алынганга чейин жергиликтуу жамааттын тузден-туз эрк ыктыярын 
билдируу системасына жергиликтуу референдумдар да киргизилген болчу. 
Референдум (латынча referendum -  маалымдалууга тийиш болгон нерсе). 
Коомдук турмуштун маселелери боюнча биротоло чечим кабыл алуу мак- 
Сатында шайлоо корпусуна кайрылуу формасы. Жергиликтуу денгээлде 
Чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга калктын эрк-ыктыярын 

чируусунун бул ендуу формасы дуйнелук коомчулукта жетиштуу турдо
у ^ Р и  белгилуу болуп калды. Референдумдар тигил же бул маселелерди 
4e<1YYre j
Неси 1 жарандардын тузден-туз катышуусунун башка формаларынан эм- 
ре Менен айырмаланат десек анда Муну белуп айтууга болоор эле, рефе- 
Усд УшУВДай жол менен кабыл алынган чечимдер ез мацызы боюнча 
> Х ? лболу п саналат, б.а. аткаруу учун милдеттуу жана айрым учур- 

к Кощпогондо кайсыл бир орган тарабынан ырастоону талап кылбаган 
эсептелет.
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А К С А К А Л Д А Р  С О Т У

Аксакалдар соту деген тушунук эмне?

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруусуцу^ | 
езгечелуктерунун бири ез алдынча башкаруу системасында аксакалдар 
соту сыяктуу жер жерлерде талаш-тартыштарды коомдук чечуунуц ] 
ушундай формасы ез енугуусун алгандыгы болуп эсептелет.

Аксакалдар сотунун укуктук статусу “Аксакалдар соту женунде” 2002- 
жылдын 5-июулундагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен женге 
салынат. Ага ылайык, аксакалдар соту -  бул ыктыярдуу башталышта жана 
шайлоонун жана коомдук органдын ез алдынча башкаруусунун негизинде 
тузулген, белгиленген тартипте сот, прокурор, ички иштер органдары жана 
башка мамлекеттик органдар жана алардын кызмат адамдары тарабынан 
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык 
женетулген материалдарды карап чыгууну жузеге ашырууга чакырылган 
коомдук органдар.

Бул сыяктуу сотторду тузуунун негизги максаты оорчулук децгээлн i 
боюнча анча эмес тартип бузууларды кароо, ошондой эле жарандар- 
ды ынандыруу жана коомдук таасир керсетуу жолу менен тарбиялоо, 
жацжалдашкан тараптардын жарашуусуна жетишуу жана мыйзамга карты 
келбеген адилеттуу чечим чыгаруу болуп саналат.

Аксакалдар соту жарандардын демилгеси боюнча жана чогулуштары- 
нын чыгарган чечиминин негизинде, ошондой эле айылдардын, шаарчалар- 
дын жана шаарлардын аймагындагы жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
екулчулуктуу органынын жергиликтуу кенештердин демилгеси боюнча 
тузулушу мумкун. Ошого карабастан Аксакалдар сотторунун тузулушун 
тартипке келтируу максатында республиканын мыйзамдарында аларДй 
тузуунун айрым эрежеси белгиленген, алар аймактын статусуна жара111а 
айырмаланып турат. Атап айтканда айылдарда жана шаарчаларда аксакал- 
дар соту: бир калктуу пунктка -  бир аксакалдар соту же болбосо бир 3131,1,1 
екметуне -  бир аксакалдар соту принциби боюнча тузулет.

Шаарларда аксакалдар соту жашоочулардын санына жараша тузуЛ®т’ 
эгерде жашоочулардын саны 25 миццен ашпаса -  бир аксакалдар
эгерде жашоочулардын саны ^5 минден 50 минге чейин жетсе-эки а1СС i

болг0" |калдар соту жана ушул сыяктуу болуп кете берет. Кичи райондору 1 
шаарларда аксакалдар соту бир кичи районго -  бир аксакалдар соту 
нциби боюнча жашоочулардын санына карабастан тузулет.

ПР“'
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I  дксакалдар сотунун сандык курамы 5тен кем эмес жана 9 кишиден
поого тийиш, мында алардын саны сезсуз турде так сан болууга тийиш. 

дксакалдар сотунун курамынын так санын аныктоо укугу ал тузулуп 
^аткан органга таандык.
L Дксакалдар сотунун курамына Кыргыз Республикасынын жашы жеткен жа- 

рзлдары, айыл, шаарча жана шаар калкынын арасында урмат сыйга жана кадыр 
баркка ээ болгон ишкердик жана моралдык сапатгары боюнча аксакалдар соту- 
gyg апдында коюлган милдетгерди аткарууга жендемдуу, мында курагы, жыны- 
сына, Дин ишенимине, мулктук жана кызматгык абалына, улутуна жана башка- 
ларына чектеолер коюлбагандыгын айта кетуу керек, Кыргыз Республикасынын 
жарандары шайланышы мумкун.

Дксакалдар соту райондук (шаардык) кенеш тарабынан катталат. Бул 
учун аксакалдар сотуна теменкулерду беруу зарыл: ошол калктуу пункт- 
^ун жашоочуларынын чогулушунун протоколу же болбосо коомчулуктун 
тийиштуу кенешинин конференциясынын протоколу, анда аксакалдар со- 
тун уюштуруу жана анын мучелерун шайлоону ырасташы керек; ошол ай- 
макта жашаган жашоочулардын сандык курамынын болушу жонунде мам- 
лекеттик органдын справкасы; аксакалдар сотуна шайланган мучелердун 
колу коюлган аксакалдар сотун каттоодон еткоруу женунде арыз, аксакал
дар сотуна шайланган мучелерунун паспортторунун кечурмесу берилиши 
зарыл.

Аксакалдар соту жылына бир жолудан кем эмес ез ишмердиги женунде 
аларды уюштурган орган алдында отчет берет: жарандардын жалпы 
чогулушунда; коомчулук кецештеринин конференциясында; айылдык, 
шаарчалык, шаардык кенештеринин сессияларында отчет берет.

Аксакалдар соту караган иштердин классификациясы жана иш 
'шлдег и кандай?

Аксакалдар сотунун иш милдетине:
~ жергиликтуу сот тарабынан жиберилген жарандык- жазык 

^йзамында каралган тартипте жарандык иштер боюнча материалдар 
°°Юнча;

. сот, прокурор, тергео жана жеткире иликтое органдары тарабынан 
уР°Р санкциясы бар жиберилген материалдар, ал боюнча кылмыш 

т9гк КГотУлган болуш керек, кылмыш-жаза мыйзамына ылайык коомдук 
КеРсотуу чарасын колдонуу учун жиберилген материалдар;



-  т а р а п т а р д ы н  ж а р а ш у у с у н у а  ж е т и ш у у  м а к с а т ы н д а  м у л к т у к

уй-булелук талаш-тартышты чечуу учун жарандардын ездерунун берГе 
(тараптардын макулдугу менен) арызы боюнча иш боюнча чечимдер ** 
карап чыгуу жана чечим кабыл алуу кирет.

Аксакалдар соту карай турган иштерди теменкудей Хур 
классификациялоого болот:

-  мулктук талаш-тартыш менен байланышкан иш;
-  уй булелук-никелик маселелер менен байланышкан иш;
-  административдик тартип бузуулар менен байланышкан ищ.
Ушуга незденип аксакалдар соту теменкудей иштерди кароог0

укуктуу:
а) жарандар ортосунда мулктук талаш-тартыштар тууралуу, атап 

айтканда:
-  мулктук карызды алып беруу;
-  башка биреенун мыйзамсыз ээлеп алган мулкун талап кылуу;
-  башка биреенун мыйзамсыз ээлеп алган мулкун кайтарып беруу;
-  сактоого берген аманат буюмду кайтарып беруу;
-  ижаралык акыны алып беруу;
-  зыян келтирилген мулк учун ордун толуктоо;
б) жубайлардын жалпы биргелешип тапкан дунуйе-мулкун белуштуруу 

женунде;
в) балдарды багып тарбиялоо боюнча милдеттерин ата-энелер жана 

башка уй буле мучелеру аткарбагандыгы женунде;
г) жашы жеткен балдардын ишке жараксыз ата-энелерин же аларды 

белгиленген тартипте тарбиялап багып естурген адамдарды багуу боюнча 
милдеттерин аткарбагандыгы женунде;

д) жер участкаларын пайдалануучулар ортосунда сугат суусу боюнча 
талаштар женунде;

е) эмгек келишими боюнча аткарылган ишке акы телее тууралуу;
ж) уй булелук-никелик мамилелер жагында улуттук салт санаа *ана 

каада менен байланышкан мулктук талаш-тартыштар тууралуу.
Жогоруда керсетулген иштерди аксакалдар соту тарабынан каральпнЫ02 

теменкулер негиз болуп эсептелет;
а) тийиштуу айыл екметунун, жергиликтуу кенештин сунуштамасЫ»
б) мамлекеттик органдар же.алардын кызмат адамдары таРа^Ь̂ >  

берилген материалдар, ал боюнча административдик жаза колдонуу У1̂  
берилген болсо;
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I p )  белгиленген тартипте жеткире иликтее жана тергее органдары, 
Г о11дой эле сот тарабынан берилген материалдар;
00 г) жарандардын арызы;
1 д) башка аксакалдар сотунун арызы.

; Аксакалдар сотунун компетенциясында турган иштер боюнча ка- 
0о жана чечим чыгаруу тартиби кандай?

Цш аксакалдар сотуна келип тушкен учурдан баштап ал 15 кундук 
^еенотте карап чыгууга жана иш мацызы боюнча чечим чыгарууга тийиш. 
у1ында аксакалдар соту аксакалдар сотуна чакырылган адамды, ошондой 
эЛе жабырлануучуну жана башка талаш-тартыштын катышуучуларынын 
колдогу материалдары менен тааныштырып чыгууга милдеттуу. 
Зарылчылыгына жараша иштин каралыш меенету материалдарды талап 
кылып алуу меенетуне же болбосо сотко катышып жаткандардын кошумча 
маалыматгарын керсетуу меенетуне узартылышы мумкун, бирок 15 
кунден ашык болбошу керек.

Аксакалдар сотунун иш тартибине ылайык аксакалдар сотторунда иштин 
чечилиши, каралышы ачык жургузулет. Ошону менен бирге эле теменкудей 
негиздер боюнча ишти жабык отурумда кароого жол берилет: соттун 
себептери керсетулуп жазылган чечими боюнча; иш боюнча тараптардын 
биринин он алты жашка жете элек тараптардын биринин етунучу боюнча; 
ишке катышып жаткандардын жашоо турмушунун интимдуу жагы 
женунде маалыматты ачыкка чыгарууну болтурбоо максатында уй.булелук 
жацжалдар боюнча жабык отурумдарда ишти кароого жол берилет.

Тийиштуу иштерди карап чыгууда Кыргыз Республикасынын 
мыизамдарында аксакаладр соту учун коллегиалдуулук принциби 
аныкталган, ал аксакалдар сотунун терагасы жеке езу ишти кароого 

ана чечим кабыл апууга укугу жок дегендикти билдирет. Ушул максатта 
аксакалдар сотунун мучелерунун так санын белгилее киргизилген, ал
®°юнча озунун курамынын кеминде учтен экиси болгондо гана иш кароого

мУч©|

Укуктуу болот.

Аксакалдар соту чечим чыгарган учурда аксакакалдар сотунун ар бир 
^  сунун добушу, тераганын добушун кошуп алганда бирдей болуп 

едет. Андыктан добуштардын бирдей болуп калган кырдаалы иш 
с  ̂ Де Дээрлик болушу мумкун эмес, ушуга байланыштуу аксакалдар 

"УН ишин женге салган мыйзам сот курамын калыптандырууда,
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ошондой эле сот чечимин добуштардын кепчулугу менен кабыл алууда 1 
сандуу болуу принцибин белгилеген.

Аксакалдар соту ез чечимин сот отурумунда каралып чыккан далилдер^ j 
гана негизделиши тийиш. Эгерде соттун чечими соттун отурумунда карад, 
чыкпаган материалдын негизинде чыгарылган учурда анда мындай чечц^ 
мыйзамсыз деп табылат.

Аксакалдар соту таасир корсетуунун кандай чараларын кабыд 
алышы мумкун?

Аксакалдар соту колдон таасир керсетуу чарасы: эскертуу беруу; л.а_ 
быр тарткан тарткан тарапка эл кезунче кечирим суроого миддеттендируу. 
коомдук жаза тартуу жарыялоо; келтирилген материалдык зыяндын ордуд 
калыбына келтиртуу болуп саналат.

Мындан тышкары таасир корсетуунун ото чон таасирдуу чарасы мини- 
малдуу эмгек маянанын Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгилен- 
ген уч эсе елчемуне чейин аксакалдар соту тарабынан чыгарылган акчалай 
айып болуп саналат. Жаза беруу катары акчалай айып телетуу колдонулган 
учурда ал тийиштуу айылдын, шаарчанын же шаардын бюджетине келип 
тушет. Эгерде аксакалдар соту аймактык ез алдынча башкаруунун коом- 
чулук кецешинин алдында тузулсе, анда акчалай айып теменкудей турде 
белуштурулет: 30 пайызы -  баштапкы денгээлдеги жергиликтуу кенештин 
бюджетине, аймагында ошол аксакалдар соту турган; 70 пайызы -  акса
калдар соту тузулген ошол аймактык ез алдынча башкЭруунун коомчулук 
кецешинин эсебине белунет.

Коомдук таасир керсетуунун ушул айтылган чаралары толук саналган 
болуп эсептелет, ошондуктан ез алдынча кошумча кецейтип алууга жат- 
пайт.

Аксакалдар сотунда иши каралып жаткан жаран сот мучолеруни 
бирине озунун ишеним корсотпоосун билдирууго жана анын добуШУЧ 
кайра алып коюуну талап кылууга укугу барбы?

Аксакалдар сотунда иши каралып жаткан кайсыл жаран болбосУ® 
езунун пикири боюнча каралып жаткан иштин натыйжасына кандайДь11) 
бир таламдаш болуп турган сот мучесун чакырып алуу тууралуу билДйР^ 
жасоого укуктуу. Аксакалдар сотунун мучесун алып салуу женУйМ  
чечим аксакалдар сотунун езунун чечими боюнча журсузулет. |
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К д УУ женунде а р ы з д ы  К а р а г а н д а  а р ы з  б е р у у ч у н у н  б а р д ы к  д а л и л д е р и

цктенет. Анын жыйынтыгы боюнча анын мучелерунун кепчулук 
0буШУ менен маани мазмуну боюнча чечим чыгарылат.

[у|ь1Йзамда мындан башка учурларда белгиленген агап айтканда 
^сакаДДДР сотунун мучесу ишти териштирууде катышууга укук 
берилбеген учурларда кездешет. Анткени аксакалдар сотунун мучесу 
талаШкан тараптардын биреесунун жакын тууганы болуп саналса анда ал 
материапДь1 каР00г0 (ишти) катышууга мумкун эмес.

Дксакалдар сотунун кабыл алган чечими менен жаза тарткан жаран 
чечим чыгарылган кундон тартып 10 кун ичинде ал чечимди аймагында 
ошол аксакалдар соту тузулген райондук же шаардык сотко даттанууга 
укуктуу- Мында аксакалдар сотунун чечими ишке катышкан башка адамдар 
тарабынан да даттанылышы мумкун.

Эгерде аксакалдар сотунун чечими аткарылбаса, аксакалдар соту 
аны мажбурлап аткартуу женунде чечим кабыл алууга укуктуубу?

Чечимдерди мажбурлап аткартуу маселеси аксакалдар сотунун 
компетенциясына кирбейт, ал аймагында ошол аксакалдар соту турган 
райондук же шаардык сот тарабынан кабыл алынат.

Ушул максатта аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга 
аткаруу барагын беруу женунде аймактык жайгашуусу боюнча чечим анын 
пайдасына чыгарылса, райондук же шаардык сотко арыз берилет. Мындай 
арыз чечимди аткаруунун меенету буткенден кийин бир айдын ичинде 
берилиши тийиш. Райондук же шаардык сот тарабынан аны алган кунден 
тартып бир айлык меенетте арызды карап чыгуунун натыйжасы боюнча, 
сот аткаруу барагын беруу женунде же болбосо андай баракты берууден 
баш тартуу женунде жеке езу аныктама чыгарат.

Аксакалдар сотунун мучесу кандай негизде сот курамынан чыга- 
РЫлышы мумкун?

Аксакалдар сотунун мучесу теменкудей негиздер боюнча анын 
г Мынан чыгарылышы мумкун: аксакалдар сотунун мучелугунен баш 

Мее ЭНДа; аксакалДаР сотунун мучесу дуйнеден кайтканда; ыйгарым укук 
®ту аяктаганда; жашаган жерин езгерткенде (ошол калктуу пункттан 

» кеткенде); кылмыш жоопкерчилигинетартылганда жана согтолгондо; 
лДаР сотунун мучесун чакырып алганда.
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Аксакалдар сотунун мучесун чакырып алуу укугуна аны убагы
керсетуп чыккан жашоочулардын чогулушу ээ болот; эгерде ал тагьцц*

•'Цда

милдеттенмесин аткара албай калса; татыксыз журуш- т 'ан
й .  . .  .  -ТУРУШуи,
баиланыштуу; укук бузууларды жана башка жазыктуу аракеттерди Жасас
аксакалдар сотунун мучосу деген ардактуу наам менен сыйышпаган Жору̂  ; 
жосундарды жасаса.

ЖЕРГИЛИКТУУ 0 3  АЛДЫНЧА БАШКАРУУ 
ОРГАНДАРЫНЫН НОРМАТИВДИК-УКУКТУК АКТЫЛАРы

Нормативдик-укуктук акт тушунугу деген эмне?

Нормативдик укуктук акт -  бул укук чыгаруучу орган тарабынан 
компетенциясынын чегинде кабыл алынган жана укуктук нормаларды 
белгилееге, езгортууго жана жоюууга багытталган, башкача айтканда квп 
жолу колдонууга эсептелген туруктуу же убактылуу муноздегу жалдыга 
милдеттуу буйрутмалардын белгиленген формадагы жазуу жузундегу рас- 
мий документи.

Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актылары езуне таан- 
дык сапаттарга ээ жана аларды мунездеочу белгилери бар: документом 
расмий мунозу боюнча; субъектинин укук-жарандуулугу, кабыл алынган 
актынын нормаларынын жалпыга милдеттуулугу; нормаларынын узак мез- 
гилге кучунде болушу жана кеп жолу колдонулушу; едунун юридикалык 
кучу боюнча мунезделуп турган езуне таандык белгилерй бар.

Актынын расмий мунезу тийиштуу талаптагыдай тариздеену жана 
мыйзамда белгиленген талаптарга ылайык; актынын формасына керсетме 
(мыйзам, жарлык, токтом жана башкалар) актыны кабыл алган орган- 
га керсетме, баш темасынын болушу, женге салуу предметен туюндур' 
ган, ошондой эле кабыл алынган датасын, ордун жана катталуу номерия» 
тийиштуу нормативдик-укуктук актыларды кол коюуга расмий ыйгар!>|М 
укук берилген адамдын кол коюушун туюндурган темасынын болушу сь1ЯК 
туу талаптарды сунуштайт.

Субъектинин укук жендемдуулугу тийиштуу укук чыгаруучу орган 
укук субъектиси гана укук чыгаруучу компетенцияга ээ болушу мумк^ ^ |  
генди билдирет. |

Жалпыга милдеттуулугу актынын кучу таркалган персонификацияяя
объектинин болбой тургандьпъш керсетет, башкача айтканда норматив/^ 
-------- ^ ------------------------------------------------  ^ — жал**6*тыньш буйрутмасы ошол актынын кучуне киргендердин бардыгы учун
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Щилдеттуу болуп эсептелет. Демек кучуне киришинин узаклыгын жана кеп жолу 
■ 1 д 0Ну л у ш у н  мунездеп турат.

“Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актылары женунде КР 
уыйзамына ылайык нормативдик-укуктук актылардын ез системасы бар, 

И art*® -' ^ Р гьгз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын 
оНсгитуииялык мыйзамдары; Кыргыз Республикасынын мыйзамдары; Кыргыз 

лубликасынын Жогорку Кецешинин токтомдору, Кыргыз Республикасынын 
идентинин Жарлыктары; Кыргыз Республикасьшын вкметунун токтомдо

ру Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекетгик комитетгери- 
ggH, мамлекетгик мулк фондусунун жана административдик ведомстолорунун 
аКТЬ1Лары; ез компетенцияларынын чегинде кабыл алынган жана укук нормала- 
рын белгилееге, езгертууге жана жоюууга багытталган жергшшктуу мамлекет- 
«ЛК администрациялардын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары- 
ныя чечимдери кирет.

респ;
Пре31

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары нормагивдик-укук- 
тук актылардын кандай турлерун чыгарууга укуктуу?

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун нормативдик-укуктук 
актыларынын белгилеринин бири акты формасы (туру) болуп саналат. 
Тийиштуу мыйзамдарды жана адабияттарды талдап коруу укуктук 
актылардын томенкудей турлерун белуп керсетууге мумкундук берет, 
аларды ез компетенцияларынын чегинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдары кабыл алууга укуктуу;

Жергиликтуу жамаатгын уставы -  жергилктуу жамааттын статусун 
аныктоочу негизги нормативдик-укуктук акты;

Жергиликтуу кецештин регламента -  жергиликтуу ез алдынча 
оашкаруунун екулчулуктуу органынын иш тартибин женге салуучу, анын 
Сессияларында маселелерди киргизууну жана карап чыгууну, комиссияларды 
^YYhY жана башкаларды женге салган укуктук процессуалдык акты;

И  jfe>6o -  укуктук статуска тиешелуу маселелердин кандайдыр бир тобун 
^алдуу женге салуучу, белгилуу субъекттердин иш тартибин уюштуруучу,

Ощ°ндой
^РДЫН

эле башка органдар, уюмдар, мекемелер жана жарандар менен 
03 ара мамилесин аныктоочу нормативдик-укуктук акты;

■Н(ет̂ е/Ке ~ ишмердиктин кандайдыр бирин турун уюштуруу тартибин 
туу турде толук регламенттеечу, нормативдик-укуктук акты; 

кадь̂ Чим ~ жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу органы 
адУУчу, же тузден-туз курултайда же болбосо жашоочулардын 

•Чьщда кабыл алына турган нормативдик-укуктук акты;
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Токтом -  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун тийиштуу орга„ 
тарабынан кабыл алынуучу, нормативдик мазмуну жана жалпы маани 
болгон, адамдын жана жарандын укугун, эркиндигин жана милдеттерц 
козгогон, ошондой эле экономикалык жана социалдык ©нуктуруунуц 
коомдук тартипти сактоонун, муниципалдык менчикти жана финансы 
ресурстарын жана башкаларды пайдалануунун ири маселелерин 
менен байланышкан нормативдик-укуктук акты;

Буйрутма -  оперативдик ачык айкын мунездегу акты;
Буйруктар жана корсотмолор -оперативдик тескеечу мунездегу 

актылар;
Келишим -  жарандык укуктардын жана милдеттенмелердин белгиленидт 

езгерушу же токтотулушу тууралуу эки же бир нече субъектгердин макулда. 
шуусу.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары (жергиликтуу кецещтер 
мэрия, шаар башкармалыгы, айыл окмету) ез компетенциясынын чегинде 
чыгарган актылары тийиштуу аймакта жашаган бардык жарандардын, мам- 
лекеттик бийликтин жана башкаруунун аймактык органдарынын, кызмат 
адамдарынын, ошондой эле ошол аймакта жайгашкан менчигинин туруне 
карабастан ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин аткарышы учун 
милдеттуу.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары езунун бардык чы 
гарган актыларын юстиция органдарында каттатууга милдеттуубу ?

%
КР Юстиция министрлиги бекиткен тушундурмего (керсетмеге) 

ылайык мамлекеттик каттоодон еткерууге, жиберууго актылардын бардык 
турлеру (буйруктар, корсотмолор, жоболор, токтомдор, тушундурмелер 
жана башкалар) жатат, эгерде аларда бир же бир нече томенкудей мазмун- 
даты нормалар камтылса:

а) Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана мыйзам актыла- 
рында бекемделген жарандардын жарандык, саясий, социалдык-эконоМ* 
калык, маданий жана башка укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзаМДУ? 

таламдарын, аларды ишке ашыруунун кепилдигин козгогон, ошондой эч 
ушул укуктарды, эркиндикти жана мыйзамдуу таламдарды ишке ашЫрУ 
унун уюштуруу -  укуктук меха^измдерин актыны каттоодон еткерУ!^ 
берип жаткан учурда колдонууда болгон механизмдерди езгертуУ4^’ . 
луктоочу же жоюучу же болбосо кайрадан белгилеечу мыйзам акты
козголсо;



б) ведомстволор аралык мунозде болсо, б.а. аткаруу бийлигинин баш- 
органдары, башкаруунун башка органдары, ошондой эле нормативдик 

Ь ^ кту к  актыны бекиткен аткаруу бийлигинин органдарынын системасына 
в||рбеген ишканалар, мекемелер, уюмдар учун да милдеттуу болуп эсеп-

телсе-
О ш е н т и п  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары юстиция ор- 

В^дарында адамдын жана жарандын укугун, эркиндигин жана милдетин 
ко з г о г о н  же болбосо ведомстволор аралык мунезге ээ болгон нормативдик- 
укуктук актыларды гана каттоодон еткерушет.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын укуктук акты- 
парын кандай орган жокко чыгарууга же токтотуп коюуга укуктуу?

Н ор м ативдик укуктук актыны жокко чыгаруу же токтотуп коюу уку- 
гу бары дан мурда, аны кабыл алган о р ган д ы н  езуне таандык. Ушунун 
кучунен улам жергиликтуу ез ал д ы н ч а  башкаруу органдары алар Кыргыз 
Республикасы ны н М ы й зам д ар ы н а к а р т ы  келип калган учурда ез чечимде- 
рин ез алд ы н ч а жокко чыгарууга укуктуу.

Ошого карабастан жергиликтуу ез алдынча башкаруунун актыла- 
рын жокко чыгарууга же болбосо токтотуп коюуга укуктуу мамлекеттик 
же жергиликтуу маанидеги структуралар бар. Атап айтканда, Кыргыз 
Республикасынын Конституциясына карты  келген жергиликтуу ез ал
дынча башкаруу органдарынын чечимдери Кыргыз Республикасынын 
Конституциялык соту тарабынан жокко чыгарылат.

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жергиликтуу 
кешештин чечимдери карты  келип калган учурда алар жалпы 
юрисдикциядагы соттор тарабынан жокко чыгарылышы мумкун. Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамдарына карты  келген жергиликтуу кецештин 
чечимдери жана жергиликтуу кецештин терагасынын буйруктары 
жергиликтуу кецештин сессиясында жокко чыгарылат.

Шаардын мэринин же болбосо райондук маанидеги шаардын, шаарча- 
жана айылдын жергиликтуу оз алдынча башкаруу башчыларынын че- 

ИмДери алар тарабынан ез ыйгарым укуктарынан ашырып кабыл алган 
^ljj ^Да жергиликтуу кенеш тарабынан жокко чыгарылат, ал эми елкенун 
Pbtn ЭМдаРЬ1На каршы келип калган учурларда сот тарабынан жокко чыга- 

Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы 
аиЬ|л окметгерунун актыларын аткаруу сот чечим чыгарганга чейин:

кедген
аЙ)Ь1Дды,1К Же шаарчалык кецештер; райондун, областтын мамлекеттик адми
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нистрация башчылары; эгерде айыл же шаарча тийиштуу шаардын адмиццс 
тративдик-аймактык бирдигине кире турган болсо шаардын мэри тарабынац 
сот чечими чыкканга чейин токтотулуп коюушу мумкун.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары кабыл алган акты 
нын колдонулушун прокурордук протест токтото алабы?

Аткаруу бийлигинин системасындагы мамлекеттик орган катару 
Кыргыз Республикасынын Прокуратурасынын негизги милдеттери минис- 
трликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана 
Кыргыз Республикасынын бкметуне караштуу тузулген башка органдар 
жергиликтуу мамлекеттик администрациялар, ошондой эле жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдары жарандар жана коомдук бирикмелер, кызмат 
адамдары менчигинин туруне карабастан чарба жургузуучу субъекттер та- 
рабынан мыйзам актыларын так жана бирдей турдв аткарышына кеземел 
жургузуу болуп саналат.

Прокурордун протести жалпы кеземел жургузууде прокурор тарабы- 
нан табылган мыйзамды бузууларды четтетуунун негизги укуктук куралда- 
рынын бири болуп эсептелет.

Прокурор протест жасоодо мыйзамга каршы келген протест жасалган 
актыга езунун макул эместигин билдирип жана негиздеп берууге, аны жок- 
ко чыгаруу же ошол актыны езгертуу, же болбосо мыйзамсыз аракетти ток- 
тотуу жана бузулган укукту калыбына келтируу тууралуу талап коюусуз 
баяндоого милдеттуу. ’*

“Кыргыз Республикасынын Прокуратурасы женунде” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык Прокурордун протести протест жа
салган укуктук актынын колдонулушун токтотот. Мыйзамга каршы келген 
укуктук актыга протест прокурор же орун басары тарабынан ошол актыны 
чыгарган органга же болбосо жогору турган органга берилет. Четке кагыл- 
ган учурда -  прокурор сотко кайрылууга укуктуу. Кызмат адамынын мы* 
замсыз аракетине протест жасоо да ушул эле тартипте жургузулет.

Протест ал келип тушкен учурдан тартып он кундук меен0ТТ0й * 
кечиктирбестен милдеттуу кароого жатат. Протест™ карап чыгУУЧ | 
натыйжасы женунде токтоосуз турде прокурорш жазуу ТУР* 
билдирилет. •



Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары прокурордун нро- 
Ьсттин четке кагууга укуктуубу?

Чечимдерине прокурор протест чыгарган жергиликтуу ез алдынча 
баШкаРУУ органдары же анын кызмат адамдары келип тушквн кунунен 
тартып он кундук мееноттен кечиктирбестен протестти карап чыгууга 
ШйЛДеттУУ- Карап чыгуунун натыйжасында жергиликтуу вз алдынча 
бащкарУУ органдары аны кабыл алууга да, ошондой эле четке кагууга да 
укуктуу. мында карап чыгуунун натыйжасы женунде прокурорш жазуу 
турунд0 сезсуз билдирилет.

Эгерде прокурордун протести коллегиалдуу органдын чечимине 
(жергиликтуу кецеш) берилсе, анда мындай орган протести кароо учурунда 
отурумдун еткеруле турган кунун прокурорш билдирет, ал аны карап 
чыгууга катышууга укуктуу.
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6-ГЛАВА.
ЭКОНОМИКАЛЫК СУРООЛОР

(муниципалдык менчик, жер мамилепери, социалдык-экономикалык 
жана бюджеттик болжолдоо)

МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИК

Муниципалдык менчик тушунугу деген эмне?

Муниципалдык менчик -  бул мамлекеттик, жеке жана башка менчик- 
тин турлеру менен катар эле конституциялык жактан бекемделген айрьщ 
менчиктин ез алдынча формасы. Менчиктин башка турлеру менен аньщ 
бирдей маанилуу экендигин муниципалдык менчик мамлекетте болгон 
бардык мыйзамдуу каражаттар менен корголгондугу жана таанылгандыгы 
тастыктап турат. Кыргызстанда муниципалдык менчиктин укуктук режи- 
ми республиканын жарандык мыйзамдары менен, атап айтканда КР жа- 
рандык кодекс, “Мулкке муниципалдык менчик женунде” КР Мыйзамы, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктары жана 
бкметунун токтомдору бекиткен мыйзам алдындагы бир катар актылар 
менен аныкталып турат.

Муниципалдык менчик деп жергиликтуу ез алдынча башкаруу орган- 
дарынын ээлигинде, пайдалануусунда, тескеесунде турган, жергиликтуу*ф|Ь-
ез алдынча башкаруунун киреше алуу булагы болуп кьгёмат кылган жана 
калктын социалдык-экономикалык керектеелерун канааттандырган була
гы болуп кызмат кылган жергиликтуу жамааттардын менчиги тушунулет. 
Демек, муниципалдык менчиктин объектисине бардык эле му лк жата бер- 
бейт, жамааттын керектеесун канааттандырууга зарыл болгон мулк гана 
болушу мумкун.

Муниципалдык менчик айрым турунде мамлекеттик менчикке окшо- 
шуп кетет. Биринчиден ал мамлекеттик менчик сыяктуу эле коомдук, элди* 
таламдарды камсыз кылууга жетишууге чакырылган. Дал мына ушул сапат 
жеке менчикчил адамдын жеке таламдарын канааттандырууга баш ийдир' 
рилген жеке менчиктен жамааттын менчигин кескин айырмалап тураТ’ 
Экинчиден, мамлекеттик жана муниципалдык менчикке укук тийиШТУУ 
мамлекеттик жана жергияиктуу*коомчулук тарабынан тузулуучу эЛД11* 
бийликтин органдары тарабынан ишке ашырылат.



’

]у1амлекеттик мснчик муниципалдык менчикке же болбосо муниципалдык 
Щ р и к  мамлекеггик менчикке езгерулушу мумкун, жергиликтуу ез алдынча 
&цЦКарУУ органдарынын тийишгуу макулдугу болгон учурда жана белгилуу 

1бЯр нормативдик-укутук актылардын негизинде мамлекеггик менчикке 
айЛаНДьфылышы мумкун. Бирок муниципалдык менчиктин курамына 

Кускул елке учун етратегиялык маанидеги мамлекеггик объекттер берилиши 
щумкун эмес.

Ошону менен бирге эле муниципалдык менчик менчиктин башка 
турлерунон езунун айырмалуу белгилери бар. Атап айтканда муниципалдык 
м е н ч и к  белгилуу бир аймакта жашаган жамаатгын гана менчиги болуп 
эсептелет. Ал эми мамлекеггик менчик болсо мамлекет турунде буткул элге 
т а а н д ы к  болот, ал эми жеке менчик бир же бир нече менчик ээсине гана 
т а а н д ы к .  Тийиштуу аймактын калкы муниципалдык мулкту башкарууга 
к ы й ы р  жол менен катышат, башкача айтканда калктын езу калыптандырган 
шайлануучу органдар системасы жана кызмат адамдары аркылуу катышат. 
Мында жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары муниципалдык 
менчикти башкаруу жана тескее маселесин жергиликтуу жамааттын 
талкуулоосуна алып чыгууга укуктуу.

Муниципалдык мулктун менчик ээси кандай укуктарга ээ?

Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык менчикке укук 
мыйзам актылары тарабынан таанылган жана корголгон субъетинин ез 
кароосу боюнча ээлееге, пайдаланууга жана тескееге езуне таандык мулкту 
жумшоого укугу. Ушунун кучунен улам менчик ээси ез мулкуне карата; 
ээлик кылуу укугуна, пайдалануу укугуна; тескее укугуна ээ болот.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ээлик кылуу 
пайдалануу жана тескее укуктары турдуу юридикалык мааниге ээ болуп, 
субъекта ге менчик объектисине карата мамиле жасоонун ар турдуу 
мумкундугун берет.

Ээлик кылуу укугу мулкту иш жузунде ээлее мумкундугун юридикалык 
*актан камсыз кылуу катары чыгат.

Пайдалацуу укугу мулктен табигый сапатындагы пайдалуу нерсени 
ошондой эле пайда табуу мумкундугун юридикалык жактан камсыз 

ЫлУУ дегенди билдирет.
Эз кезегинде тескее укугу менчик ээсине мулктун андан аркы тагдырын

аПЫкт|
^CrYHe

°онун юридикалык жактан камсыз болгон мумкунчулугун берет. Анын
менчик ээси ага таандык мулкке карата езунун каалашы боюча ар
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кандай аракеттерди жасоого, бирок мыйзамга карты  келбеген жана бащ 
адамдардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын бузууга алып келбег 
аракетти жасоого укуктуу. 0 з  мулкуне карата менчик ээсинин каалагацда  ̂
мыйзамдуу аракеттерди жасашы деп сатуу, тартуу кылуу, курееге к0)0у 
ижарага беруу жана башкаларды жасоо мумкундугу тушунулет.

Муниципалдык менчикке укукту шике ашырууда жергиликтуу 03 
алдынча башкаруу органдары ортосунда ыйгарым укуктар кандайЧа 
чектелип белуштурулген?

Муниципалдык менчикке укукту ишке ашыруу боюнча жергиликтуу! 
ез алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары ар бир органдьщ 
статусуна ылайык чектелип белуштурулген. Атап айтканда аймакга 
саясатты аныктоочу жана иштеп чыгуучу орган катары жергиликтуу кецещ 
муниципалдык мулкту пайдалануу жана тескее тартибин белгилеген 
аракеттерди ишке ашырат, анын ичинде мулктун андан аркы тагдырын 
аныктайт. Мындан тышкары “Мулкке муниципалдык менчик женунде” 
КР мыйзамынын 19-статьясына ылайык жергиликтуу кенеш ошондой 
эле: муниципалдык менчиктин пайдаланышына контрол жургузет; 
муниципалдык менчик объекттерин ипотекага же курееге коюуга 
макулдук берет; менчиктештируу программасын бекитет; муниципалдык 
менчикти камсыздандыруу тартибин белгилейт; муниципалдык ишканалар 
жана мекемелер ошондой эле муниципалдык менчикти пайдаланган 
юридикалык жана жекече жактар тарабынан керсетуЛуучу коммуналдык 
кызмат керсетуулерге бааларды жана тарифтерди бекитет; муниципалдык 
менчикти жараксыз деп жазуу тартибин белгилейт; жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу башчысынын сунуштоосу боюнча муниципалдык мулкту 
башкаруу боюнча органдын жетекчисин бекитет; Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында жана жергиликтуу жамаатын уставында карал ran башка 
ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

©з кезегинде, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруУЧЧ 
тескеечу органы же жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруУ4^

ликтУУтескеечу органынын структурасында турган, компетенциясы жерплп
кецеш бекиткен жобо менен белгиленген кызмат адамы муниципаллдь,к

менчик объекттерин ш у жана тескеену жургузет. Ошондой эле:башкарууп^ — „ „ ______ ( ,___„ „ —
жергиликтуу кецештин кароосуна жергиликтуу ез алдынча башК^Р-  ̂
органдарынын нормативдик-укуктук актыларынын долбоорлорун 
чыгат жана муниципалдык менчиктин объекттерине укук беруу тартИ
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ураган, муниципалдык менчикти башкаруу жана тескее тартибин 
Кдгилеген менчиктешгируу программаларынын жана башка нормативдик- 
Куктукактылардындолбоорлоруништепчыгатжанажергиликтуукенештин 

р0осуна коет; муниципалдык ишканалар менен уюмдардын тузулушуне, 
йщтешине, кайра уюштурулушуна жана жоюулушуна жетекчиликти, 
ко0Р'ЦИНациялоонУ жана контролду жургузет, ошондой эле муниципалдык 

еНчикте турган акционердик коомдордун акцияларын башкарууну 
нц1ке ашырат; Муниципалдык менчикти башкаруу жана тескее менен 
байланышкан келишимдерди тузет; муниципалдык менчиктин объекттерин, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте 
м у н и ц и п а л д ы к  менчиктин объекттерин реестрин жургузет жана башка 
каттоолорун алып барат; муниципалдык менчикти камсыздандырууну ишке 
аВ1ырат, муниципалдык менчиктин сакталышын камсыз кылуу боюнча 
башка чараларды кабыл алат; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
жана жергиликтуу жамааттын уставында каралган башка ыйгарым 
укуктарды ишке ашырат.

Мунинипа.цдык менчиккеканпай мулктер кирет?

Муниципалдык менчиктин курамы абдан кец, себеби тийиштуу ез 
аймагында жайгашкан коомдоштуктун менчигинде мулк катары болуусу 
мумкун жана аймактан тышкары менчик ээси болууга мумкундугу 
бар же кандайдыр бир мулкте ылайыктуу улушке ээ болсо болот. Атап 
айтканда, «Мулкке болгон муниципалдык менчик женунде» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамына ылайык муниципалдык менчикке кирген 
мулктер:

-  ‘ жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жана 
ишканалардын, алардын караманда турган имараттар, жабдуулар жана 
башка кыймылсыз мулктер;

билим беруу, саламаттыкты сактоо, маданият, спорт жана туризм
°бьектилери;

0бьекп
муниципалдык туракжай, курулуш-оццоо жана транспортук

илер, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын иш аракетин 
,13Доо учун керектуу жабдуулар жана каражаттар;

мамлекеттик жана жеке менчикте болгон жана тийиштуу аймакты 
«0ЧУ жана ишканаларга тийиштуу эмес тармактар жана транспорт 

■РР^структурасындагы обьекттер, энергетика, суу 
Изациялык шаймандар жана коммуникациялар;

КаМсы

T% i

менен жабдуу,
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соода, коомдук тамактануу жана тиричилик, ошондои эле
эксплуатациялоо учун куруулар жана жабдуулар, аларды кармоо
теилее мулктук комплекстери:

жергиликтуу ез алдынча

алаРД]'ДЫ

, _____ башкаруу органдарына тийищ^  I
менчиктештирилбеген жашоочу жана жашабоочу туракжай фонддору- 

жергиликтуу маанидеги кечелер, кепурелер жана жолдор;
парк учун берилген коомдук парктар жана жерЛер жана бащКа

жашылдандыруу чарбасы;
-  токойлор жана айыл чарба жерлери, келдер, суу булактарь, 

жергиликтуу маанидеги пайдалуу кен казып алуулар, эгер ал мамлекеттик 
табигый ресурстар тизмесине киригизилбесе;

-  жергиликтуу маанидеги тарыхый жана маданий эстеликтер;
-  тийиштуу долбоорлор чегинде каралган, муниципалдык мулк 

обьектиси алдында болгон, анын ичинде жер участоктору, ошондой эле 
ездештурулбеген жерлер;

-  аякталбаган курулуш обьектилери;
-  калка кызмат керсетуу учун керектуу башка обьекттер.

Муниципалдык менчикти калыптандыруунун кандай ыкмалары 
бар?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында муниципалдык менчикти 
калыптандыруунун ар кандай ыкмаларын белгилео менен, алардын санын 
чектебейт. Ошондой болсо да муниципалдын менчиктйм калыптандыру
унун бирден бир эц негизги ыкмасы мамлекеттик менчик обьектилерин 
жергиликтуу эз алдынча башкаруу органдарына еткеруп беруу б о л у п  са- 
налат. Андыктан мамлекеттик менчиктеги обьектилер, к о о м д у к - м а м л е -  

кетик маанилуу жана стратегиялык маанидеги обьектилерден башкасы, 
жергиликтуу ез алдынча башкарууга жергиликтуу кецештин макулдугу 
менен жана томенку шарттар аркылуу еткорулет:

-  качан менчик жергиликтуу ез алдынча башкаруу уюмдарыныи 
функцияларына ишке ашыруу учун керектуу болгондо;

-  качан менчик маданий жана тарыхий баалулугу болсо, же болбос° 
башка коомдук жалпы пайдалуу максаттарга пайдаланылса;

-  качан мамлекет жергиликтуу эз алдынча башкаруу органДаРь11) 
башкаруу жана менчикти ез алдынча пайдалануу, ошондой эле учун4? та 
раптар менен келишим аркылуу финансылык каражаттарды камсыздооФ'
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г М у н и ц и п а л д ы к  мулк теменкудеи калыптандырылуусу мумкун:
L. огиликтуу салык жана жыйымдар турунде жергиликтуу бюджетке
| ' \ 11уулер каражаттары эсебинен, Кыргыз Республикасынын мыйзамда-
И д д з  бекитилген башка милдеттуу телемдерунен; мыйзам менен бекити-

 ̂ оя тартипте сатуудан тапшырылган дивиденддерден жана пайыздардан, I дГеп г ,
к а р а ж а т т а р д а н ,  мулкту конфискациялоодон, каирымдуулуктардан, мыйзам 
тарабынан тыюу салынбаган башка келип тушуулерден. Ошондой эле жа- 
зндардан жана юридикалык жактардан жарандык укуктук бутум боюнча 

( с а т ы п  алуу-сатуу, алмашуу, белек кылуу, ездук келишимдик милдеттенме- 
дерДин башка тараптардын аткарбашы) менчик обьектилерин сатып алуусу 
же курулУш натыйжасында, ондуруш же жергиликтуу ез алдынча башка- 
р у у  органдарынын каражаттар эсебинен жаны обьектилерди тузуу.

А н ы н  ичинде, муниципалдык менчик менчик укугунан ажыратуу же 
ж е р г и л и к т у у  ез алдынча органдары алдында милдеттенмелер боюнча мен- 
ч и к т и  мажбур кылып алуу же башка ыкма менен сот чечими аркылуу ка- 
л ы п т а н д ы р ы л а т .  Обьектин ээси жоктугу танылуу шартында, мындай обь- 
е к г  муниципалдык мулкке толугу менен етуу укугуна ээ.

Муниципалдык мулктун обьектилеринин реестри деген эмне?

Муниципалдык менчик обьекттерин камтыган обьектилер реестри бул 
обьекттер жана муниципалдык менч и ктин маал ы маттары н ы н базасы болуп 
саналат. Муниципалдык менчик реестринин бблуусу жана киргизилиши 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары учуй милдетуу талап болуп 
саналат, ал жергиликтуу коомдоштукта болгон обьектилердин натыйжалуу 
эсебин алганга жана жергиликтуу коомдоштуктун обьектилерин башкару- 
Усунун натыйжалуу алып барууга мумкунчулук берет. Ошондуктан реестр- 
ди туура толтуруу жана киргизуу учун Кыргыз Республикасынын мыйзамы 
менен тийиштуу реестрдин керсеткучтеру бекитилет, ал мындай негизги 
маалыматтардды камтыйт:

обьектилерди баяндоо; 
обьектилердин турган жерин керсетуу;

~ муниципалдык мулк обьектилеринин укуктуулугун ырастоочу 
ЛОкУме1п, ага жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары жана башка 

РиДикалык жана жеке адамдар ээ болот;
"  обьектилерди пайдаланууга чектеелер тизмеси; 

обьектилердин баалоо баасы;
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MY-'KYnYtl
-  спецификасына жана муниципалдык менчик 

обьектилерин пайдаланууга байланыштуу маалымат.
Жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу оргацда '■ 

(айыл екмету, шаар башкармалыгы, мэрия) реестрлерди тузуу жана кирг и ^  
тартибин бекитууге укуктуу. Бирок тийиштуу кецештин сессиясыц1^ 
бекитилгенден кийин иш аракетке киргизилет.

1

Муниципалдык менчиктин реестрин коомдоштукка тааныщТЬ]•ipyy
учуй ачык жана анын мучелеруне жеткиликтуу болууга тийиш, себебм 
муниципалдык менчик коомдоштуктун менчиги болуп саналат.

Муниципалдык мулктун менчиктештируу программалары кандай 
максаттарда иштелет?

Муниципалдык мулкту менчиктештируу программалары муниципалдык ; 
менчик обьектилерин абдан натыйжалуу башкаруу жана тескее максатьщ. 
да иштелет. Менчиктештируу программасынын негизинде жергиликтуу е3 
алдынча башкаруу органдары аймактын енугуусуно капиталдык салымдын 
зарылдыгын, тийиштуу обьектилердин инвестициялык жагымдуулугун, кире- 
шелер тушуулерунун келемун болжолдоону эсептеесу мумкун. Ошентип про
грамма -  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун экономикалык-финансылык 
ресурстарын кебейтуунун экономикалык ыкмасын бекемдеечу бирден бир 
маанилуу негизги документгердин бири болуп саналат.

Муниципалдык мулкту менчиктештируу программаларын иштеп чы-
гууларды жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу ор
гандары жургузет, ал жергиликтуу кецештин сессиясында каралууга жана 
бекитилууге тийиш. Программа бекитилгенден кийин жергиликтуу кецеш 
менчиктештируу программасынын ишке ашырылышы тууралуу отчет та- 
лап кылып угууга укуктуу. Муниципалдык органдардын мындай макулда- 
шылган иш-аракетинен кийин, менчиктештируу программасын иш-аракет' 
ке киргизууге болот, же программаны легалдаштыруунун ушундай турУ 
экономикалык жана административтик-укуктук чараларды айкалыштЫрУ 
уга мумкундук берет.

негизГ*озуне теменкудеиМенчиктештируу программасы 
керсеткучтерду камтууга тийиш:

-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын менчиктеШТйРЧ
жаатындагы саясаттын максаттары жана милдеттери;

-  муниципалдык мулкту менчиктештируу 
жургузуудегу ишке ашыруу тартиби;

жана соодал01|0йУ
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К _ муниципалдык менчик обьектилеринин классификациясы боюн- 
|Г . щенчиктештирууге тийиштуу муниципалдык менчик обьектилери; му- 
■шшпалдык менчикти менчиктештируу тууралуу чечимди кабыл алганга 

еЙин муниципалдык менчик обьектилери бекемделет; муниципалдык 
ецчик обьектилерин менчиктештирууге тыюу салынат;

_ муниципалдык мулкту менчиктештирууден каражаттардын 
Ёрцуулерунун болжолу;

муниципалдык мулкту менчиктегтируунун натыйжасында инвес- 
тИц и я л а р д ы н  тушуулерунун болжолу.

Менчиктештируу прогарммасы жергиликтуу ез алдынча башкаруу ор- 
гаддарынын чечими боюнча бекитилген башка маалматтарды да камтышы
мумкун.

Муниципалдык мулкту менчиктештирууден тушкен каражаттар 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун бюджетинин кирешесине киргизи- 
лет> башкача айтканда, менчиктештирилуучу каражаттар муниципалдык 
мулктун обьектиси жайгашкан жергиликтуу ез алдынча башкаруу органын 
бюджетине чегерилет.

Муниципалдык мулкту ижарага беруу тушунугу жана тартиби кан- 
дай?

Ижара жалпысынан, жеке мулк ээсинин езунун мулкун колдонуунун 
бир туру болуп эсептелет, менчик ээси езунун укугун башка бир адамга 
мулкун колдонуу укугун беруу натыйжасында ал учун белгилуу акы алат же 
башка шарт коет. Мулкту колдонуу туруне жана максатына байланыштуу 
транспорт, имарат жер, ишкана, жабдуулар ж.б. ижара болуусу мумкун.

Муниципалдык менчиктин, езунун багытталышы боюнча, жергиликтуу 
кецештин муктаждыктарын канааттандырууга тийиш, бул учун аны натый- 
жалуу пайдалануу зарыл, жеке же юридикалык адамдарга муниципалдык 
Меичик обьектилерин ижарага жана колдонууга беруу бирден бир натый- 
^  ыкмалардын бири болуп саналат. Бирок, ижарага коомдоштуктун 

РДык мулку бериле берилууге тийиш эмес, атап айтканда, жергиликтуу 
"ЛДЫнча башкаруу органдары кеп кабаттуу уйлердун жер участкаларын

к«Шк.
К°ЛДО;

°ндо, кеп кабаттуу уйлердун имараттарын менчик ээлеринин мулкун

^ п ы
'нУуга берууге укуктуу эмес. жер участкасы уй имаратынын ээлеринин

мулкун ижарага колдонууга берууге укуктуу эмес.
j^^^yHmmnanflbiK менчик обьектилерин пайдаланууга жана ижарага беруу, 
: ДДар жана мекемелер учун чарбалык жургузуу жана оперативдуу баш-
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каруу укугунда мулкгу бекитуу шартын кошпогондо, жергиликтуу кец^ц,
чечими менен соодалоо жолу менен жургузулет. Соодалоо жана ^  
женундегу келишимди тузууде же кыймылсыз муниципалдык мулкту Пайд̂

гИц
аРа

ланууну бир жыл же андан ашык меенетте колдонууда тийиштуу жол-жоб0,
'Лорколдонулат. Ошентип, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органы муницИп ”  

дык кыймылсыз менчикти ижарага алуу жана колдонуу укугун алууга e3Vm ' 
ниеттенгени женундегу кулактандыруунун жарыялайт, же кыймылсыз \,ул
пайдалануунун жазуу билдирмелери коомдук жайларда илинууге тийищ >*ана
жергиликтуу массалык маалымат каражатгарына сатуу датасын 30 кунд I 
кечиктирбестен жарыялашы керек. Анда, сезсуз турде менчиктин атальцщ, 
жайгашкан жери жана баяндалуусу, ижарага беруу же колдонууга укук алуу' 
нун минималдык баасы, ижарага алуу же колдонуу укугуна белгиленген щарт 
тар жана чектеелер, тендер еткерулген жер убактысы керсетулууге тийищ

Билдирме беруу меенету еткенден сон, ичинде билдирме чапталаган 
конверттер ылайыктуу коомдук жайда ачык эл алдында ачылат. Ижарага 
же колдонууга алуу укугуна эн жогорку бааны сунуш кылган жана ущул 
бутум боюнча белгиленген шарттарды канааттандырган адамга берилет, 
Коомчулукка конкурстун жыйынтыгы женунде жана конкурсту жецген 
адамды (аталышты) атоо, бааны, ушул бутум боюнча ар кандай шарттар
ды жана чек коюуларды коомдук жайларда жайгашкан жазуу билдирме
лери жана ушул маалыматтын муниципалдык жеке менчик обьектилерин 
жергиликтуу реестрине киргизуу аркылуу кабарланат.

Бутумду тузуу учун тийиштуу ижара укугун беруу же муниципалдык 
мулкту пайдалануудан, комиссиондук жана горидикалык кызмат акы- 
лардан же башка чыгашаларды чегерууден тушкен бардык кирешелер 
жергиликтуу бюджетке тушет. Муниципалдык мулкту ижарага же колдону
уга алган адам мамлекетик каттоочу органда бутумду мамлекеттик каггоо 
учун ошондой эле ар кандай каттоочулук чыгашаларга жоопкерчиликтуУ 
болот. Бутумду тариздее шарттарын сактабоо, анын ичинде муниДЧ 
палдык мулкту ижарага беруу келишимин тузуу шарттарын сакталбай ка- 
лышы, ал бутум жараксыз, башкача айтканда юридикалык кучке ээ эмеЧ 
деп эсептелишине алый келет.

М унципалдык менчик укугунун токтотулушу эмнен«

тушундурет/ \

Муниципалдык менчик укугунун токтотулушу бул мулк ээсинин 0 ̂
мулкке болгон укугун жоготуусу дегенди тушундурет. Бул учун ме«ч



езунун иш- аракетин токтотулуусу учун темендегудей тийиштуу

уКгизДеР болУшУ заРыл:неги
мулкту, ошондой эле башка юридикалык адамдардын жана

.яПардын менчигин мамлекеттик менчиктен ажыратуу;
г- с-_ мулктун жок болушу же жоюлушу, мулкко болгоы менчик укугунун

*оготушу;
___ жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын милдеттенмелери 

боЮйча менчик укугунан ажыратылышы;
муниципалдык менчик укугуна ээ жергиликтуу ез алдынча 

баШкарУУ органдарынын жоюлушу.
Бул негиздер кайра каралбоочу болуп саналбайт, азыркы учурда 

каралбаган башка шарттар болуусу да мумкун, бирок, эгерде мыйзам 
чЫгарУУчУ муниципалдык менчик укугун токтотуучу кырдаалдардын 
тизмесин кецейтууну чечсе, келечекте мумкун болуучу башка учурлар да 
болушу ыктымал.

Тийиштуу аймактарды кайра тузулуу жана биригуу шартында му
ниципалдык менчикге эмне жургузулет?

Тийиштуу аймактарды кайра тузуулуу жана биригуу шартында, 
аларга таандык болгон муниципалдык менчик компенсациясыз тийиштуу 
жергиликтуу ез алдынча органдын укукулантуучусу на берилет. Жергиликтуу 
ез алдынча оашкаруу органы жоюлуп, укук улантуучу жок болгон учурда 
муниципалдык менчик компенсациясыз мамлекетке еткерулет.

Муниципалдык менчикти жергиликтуу ез алдынча башкаруу органынын 
укук улантуучусуна же мамлекетке еткеруп беруу мамлекеттик комиссия 
тарабынан жургузулет, анын тузулуу тартибин жана курамын Кыргыз 
Республикасынын 0кмету аныктайт.

ЖЕР МАМ ИЛ ЕЛ ЕРИ

Айылдын, шаарчаимн, шаардын административдик-аймактык 
ек аРаларында жайгашкан жерлерге болгон менчик укугун ким 

^Ргузет?

ЖеР, мамлекеттин эц маанилуу мулктук обьектиси катары, менчиктин ар 
3эЛи ^°Рмасьша ээ болушу жана ага ошондой эле ар турдуу субьектилер 

Кылуусу мумкун. Кыргыз Республикасынын Конституциясында жер

175



1менчиги мамлекеттик, муниципалдык, жеке жана башка (мисалы, профс 
юздук, акционердик, жамааттык) формасында болушу мумкун эксцдИг__ 1 
белгиленген. Ушунун негизинде, айыл, шаарча же шаар аймактарында ^
-  менчик формасы боюнча мамлекеттик, муниципалдык, жеке же башка 
лушу ыктымал, ошону менен бирге жерге болгон менчик укугун ар [ у„ 
субьектилер иш жузуне ашырышы мумкун.

Атап айтканда, республиканын баардык аймактарында мамлекеттик 
менчикте турган менчиктуулук укугун Кыргыз Республикасынын бкмвту 
жана мамлекеттик жергиликтуу администрациялар тарабынан иш жузуне! 
ашырылылат.

Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык мамлекеттик 
менчик формасындагы жерлерге темендегулвр тийиштуу: токой ,кана 
суу Фонддорунун жерлери; езгече корголуучу табигый аймактардьщ 
жерлери; запас жерлер; чек ара зонасынын жерлери; айыл чарба жерлерин 
белуштуруу Фонддунун жерлери; айылдык калк отрукташкан пунктардагы 
жайыттар; интенсивдуу пайдалануу зонасындагы жайыттар; алыскы 
жайыттыр; мамлекеттик асыл тукум, урен естуруучулук, эксперименталдык 
чарбалардын, тажырыйба станциялардын жана полигондордун, айыл чарба 
багытындагы окуу жайлардын жана илим изилдее институттарынын 
таяныч пункттарындагы жерлери, алар айыл чарба жерлерин белуштуруу 
Фондундагы жерлерден тузулген, керсетулген чарбаларда жашаган 
жана иштеген жарандарга жер улушуне берилген жерлерден башкасы. 
Мамлекеттик менчикке таандык жерлерге, жеке .жана муниципалдык 
менчикке етпеген башка жерлер да кирет.

0 з  кезегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында муниципалдык 
жерлерге административдик аймактык чек араларында жайгашкан 
айыл, шаарча жана шаарларда, мамлекеттик, жеке жана башка менчик 
формасында турбаган жерлер тийиштуу деп белгиленген. Муниципалдык 
менчикке тийиштуу жерлерди башкарууну жана тескеену темендегуД011 
ишке ашырылат: айыл жана шаарча кенештериндеги чек араларында 
айыл екмету; шаар чек араларында -  шаар башкармалыгы жана мэриялар' 
Ошондой эле, кээ бир учурларда (ФПС жерлери) жергиликтуу ез алдыйча 
башкаруу органдарынын мамлекеттик органдын тапшырмасы боюй4 
мамлекеттик менчиктеги жерлерди жана айыл, шаарча жана шаарларДь11) 
чек араларында жайгашкан ^керлерди башкарууну жана тескеену йИЧ 
ашырат. _

Белгилеп кетуу керек, жер пайдалануучулар жеке менчик форма0
карабастан менчик укугу алар га таандык жерлерди иш жузуне ашыруУ#8

т ей
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Ljfjyy. Ошого карабастан, республиканын мыйзамдарында мамлекеттик 
дна муниципалдык менчик формасындагы жер пайдалануучулардын 

^ а1У)л е к е т т и к  жана муниципалдык жер пайдалануучу юридикалык жана 
^еКе адамдардын укуктук статусунун айрым езгечелуктерун карайт:

жер пайдалануучулардын берилген участогунун максаттуу 
багь|тталышы жана максаттык уставынын эсеби менен участоктогу 
„ар б а ч ы л ы к т ы  иш жузуне ашырышат;

_ белгиленген тартипте жер участогундагы имараттар жана куру- 
уларДы ажыратууга же курееге байланыштуу шарттарды кошпогондо, 
а3уНун жер участогун пайдалануу укугун ипотекага берууде ажыратууга

укуксУ3’
алардын пайдалануусундагы жер участогун убактылуу акысыз пайда- 

лаНууга еткеруп берууге укуксуз, кызматтык жер улушун берууден тышкаркы
шартгар;

имараттар жана курулуштар жайгашкан жер участогун башка 
адамга ижарага берууге уруксат берилбейт, ошол имаратты жана куруулар- 
ды тийиштуу ижарага беруусуз;

жер участогунда жайгашкан имараттаргды жана курууларды, ушул 
жер участогундагы имараттар жана курулуштар бекитилсе жер участогун 
тийиштуу еткеруп беруулерсуз ижарага башка адамга берууге уруксат бе
рилбейт.

Мамлекеттик жана муниципалдык жер пайдалануучунун пайдалануу
сундагы болгон жер участоктору, жер пайдалануучунун банкроттугун кош- 
кондо, ага таандык имарат жана курууларгажаза кайрылууларын кошпогон
до кредиторлордун доосу боюнча предмет болууга тийиш эмес.

Жергиликтууезалдынчабашкаруунуноргандарынын(жергиликтуу 
кенештер, мэриялар, шаар башкармалыктар, айыл екметтер) жер ма- 
''илелеринин чейресундегу ыйгарым укуктары кандай?

*ергиликтуу кецештин алгачкы децгээлинде (шаар, шаарчалар, айыл) 
^йзамдар менен белгиленген компетенцияларга ылайык: шаардын 

нистративдик-аймактык тузулушунун жакшырышы жана шаар 
в^ДУШтарынын генералдык пландары боюнча сунуштарды карайт;

РУУ °ргандары менен бирдикте жерди натыйжалуу пайдалануу боюнча 
Ч ^ аларды иштеп чыгат жана шаардын курулушун деталдуу пландоо 

11Ча Долбоорлорду бекитишет.
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Шаарчалардагы жана айылдардагы айылдык кенештер: жеке
чарбаны жургузуу Y4YH жеР участокторунун елчемдерун, турак КеМ(

'

куруу жана тейлеену белгилешет; жер кадастрын бекитишет;
Уил0]

%
РДуe^0pyjj^l

кемпетенцияларынын чегинде жер мамилелеринин жаатында к fl 
маселелерди чечишет.

Райондук кенеш: административдик-аймактык тузулуштеру §01о
айылдык, шаарчалык жана райондук кецештердин жана нча

„ „ раи°ндунсунуштарын караит, айылдык жана шаарча кецештердин макулдугу Мене 
калктуу пункттардын жана шаарчалардын курулуштарынын генералу! 
планынын долбоорлорун бекитишет; жеке жактын менчигине берцЛге1)] 
жер участогунун чектуу елчему белгилейт; райондук мамлекетпЗ 
администрация менен биргеликте жерди натыйжалуу пайдалануу боюнча 
программаларды иштеп чыгат.

©з кезегинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
аткаруучу-тескеечу органдары жер эсеби менен (айылдык же шаардык) 
тузден-туз тийиштуу жерлерди оперативдуу башкарууну жана тескеену 
ишке ашырат.

Ошентип, ЬСыргыз Республикасынын жер мыйзамына ьшайык айыл- 
дык ез алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу органдары -  айыл екмшу 
темонкуге укуктуу: жер участкасын менчикке жана мыйзамда белгиленгендей 
чектелуу пайдаланууга беруу; интенсивдуу пайдалануу зонадагы жайгашш 
жана жайыт жерлерден башка, айылдык калктуу пункттарда жерлерди пайда
ланууга беруу жана аларды пайдалануу тартибин белгилее; жерлерди пайда- 
лануу жана коргоо учун контролдукту жургузуу; жер реформасын жургузуу; 
керсетулген Фондцун карамагында болгон мамлекеттик органдын макулда- 
шуусу менен айыл чарба жерлерин белуштуруу Фондунун жерлерин башка
руу жана тескее; айылдык калктуу пункттардын куруулар долбоорунун баш- 
кы планынын негизинде айылдык калктуу пункттарда жана ш а а р ч а л а р д а  чеК 

араларында куруулар учун жер участогун архитектура жана курулуш органы
(райондун башкы архитектору) менен макулдашуудан кийин белуп берУУ’

баШКамыйзамдарда каралган жер мамилелерин женге салуу чейресундегу 
маселелерди чечуу.

Шаардык ез алдынча шаардык аткаруучу-тескеечу органдары (мэр®
шаар башкармалыктары) темендегулерду ишке ашырууга укуктуу: i
генералдык планына, шаа^дын деталдуу пландоосуна жана куруУ-'аРь1
долбооруна ылайык жер участогун менчикке жана пайдаланууга 6epyYr0, .
жана шааркурулуш кадастрын, схемасын жана жерди жайгаштырУУ - ^  
орун бекитуу; шаардык кенеш менен бирдикте жерди сарамжалду'У па
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r
.  программасын иштеп чыгуу жана аткаруу; шааркурулуш кадастрын 

чыгуу жана алып баруу; жерлерди пайдалануу жана кузеттее учун 
"  ^ о л д у к т у  ишке ашыруу; долбоорлук-изилдеечулук иштерди жургузууге 
К \ саТ беруу; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жер ма- 
Е ел ер * 1 женге салуу чойресундегу башка маселелерди чечуу.

^ ер участокторун беруу ы км алары  кандай?

^Сер учасхоктору «Калк пункттардагы жер участкаларын менчикгуулук 
ана ижарага беруу укугун акысыз беруу тартиби жана шарттары женунде». 

^ыргыз Республикасынын вкметунун 2004-жылдын 5-февралындагы 
Токтому менен бекитилген типтуу жобого ылайык, атайын ыйгарым 
jjyjnyy орган тарабынан менчикке же пайдаланууга акыга же акысыз 
негизде берилет.

Биринчи шартта (акысыз негизинде) жер участоктору соодалап сатуу 
жолу менен берилет, ал ачык аукцион формасында же конкурстук сунуштар 
шарты менен еткерулет.

Аукцион -  соодалоо формасы, анда эц жогорку бааны сунуштаган адам 
ж ецуучу боло алат. Аукциондо жогорку бааны сунушаган аукциондун 
катышуучусуна соодалоо обьектисинин жер участогун сатуусу иш 
жузуне ашырылат, мында сатып алуучудан жерге жайгаштыруу жана 
курулуш документацияларындагы чектеелер жана убара тартууларга 
бекитилгендерге ылайык жер участогун пайдаланууну максаттуу багыттагы 
талабы талап кылынат.

Конкурс -  обьектилерди сатуу учурларында сатып алуучулардан 
юодалоо обьектиси боюнча аныкталган шарттарды аткаруу талап 
кылынат.Конкурста ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуусу боюнча 
Жергиликтуу комиссия менен алдын ала аныкталган жакшы шарттарды 
■вВДтаган конкурстун катышуучусуна жер участкаларын жана соодалоо 
°бьекттери беруу жургузулет.

Эгер жер участоктору айыл-чарба жерлеринд кайтадан белуштуруу
ЗДунан керсотулсе, анда соодалоо коммерциялык же инвестициялык конкурс 
Рмасында еткерулет. Коммерциялык конкурстун езгечелугу, жецуучу 

конкурстун белгилуу шарттарын милдеттуу турде сактаган, ижаралыкS n ,  
Te«6(5 le,[YH эц жогорку суммасын сунуштаган билдирууну кулактандырган 
J/^PYYMy жецуучу болуп саналат. Инвестициялык конкурстун езгечелугу 

белгилуу шарттарын сактоодон тышкары билдируучунун 
р ,етгенмесине жер участогун ижарага алуу мезгили учун белгилуу
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инвестицияларды жана жакшыртууларды кийруулерутийиш. Инвестщ«1яль,кконкурс жер участогуна карата аларды пайдаланууда инфраструктур^,^
инвестицияларды паидаланууну, жер участокторду сапаттуу керсвткучТег) 
жакшыртуу, дренаждык тармакты, насостук станцияларды калыбана келтип 
боюнча иштерди, мелиоративдик чараларды аткарууларды талап кылат. ^

Айыл чарба жерлердин кайтадан белуштуруу Фондуна жер участокто 
айылдык кецештин аймагында жашоочуларга тийиштуу айылдык жа[Л 
шаарчалык кецештердин чечими менен аз камсыз болгон жарандар^З j 
конкурстан тышкары берилиши мумкун.

Жер участоктор акысыз негизде да берилиши мумкун. Атап айтканд^ '
жер участогу бир жолу Кыргыз Республикасынын бардык аймагындаЯ 
Кыргыз Республикасынын жарандарына ыйгарым укуктуу орган тарабынан 
акысыз берилиши мумкун: турак уйлерду куруу жана тейлее жана ездуц.; 
кемек чарба жургузуу, бекитилген норма боюнча дачалык курулуштар y ^y j 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын вкмету аныктаган елчемде жер 
улушуне укугу барларга берилет. Кыргыз Республикасынын жарандарына аз 
натыйжалуу айыл чарба жерлерин ездештуруу жана айыл чарба ондуруШун 
киргизуу учун ыйгарым укуктуу орган тарабынан акысыз берилет. Кыргыз 
Республикасынын жарандары жер участогу жайгашкан жер боюнча ыйгарым 
укуктуу органга жер участогун ал у у женундегу арызын берет. Ыйгарым 
укуктуу орган жерди акысыз беруу женундегу арызды карайт жана бош 
жерлердин болуусунда кезектуулук тартибинде берет.

Анын ичинде, жер участокторду акысыз негизде мамлекеттик жана му- 
ниципалдык жер пайдалануучуларга пайдаланууга, ошондой эле жер учас
токторду алууга укуктары бар башка юридикалык адамдарга да берилет. Бул

У . и

шартта мамлекеттик жана муниципалдык жер пайдалануучулар, ошондой 
эле башка юридикалык адамдар жер участогу турган жер боюнча тийиштуу 
ыйгары укуктуу орган алдына сурам кат(ходатайтво) менен кайрылат. Жем 
участогун беруу женундегу сурам катта анын эмнеге керектигинин майи 
ты, елчему, участогунун жайгашуу ордунун документтеринин тиркемеси, 
участокту беруу зарылдыгын ырастоочу, аны пайдалануунун сунуш т^Г  
меенету керсетулет. Сурам каттын маалыматтары ыйгарым укуктуу °РгаЯ 
тарабынан аларды беруу учурунан уч айлык меенетке чейин каралат *а 
чечилет.

Жер участогуна укукту кубелендуруучу кайсы документтер К«-

рет.'
\

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 3 1 -статьясына
0

ыйгарым укуктуу орган тарабынан жер участогун менчикке же ай Д ^
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документтерди ырастоочу жер участогуна укукту кубелендуруучу документ 
тем0ндегулер болуп саналат:
?• -  жеке менчик укуктуулугу жвнундегу мамлекеттик акт жана 
меенетсуз (меенету керсетулуусуз) жеке менчикке жер участогун беруу 
щаргында жер участогун пайдаланууга меенетсуз (меенету керсетулуусуз) 
пайдалануу;
|  -  жер участогун убактылуу пайдаланууга укуктуулук кубелугу же 
меенеттуу жер пайдалануучу (убактылуу) ижара келишими;
В -  жер улушун беруудегу жер участогуна жеке менчиктуулук укугу 
женунде кубелук.

Ыйгарым укуктуу орган жер участогуна укуктуулукту беруу женундегу 
документтердин кечурмесун кыймылсыз мулкке укуктуулукту каттоо 
боюнча мамлекеттик органга женетет жана жана аларды тапшырууда 
жоопкерчиликтуу болу шат. Ушуну менен бирге жер участогуна укуктуулукту 
кубелендуруучу документте жерди максаттуу пайдалануусу керсетулет. 
Ошондой эле жерге укуктуулукту кубелендуруучу документтежер 
участогунун жеке менчик ээсинин каалоосу боюнча же жер пайдалануучуга 
айыл чарба багытындагы жерлер учун сапат сертификаты берилиши 
мумкун.

Жер участоктору кандай меенетке берилууго тийиш?

Жер участоктор меенету керсетулуу менен бирге, меенету керсетулбей 
да берилет. Жер участоктору меенету керсетулуу менен, башкача айтканда 
чектуу убакытта юридикалык жана жеке адамдарга -  50жылдык меенетке 
чейин берилет, жана алар айрымаланат: кыска меенету боюнча -  5 жылга 
чейин, орто меенету боюнча -  15 жылга чейин жана узак меенету боюн- 
ча -  50 жылга чейин берилиши мумкун. Мында айыл-чарба багытындагы 
*ерлерди кайрадан белуштуруу Фондунан ижарага берилет, эреже ката- 
РЫнда меенету 5 жылдан кем эмес меенетке жана кыска меенету ижарага 

Жылдан 7 жылга чейин меенетке берилууге тийиш же орто меенету ижа- 
Рага- ю  жылга чейин берилиши мумкун. Сугарылуучу айдоо жер учаска- 
аРьшан тышкары, алар кыска меенеттун ижарага 5 жылга гана берилет, 

^°Ндой эле айыл-чарба жерлерин кайта белуштуруу Фондунан жер учас- 
ары тийиштуу айылдык кецештин аймагында жашап жаткан аз кам-

Сь,3болп
аШыЧиы

он жарандарга беруу шартында алардын ижара меенету 7 жылдан 
мумкун эмес.
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Калк отурукташкан пункттарда жалпы пайдалануудагы жерлер Ме[( 
чикке берилбейт, ал кыска меенетуу ижарага 5 жылга чейин меонотке 
женилдетилген типтеги курулуштар курууларына жана курууларына урук 

сат берилет. Меенету еткенден кийин жактардын макулдашуусу боюдча 
убактылуу пайдаланган жер участогунун меенету ылышы мумкун.

Жер участоктору меенету керсетулуу менен бирте, меенетсуз пай- 
даланууга да берилиши мумкун. Мамлекеттик жана муниципалдык жер 
пайдалануучуларга меенетсуз жер участокторун пайдаланууга, чарба. 
лык жургузуу же оперативдуу башкаруу укугундагы мулктер бекитилгед 
ошондой эле башка жеке жана юридикалык жактарга берилет. Чарбаны 
жургузууде жана оперативдуу башкаруу укукугундагы мулктер аларга бек- 
тилген. Жер мыйзамдары боюнча жерди чет елкелук адамдарга меенетсуз 
пайдаланууга берилуусуне тыюу салынат.

Айыл чарба жерлерин кайтадан болушгуруу Фондунан жер учас
токторун ижарага беруу тартиби кандай?

Айыл чарба жерлерин кайтадан белуштуруу Фонддунун жерле
рин ижарага берилиши айылдык, поселкалык кенештердин чечими бо
юнча жургузулет, алар ижара беруучу катары чыгышат. Айыл екмету, 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу органы катары кенештин 
чечимин аткарышат, жана Фонддогу жер участокторун ижара укугун беруу 
максатында кокурстук комиссияны тузет, анын курамына темендегулер 
кирет:

а) тийиштуу айыл екметунун башчысы -  комисиянын терагасы;
б) тийиштуу айылдык, поселоктук кенештердин баардык депутатта- 

ры;
в) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо органынын, 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетуучу онер жаи 
министрлигинин, Кыргыз Республикасынын финансы министирлигиний, 
жергиликтуу бирден екулдеру;

г) Коомчулуктун жана екметтук эмес уюмдардын екулдеру.
Андыктан, айыл чарба жерлерин кайтадан белуштуруу ФонддунУ0

жерлерин ижарага беруу боюнча конкурстук комиссиянын чечими айыЯ 
дык, поселкалык кенештер^бекитууге тийиш. Мында ижаралык келиШИ  ̂
милдеттуу турде темендегулер камтылууга тийиш:

ижара предметинин сандык жана сапаттык керсеткучтеру 
керсетулет, башкача айтканда тийиштуу жер участогун так идентифй
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I
■ ц л я л о о г о  м у м к у н д у к  б е р у у ч у  ж ер  у ч а ст о гу н у н  о р у н  алган  ж ер и н  б е л г и л е е , 

|  аВЫН м аксатты к багы ттал ы ш ы , чек  аралары , к адастр ды к  н о м у р у  ж а н а  б а ш 
ка белгилери;

ижара келишиминин ажырагыс белугу болуп тийиштуу тиркемелер 
Иг.аналат, анын ичинде жергиликтуу жер участогунун жайгашкан ордун 
1 ‘аныктоочу жер участогунун схемасы;

* . комерциалык конкурс негизинде ижара келишими тузуу 
цгартындагы ижаралык телемдерду телее графиги;
? - ижарачынын милдеттенмелери;

инвестициялык конкурс негизинде конкреттуу конкурстук жана 
инвестициялык шарттарды жана ижара келишимин тузуу шартында ижара 
м е о н е т у н у н  аякташы боюнча жер участогун тийиштуу жакшыртылган 
а б а л ы н д а  еткерууну аткаруу боюнча ижарачынын милдеттенмеси.

Айыл чарба жерлерди кайтадан бел уиггуруу Фондунан жер участокторун 
жер пайдалануучуларга ижарага беруу теменку елчемдерде берилиши 
мумкун: сугат жерлерин жеке адамдарга -  25 гектарга чейин, ал эми кайрак 
жерлерди -  50 гектарга чейин, юридикалык жактарга 50 гектарга г чейин, 
ал эми кайрак жерлерди -  100 гектарга чейин.

Айыл чарба жерлерин кайтадан белуштуруу Фондунан жер учас
тогунун ижара келишиминин меонетунен мурда бузууга эмне негиз 
болушу мумкун?

Жер участогунун ижара келишимин меенетунен мурда бузуу демилгеси 
учун теменку бузуулар негиз болушу мумкун:

мулкту пайдалануудагы конкурстук жана инвестициялык 
шарттарды, ижара келишиминин шарттарын маанилуу бузуулары;
• - байкаларлык жер кыртышынын начарлашы;

бекитилген ижара келишиминин милдеттенмелерине ылайык жер 
Учатогунун инвестициялык милдеттенмелеринин аткарылбашы. 
г Мында, ижарага беруучу ижарачыга жазуу жузундегу ижарачыга 
бузууларды чететтуу женундегу эскертууну киргизет жана ижарачы 
Тарабынан 30 кундук меенетте чететпесе ал келишимди меенетунен мурда 
fyayy уЧуН сотко кайрылат.

К̂еке менчик ээси жана жер пайдалануучу езунун жер участогунда 
Н̂ени ишке ашырууга укуктуу?

^  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, жер участогунун
е  М енчик э э с и  ж е  ж ер  п а й д а л а н у у ч у с у  аны н ж ер  у ч а с т о гу н а  у к у к т у у л у гу н
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ырастоочу документтер, анын ичинде келишим негизинде, ал теменкулерГе 
укуктуу:

жерин максаттуу багытта пайдалануу менен ез алдынча чарбачылык 
кылууга;

менчиктуулук укугунда айыл чарба жана башка маданий 
есумдуктерду отургузууга жана кечеттерду, айыл чарба жана багдка 
маданий маданий есумдуктерду естурууну, жер участогун пайдалануу 
натыйжасында алынган жана аны сатуудаан тушкен кирешелерди ищке 
ашырууга укуктуу;

бекитилген тартипте жер участогунда болгон ачык жаткан (жер 
устунде) жер кенири таралган чакан пайдалуу кен казып алууларды, токой 
жерлерин, суу обьектилерин, ошондой эле жердин пайдалуу касиеттерин 
эксплуатациялоого пайдалануу;

бекитилген тартипте жер участогунун максаттуу багытта, 
архитектуралык пландоочу, курулуштук, экологиялык, санитардык 
гигиеналык, ертке карты  жана башка атайын талаптарына (нормаларды, 
эрежелерди, ченемдерди) карама каршы келбеген имараттарды, курууларды 
курууга;

сугаруу, кургатуу, маданий-техникалык жана башка мелиоративдик 
иштерди, курулуштук, экологиялык, санитардык-гигиеналык жана башка 
атайын талаптарга ылайык жургузууге;

бекитилген мыйзамдар чегинде жер участогунун укугу менен 
жарандык-укуктук бутумдерду ишке ашырууга; ^

анын эркинен тышкары жер участогуна басмырлап кируу, жер 
участогуна укук бузуу аракеттерин тыюуга;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган чыгаша болуу 
шартында ордун толтурууга.

Жеке менчик ээси айыл чабага багытындагы жерлерди взунун 
улушун же участогун сатууга укуктуубу?

“Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу тууралуу” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык, айыл чарба жерлердин кайр3 
белуштуруу Фондунун жерлеринен башкасы айыл чарба багытындагы 
багытындагы жерлер алып с!туу обьектиси болуп саналат.

Айыл чарба жерлердин кайтадан белуштуруу Фондунун жерлер11 
жергиликтуу кецештердин сунуштоосу боюнча Кыргыз РеспубликасынЫ11 
вкметунун чечиминин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кечеший11
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: бекитишинин негизинде Кыргыз Республикасынын жарандарына менчикке 
I  0Хкерулуп берилген жерлерден башкасы, Айыл чарба жерлерин кайтадан 
■белуштуруу Фондунун жерлери сатылбайт.

Айыл чарбага багытындагы жер участогунун жеке менчик ээси 
яайдалабай, жер аянтынын бирдик контуру менен сатууга укуктуу. Айыл 
чарба багытындагы жердердин сатып алуучусу мыйзамдарга ылайык, жашы 
jg ге жеткен жана айыл жергесинде жашаган Кыргыз Республикасынын 
жарандары сатып алуучу боло алат.

Жер участогунун менчик ээси, ал жерде белгилуу бир имарат турса, 
0ц10Л жер участогун езунун укугуна калтыруу менен имаратты сатууга 
укуктуубу?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бул имарат жана 
куруулар учУн бекитилген имарат жана куруулар жер участогундагы 
укуктан ажыратылбайт. Курулуштардын жана имараттардын менчик ээси 
мыйзамдарда бекитилген тартипте озунун каалосу боюнча ошол курулуштар 
менен жана имараттар менен пайдаланууга жана тескее укугуна ээ.

Ошону менен бирге эле, имараттка жана курууларга же анын кандайдыр 
бир белугу башка юридикалык же жеке жактарга еткен шартта, ал ошол 
курулуштар менен имараттарга бекитилген жер участогуна укуктуу болот. 
Мында жацы жеке менчик ээси, мурунку имараттын жана курулуштун жеке 
менчик ээсиндей имаратка жана жер участогуна ошол эле шарттарда, ошол 
эле елчомдо, эгер жактардын башка макулдашуулугу каралбаса тийиштуу 
укуктарга ээ болот.

Айыл чарба багытындагы жерлерди алый сатуу мумкунбу?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айыл чарбага 
багытындагы жерлерди алый сатууга уруксат берилген. “Айыл чарба 
багытындагы жерлерди башкаруу тууралуу” Кыргыз Республикасынын 
^Ыйзамында эгер айыл чарба багытындагы жерлерди багытталышы 
б°Юнча пайдалануу учун сатып алууда мамлекеттик алымдарды телое 
Талап кылынбаса, анда алып сатуу шартында айыл чарба багытындагы 
^еР участогунун (жер улушунун) сатып алуучусу жер учаткасынын(жер 
Иущунун) сатып алуу баасына байланыштуу мамлекеттик алымды телойт: 

Жыл аралыгында 40% дан елчомундо; экинчи жылда - 20%дан; учунчу 
^’“б'Да - Ю% дан.
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Айыл чарбага багытындагы жердин жеке менчик ээси езунун же 
рин куреего коюуга укуктуубу?

КыргызРеспубликасынынжарандарынынменчигиндеболгонайылчабага
багытындагы жер улуштеру жана участоктору курве обьектиси болущу 
мумкун. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында адистештирилген 
мекемелер, айыл чарба багытындагы жер улуштеру жана участокторуй 
алуу укугуна ээ болгон мекемелерге Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын лицензиясын алган банктар жана адистештирилген айыл чарба 
финансылык уюмдары тийиштуу.

Айыл чабага багытындагы жер улуштеру жана участокторун ээ 
болуу укугу банктарга жана адистештирилген финансылык мекемелерге 
етуу шартында алар ал жерлерди ачык аукциондук соодалоодо сатууга 
милдеттуу, анткени ездерунун жеке каалоосу боюнча жерлерди пайдалануу 
жана тескееге укугу болбойт.

Жер участогунун жеке менчик ээси акысыз негизде жерди пайдала- 
нууну иш жузуне ашырууга укуктуубу?

Кыргыз Республикасынын жерди пайдалануу жер мыйзамдарына 
ылайык бардык юридикалык жана жеке жактар учун акылуу болуп 
саналат. Жерди пайдалануучулар жерди пайдалануу учун жер салыгы 
турунде, же кыймылсыз мулкке, же ижаралык телее турунде телеелерду 
киргизишет. Жер салыгынын елчему: жер катмарынын (тугнумдуулук) 
сапатына; жер участогу жайгашкан ордуна; инженердик коммуникациянын 
жеткиликтуулугуне байланыштуу болот.

Ошону менен бирге, мамлекеттик жана муниципалдык жер 
пайдалануучуларды жер салыгын телееден бошотууга, анын ичинде 
аларды бюджеттен каржылоо шартында тузулген жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарына мыйзам укук берет.

Менчик ээсинин же жер участогунун жер пайдалануучунун милд£т" 
тенмелери кандай?

Жер участогунун менчик ээси жана жер пайдалануучу укуктуулу**3 
гана ээ болбостон, ошондой эле езунун жер участогунун мамилеси боК>Нча 
белгилуу милдеттенмелерге да ээ:
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жерди максаттуу багытталышы жана аны беруу шарттарына 
улайык, жерди пайдаланууну камсыздоо;
, - курчап турган табигый чейрену сактоо боюнча талаптарды

сактоо;
тушумду кеп беруучу жерлерди начарлатпоо, жерди иштетуу 

систсмасын колдонуу жана есумдуктерду айдоонун натыйжалуу усулдарын 
дайдалануу;
; - жер учуй жер салыгын жана ижаралык телемдерду ез убагында 

твлее;
: - чекгеш жер участоктордун, жер пайдалануучулардын жана башка 

адамдардын укуктарын бузбоо;
токой, суу жана башка табигый ресурстарын пайдалануу тартибин

сактоо;
жер участогундагы курулуштардын иш жузуне ашырууда 

иш аракеттеги архитектуралык пландоочу, курулуштук, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык жана башка атайын талаптарды (нормалар, 
эрежелер, ченемдер) сактоо;

мамлекеттик органдарга ез учурунда жерди пайдалануу жана 
жаратылыш ресурстарынын абалы женунде маалымат берип туруу;

мыйзам белгилегендей тартипте сервитутту керсетууну 
камсыздоо;
р - жер участогуна укуктуулук женунде мыйзамдарда жана 
документтерде каралган башка милдеттенмелер.

Жер участогуна ээлик укугун токтотууга эмне негиз болот?

Жер участогуна ээлик укугун токтотууга негиз болуш учун томендегудей 
шарггар болууга тийиш:

жер участогуна укуктуулугун ажыратуу менен башка адамга
беруу;

мыйзамдаргаылайыккредиторлордунталабыбоюнчаменчиктуулук 
пайдалануу укугундагы болгон жер участогуна ендуруп алуулар боюнча 

Кайрылуулар;
жер участогунун менчик ээсинин каза болушу же жер 

аидалануучунун мураскеринин жоктугу;
жеке менчик ээсинин же жер пайдаланучунун жер учаскасына 

У1сУктуулут yuan ыктыярдуу баш тартуусу;
жер участогун пайдалануу меенету аяктаганда;



кызматтык жер улушу берилгенге байланыштуу эмгектик Жана ага

аРЫ

карата тецештирилген мамилелердин токтошу;
табигый кырсык натыйжасында жер участогун андан 

пайдаланууга мумкун болбой калышы;
коомдук бирикмелердин, коомдук фондцордун же дцци>- 

уюмдардын, мамлекеттик же муниципалдык жер пайдалануучусунуц 
жоюлушу;

ипотекалык туракжай курулуштар шартын кошпогондо, айыл чарба 
багытындагы жер учатогунун же жер учаскасынын менчик ээси Кыргы3 
Республиканын жарандыгынан чыкканда.

Мында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ылайык сот чечими 
аркылуу жер участогун алуу жолу менен жер участогуна укуктуулукту Ма_ 
жбурлап токтотуу механизми каралган. Мындай ыкма жер участогундагы 
бузуулар болгондо менчик ээсине аны чететтуу женундегу ыйгарым укук- 
туу орган тарабынан жазуу турундегу эскертуусу чыгарылганга карабас- 
тан жер учасогунун же жер пайдаланучу тийиштуу турде мамиле кылбаса, 
андан кийин укуктуулукту токтотуу взгече чара болуп саналат жана сот 
менен гана колдонулат. Ошондой эле эгер жер участогунун менчик ээсинин 
же жер пайдаланучуну административдик жоопкерчиликке тартуу эч кан- 
дай натыйжа бербесе.

0 з  кезегинде ыйгарым укуктуу органдын эскертуусунде темендегулвр 
чагылдырылууга тийиш: жер участогунун менчик ээси же жер пайдаланучу 
тарабынан кетирилген бузуулар, аны чететтуу учун тийиштуу чаралар, ал 
бузууларды чететтууге тийиштуу меенеттер, эскертуунуи аткарылбашы- 
нын кесепеттери; жер участогунун менчик ээси же жер пайдаланучу тара
бынан ушул эскертуууну даттануу ыкмасы.

Жер участогун алып коюунун негизи кандай?

Жер участогун алып коюунун негиздери болуп теменкулер эсептелет: 
жер участогун анын максаттуу багытталышын бузуулары менен 

жер участогунун менчик ээсине телеелер менен же жер участогун жана со- 
одалоо жургузген уюмдар менен алууга байланыштуу жер пайдалануучУга 
жер участогунун укук наркын чыгымдарды чегеруу учун пайдалануу;

жер участогун мамлекеттик жана коомдук керектеелер менен * еР 
участогуна укук наркын телее мен^н алып коюу жана чыгымдардын орДУн 
толтуруу. Атап айтканда, мамлекет тарабынан жеке же башка менчиктегИ 
жерлерден табылган пайдалуу кендердин запасын иштетуу жецундвгу 4
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tfliM кабыл алуу шартында, менчик ээсинин же жер пайдалануучунун жер 
участогун алып коюуга укуктуу, мында менчик ээсине же жер пайдалануучу 
тарткан чыгымды ордун толтурулууга тийиш жана башка ушундай тен, баа- 
дагы жер участогун беруу турунде ишке ашырылат.
* - жер участогун же айыл чарбалык ендуруштер учун берилген жер 
участок белугун уч жыл аралыгында пайдаланбоо. Жер участогун соодало- 
ойу уюштурууга байланыштуу жер участогун алып коюуда жердин менчик 
ээсине же жер пайдалануучуга жер участогунун нарк укугун телее менен 
чыгымдарын чегеруу жургузулет.
г - шаар курулуш мыйзамдарына ылайык айыл чарбалык эмес 
ендуруш учун берилген жер участогун бекитилген меенет аралыгында 
пайдаланбоо. Жер участогун соодалоону уюштурууга байланыштуу жер 
участогун алып коюуда жердин менчик ээсине же жер пайдалануучуга жер 
участогунун нарк укугун телее менен чыгымдарын чегеруу жургузулет.

Салык мыйзамында белгиленген жер салыгын берилген меенет 
аралыгында телебеесу;

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсызданды- 
руу тегумдеру женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен бел
гиленген камсыздандыруу меенет аралыгында тегумдерун телебеесу.

СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА БЮ ДЖЕТТИК 
БОЛЖОЛДОО

Экономикалык болжолдоо дегени эмне?

Экономикалык болжол тушунугу республиканын, облустун, райондун, 
калкгуу пункттун (шаар, шаарча, айыл екмету) социалдык-'экономикалык 
енугуу багыттарына негизделген иштеп чыгуулар процесси. Экономикалык 
болжол экономиканын ар кандай секторундагы (ендуруш, айыл чарба ж.б.) 
келечегинин максаттары жана багыттарынын онугуу негизиндеги маанилуу 
бирден бир каражаты болуп саналат. Анын жардамы менен бюджетти иштеп 
Чыгууну кошкондо, тармактык жана регионалдык енуктуруу программа- 
РЫн даярдоодо эске алынуучу регионалдык кырдаалдык комплекстуу тал- 
До°, жургузулет. Эконмикалык болжолдоо теменкулорге белунет, узак 
^оенеттуу, мисалы, Кыргыз Республикасынын енуктуруунун комплекстуу 
егйздер алкагындагы болжол тийиштуу. Орточо меенеттуу -  кедейчи- 

^Икти кыскартуунун Улуттук стратегиясынын чегиндеги болжол. Кыска
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моенеттуу - жылы негизинде иштелип чыгуучу болжолдор (бк>д>к 
иштеп чыгуу болжолу). с 'ти

Аймактын жергиликтуу бюджеттик жана социалдык- экономик 
лык енугуусунун экономикалык болжолдун ролу кандай?

Экономикалык болжолдун ролу региондордун потенциалынын (адмц 
нистративдик-аймактын бирдигинин) жана аймактын киреше белугунуи 
негизинде чагылдырылат, бул регионалдык жана жалпы мамлекеттик эко 
номикалык саясатын артыкылыктарын турмушка ашырууда негизги мак- 
саттарын жана багыттарын коррекциялоого мумкунчулук берет.

Регионалдык болжол вкм ет учун регионалдык жана жалпы мамлекет
тик экономикалык саясатты жургузууде негизги багыт болуп кызмат кы- 
лат. Азыркы мезгилдеги финансылык децентралдаштырууну ишке ашыруу 
процессии жана эки децгээлдуу бюджетке етууну эске алуу алганда эко
номикалык болжолдун ролу кучетулууде. Атап айтканда, экономикалык 
болжолдун керсеткучтеру тецее гранттарынын елчемун баалоо учун жана 
жергиликтуу бюджеттердин киреше потенциалын толук аныктоодо инди
катор катары каралат. Андыктан, киреше потенциалын баалоонун экономи
калык керсеткучтерунун тийиштуу базасынын жоктугу ездук кирешелер 
боюнча бурмалап корсетулгон маалыматтарына алып келиши мумкун, ал 
мамлекеттик бюджеттин кирешелерди калыптандырууда жана республика- 
лык бюджеттин дефицитом кебейтууге алып келет.

'

Аймактын социалдык-экономикалык внуктуруу болжолу учУн 
кандай экономикалык керсвткучтвр негиз болуп саналат?

Аймактын социалдык-экономикалык енуктуруу болжолу учун эки 
керсеткуч пайдаланылат: ендуруу боюнча жана аткаруу боюнча эсептелууиУ 
ички дуц продукция (ИДП) жана регионалдык дуц продукция (РДП).

Жергиликтуу бюджеттин кирешесин калыптандырууда * atia 
болжолдоодо негизги керсеткучтер болуп темендегулер болуп саналзт> 
онер жайдагы, айыл чарбанын дуц продукциянын наркы; чекене товар 
жугуртуунун жана акылуу кызматтар наркы; эмгек акы телее фонду-

Аймактын социалдык-экономикалык енуктуруу болжолун^3 
мындай факторлор эске алынат, алар: табигый-климаттык шдр,та^ 
жана георгафиялык жайгащуусу, болгон ресурстарга жеткиликту'У 
(коммуникациялар, финансы, маалымат ж.б.); -ендурУ’111
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цйфРастРУктУРаны жайгаштыруу. Бул факторлор региондорду тецее 
саЯСатын ишке ашыруу учун байкаларлык мааниге ээ болуп саналат, 
Гд жерде региондордун узгултугун кыскартуунун негизги каражаты 
катары темендегулер пайдаланылат: тсное гранттары; стимулдоочу 
Ьулуштук) грантгар; региондордун социалдык-экономикалык енуктуруу 
ррграммалары; кошумча чыгашаларды компенсациалоо жолу мечен тоолуу 
дсана алыекы калктуу пункттарды колдоо.

Аймактар децгээлинде кандай экономикалык керсеткучтер негиз
ги болуп саналат?

Аймактар децгеелинде болжолдонуучу негизги экономикалык керсеткуч 
болуп регионалдык дун продукт (РДП) болуп саналат, алар: 

енер жайдын дун продукциясы; 
айыл чарбанын дун продукциясы; 
чекене товар жугуртуу кызматтар келему;

( - калкка акы теленуучу кызматтар корсетуу келому.

Бюджетгин киреше болжолу кандай принциптерде тузуулуге 
тийиш?

Бюджеттик кирешенин тушуулеру жалпы макроэкономикалык кырда- 
алга таасирин тийгизет, ошондой эле маанилуу денгээлде ага байланыштуу 
болот. Бюджетгин киреше белугунун керсеткучунун болжолу -  салыктык- 
бюджеттик саясаттын иштеп чыгуу процессинин маанилуу белугу, андык- 
тан себеби бюджеттик кирешелердин жыйынды тушуулерунун болжолдуу 
баалоосунун негизинде бюжеттик чаралардын пландоосу жургузулет.

Натыйжада, кирешелерди болжолдоо томендегу принциптер негизинде 
тузулот:

экономикалык керсоткучтерун болжолу, ал ички дун продукт 
К0лемуне, чекене товар жугуртуунун келомуне, калктын акчалай киреше- 
ЛеРи жана экономикалык есуу кирешелердин потенциалын чагылдырат;

кирешелерди болжолдоо, кирешелер областындагы жалпы мамле- 
*еггик саясатка негизделген фискалдык саясатты чагылдырат. Жергиликтуу 
03 алдынча башкаруу органдары езунун ыйгарым укуктарынын чегинде 
'Фещелердин айрым турлерун администрлое боюнча. максаттуу багытта- 
Ь,1аь,н белгилейт;
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жеттик дефициттин езун актаоаган тооокелчиликтерге алып келет, себеб 
бюджеттин чыгаша белугун пландоо кирешелик тушуулер менен тьтгтыгь1з
байланышта турат.

Бюджет кирешелерин болжолдоонун кандай усулдары бар?

Эл аралык практикада кирешелерди болжолдоонун ар турдуу усулдарь, 
жана ыкмалары жайылтылган, аларды шарттуу турде темендегу т ур дер Г0 

болууге болот: моделдео, болжолго синтетикалык ыкмасы, болжолдуц 
комплекстуу усулу, эксперттик баалоо жана башкалар.

Бюджеттин кирешелерин болжолдоонун эц кенири таралган ыкмалары- 
нын бири (Кыргызыстандын шарттарында жана керектуу маалыматтардын 
жетишсиздигинде) томенкулер болушу мумкун: салыктын ийкемдуулугу 
негизинде болжолдоо; салыктын натыйжалуу ставкасына негизделген бол- 
жол; регрессиондук талдоо ж.б.

Кыргызыстанда бюджеттин орточо мевнвттуу болжолу эмнени бил- 
дирет?

Бюджеттин орточо меенеттуу болжолу алдыдагы чыгашаларды 
бутундей алганда жана ар бир тармак боюнча пландоо максаты менен ке- 
лечектеги ресурстар келемун жвнундегу туигунук алууга, мамлекеттик 
иш аракеттин артычылыктуу багыттарын так аныктоого, езгоче инвести- 
циялык артыкчылыктуу долбоорлор болугунде Кыргыз Республикасынын 
вкметуне мумкундук беруучу мамлекеттик финансыын башкаруу каража- 
тын билдирет.

Бюджеттин орточо меенеттуу болжолу кийинки агымдагы кийинки 

агымдагы учун уч жылга тузулет жана агымдагы бюджеттик жылдын жана 
кийинки уч кийинки керсеткучтер чагылдырылууга тийиш. Б ю д ж е т т и н  ор
точо меенеттуу болжолу салыктык-бюджеттик саясат жана экон ом икалЫ * 

кырдаал езгерген шартта, жарым жылда бир жолудан кем эмес кайраД30 
каралып чыгат.

\
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Бюджеттин орточо меенеттуу болжолун иштеп чыгуу учун негиз 
g0 iyri кандай керсеткучтер кызмат кылат?

Бюджеттин орточо меенеттуу болжолун иштеп чыгуу экономикалык 
лжолдун керсеткучтврунун негизинде ишке ашырылат.

Орточо меенеттуу болжол теменку керсеткучтерду камтууга тийиш: 
а) салыктын негизги турлерун айырмалоо менен бюджет кирешелери 

ясана башка кирешелер;
 ̂ б) агымдагы чыгашаларды айырмалоо менен негизги чыгашалар 

-робу боюнча бюджеттин чыгашалары, енуктуруу бюджети (анын ичинде 
Щ|й1питалдык салым, геологдук чалгындоочу иштер, илим ж.б.);

в) бюджет дефицити жана аны жабуу булактары.

Бюджеттин орточо моенеттуу болжолу эмнеге пайдаланылат?

Бюджеттин орточо меенеттуу болжолу кийинки жылга бюджеттин 
киреше жана чыгаша белуктерун аныктоо учун пайдаланылат.

Бюджеттин орточо меенеттуу болжолун кароо жана колдоо жол жо- 
босу кандай?

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги агымдагы жылдын 
1-майынан кеч эмес Кыргыз Республикасынын Окметунун караштуу 
экономикалык саясат боюнча Кенешке бюджеттин орточо меенеттуу 
болжолун тапшырат. Кенеш 12-майга чейин бюджеттин орточо меенеттуу 
болжолун карап чыгат, андан кийин аны Кыргыз Республикасынын 
Президентине колдоого берет.

Кыргызыстанда елкенун сониалдык- экономикалык 
«нуктуруусунун кандай программалары ишке ашырылат?

Кыргыз Республикасында экономикалык енуктуруунун чегинде бир 
Нече программалар бар.
Б внугуунун комлекстуу негизи (0KH) - бул эркиндик, адамдык кадыр-барк 
г8а ар биринин бирдей мумкунчулуктеру принциптери башчылык кылган 
^Рттарында Кыргызстан элинин саясий жана социалдык тынчылыгында, эконо-
^Кал
^Yryyi

ык жыргалчылыгында жетишууге багьггталган узак меенеттуу стратегия, 
нун комплекстуу негизинин максаттары болуп теменкулер эсептелет: на-

193



тыйжалуу жана ачык айкьш мамлекеттик башкаруу; коргоону камсыздоо 
адамдык енугуу, экономикалык есуу.

Кедейчиликти кыскартуунун улуттук стратегиясынын (ККУС) негиц^ 
багыттары болуп темонкулер эсептелет: натыйжалуу мамлекеттик бащКа 
рууну калыптандыруу; адилеттуу коомдун курулушу; туруктуу эконом 
калык есууну камсыздоо; региондордун енугуусу; елкенун к о о п су зд у Гун 

камсыздоо; ККУС ишке ашурууда енектоштукке катышуу жана р е с у р СТук 

камсыздоо.
влкенун енугуу стратегиясы (09С ) Кыргыз Республикасынын оргОЧо 

меенеттуу болжолун 2006-2010-жылдарга елкенун енугуусунун жана ищ- 
мердигинин негизги багыттарын кере алуучулугун аныктоочу маанилуу 
концептуалдык документ болуп саналат. Стратегия елкенун мамлекеттик 
органдарынын бардык кызыккан тараптардын катышысуу менен ишхе- 
лип чыккан жана 2006-жылы августта Кыргыз Республикасынын Улуттук 
Кецешинде колдоого алынган. Стратегиянын жалпы максаты жарандардьщ 
турмуш децгээлин жана сапатын жогорулатууну туруктуу экономикалык 
есуу жолу, толук баалуу иш орду менен камсыз болуу учун шарттарды тузуу, 
жогорку жана туруктуу кирешелерди алуу, социалдык кызматтардын кецири 
спектирине жеткиликтуулук жана курчап турган чейреде ден-соолук учун 
жагымдуу жогорку турмуш стандарттарын сактоо болуп саналат.
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7-ГЛАВА.
ФИНАНСЫ МАСЕЛЕЛЕРИ

(бюджет, салыктар, казыналык)

БЮДЖЕТ

«Бюджет» термини кандай тушундурулет?

Бюджет езунун багытталышы жана мазмуну боюнча мамлекеттин 
енугуусу учун зор мааниге ээ. Бюджеттин жалпы мааниси (англ. Budget- 
баштык, капчык) -  жалпы элдик элдик финансыга пайдалануучу, 
мьшзам менен же жергиликтуу екулчулук органдарынын чечимдери 
менен бекитилуучу, тийиштуу бийлик органдарынын (мамлекетик жана 
муниципалдык) функцияларын жана милдеттерин тигил же бул денгээлде 
калыптанууну камсыз кылуучу жана елкенун мыйзамдарында каралган 
салыктар жыйноолор эсебинен, башка милдеттуу телвмдерден жана башка 
тушуулер эсебинен тузулуучу борбордоштурулган акча фонду тушунулет.

Бюджет - мамлекеттин жана анын аймактарынын иштешинин негизи, 
мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарынын толук жана 
тикелей карамагында болгон акча каражаттарынын зор маанилуу булагы.

Бюджет - елкенун негизги финансылык планы катары, бюджеттик 
мамилелердин катышуучуларын юридикалык укуктарын жана милдеттерин 
бекемдейт, финансы системасынын бардык звенолорунун иш-аракетин 
уюштурат жана координациялап турат. Чарбалык практикада бюджет 
мамлекет тарабынан финансылык женге салуунун зор маанилуу каражаты 
катары каралат жана колдонулат.

©з кезегинде, бюджет мамлекеттик (консолидацияланган) бюджеттин 
негизи болуп саналган республикалык жана жергиликтуу бюджеттерден 
тУрган тийиштуу системага ээ.

Бюджеттик система жана анын структурасы тушунугу кандай?

Бюджеттик система бул экономикалык мамилелердин, мамлекеттик 
тУзулуштун негизинде тузулген жана укук нормалары менен женге 
Са-1Ыиып туруучу ар турдуу аймактык дещээлдэрдин бюджеттеринин 
^йындысы болуп тушунулет.
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Бюджет структурасынын мамлекеттик тузулуш формасы Ичк  ̂
мамлекеттик тузулуш формасы менен ез ара байланыштуу. Бул маанид 
бюджеттик структура бюджеттин тузулуу, бюджеттин бекитуу ^  
аткарылуупроцессиндекалыптандырылгантурдууаймактыктузулуулердун 
ортосунда пайда болуучу мамилелердин жыйындысын билдирет.

Кыргыз Республикасынын бюжеттик системасы елкенун мамлекеттик 
(консолидацияланган) бюджетные кируучу ез алдынча республикалык Жана 
жергиликтуу бюджеттер тузушет. Бюджеттердин ез алдыычалуулугунун 
негизи болуп Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген 
бюджет системасынын бардык звеиолорундагы жеке киреше булактарыньщ 
болуусу эсептелет. Ошентип, Кыргыз Республикасынын бюджеттик 
системасы теменкулерден турат:

мамлекеттик (консолидацияланган) бюджет - бюджет системасынын 
бардык бюджеттик денгээлдеринин (республикалык жана жергиликтуу) 
жыйындысы болуп саналган, негизги финансылык тузулуу планы жана 
анын акча каражаттарынын фондун пайдалануу жана мамлекеттин 
кирешелеринин жана чыгашаларынын сметасын билдируучу;

республикалык бюджет -  тиешелуу мыйзам менен бекитилген 
жана мамлекеттик бийлик органдарын каржылоо учун багытталган 
борбордоштурулган акча фондунан;

жергиликтуу бюджет - ез алдынча башкаруу органдарынын 
милдеттерди жана функцияларды камсыздоо камсыздоо учун багытталган 
тийиштуу акча каражаттарын тузулуу жана чыгашалоо формасын 
билдирет.

Албетте, бюджеттик система езунун тузулуу жана енугуу принциптерине 
ээ, алардын катарына теменкулерду киргизууге болот:

бюджет системасынын бирдиктуу принциби, ал акча системасынын, 
бирдиктуу бюджеттик кассиффикациянын, бирдиктуу бюджеттик жол- 
жобонун принциптерин колдонууну билдирет;

бюджеттин децгээлдер ортосунда кирешелерди жаначыгашалардыи 
чектее принциби, ал бюджет системасынын турдуу субьекттери учун 
тийиштуу кирешелер турлерун жана чыгашаларды ишке ашыруу боюнча 
ыйгарым укуктарын бекемдейт;

бюджеттердин ез алдынчалык принциби Кыргыз Республикасынын 
мыйзамы менен бекитилген бюджет системасынын бардык звенолорУн^а 
ездук киреше булактарынын бар экендигин карайт;

бюджеттердин толуктук принциби Кыргыз РеспубликасынЫй 
бюджеттик жана салыктык мыйзамдары жана башка актыЛары

196



Гзыкталган бюджеттердин бардык кирешелери жана чыгашалары, ошондой 
Iне башка милдеттуу телемдер тийиштуу бюджеттерде милдеттуу жана 
олук чагылдырылууга тийиштуу.

бюджеттин даректуулук жана максаттуулук принциби конкретуу 
Ьаксаттарга жана багыттарды каржылоо учун конкреттуу каражаттарды 
яуучулардын карамагына белунуп берилет;

бюджеттин ачыктык принциби бекитилген бюджеттердин жана 
отчетгордун аткарылышы женунде жарыялоо менен камсыз кылынат.

Жергиликтуу бюджет деген эмне?

I Жергиликтуу бюджет, Кыргыз Республикасынын мыйзамында 
бекитилген азыркы кездеги ата-мекендик тушунукке ылайык, айылдын, 
шаарчанын жана шаардын жергиликтуу коомдоштуктардын бюджетин, 
анын тузулушун, бекитилуусун жана аткарылышын жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдары ишке ашырат.

Ошого карабастан, жергиликтуу бюджеттер, салттуу болгондой, 
елкенун административдик-аймактык белунушу менен шартталган жана 
ез ара байланышкан, ошол себептен Кыргызстанда азыркы убакка чейин, 
алар теменкудей децгээлдерге белунуп келишкен:

областык бюджет, райондордун жана областык маанидеги 
шаарлардын бюджетинен турган областык бюджет:

райондук бюджет, райондук бюджеттен, районго караштуу 
шаарлардын, айылдык, шаарчалык бюджетинен турат;

шаардык бюджеттен, шаардагы райондордун бюджетинен турган 
шаардык бюджет;

шаарчалык жана айылдык бюджет.
Ошбну менен бирге айта кетчуу нерсе, 2007-жылдан баштап бюджеттик 

03 ара мамилелердин 2 децгелдуу системсасына (республикалык жана 
жергиликтуу бюджет) етуусу мумкун, анын мааниси жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарына: бюджеттерди башкаруу бобнча ыйгарым 
Укуктарын еткеруп беруу, ошондой эле езунун аймагынын социалдык- 
экономикалык енугуусун жана бюджеттик потенциалын естурууде алардын 
РолУн жана жоопкерчилигин жогорулатуу болуп саналат.

Жергиликтуу бюджеттердин структурасы кандай?

Жергиликтуу бюджет езунун структурасы боюнча кирешелерден 
^ 1,а чыгымдардан турат. Жергиликтуу бюджеттердин кирешелери 

v13 салыктык, салыктык эмес жана башкача булактардан, ошондой эле
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жергиликтуу бюджетке акысыз, кайтарымсыз негизде которуулардан кеЛи 
тупгуучу акча каражаттары болуп саналат.

Жергиликтуу бюджеттин киреше белугу бекитилген жана жецг 
салынып туруучу финансылык жардамдардын ар турдуу формасындаг 
трансферттерден (гранттардын) жергиликтуу коомдоштуктард,^ 
финансылык колдоо каражаттар фондунунан, заемдук жана бацака 
каражаттар кирешелеринен турат.

Бекитилген кирешелерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менец 
туруктуу негизде жергиликтуу бюджеттерге толугу менен бекитилиц 
берилген кирешелердин турлеру тийиштуу.

0 з  кезегинде жергиликтуу бюджеттердин женге салынып туруучу кире- 
шелерине жергиликтуу бюджеттерге алдыдагы финансылык жылга жалпы 
мамлекеттик салыктардан жана башка телемдерден алынуучу чегеруулер 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген 
узак меенетегу мезгилдеги кирешелер тийиштуу.

Жергиликтуу бюджеттердин чыгашалары жергиликтуу бюджетке 
тушкен тушуулер жана жергиликтуу бийлик органдарынын милдеттери 
жана компентенцияларын финансылык камсыздоо багытталган акча кара
жаттары болуп саналат.

Бюджеттик процесс деген эмне?

Бюджеттик процесс деп, салттуу турдо иштелип .цыгуу жол жобосу 
стадиясынын баштап отчеттун аткарылгандыгы тууралуу бекитилууге 
чейинки бюджеттин тузулуу жана аткарылышынын ырааттуу жыйындысы 
болуп тушундурулот.

Бюджетик процесс, мыйзам менен женге салынган категория катары, 

бюджеттин долбоорлорун тузуу жана кароо жол жоболорун уюштуруу 
боюнча бюджеттик мамилелердин субьекттеринин езгече иш аракетин, 

аларды бекитуу жана аткаруу, жана аларды аткаруу учун контролдукту 
керсетот. Бюджеттик процесс тийиштуу мыйзамдар менен, аны ишке 
ашыруунун аныкталган тартибин регламенттейт.

Бюджеттик процесс белгилуу этаптарга же стадияларга белунот: 
бюджеттин долбоорлорун тузуу; 
бюджеттин долбоорлорун кароо; 
бюджетти бекитуу; 
бюджетти аткаруу;

198



бюджеттин аткарылгандыгы женундегу отчетти даярдоо, кароо 
^ аНа бекитуу.

Ар бир этаптын езунун милдеттери бар, алардын бардыгы Кыргыз 
республикасынын мыйзамдарында карлагандай сакталууга жана меенвтте 
аткарылууга тийиш.

Бюджеттик процесс жергиликтуу децгээлде кандай болот?

Е Жергиликтуу бюджеттик процессти уюштуруу негизинде бардык 
децгээлдеги бюджеттер учун тийиштуу жалпы принциптери болот. 
Ошондуктан да жергиликтуу бюджеттик процесс бюджеттик долбоорлорду 
тузуу жана кароо, жол-жоболорун уюштуруу боюнча аймактык 
субьекттердин бюджеттик мамилелеринин езгече иш аракетин, аларды 
бекитуу жана аткаруу, ошондой эле аларды аткаруу учун контролдукту 
керсетет. Демек, жергиликтуу бюджеттик процесстин баштапкы этабы 
жэргиликтуу бюджетин долбоорун тузуу саналат.

Жергиликтуу бюджеттердин долбоорлорун тузуу боюнча иштер 
жергиликтуу мамлекеттик администрациялар жана жергиликтуу ез алдын- 
ча башкаруу органдары тарабынан ездорунун финансы органдары аркылуу 
жузегв ашырылат.

Жергиликтуу бюджеттин долбоорлорун тиешелуу органдардын 
жергиликтуу кецештерине кароого берилет. Андыктан, жергиликтуу бюд
жеттин долбоорун кароо этабын алдын ала кароо стадиясында жергиликтуу 
кедештин тиешелуу бюджеттик комиссиялары жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын жетекчилеринин жана жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын белумдерунун докладдарын угушат, бюджеттин 
киреШелерин жана чыгашаларын езгертууге тийиштуу болгон сунуштар- 
Ды карайт, бюджеттин долбоорлору боюнча корутундуларды тузушет жана 
тиешелуу кецештерге кароого берилет.

Жергиликтуу кецештердин жергиликтуу бюджеттерди бекитуу боюнча 
чечимдерди кабьш алуусу бюджеттик прцесстин кезектеги этабы болуп са- 
Чалат. Бул этапта тийиштуу жергиликтуу кецештер теменкулерду бекитет: 

езунун аймактык дещгээли боюнча кирешелердин жалпы сумма
м и  жана агымдагы чыгашалардын жалпы суммасын, анын ичинен езунче 
Чунумдук чыгашалар бюджетин жана енуктуруу бюджетин, зарылдыгына 
Карай чыгашалардан кирешелерди ашыруу елчемун белуштуруу менен;

мыйзам менен бекитилген тартипте белгилуу аймактын киреше бу- 
J|аКтарын жана чыгашалар багытын;
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жергиликтуу бюджеттер боюнча жыл аягына жугуртуучу кассалуц 
акчанын елчемун.

Мындан тышкары, тиешелуу турде Кыргыз Республикасынын мыйза 
мдары менен менен каралган жалпы мамлекеттик салыктардан жана бащКа 
кирешелерден алынган чегеруулердун ченемин, ошондой эле республика 
лык бюджеттен белунген категориялык, тенее гранггарынын суммаларын 
бекитишет.

Бекитилген жергиликтуу бюджеттер мыйзам менен бекитилген тарТигь 
те езунен жогору турган аймактык денгээлдин финансы органдарына бюд- 
жеттик жыйынтыктоого киргизуу учун берилет.

Бюджеттик процесстин акыркынын алдындагы стадиясы болуп 
жергиликтуу бюджеттерди аткарууну Казыналыктын регионалдык 
белумдеру, салыктык жана бажы органдары аркылуу бекитилген бюджет- 
тердин негизинде тузулген жергиликтуу финансы органдарынын киреще- 
леринин же чыташаларынын жазылышына ылайык аткарылышы болуп 
саналат.

Мында белгилеп кетуучу нерсе, Кыргыз Республикасынын мыйзамда- 
рьша ылайык, езгече учурларды кошпогондо, жогору турган органдардьш 
жергиликтуу органдары тарабынан жургузулуп жаткан бюджетги иштеп чьпуу 
жана бекитуу процессине кийлигишуусуне жол бербейт. Жергиликтуу кенештер 
тарабынан жалпы мамлекеттик салыктардан жана башка кирешелерден апынуучу 
чегеруулердун ченемдерин, ошондой эле гранттардын елчемун сакталбагандыш 
менен байланыштуу учурлар болуп саналат.

Бюджетик процесстин акыркы этабы жергиликтуу бюджеттин
аткарылгандыгыженундегуотчеттордутузуужанабекитууэсептелет.Бардык
денгээлдердеги жергиликтуу бюджеттердин аткарылгандыгы женундегу 
отчетторду тийиштуу финансылык органдар тузушет. Жергиликтуу 
кенештерин бюджеттик комиссиялары бюджеттин аткарылгандыгы 
женунде отчетту карашат, корутундуларды тузушет жана аларды тийиштуу 
кецешке тапшырышат. Жергиликтуу кецештер, жергиликтуу мамлекеттик 
администрациялар, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
тапшырган отчеттору, ошондой эле бюджеттик комиссиялардын бутумднрУ 
жана докладдары боюнча отчетторду бекитишет.

Жергиликтуу бюджеттин аткарылгандыгы женундегу отчеттор | 
Кыргыз Республикасынын финансы министирлигине жана анын аймакть1* 
болумдеруне кийинки отчет ^чун жылдын 1-мартынан кеч эмес '<°0|10Т 
ичинде тапшырышат.



Б ю д ж е т т и к  п р о ц е с с т и н  к а т ы ш у у ч у л а р ы  к и м д с р  б о л у п  с а н а л а т ?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бюджеттик процесстин 
катышуучулары болуп саналган субьекттердин, алардын функциялдык 
милдетине жана бекитилген бюджетине ыйгарырым укутарына жараша 
бюджеттик мамилелерге кируунун тартиби жана ырааттуулугун бекитет.

Бюджеттик процесстин субьекттери же катышуучулары болуп 
теменкулер эсептелинет: Кыргыз Республикасынын Президенти, 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши, Кыргыз Республикасынын 
0кмету, акча-кредиттик женге салуу органдары; финансы контролдук 
органдары; жергиликтуу ез алдынчы башкаруу органдары; жана Кыргыз 
Республикасынын мыйзамы тарабынан бюджеттик жана башка ыйгарым 
укуктары жуктолген башка органдар.

Ушуну менен бирге республикалык децгээлде бюджеттик процесстин 
■•катышуучулары болуп теменкулер болуп саналышат: Кыргыз 

Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын бкмету 
(анын атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги), 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши, республикалык бюджеттен 
каржылануучу бюджеттик мекемелер, Кыргыз Республикасынын Эсеп 
Палатасы, жарандар.

Жергиликтуу децгээлде -  жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын аткаруу-тескее органдары (айыл екмету, шаар 
башкармалыгы, мэриялар); жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулдук 
органдары (жергиликтуу кецештер); жергиликтуу финансылык органдар; 
жергиликтуу бюджеттен каржылануучу бюджеттик мекемелер: жергиликтуу 
коомдоштуктар.

Бюджеттик классификация деген эмне?

г  Бюджеттик классификация -  жалпы принциптерге байланыштуу 
бюджеттик дефицитти каржылоо булактарынын кирешелер жана чыгашалар
т°птому (группировкасы). Бюджетти аткаруу боюнча план жана отчетту 
тузуу учун колдонулат, бюджеттик структуранын бардык денгээлдеринин 
Керсеткучтерун салыштырууну камсыздайт(экономикалык классификация, 
^Ункционалдык классификация, административдик классификация)

Бюджеттин кирешелеринин жана чыгашаларынын классификациясы 
Джеттик классификациянын 7 турун езуне камтыйт.
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операциялардын

башкаруу органдарынын

структурасынын

функцияларыныц

I. Кирешелер боюнча
классификациясы.

II. Мамлекеттик 
классификациясы:

III. Мамлекеттик чыгашалардын жана тындырууну эсептен чыгаруу 
учуй ссудалардын экономикалык классификациясы:

IV. Каржылоо менен байланышкан операцияларынын
классификациялык системасы (карыздык милдеттенме тиби боюнча).

V. Тындырылбаган карыз классификацияллык структурасы (карыздык 
милдеттенме тиби боюнча).

VI. Тындырылбаган карыз классификациялык структурасы (карыздык 
каражат тиби боюнча).

VII. Башкаруу органдарынын административдик класификациясы. 
Бюджеттик классификацияга ылайык бюджеттин кирешелери боюнча

теменкудей негизги белуктер каралган: 
жалпы кирешелер; 
агымдагы кирешелер; 
салыктык жана салыктык эмес тушуулер; 
капитал операцияларынан алынуучу кирешелер: 
алынган расмий трансферттер.

Мамлекеттик, республикалык жана жергиликтуу бюджеттердин 
киреше белугунун тузулушу кандай жана алардын ̂ йырмасы эмне-
де?

Мамлекеттик бюджеттин киреше белугу республикалык жана
жергиликтуу бюджеттин киреше белугунен турат
Мамлекеттик бюджет. Республикалык бюджет. Жергиликтуу бюджет. __

1.Салыктык тушуулер. 
(МСИ, МБИ);

1.Салыктык тушуулер. 
(МСИ, МБИ);

1 .Салыктык к тушуулер- 
(МСИ); ____

2.Салыктык эмес 
тушуулер. (МСИ жана 
ж.б.);

2.Салыктык эмес 
тушуулер. (МСИ ж.б.);

2.Салыктык тушуулер- 
(МСИ жана ж.б.);

3. Капитал 
операцияларынан 
алынуучу кирешелер;

3. Капитал 
операцияларынан 
алынуучу кирешелер;

3.Капитал
операцияларынан
алынуучу кирешелер^>

4.Расмий алынган 
трансферттер;

4.Расмий алынган 
трансферттер;

4. Алынган расмий 
трансферттер ( гене0
жана категориялык
гранттар ж.б.у.сА___
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Мамлекеттик жана республикалык бюджет структурасы боюнча бирдей. 
республикалык жана жергиликтуу бюджеттердин ортосундагы айырмасы 

[ жергиликтуу бюджетге бажы органдары тарабынан жыйналган тушуулер эске 
алынбайт. Мындан тышкары, жергиликтуу бюджет дефитцитсиз бекитилет, 
ал эми республикалык бюджет дефицит менен да, профицит менен да бекити- 
лиши мумкун.

Жергиликтуу бюджет кирешелерин калыптандыруу булакгары 
кандай?

Жергиликтуу бюджеттердин киреше белугу теменку булактар эсебинен 
калыптанат;
, - жергиликтуу салыктар жана жыйноолор;

жер салыгы;
жергиликтуу коомдоштук аймЭгында жайгашкан муниципалдык 

мулкту, жерлерди ижарага берууден алынган кирешелер;
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген мамлекет

тик алым елчемдеру;
мыйзамдарда бекитилген тартипте жергиликту бюджеттер киреше 

белугуно кошулуучу атайын каражаттардын жергиликтуу карамагындагы 
бюджеттик уюмдардын кирешелери;

жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын менчигинде 
болгон мулкту сатуудан же мулкту акы телетуп ажыратуудан алынган ки
решелер;

жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын карамагында 
болгон жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары жана бюджеттик ме- 
кемелер керсеткен акылуу кызматтардан алынган кирешелер;

жарандык-укуктук, административдик жана кылмыштык жоопкер- 
чилик чараларын колдонуу натыйжасында алынган каражаттар, анын ичин- 
;,е- айы тар , конфискациялар жана мажбурлап чара колдонуудан алынган
сУммалар;

оперативдик башкаруу же чарбалык башкаруу укугунда кайрадан 
^чулген ишканалардын жана уюмдардын иштешинин биринчи беш жы- 
^ н д а  алынган салыктардын жана жыйноолордун бардык турлеру;

жеке ишкерлерден тушуучу патент учун телее турундегу жеке ки- 
РеЦ)е салыгы;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган олчемдерде 
млекеттик менчиктештируу программасына ылайык жургузулген
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жергиликтуу ез алдынча башкаруу аймагында жайгашкан мамлекеттцк 
мулкту менчиктештирууден алынган кирешелер;

мыйзамдарга ылайык жергиликтуу бюджетке, тушуучу жыйьщ 
дар, телемдер, кирешелер жана санкциялар турундегу салыктык -№;ес 
телемдер;

жалпы мамлекеттик салыктардын бардык турлеру учун бирди(сгуу 
ченемдер, ошондой эле ушул салык турлеру жана башка кирешелер боюн_ 
ча салык органдары тарабынан салынуучу айыптардан, туумдардан жана 
башка санкциялар боюнча чегеруулер;

башка салыктык эмес кирешелер жана акысыз которуулар.

Кыргыз Республикасынын бюджетгик структурасындагы чыга- 
шалык милдеттенмелер структурасы кандай?

Кыргыз Республикасында бюджетик функциялар боюнча ыйгарым 
укуктарды болуштуруунун теменкудей структурасы бекитилген:

1. вкметтун фукциялары -  республикалык бюджеттен каржылануучу 
Кыргыз Республикасынын вкметунун чыгашалык милдеттенмелери;

2. аралаш функциялар -  республикалык жана жергиликтуу 
бюджеттерден каржылануучу Кыргыз Республикасынын вкметунун 
жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын чыгашалык 
милдеттенмелери;

3. жергиликтуу функциялар -  жергиликтуу бюджеттерден 
каржылануучу жергиликтуу ез алдыгча башкаруу органдарынын 
чыгашалык милдеттенмелери.

Республикалык жана жергиликтуу бюджеттерден Кыргыз 
Республикасынын вкметуне тийиштуу мыйзам менен бекитилген гранттар 
аркылуу каржылоо жоопкерчилигин езуне алган чаралар каржыланат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары тарабынан жергиликтуу 
маанидеги маселелерди чечууге багытталган жергиликтуу бюджеттин ка- 
ражаттары, башкача айтканда:

жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын аппараттарын. 
регионалдык архивдерди ассигнованиелерди караган жалпы багыттагь1 
мамлекеттик кызматтар;

жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын карамагынДаГЬ‘ 
ишканаларды, мекемелерди жана уюмдарды кармоого: билим беруУ- coU 
алдык камсыздандыруу жана социалдык камсыздоо; маданиятты, дене т3^



I  бияны, телекерсетуу, радиоуктуруу, басмалар, туракжай-коммуналдык чар- 
I ба; айыл чарба, суу, токой чарба, балык уулоо жана ацчылык, транспорт; 

негизги топторго тийиштуу эмес башка чаралар;
, - бюджеттик ссудаларды беруу жана тындырууга, мамлекеттик акци- 

яларды алууга, муниципалдык менчикти менчиктештирууге байланыштуу 
I  болгон операцияларды эске алуучу чыгашалар.

Жергиликтуу бюджеттерге бюжеттик ссудалар ким тарабынан 
асана кандай шарттарда белунет?

Бюджеттик ссудалар бюджетти аткаруу процессинде биринчи кезекте 
чыгашаларды каржылоодо кыйынчылыктар пайда болгон учурларда 
берилет.

Жергиликтуу бюджеттерге бюджеттик ссуданы беруу женундегу 
чечим Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан кабыл 
алынат.

Кайсы статьялар корголгон статьялар категориясына кирет?

Бюджеттин корголгон статьялар категориясына теменкулер кирет: 
айлык акы;
акчалай ыраазычылыктар;
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду на чегеруулер; 
стипендиялар;
медикаменттер жана тацуучу каражаттар;
тамак-аш;
пенсиялар;
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна дотациялар.

Гранттар (трансферттер) деген эмне?
'
Гранттар (трансферттер) -  бул жалпы мамлекетик саясаттын жана 

р спубликалык жана жергиликтуу бийлик ортосундагы артыкчылыктарды 
ИЦ1Ке ашыруу боюнча бюджеттик ез ара мамилелер системасы.

Кыргыз Республикасынын иш аракеттеги мыйзамдарына ылайык 
ТРаНсферттер же гранттар теменкудей турлерго белунет:

жергиликтуу децгээлдеги мунездегу аныкталган минималдык кыз-Чат
Кврсетуулерду каржылоого багытгалган категориялык гранттар;



езунче региондордун бюджеттери ортосундагы кирешелерди тецв 
системасы катары багытталган тенве гранттары;

бюджеттик каражаттарды натыйжалуу чыгашалоону стимуЛд0 j 
жана бюджеттик каражаттарды жана артыкчылыктуу багыттар бок>нда 
жергиликтуу бюджеттердин чыгаша белугун жергиликтуу кирешелер §у 
лактары негизинде кош каржылоо учун каралган стимулдоочу (улущТу^ 
гранттар.

Бул гранттардын ортосундагы айырма максаттуу камсыздоо боюнча 
жургузулет, мындай максаттуу гранттарга категориялык жана стимуЛда_ 
штыруучу (улуштук) гранттар кирет. Ал эми максаттуу эместерге тецее 
гранттары тийиштуу.

Категориялык гранттар аркылуу жергиликтуу децгээлдеги белгилуу 
мунездвгу кызмат керсетуунун минималдык децгээли каржыланат. 
Категориялык гранттар билим беруу тармагына керсетулгон кызматтардьш 
минималдык денгээлин камсыздоо жана билим беруу тармагынын кызмат- 
керлеринин айлык акысын каржылоого жана Кыргыз Республикасыньщ 
Социалдык фондуна чегеруулер учун бвлунет.

0 з  кезегинде, стимулдоочу гранттар бюджеттик каражаттарды опти- 
малдуу жана натыйжалуу чыгашалоо максатында жергиликтуу органдарды 
сыйлоого багытталган.

Тецев гранттары республиканын айрым региондорунун бюджеттери 
ортосундагы кирешелерди теноо учун багытталган жана социалдык чейре 
кызматтарын каржылоо маселесинде жергиликтуу-§ийлик органдарынын 
туруктуу экономикалык абалын колдоо учун колдонулат.

Тецее гранттары экономикалык начар аймактарга белгиленет, ал респуб- 
ликалык турдуу региондорунун бюджеттеринин ортосундагы кирешелерди 
тецое учун багытталат жана оздерунун чыгашаларын жеке кирешелеринин 
эсебинен жаба албай турган региондор учун каралган. Республиканынын 
темвнку региондору Бишкек шаары, Ош, Чуй, жана Ысыккел областары 
тецев гранттарын ала алышпайт, себеби алардын кирешелери бюджет бе- 
киткен чыгашаларды жабууга мумкунчулук берет.

Бюджеттик жыл деген эмне?

Бюджеттик жыл -  бул мкмлекет же жергиликтуу ез алдынча башкарУУ
мезгиЛ-органдары кирешелерин жана чыгашаларын пландаштырган 

Кыргыз Республикасында бюджеттик жыл бир календардык жылга. 
январдан 3 1-декабрга (кошо эсептегенде) чейинки мегилге барабар.

б.а-

2 0 6

д



учун АКШда бюджеттик жыл 1-октябрдан баштап 
^[понияда 1-апрелден 31-мартка чейин).

30-сентябрга чейин,

Жергиликтуу бюджеттерде резервдик фонддор тузулушу 
^умкунбу?

Жергиликтуу бюджеттерде алдын ала каралбаган чыгашаларды жабуу 
у ч у н  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын чыгашаларынын 
келемунун 1% чейинки чегинде (резервдик фондду эсепке албаганда) 
резервдик фонддор тузулушу мумкун.

Бюджеттик мекемелердин эмкек акысын телво фондунун тузулуу 
тартиби кандай?

Бюджеттик мекемелердин эмгек акысын телее фонду Кыргыз 
Республикасынын бекитилген нормативдик укуктук актыларына ылайык 
тузулет. Башкаруу органдарында эмгек акысын телее фонду бекитилген 
пландаштырылган жылга жогору турган уюмдар тарабынан штаттык распи- 
саниенин негизинде аныкталат, эгер жогору турган уюм жок болсо, мекеме- 
нин жетекчиси тарабынан аныкталат. Жыл башындагы жана жыл аягындагы 
кызматкерлердин саны аныкталат жана анын негизинде кызматкерлердин 
жылдык орто эсеби чыгарылат. Кызматкерлердин санынын жылдык орто 
эсеби аныкталгандан кийин, мекеменин штаттык расписаниесинде каралган 
ылайыктуу кызмат орду боюнча эмгек акысынын фонду женундегу маалы- 
маггардын негизинде эмгек акысынын орто пландык ставкасы аныкталат.

Социалдык чейре мекемелеринде эмгек Бирдиктуу тарифтик торчо- 
сунун (БТТ) негизинде аныкталат, ага ылайык тарификациялык тизме 
тузулет, адистиги боюнча эмгек стажы, жылдык иш жугунун жана орточо 
аилык ставкасынын елчему чагылдырат.

Мугалимдер учун «Билим беруу женундегу» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы менен аныкталган жана Бирдиктуу тарифтик торчосунун (БТТ) 
Негизинде билими, педагогикалык стажын, аттестациянын жыйынтыкта- 
рь»  ж.б. эске алуу менен эмгек акы елчему белгиленет. Ошону мене бирге 
^Ргиликтуу е алдынча башкаруу органдары жергиликтуу бюджет каражат- 
ТаР эсебинен мугалимдердин айлыгына ар бир категориялар чегинде эмгек 
3,СЬ1га кошумча акыларды жана кошумча телеелерду белгилей алышат.
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Экономикалык классификация статьялары боюнча бюджеттик ме 
кемелердин жадны чыгашаларын аныктоо тартиби кандай?

Бюджеттик мекемелердин сметасы боюнча чыгашалардын келемуч 
аныктоонун негизги керсеткучтерунун бири болуп экономикалык 
классификация эсептелет (мектептердеги, ПТУдагы окуучулардын, балдар 
бакчасындагы балдардын мектеп-интернаттардагы тарбиялануучулардь,н 
саны ж.б.) Ушул маалыматтардын негизинде жылдык орто контингент ] 
аныкталат.

Бюджеттик мекемелердин негизги чыгашаларынын бири болуп “Эмгек 
акы” 1101 статьясы боюнча чыгашалар болуп эсептелет. Социалдык чейр0 
мекемелеринде билимине, эмгек стажысына, эмгек акысынын ставкасы- 
на жараша болот. Мында, биринчи кезекте, окуган топтор санынан (окуу 
жайларда), класс-комплекттерден (мектептерде), класс-комплекттерге 
теленуучу сааттардын санынан жана бирдиктуу тарифтик торчонун неги
зинде аныкталуучу педогогикалык сааттын орто акысынан байланыштуу 
болгон педогогикалык персоналдын эмгек акысынын фонду аныкталат. 
Окуу жылынын башталышына жылдык окуу жугуне жана мугалимдердин 
окуу жылындагы айлык орто ставкасынын келомун аныктоо учун негизги 
документ болуп саналуучу тарификациялык тизме тузулет.

Штаттык расписаниенин негизинде аныкталуучу окуу-кемекчулук, ад- 
министративдик-тейлеечу жана башка персоналдар учун эмгек акы белек 
эсептелет. Кызматкерлердин жылдык орто саны, ошондой эле мекеменин 
штаттык расписаниенде каралган тиешелуу кызматтар боюнча эмгек акы
сынын женундегу маалыматтар негизинде аныкталуучу эмгек акысынын 
орто ставкасы аныкталат.

1211 статьясы бонча эмгек акы фондунан социалдык фондго чегеруулер 
жургузулет.

Бюджеттик мекемелерде ошондой эле башка статьялар боюнча да 
чегеруулер жургузулет, алар:

“Олкенун ичинде, чет елкеге барган иш сапарына чыгашалар 
-  1311, 1312. Керсетулген максатка ассигнованиелер, эреже катары, МУР' 
даты жылга пландаштырылган суммадан жогору болбоосу керек. БарЫп 
келуулердун гизмеси боюнча, кунумдук чыгашалар нормасы, мейманкана 
да жашагандыгы жана жол акысы учун телеелер аныкталат;

“Жабдуулар жана материалдар” -  1321. Бул статья боюнча плаВД8 
штырьшган жылдагы баадан тышкары, инвентарь, жабдуулар, эмере>;теР' 
транспорт каражаттарына болгон инвентарларды жана же жабдууларды ,сК
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алуу менен, сатып алууга белгиленген жацы жабдуулардын тизмесинин чыга- 
щалары пландаштырылат;

“Медикаменттер” -  1322. Чыгашалар турдуу дарылануу профи- 
динде оорулуулардын (дарыланган шарт) санына жана медикаменттердин 
белгиленген нормасы боюнча аныкталат.

I t - “Тамак-аш” -  1323. Чыгашалар балдар, окуучулар, оорулуулар ж.б. 
1 келуу кундерунун санына жана тамк-аш нормаларына жараша аныкталат. 
Мисалы, тамак-ашты эсептеп чыгаруу учун балдардын мектепке чейин- 

ки мекемелериндеги жылдык орто контингенти, 1 баланын тамактануу 
I кунунун орточо саны, бул маалыматтар кебейтулет жана, ошентип, балдар- 
| кундору аныкталат. 0 з  кезегинде балдар-кундеру баланын 1 кундук тамак 

нормасына кебейтулет;
“Буюмдук мулк” -  1324. Чыгашалар негизинен куч структуралары 

учун аныкталат жана аталышы боюнча формалуу кийимдер санына жана 
сатып алуулар баасына байланыштуу болот;

“Коммуналдык кызматтар” -  1334-1339. Бул статьялар боюнча 
гашалар, белгиленген керектеенун материалдык нормаларына жана иш 

1акеттеги мамлекеттик бааны жана тарифтерди алуу менен жылуулукка, 
жарык кылууга, суу пайдаланууга, газга езгече эсептер жургузулет;

“Транспорт” -  1333. Бул статья боюнча кызматтык транспорту 
жалдоого жана кармоого чыгашалар аныкталат;

“Башка кызматтар” -  1341. Бюджеттик классификациянын башка 
статьялары боюнча классификацияланбаган сатып алууларга жана кызмат 
керсетуулерге чыгашалар аныкталат. Буларга майда чарбалык жана 
кецселик (канцеляриялык) буюмдар, операциялык чыгашалардын бир 
белугу ж.б тийиштуу;
у - “Капиталдык ремонт” -  4004. Имараттардын, куруулардын 
капиталдык ремонтуна ассигнованиелер тузулген дефекттик актыларга 
*ана бааларга ылайык, биринчи кезекте аткарылууну талап кылган 
чштердин тизмесинин негизинде аныкталат.

р “Атайын каражаттар” деп эмне тушунулет?

Атайын каражаттар болуп бюджеттик мекемелердин ассигнованиелер- 
1(611 тышкары мамлекеттик бюджеттен белунген каражаттарды алуу болуп 
Р^птелет.

Бул каражаттар мамлекеттик бюджетке кошулат жана бюджеттин ки- 
1(16 жана чыгашалоо белуктерунде езунче белек сап менен белунет.
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Атайын каражаттарга бюджеттик мекемелердин продукциясын сатууда 
жумуш аткаруудан, же башка иш-аракетти жузеге ашыруудан алган кире' 
шелер тийиштуу.

Атайын каражаттар максаттуу багытталышы боюнча чыгашаланат.
Атайын каражаттарды алуу укугу, эгер продукцияны сатуу менен байда 

ныштуу жумуш аткаруу, кызмат керсетуу же башка иш-аракеттерди жузеге 
ашыруу менен байланышкан чыгашаларды алынуучу кирешелерди толугу 
менен камсыздаса, ошондой эле атайын каражаттарды тузуу жана пайдада. 
нуу боюнча негизделген эсептерди керсетуу шарттарда керсетулет.

Атайын каражаттар уруксат беруулер болуусунда гана тузулот.
Атайын каражаттар боюнча эсептерди ачууга уруксат беруулер кире- 

ше булактарын жана аларды чыгашалоонун максаттарын аныктоо менен 
теменкулерге бери лет:

Кыргыз Республикасынын Финансы министрилиги тарабынан 
республикалык бюджетте турган мекмелерге;

жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын финансы баш- 
кармалыктары (белумдеру) тарабынан -  жергиликтуу бюджеттерде турган 
мекемелерге;

Атайын каражаттарга ээ бюджеттик мекемелер жыл сайын атайын ка- 
ражаттардын ар бир туру боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрилиги тарабынан белгиленген нормаларга жана тартипке ылайык 
сметаларды тузушет жана аларды бюджеттик мекеменин чыгашалар смета- 
сынын долбоору менен бирге жогору турган органдарга.гапшырат.

Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарынын сместаларынын не- 
гизинде жогору турган органдар атайын каражаттардын жыйынтыктоочу 
сметаларды тузушет.

Атайын каражаттардын сметаларын (жыйынтыктоочу сметаларын) 
бекитуу темонкулер боюнча жургузулет;

Кыргыз Республикасынын Финансы министрилиги тарабынан - 
республикалык бюджетте турган мекемелер боюнча;

жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын финансы башкар* 
малыктары (белумдеру) тарабынан -  жергиликтуу бюджетте турган мекеме- 
лер боюнча.

Атайын каражаттарды сметасы бекитилгенге чейин атайын кара*31 
тарды чыгашалоого тыюу сал^нат. Эгер бюджеттик мекеме тарабый31* 
бекитууге берилген атайын каражаттардын сметасы 1-январга чейин

бюя**китилбесе, тапшырылган сметадагы керсетулген сумма чегинде 
каражаттарын которуу шартында жылдык чыгашалар суммасынын ай.ЫН»



он экиден бир белугунен жогору эмес, 1-апрелден кеч эмес убакытта чыга- 
ц1алоог о уруксат берилет.

Бюджеттик мекемелер бекитилген смета жана атайын каражаттардын ар 
бир туру боюнча кирешелердин фактылай тушуулеру боюнча атайын кара- 

; ясаттардын чыгашалоого милдеттуу. Атайын каражаттар сметанын иш ара- 
кети 31-декабрда токтотулат. Атайын каражаттардын жыл аягында атайын 
эсепте тузулген калдыктары кийинки жылдын атайын каражаттарынын 
тиешелуу турунун сметасынын киреше белугуне которулат.
. Бюджеттик мекемеге атайын каражаттардын бардык туруне бир атайын 

эсеп ачылат.
Казыналык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банвсынын макулдашуусу 

менен, Бишкек шаарынын, Кыргыз Республикасынын башка шаарларында 
жана айылдарында мамлекеттик бийликтин жана жергиликтуу ез алдынча 

■башкаруунун органдарынын финансылык операцияларынын ишке ашыруу бо
юнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын агента катары иш аракет- 
теги коммерциялык банктардын регионалдык белумдерун аныктайт. Мындай 
банк-агенттерде бюджеттик катары жана бюджеттик мекемелердин атайын ка- 
ражаттары катары эсепке алынат.

Эгер мекемелерде бир кунде 5000 сомдон жогору суммадагы атайын 
каражаттар боюнча операциялар жургузулсе, анда башка акчалай 
каражаттарды кун сайын, ал эми керсетулген суммадан томен болсо анда 
3 кундун аралыгында тапшырып туруусу керек, мында бул каражаттарды 
агент-банкка тапшырганга чейин бул каражаттарды пайдаланууга уруксат 
берилбейт.
' Атайын каражаттарды кыскартуу алардын тузулушуне уруксат беруу укук- 
туу болгон орган тарабынан жургузулет: Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлиги тарабынан республикалык бюджетте турган мекемелер жана 
аимактык финансы башкармалыкгары (белумдеру) тарабынан жергиликтуу 
бюджете турган мекемелер.

Атайын каражаттарды чыгашалар статьялары боюнча жылдыруу 
[пГРгузууге жол берилеби?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгилуу органдардын 
Уруксаты менен операциянын мындай туруне жол берилет. Атап айтканда, 
с**еталык каражаттарды атайын каражаттардын бир турунун сметасынан 
атайын каражаттардын башка турунун сметасына жана атайын каражаттар-
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дын бир турунун системасынын ичинде чыгашалардын статьяларынын Г\°Р-тосундагы каражаттарды макулдашуу боюнча жылдырууга болот:
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин макулдащу 

усу менен республикалык бюджетте турган мекемелер боюнча;
жергиликтуу оз алдынча башкаруунун органдарынын финансы 

башкармалыгынын (белумдерунун) макулдашуусу менен жергили] 
бюджетте турган мекемелер боюнча.

IKTyy

Кайсы мамлекеттик орган жергиликтуу бюджеттердин аткары- 
лышын текшерууну жургузууге укуктуу?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу 
бюджеттердин тузулушун жана аткарылышын текшерууну Кыргыз 
Республикасынын Эсеп палатасы тарабынан жургузулот.

Жергиликтуу бюджеттин аткарылышын контролдоо деген кандай- 
ча жургузулот?

Жергиликтуу бюджеттин аткарылышын контролдоо бюджеттик процес- 
сти бюджетти башкарууга жана жоопкерчиликтуу мамиле кылууга ебелгв 
болуучу манилуу каражаттардын бири болуп саналат. Контролдоону ишке 
ашыруу формасы жана контролдоочу субьекттери боюнча айырмаланат. 
Атап айтканда, теменкулвр боюнча айырмаланат:

мамлекеттик контролдоо, качан мамлекеттик Ьийлик органдары 
ездерунун институттары аркылуу тигил же бул максаттар учун белунгвн 
каражаттардын чыгашаланышын контролдойт;

жергиликтуу контролдоо, качан жергиликтуу ез алдынча башка- 
руулар ездерунун екулдук органдары аркылуу жергиликтуу б ю д ж е т т и н  

аткарылышын контролдойт;
коомдук контролдоо, коомдоштук бюджеттин аткарылгандыгы 

женунде отчетту угуу демилгесин кетерген учурда.
Контролдоо формасы боюнча айырмаланат:

алдын ала жургузулуучу контролдоо, жергиликтуу бюдЖеГГИН 
долбоорун даярдоо, талкуулоо жана бекитуу стадиясында ишке ашыРь1 
лат; \

агымдагы текшеруу, депутаттардын сурамдарына ж. б. б ай ^  . 
ныштуу жумушчу топтордун туруктуу комиссияларынын о ту р у м д а р ы



жергиликтуу бюджеттин аткарылышынын журушунун меенеттеру жана 
айрым маселелерди кароо боюнчаишке ашырат;
[ - кезектеги текшеруу, жергиликтуу бюджеттин аткарылгандыгы 

женундегу отчетторду угуу жана бекитуу формасында вткерулет.
Жергиликтуу бюджеттин агкарылышын контролдоо укугу Конституция 

боюнча жергиликтуу кецештерге таандык. Алар теменкулерге укуктуу:
I  - жергиликтуу бюджетти кароодо жана бекитууде жергиликтуу бий- 

диктин аткаруу органдарынан керектуу материалдарды алууга;
№ - бюджетти аткарып жаткан органдардан бюджеттин аткаруу туура- 

I дуу агымдагы маалыматтарды алууга;
, - бюджеттин аткарылгандыгы женундегу отчетту бекитууге же 
бекитпееге;
к - жергиликтуу бюджеттин аткарылышына жооптуу болгон орган- 

дардын жана кызмат адамдарынын ишмердуулугун баалоого.

Жергиликтуу бюджеттин балансталбоосу, ошондой эле бюджеттин 
тийиштуу эмес аткаруусуна жана финансылык тартиптин бузуулар 
учуй жоопкерчиликти ким тартат?

L Жергиликтуу бюджеттин балансталбоосу менен байланыштуу 
пайда болгон милдеттенмелер боюнча жоопкерчиликти жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун органдары жооптуу болушат. Бюджетти аткарууга 
байланыштуу бюджеттик каражаттарды чыгашалоо учун, финансылык 
тартипти бузуулар учун жана милдеттенмелердин аткарылбагандыгы учун 
жоопкерчилик кызмат адамдарына - жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
органдарынын жетекчилерине жуктелет.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана укук бузуунун 
оордугуна жараша дисциплинардык, административдик, жарандык-укуктук 
*ана кылмыштык жоопкерчиликке тартылуусу мумкун.

САЛЫКТАР

С алы ктар жана жыйымдар деген эмне?

^С алы ктар -  борбордук же жергиликтуу ачык бийлик органдары тара
к а н  юридикалык же жеке адамдардан бир жолку же узгултуксуз негизде

кайтарымсыз жана милдеттуу телемдерду алуу.
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Салыктардын мунездуу белгилери болуп толомдордун милдеттууд 
жана кайтарымсыздыгы болуп эсептелет, ез кезегинде телеечу т е л е г е н ^  
лык учун эч кандай материалдык же башка укуктарды албастан ма\пеке 
тарабынан бекитилген телемдерду телееге милдеттуу.

Салыктар мамлекеттик (республикалык жана жергиликтуу) бюджетгиц 
пайдасына юридикалык жана адамдардын кирешелеринен (жугуртуу^ 
алынуучу милдеттуу телемдер болуп эсептелет. Жыйналган салыктар 1 
салык мыйзамдарына ылайык, тиешелуу бюджетке - республикалык 
жергиликтуу биргелешкен, мамлекеттик бюджетти тузген бюджетке кир 
гизилет.

Жыйымдар -  бул мамлекет тарабынын бекитилген, жана мамлекеттик 
органдар, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун органдары жана башка 
ыйгарым укуктуу органдары, ошондой эле кызмат адамдары тарабынан 
керсетулуучу юридикалык жана жеке адамдардан алынуучу белгилуу кыз- 
маттар учун бир жолку мунездегу милдетуу акчалык тегумдер болуп са- 
налат.

Жыйноолордун айырмасы -  эгер салыктар бюджетшк фондго тушсе, ал 
эми жыйноолор, максаттуу мунезге ээ жана эреже катары максаттуу акча фон- 
дун тузушет.

Туз жана кыйыр салыктар деген эмне?

Туз салыктар -  салык телеечулердун кирешесинеаже мулкунен тикелей 
теленуучу салыктар (мисалы: жеке адамдардан кйрешесине жараша 
алынуучу салык, юридикалык жактардан киреше салыгы).

Кыйыр (керектеечулук) салыктар -  салык телеечунун кирешелери 
же мулку менен тикелей байланыштуу эмес, товарларга, иштерге жана 
керсетуучу кызматтар баасына, тарифке кошумча турундегу б е к и т и л г е н  

салыктар (мисалы: КНС, калкка акылуу кызмат керсетуу учун жана ч е к е н е  

соодадан алынуучу салык ж.б.).

Салыктардын негизги функциялары кандай?

Салыктар, экономикалык категория катары, мамлекеттин болуусу мене 
тарыхый байланыштуу, себебцсалыктар мамлекеттин пайда болушуменеЙ 
жалпы мамлекеттик милдеттерди жана функцияларды аткаруу б о ю н ч а  кеТ 

кен чыгашаларды жабуу каражаты катары пайда болгон.
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I  Салыктык функцияларды схемалык турде геменкудей керсетууге 
В болот:

Салыктардын функциясы

Ар бир функция аныталган максаттарга багытталган:
фискалдык функция, бюджеттердин киреше белуктерун бардык 

децгээлдерин тузуу учун багытталган;
белуштуруучу функциялары ар турдуу субьектер, экономиканын 

тармактары, региондор жана жалпы мамлекеттин ортосунда салыктык 
телемдеру белуштурууде чагылдырылат;
I, - женге салуучу функция мамлекеттин экономикалык жана социал- 
дык процестерге активдуу таасир тийгизуусуне багытталган;

- социалдык функция кирешелердин жана жашоо децгээлин 
белгилуу тенев жолу менен жарандардын конституциялык укутарын кор- 
гоого камсыздоого багытталган;
t - контролдоочу функция ар бир салыктын натыйжалуулугун баалоо 
учун багытталган.

Азыркы учурдагы салык структурасында салык алуунун кандай 
Жолдору колдонулат?

Салык структурасында салык алуунун бир нече жолдору колдонулат. 
Аларга теменкулер кирет:
■ '  кадастрдык ыкма, тышкы белгилери боюнча классификациялану- 

’"У> салык алынуучу бир нече обьекттер тизмесин камтыган, реестерге не- 
ГИзделген (жер участкасынын елчему, башка кыймылсыз мулк ж.б.);

субьекттин киреше алганга чейин салык алынуусу, киреше 
т®лвмдер булактарынан алынуусу (мисалы, киреше салыгынан алынуучу 

1^ЛЫкты эсептеп чыгаруу);
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декларациялык ыкма. качан салык телеечунун жыл ичиндегЛ  
бардык алынган кирешелери женунде декларациясын тапшырылган ^  
кийин салык алуу ишке ашырылат;

кирешени чыгашалоо учурунда алуу, башкача айтканда,. Сат
’■ “тьщ 1алынып жаткан учурда алынуу жургузулет (жугуртууден, сатууЛар^а 

алынуучу салык);
керектее учурундагы алуу, мисалы учун, авто трансп0 

каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык;
административдик ыкма -  салык органдары мумкун болууЧу 

кирешени ашыкча эсептешет жана потенциалдуу кирешеге таандьЭ 
кирешеден алынуучу салыкты эсепгеп чыгышат.

Салыктар кандайча классификацияланат?

Жалпыга белгилуу, салыктар темендегудей гурде 
классификацияланат:

1) Бекитуучу жана тескеечу органдын децгээли боюнча салыктар: 
жалпы мамлекеттик жана жергиликтуу болуп айырмаланат;

2) Салык телеочулердун турлеру боюнча салыктар теменкулерге 
белунот: юридикалык жактардан алынуучу салыктар; жеке адамдардан 
алынуучу салыктар;

3) Салыкты алуу ыкмалары боюнча теменкулерге белунет: туз 
салыктар, жарандардын кирешелеринен же мулкунен же юридикалык 
жактан алынат жана алар гикеден тике телешет, кыйыр салык алуу 
товардын баасына кошумча кебейтуу жолу менен алынат (адатта кенири 
керектелуучу товарларга) жана, ошону менен, алынуучу салык товарларды 
сатып алуучуларга жуктелет;

4) Салык алуу обьекттери боюнча теменку салыктарга белунет: 
белгилуу иш аракеттердин аткарылышы учун мулктен алынуучу кирешелер 
(жарандык-укуктук келишимдер ж.б.у.с.); ренталык; керектеечулукке, 
бажы чек-аралары аркылуу товарларды алып кирууге жана алып чыгууга>

5) Бухгалтердик эсепте чагылдыруу тартиби боюнча салыктар
теменкулергебелунет:товардынбаасынкетеруугетийиштуу(иштер,кыа^аТ
керсетуулер), башкача айтканда кыйыр салыктар; продукциянын езДУ*

наркына тийиштуу (чыгашалар);^финансылык тийиштуу натыйжалары11̂  
(жеке адамдардын кирешелери менен, капитал кирешелеринен алынуУ 
накталай пайда) накталай пайда эсебинен теленет.



6) Пайдалануу мунвзу боюнча теменку белгилери боюнча 
аирымалашат. жалпы салыктар бюджеттердин турдуу денгээлиндеги жалпы 
салыктарын ез бетинчелигинен ажыратуу; бюджеттик эмес фонддорго

1 атайын, максаттык тушуулврдун тушушу;
7) Салыкты алуунун мезгилдуулугу боюнча теменкудей болушу 

[mYmkYh: узгултукуу жана узгултуктуу эмес.

Кыргыз Республикасында кандай салыктар алынат?

Кыргыз Республикасында теменкудей салыктар алынат:
салык алынуучу обьекттерге, салык телеечулврге салык ставкасы 

К ы р гы з Республикасынын Салык кодекси менен жыйноо методдору менен 
аныкталган жалпы мамлекеттик салыктар;

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык жергиликтуу 
кенештер тарабынан колдонулуучу жергиликтуу салыктар.

Жалпы мамлекеттик салыктарга теменкулер кирет:
1) жеке адамдардын кирешесинен алынуучу салык;
2) юридикалык жактардын кирешесинен алынуучу салык;
3) кошумча наркка салынуучу салык;
4) акциздик салык;
5) жер салыгы;
6) теленген пайыздарга алынуучу салык;
7) Кыргызыстандагы турукгуу мекемеси менен байланыштуу 

болбогон резидент эместердин кирешесинен алынуучу салык;
В) автомобиль жолдорун пайдалануу учун алынуучу салык;
9) езгече кырдаалдары алдын алуу жана жоюу фондуна чегеруулер.
Жергиликтуу салыктарга, салык мыйзымдарындагы акыркы 

езгертуулерге чейин теменкулер тийиштуу:
' 1) курорт салыгы;
I 2) жарнама салыгы;
* 3) их ээлеринен алынуучу жыйноо;

4) коммерциялык максатта еткерулуучу жергиликтуу аукциондорду
На лотереяларды, конкурстарды жана кергезмелерду еткеруу укугу учун 

^Ш уучу жыйым;
3) автоунааны токтоочу жайга коюу (парковкалоо) учун жыйыам; 

t  жергиликтуу символиканы пайдалануу укугу учун алынуучу 
7>ЙЫм;

I
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7) товардык-сырьелук биржаларда еткерулуучу келишимдер». 
алынуучу жыйым;

8) калктуу пункттар аймагынан таштандыларды алып чыгаруу 
жыйым;

9) теплица шарттарында гул естуруУчУ жана аларды к а л ^  
сатууларды жургузген жарандардан алынуучу салык;

10) мейманканалык салык;
11) ацчылык (мергенчилик) жана балык уулоо укугуна салынуучу 

салык;
12) алыскы чет елкеге баруучу туристтерден алынуучу салык;
13) кермесалондордон жана концерттик оюн-зоок чараларынац 

алынуучу салык;
14) элге акылуу кызмат керсетууден жана чекене соодадан алынуучу 

салык;
15) ендуруштук жана соода-тиричилик аянттарды же алардын 

болуктерун пайдаланбагандыгына салынуучу салык;
16) транспорт каражаттарынын ээлеринен алынуучу салык. 
Азыркыучурдажергиликтуусалыктардынсаныбиркыйлакыскартылган.

Ошону менен бирге, салык мыйзамында жергиликтуу салыктардын жана 
жыйыдардын мурунку санынын 8и тана калды. Алардын ичинде: курорггук 
салык; жарнамага салык; автотранспортту токтоочу жайга койгондугу учун 
жыйым; калк жашоочу пункттардын аймагынан таштандылардан алып 
чыгуудан жыйым; мейманкана салыгы; калкка акылуу^ызмат корсетууден 
жана чекене соодадан алынуучу салык; транспорт каражаттарынын 
ээлеринен алынуучу салык, ошондой эле кыймылсыз мулкке салынуучу 
салык.

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык алынуучу жо го руд а 
аталган салыктардан тышкары, республиканын мыйзамдары менен 
бекитилген телемдер каралган: МСБ енуктуруу жана кайра ендуруУ1"6 
чегеруулер, жерге ижаралык телое, мамлекеттик бажы салыгы, башка 
салыктык эмес телемдер.

Анын ичинде, белгилеп кетуучу нерсе, Кыргыз РеспубликасындагЫ 
иш аракеттеги бардык салыктар, езунун мааниси боюнча, женге салынЫй 
туруучу болуп саналат, башкача айтканда бекитилген мыйзамдарга ылайЫ* 
бюджеттин турдуу денгелдер^нин ортосундагы каражаттарды белушАР^ 
ченемине ылайык белук-белук ажырап кетет (мисалы: 
жылынын бюджетинде жалпы мамлекеттик салыктар 
бюджетке -  65%, жергиликтуу бюджетке 35% елчемунде

елкенун
республика^
келип ту*йг

лЫ*
10Т)-



Бекитилген салыктар -  бул жергиликтуу салыктар жана жыйымдар 
жергиликтуу бюджетке 100% келип тушот.

Кыргыз Республикасынын аймагында салыктарды киргизуу же алып 
[таштоо укугуна жалгыз гана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине 
ээ-

Жергиликтуу 'саяьнсты телее жана эсептеп чыгаруунун тартиби
канлам.
г

Жергиликтуу салыктын телее жана эсептеп чыгаруу жана жыйымдар 
тартибин жергиликтуу бийлик органдары аныктайт. Бул телемдердун 

|суммасын бекитилген ставкаларга карай ар бир салык туру, жыйнам жана 
салык салуу обьекттери боюнча эсептеп чыгарылат. Жер салыгын телее 
жана жыйноо меенету, телем елчему жана салык салуу обьекттеринин 
туруне байланыштуу жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
,белгилейт.

Жергиликтуу салыктар жана жыйымдар суммасы Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитилген райондун райондук 
бюджеттерине, шаардыкы шаардык бюджетине чегерилет.

Жеке киреше салыгын кандай тушунебуз?

Жеке киреше салыгын -  календарлык жыл аралыгында алар алган 
жеке адамдардын кирешелеринен алынуучу салык. Жеке киреше салыгы 
салык жалпы мамлекеттик салык жана жалпы ставкасы боюнча Кыргыз 
Республикасынын бардык аймактарынан алынат.

Жеке киреше салыгын телеечу ким болуп саналат?

Жеке киреше салыгынын телеечулер бардык жеке адамдар - инвестиция 
*aHa экономикалык иш-аракеттерден иштеген киреше мыйзамына ылайык 
Рсзиденттер болуп биздин елкенун жарандары жана Кыргызстандын 
ааМагында узгултуксуз жашаган жана календардык жыл аралыгында 
®  кунден ашык жашоочу чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар 

ышат.
Резидент эместер болуп Кыргызстандын аймагында календардык жыл 
ьнында 183 узгултуксуз кун жашоочу адамдар саналышат.
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Ошентип, жеке киреше салыгын телеечулер теменкулер болуц 
саналышат:

негизги иш орду боюнча туруктуу негизде иштеечулер (кызмат 
окуу) ошондой эле. бир нече жерде иштеечулук боюнча жумущЧу 
жана кызматчы катары болуп иштегендер, анын ичинде мезгилдуу 
жана убактылуу кызматчылар, штаттан тышкары кызматчылар, удД0 
иштеечулер, уй кызматчылары, бала багуучулар ж.б.;

Кыргызстан 0кмету жана чет елкелук мамлекеттер ортосундагы 
келишим негизинде биздин елкеде, ошондой эле иштерди жана кызматтардь, 
аткаруу боюнча эмгек келишимдери менен иштеп жаткан чет елкелуктер-

жарандык-укуктук келишимдер боюнча иштерди аткарууЧу 
адамдар (подряд келишимдери, тапшырмалар автордук келишимдер 
ж.б.у.с.);

жеке ишкерлер;
патент негизинде иштеечу адамдар.

Ушуну менен бирге дыйкан жана фермердик чарбалардын мучелеру, 
алардын бирикмелери, асоциациялар жана башка айыл чарба тузулуулер 
киреше салыгы алынуучу салыкты телеечулер болуп саналышпайт, алар 
учун негизги ендуруш каражаты жана негизги киреше булагы болуп жер 
саналат.

Кыргыз Республикасынын иш аракеттеги мызамдарына ылайык дыйкан 
жана фермердик чарбалардын мучелеруне бул уюмдарга жер улушу бар же 
мулктук пайы бар адамдар кирет, ошондой эле бул чарбалардын мучелеру 
болуп чарбаны бирге жургузушкен алардын жубайлары, балдары, бир туу- 
гандары жана башка адамдар эсептелет. Мында дыйкан чарбасынын кура- 
мына дыйкан чарбасына жалданып иштеген жарандар кирбейт.

Дыйкан жана фермердик чарбалардын мучелеру, алардын бирикмелери, 
ассоциациялары жана башка айыл чарбалык тузулуулер бир гана жер са
лыгын телешет.

Жер салыгы деп эмнени тушунебуз?

Жер салыгы -  жер участогун пайдалангандык укугу учун республикал^ 
жана жергиликтуу бюджетке милдетуу турде жылдык телем формасЫ- ^  

Салык салуунун обьектиси болуп - жер участоктору, айыл чарба жер 
жана жерлер эсептелет:

калктуу пункттар;
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онер жай, транспорт, байланыш, башка багыттагы, коргоо
багытындагы жерлерди жерлерди кошкондо;

табигый, саламаттыкты чьщоочу, рекреациялык жана тарыхий- 
маданий багыттагы;

токой фондундагы; 
суу фондундагы; 
запас жерлер.

Жер салыгын телеочулер ким болуп саналат?

Жер салыгын, менчиктин формасына карабастан, жерди пайдалануу 
укугуна бекитилген улгудвгу атайын документ менен “мамлекеттик акт” жер 
участкасына же жер улушун пайдалануу укугуна ырасталуучу убактылуу 

кке ээ болгон жер пайдалануучулар жер салыгын телеечулер болуп
саналышат.

Мамлекеттик жана муниципалдык жерди ижарага берилсе жер салыгын 
ижарачы телейт.

Жер салыгын жана анын базалЫк ставкасын бекитуунун принцип- 
тери кандай?

Жер салыгын бекитуу боюнча негизги принциптер темендегулер болуп 
саналат:
I -  жердин (жер кыртышынын) сапатына байланыштуу айыл чарба 
жерлери боюнча жерлерге жер салыгынын олчему;
В -  инфраструктурасынын жана ар кандай шаар куруу баалуулугун 
зеке алуу менен жер участогунун аянты жана жайгашышы.

Кыргыз Республикасынын бкметунун сунуштоосу боюнча Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кенеши жыл сайын жер салыгын базалык став- 
касын телее жана анын теленуш тартибин бекитет. Андыктан, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан бийик тоолуу жана алыекы 
■Вктуу пункттарга тийиштуу айыл чарба жерлерине ушул райондор 
^Yh жер салыгынын базалык ставкасынын жер салыгын телееде 50% 
влЧемундегу женилдиктерди керсотет.

Э г е р д е  жер участкасын четелколук субьектилерге берилсе салык алуу 
^Ртиби Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекет ортосудангы тузулген 
^ВДшим ---- "чзилет, андан сон Кыргыз Республикасынын Жогорку
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Жер салыгмн телее меенету кандай?

Жер салыгынын спецификалык салык, ал квптвген тикеден хике 
факторлорго анын ичинде жер участогун пайдаланууда географиялык жана 
табигый-климаттык шарттары, жерлердин сапаты жана багытталыщь,На 
байланыштуу болот.

Ошондуктан айыл чарба багытындагы жерлерге карата жер салыгынын 
жылдык суммасы бекитилген жана жер пайдалануучулар тарабьщан 
салыкты этап менен телешет: агымдагы жылдын 25-июнуна чейин -Ю%- 
25-сентябрга чейин - 35%; 25-декабрга чейин -  55%.

Калктуу пункттардагы жана айыл чарба багытындагы эмес учун жерлердц 
пайдалануу укуту учун жер салыгын жер пайдалануучулар ар бир айдыд 
20нан кеч эмес мвонетте жылдык суммасынын тен улуштеру менен чейин 
телвнууге тийиш.

Шаардык жана айылдык жерлердеги жарандарга берилген короо 
жанындагы жер участокторун пайдалануу укугу учун жер салыгынын 
жылдык суммасы агымдагы жылдын 1 -сентябрга чейин телешу керек.

Кандай жерлер жер салыгына тийиштуу эмес?

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, жер салыгын телееден бо- 
шотулгандарга ылайык салык салынбай турган жерлердин тизмеси анык- 
талган, аларга:

коруктар, резерваторлор, табигый, улуттук жана дендрологиялык 
парктар, ботаникалык жана зоологиялык бакчалар, заказниктер, табигый 
эстеликтери, тарыхий-маданий багыттагы обьектилер.

мамлекеттик чекара боюндагы биригуу тилкелериндеги жайгаш- 
кан белунбегон запас жерлер;

коргоочу токой отургузуулары, суу жана токой фонддору ээлеген 
калктуу пункттардын жалпы колдонуудагы жерлери,

байланышуу жолдорунун, продукт еткеруу, байланыш ли н и ялар  

жана электрберуу, ошондой эле керсетулген обьекттердин э к с п л у а т а ц и й '  

лык абалын колдоо максатында киргизилген жерлер, айыл чарбалык пайД3 
лануу же башка ишкердик ишмердуулук учун берилген жерлерден баШка 
сы; у

керустен жерлери;
жайыттар жана мал жайлоочу аянттар;



бюджет эсебинен каржылануучу ишканалардын, уюмдардын, ме- 
кемелердин жерлери;

майыптар уюмдарынын, согуш ардагерлеринин жана ага 
тецештирилген адамдардын, кайрымдуулук уюмдарынын жана Кыргыз 
Республикасынын Юстиция министрлигинин тузетуучу-эмгек мекемеле- 
ринин жерлери;

азиздер жана дулейлер уюмдарынын жерлери;
I - ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жерлери, ошондой эле 

жергиликтуу кецештер бекиткен меенетко айыл чарба муктаждыктары 
[ учун алган бузулган жерлер (жерлерди рекультивациялоо).

КАЗЫНАЛЫК

Казыналык структурасынын негизги багытталышы кандай?

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык систе- 
масы мамлекеттик бюджеттин аткарылуу системасын еркундетуу, бюджет- 
ти аткаруу процессиндеги кирешелерди жана чыгашаларды натыйжалуу 

шкаруу жана аларды эл аралык стандарттар талабына ылайык келтируу, 
мамлекеттик мекемелерди оперативдуу каржылоону жогорулатуу макса- 
тында тузулген.

Кыргыз Республикасынын Казыналыгы бирдиктуу борборлошурул- 
ган органдар системасы болуп эсептелет, ал Борбордук казыналыктан 
(БК) жана казыналыктын облусттарда, райондордо жана шаарларда ре- 
гионалдык белумдерунен (РКБ) турат. Борбордук казыналык Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигинин структуралык болуму болуп 
саналат. Азыркы учурда Казыналык структурада 65 казыналык белумдер, 
анын ичинен 56 райондук белумдер, республикалык мааниге ээ болгон 7 
лбласттык жана 2 шаардык казыналык белумдеру бар.

Казыналыктын негизги милдеттери жана функциялары болуп 
Т0мендегулер болуп саналат:

а) Жогорку Кенеш жана жергиликтуу кенештер жактыргандан кийин- 
1(110згертуулер эсеби менен республикалык жана жергиликтуу бюджеттер- 

аткарылышы учун контролдоосу.
|  бюджетти аткаруу журушун кеземелдеесу жана Кыргыз
еспубликасынын Финансы министрлигине жана тиешелуу мамлекеттик

6И]
бю.

илик органдарына жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына
'ДЖетти аткарылуу журушу женунде отчет тапшыруусу;

I
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в) Кыргыз Республикасынын вкметунун банктык тейлее система^ 
тартипке салуу жана бардык екметтук банктык эсептерге контролдуГу.

г) бардык мамлекеттик акча каражаттарын аккумуляциялоо: бюджет 
тик жана бюджеттик эмес улуттук жана чет елке валютасындагы каражатга 
рын кошкондо;

д) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинде жана жергиликтуу 
кенештер жактырган чыгашаларды ез убагында ишке ашыруу учун бардь,к 
акча каражаттардын кыймылын башкаруу жана контролдоо;

е) мамлекеттин ичинде же чет елкеде болуп етуучу мамлекетгик 
бийликтин жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын киреще 
жана чыгаша операцияларын эсепке алуу боюнча жоболорду иштеп чыгуу. 
су чыгым жана киреше аларды пайдалануу учун контролдоосу;

ж) мамлекеттик активдерди, ошондой эле мамлекеттик тышкы жана 
ички карыздарын башкаруу жана алар учун контролдоо.

з) эл-аралык стандарттарга ылайык бюджеттин жана эсептин класси- 
фикациялык системасын иштеп чыгуу жана киргизуу;

и) бюджеттердин жана эсептердин классификация системасына 
ылайык, кош еткеруу методу негизинде казыналыктын иерархиялык планын 
эсебин тузуу;

й) республикалык жана жергиликтуу башкаруу органдарынын опера- 
циялары боюнча ай сайынкы жана жылдык казыналык эсептерин даярдоо;

к) мамлекетгик финансы операциялары жана республикалык жана 
жергиликтуу бюджеттик уюмдардын башка докумещдери боюнча тийиштуу 
эсеп жургузууну камсыздоо учун натыйжалуу ички ревизиялык-аудит систе- 
маны тузуу;

л) мамлекеттик финансы операцияларын, бухгалтерлик эсебин, мам
лекеттик банктык операцияларды, ички аудитти киргизуу боюнча казына
лыктын жетектоечу жоболорун жана башка нормативдик документтерди 
иштеп чыгуу;

м) казыналык операцияларды компьютерлештируу.

Бюджетти аткарууда казыналыктын ролу кандай?

Бюджетти аткарууда, жергиликтуу жана республикалык децгээлде, казь 
налык органдар бюджетти натыйжалуу аткарууга багытталган иш аракегтерий 
ишке ашырат.

Атап айтканда, казыналык органдар:
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бюджеттке туш кон телемдор тушуулвр журушу жана бюджеттик 
сметаларды аткаруу женунде отчет даярдашат;

жогору турган мамлекеттик бийлик органдарына кирешелер 
Ьушуулеруну темендвесу, ссудаларды тындыруудагы кармалуулар же беки- 
тилген еметага карты  бюджеттик каражаттарды квп сарпталышы женунде 
•скертет;
| - мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтуу ез алдынча 

башкаруу органдарынын кирешеси жана чыгашаларынын езунче эсебин алу- 
уну жургузушет;

административдик бийликтин макулдашуусу боюнча ар бир бюд
жеттик мекемелер учун казыналыктын жакынкы филиалын аныкташат, ал 
ушул мекеменин бюджеттин аткаруусу учун контролдукту ишке ашырат;
, - тийиштуу кызыккан органдарга бюджеттин аткарылышынын 

журушу тууралуу узгултуксуз маалымат берип турулат.
Мындан тышкары, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 

жактырган бюджеттин аткарылышы учун натыйжалуу контролдукту ишке 
ашыруу учун казыналык органдар жооптуу болушат.

Кыргыз Республикасынын консолидацияланган фонду деген 
эмне?

I Казыналык Кыргыз Республикасынын консолидацияланган фондун 
тузот. Консолидацияланган фондко мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын бардык кирешелери жана тушуулерун 
жиберет. Республикалык жана жергиликтуу уюмдардын бардык эсептик 
оиерациялары консолидацияланган фонддон ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасынын консолидацияланган фондун кайсы ор
ган башкарат жана тескейт?

“з Кыргыз Республикасынын консолидацияланган фондун Кыргыз 
ярспубликасынын Финансы министрлигинин атынын Борбордук казыначы- 

башкарат жана тескейт, ошондой эле казыналык казыналыктын эсебине 
'Кана консолидацияланган фондцун курамына кирген кошумча эсептердин 
ЭЭси болуп эсептелет. Казыналыктын буйругусуз Кыргыз Республикасынын 
®кмету, Кыргыз Республикасынын Улутгук банкы, бир дагы башка меке- 
^еЛер же башка адамдар бул эсептер боюнча операцияларды жургузууге 
ИКтуу змее. Ошондой эле бир дагы республикалык же жергиликтуу бюд-



жеттик мекеме, казыначылык жобосунда каралган шарттарды кощПог 
Консолидацияланган фонддон каражат алууга ыйгарым укугу жок. °нд0

Консолидацияланган фонддун акча ресурстары кайда болууг 
тийиш?

Консолидацияланган фонддунакчаресурстары Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкында бирдиктуу агымдагы эсепте турат. Казыналык, езгеЧе 
шартта кошумча эсебин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачууга 
укуктуу, себеби мамлекетгик ири максаттык фонддордун телвмдерун жана 
тушуулеРУн тейлев учун, алаР теменкулер: Социалдык фонд, милдетгуу 
медициналык камсыздандыруу Фонду. Эгер бул кошумча эсептерде кара- 
жаттар калып калуу шартында, анда алар Консолидацияланган ф о н д д у н  

ажырагыс белугу катары каралат жана Консолидацияланган фонддун кура- 
мындагы эсеп жургузулет.

Бюджеттин кассалык агкарылышын кимдер ишке ашырат?

Бюджеттик кассалык аткарууну Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлигинин Борбордук казыналыгы жана анын регионалдык 
белумдерунун банк-агенттери аркылуу ишке ашырылат.

Кызмат керсетуулер учун комиссиондук телом конкурс негизинде 
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин^Борбордук казына
лыгы тарабынан аныкталат.

Жугуртулуучу кассалык накталай акчанын тузулуусунун максаты 
жана бекитуу тартиби кандай?

Жугуртуучу кассалык накталай акчалар эсептик-кассалык операциялар 
учун колдонулат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши, жергиликтуу кенештер бюд- 
жеттер курамында тиешелуу бюджет боюнча калдык каражаттарынын эсе- 
бинен жугуртуучу кассалык накталай акчанын ашыкча каралган чыгашалзр 
келемун бекитет.

Жыл бою жугуртуучу кассалык накталай акча убактылуу кассалык т°к 
тоолорду жабууга пайдаланылат жана бюджет™ бекитууде белгиленгеН 
влчемдерге чейин ошол эле жылы калыбына келууге тийиш.
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Жергиликтуу ез алдынча башкаруулар ез калоосу боюнча банктан 
эсеп ачууга укуктуубу?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык казыналыктын 
атайын уруксатысыз бир дагы республикалык жана жергиликтуу бюджет- 
тик мекемелер, анын ичинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
бир да банкта эсеп ачууга ыйгарым укугу жок.

Казыналык мамлекеттик кызыкчылыгында ал эсеп бюджеттик, атайын, 
депозиттик жана башка эсеп болгонуна карабастан, мурунку бюджеттик 
мекемелерге берилген бардык же бул банктык эсептерде эсеп ачуу жана 
жабуу учун ыйгарым укуктарын кайрадан алып салууга укуктуу.

Бюджеттик уюмдар Казыналыктын системасынан тышкары эсеп 
ачууга укуктуубу?

Борбордук Казыналыктын атайын уруксаты болуусунда бюджеттик 
мекемелер эсепти каалаган комерциялык банкта ачуусу мумкун.

Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары кайсы банктарда 
эсепке алынган?

* Казыналык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын макулдашуу- 
су боюнча Бишкек шаарында жана Кыргыз Республикасынын башка шаар 
жана айылдарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын агента 
катары иш аракеттеги мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдардын финансылык операцияларын ишке ашыруу боюнча 
коммерциялык банктын регионалдык белумдорун аныктайт.
! Мындай банк-агенттерде бюджеттик катары жана бюджеттик мекеме
лердин атайын каражаттары эсепке алынат.

| Казыналыктын транзиттик эсебин кандай тушунсо болот?

В Казыналыктын агымдагы субэсеби бул транзиттик эсептер болуп 
саналат. 0 з  учурунда казыналыктын агымдагы эсеби бул бирдик эсеп, ал 
аРкылуу бардык мамлекеттик финансылык операциялар жургузулет.
I  Мамлекеттик бюджеттке тушкен бардык тушуулер жана телемдор 
^зыначылыктын транзиттик эсебинен (ТЭК) етет. Ар бир регионалдык 
№ьшалыктын болумдеру агент-банкы менен банктык эсеп транзиттик 
Зсеп аркылуу иштейт.
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Казыначылыктын транзиттик эсеби кунде нолдук баланска чейщ, 
жабылат.

Жергиликтуу бюджетти аткаруу боюнча кандай мамлекеттик q-j 
четтуулуктун негизги турлору каралган?

Казыналык системасында отчеттун 2 негизги туру каралган:
Ар ай сайын -  бюджеттик киреше боюнча жана бюджетщк 

чыгашалар боюнча жергиликтуу атайын бюджет боюнча казыналыктын 
регионалдык белумдеруне отчет берет.

кварталдык -  регионалдык казыналык белумдер жергиликтуу 
бюджет боюнча, атайын, негизги каражаттар боюнча баланстык отчет 
кирет.

Республикалык бюджетти аткаруу жвнундвгу отчет кассалык ат
каруу же ачык кредиттер боюнча тузулвт. Алардын ортосунда айыр- 
мачылыктар кандай?

Республикалык бюджетти аткаруу женундегу отчету кассалык аткаруу 
боюнча тузулет, анткени кассалык аткаруу бюджеттик мекемелерден 
алынган акча каражатты реалдуу чыгашалары болуп саналгандыктан 
бюджеттик мекемеде ачылган кредиттердин (мекеменин эсебине которулган 
сумма) берилген суммасын чыгашалоого укуктуу и тщету у го болот.

Кассанын чыгаша ордерин кандайча тушунвбуз?

Кассанын чыгаша ордери -  алгачкы бухгалтерлик документ, аны менен 
отчет беруучу адам кассадан акча алат. Ордерге мекеме жана уюмдардын 
жетекчиси же башкы бухгалтери кол коет.

Кредит жана дебет банкттык кочурмвдо эмне чагылдырат?

Кредити боюнча банктык кечурмедо киреше операциялары, ал эМ 
банктык кечурменун дебети боюнча агымдагы кунге чыгаша операцияларь1Н 
чагылдырат. t
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MerepYY жургузуу Y4YH ашыкча толонгон салыктарды бюджетке 
даыйноодо эмне негиз болот?

Салыктарбоюнчаашыктелеелердучегерууженундегучечиммамлекттик 
бюджет алдында салык телеечунун салыктык милдеттенмелериинин ар 

андай эсебин арыз жок эле кабыл алынат. Салык боюнча ашыкча телвмдун 
ажылык телем чегеруусу милдеттери боюнча пайда болуусунда, салык 

.елеечунун арызынын негизинде жургузулвт. Корутундунун кечурмесу 
:ун негиз текшеруунун натыйжалары болуп саналат.

Салык боюнча ашыкча твлемдун чегеруусунде ар кандай салыктык 
милдеттенмелер эсебин салык органы STI-012 корутунду формасында 
жазып берет.

Салыкты телеечунун арызы болуусунда салык органы тарабынан 
[ ашыгы менен теленген салык жана жыйноо боюнча суммасын кайтаруу 
жонундегу чечими чыгарылат. Корутундунун кечурмесун чыгаруу учун 
текшеруунун натыйжалары негиз болуп эсептелет. Ашыкча телемдун 
суммасын кайтарууда салык органы STI-013 корутунду формасын жазып 
берет.
I вздук эсеп карточкасын текшеруге темендегулер тийиштуу, ал 

малекеттик бюджетке салыкты телеечуну ырастаган салыктык эсептер, 
отчеттор, декларациялар, ошондой эле телем поручениелери, мемориалдык 
ордерлер.
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8-ГЛАВА.
МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТЫН МАСЕЛЕЛЕРЦ

(тушунук, укуктук статус, -кепилдиктер)

Муниципалдык кызматтын жана кызмат орду тушунугу кандай?

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын аткаруу боюнча 
тийиштуу муниципалдык кызматтардагы жарандардын туруктуу негизин- 
деги муниципалдык кызмат болуп саналат. Ушул себептерге карай муници
палдык кызмат жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ез алдынча элемен
та болуп саналат, баарынан мурда жергиликтуу маанидеги маселелердщ, 
чечууге байланышкан, ошондой эле мамлекеттин ыйгарым укуктарынан 
ажыратылган мамлекеттик кызматтын системасына кирбеген жана езунун 
спецификалык милдеттери бар болуп саналат.

Муниципалдык кызмат, «Муниципалдык кызмат женунде» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык екулчулуктер (жергиликтуу 
кецештерде) ылайыктуу саясий же административдик жана жана аткару- 
учу-тескеечу органдардагы (айыл екмету, шаар башкаруулары, мэриялар) 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары белгилеген ар бир кызмат 
учун ыйгарым укуктарынын жана жоопкерчилигинин келему менен белги- 
ленген кызмат орду болуп саналат. Мында, бардык аймдкгык денгээлдеги 
жергиликтуу кецештердин депутаттарынын кызматы, жергиликтуу ез ал
дынча башкаруунун айылдык, шаарчалык жана шаарлардын башчылары 
жана туз жана кыйыр шайлоо жолу менен шайлануучу башка шайланган 
кызмат адамдары муниципалдык кызматтарга тийиштуу болот.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарыныниш иш аракетин кам- 
сыздоо учун жана алардын саясий кызматты ээлеген кызмат адамдарынан 
шайланган кызмат адамдарынан административдик персонал тузулет. Ага 
административдик муниципалдык кызматты ээлеген жана эмгек келишими 
(контракт) жолу менен тузулген жана еткерулген конкурс натыйжасы бо
юнча жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жетекчиси менен 
дайындаган бардык адамдар кирет.

«К ы р гы з Р есп у б л и к а сы н ы н  « а д м и н и ст р а т и в д и к  м у н и ц и п а л д ы к  Жана 

са я си й  к ы зм аттар ды н  р е е с т р и »  К ы ргы з Р есп у б л и к а сы н ы н  П р ези ден ти н и н

2 0 0 6 -ж ы л д ы н . 2 8 -и ю л у н д а г ы  б у й р у г у  м е н е н  б ек и т и л г ен ге  ы лайы к, аДмИ 

н и ст р а т и в д и к  м у н и ц и п а л д ы к  к ы зм аттарга  т е м е н д е г у л е р  ти й и ш т у у : РеС
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публикф лы к, областык маанидеги шаардын биринчи вице-мэри; райондук 
маанидеги шаардын, шаарчанын жана айылдын жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун башчысынын орун басары; аппраттын жетекчиси (иш баш- 
каруучу); департамент башкармалыгынын жетекчиси; республикалык, 

|облустук жана райондук маанидеги шаар кенешинин, ошондой эле район- 
[ Дук кецештин жооптуу катчысы; жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
айылдык, шаарчалык жооптуу катчысы; башкармалык департаменттин же- 

I текчисинин орун басары; белум башчысы; белум башчысынын орун баса
ры; мэрдинкенешчиси; сектор башчысы, мэрдин жардамчысы; башкы адис; 

! ясетектеечу адис; адис; инспектор; айыл башчысы (айыл старостасы).
Административдик кызматты ээлеген муниципалдык кызматчылар эки 

I жылда бир жолудан кеп жана терт жылда бир жолудан аз аттестациядан 
I етушет, андыктан кезексиз аттестацияларды жургузууге уруксат берил- 

бейт. Ушундай аттестациялар жургузуу зарылдыгы, бир жагынан касип- 
тик дедгээлинин даярдыгынын жана ээлеген кызматында иштеесунун 
негизделуусу муниципалдык кызматчынын бир мезгилде квалификаци- 
ялык разрядын аныктоого мумкунчулугун берет. Башка жагынан алганда 

I аттестация тигил же бул кызматчынын кызматтык есуу келечегин ачуу ка- 
[ ражаты болуп кызмат кылат.

Муниципалдык кызматчылар учуй кандай укуктук кепилдиктер

((гарантиялар)бекитилген?

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну иш жузуне ашыруу учун 
толук жана натыйжалуу шарттарды камсыздоодогу эц манилуу жана 
зарыл критерийлер болуп мамлекет тарабынан керсетулген укуктук 
гарантия системасы болуп саналат. Укуктук гарантиялардын максаттык 

• багытталышы укуктук каржаттар менен камсыздоодон турат: жергиликтуу 
Маанидеги иштерди чечуу боюнча жеке ыйгарым укуктарын ишке ашырууда 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ез алдынчалыгы; 
гийиштуу укукту коргоо жана аларды абдан толук кишке ашыруу учун 

Всагымдуу мумкунчулуктерду тузуу.
К Андыктан, укуктук гарантиялар жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
йш-аракетин камсыздоодо езунче каражат катары керунет, анын ичинде 
Муниципалдык кызматтын натыйжалуу иштешин камсыздайт. Ошондуктан 
Республиканын мыйзамы менен муниципалдык кызматчыга теменкулер 
гарантияланат: аларга кызматтык милдеттерин аткарууну камсыздоочу 

тее шарттары; эмгек акы жана башка телемдер; жыл сайын теленуучут



отпуск; алардын кызматтык милдеттерди аткаруу менен байланышкан 
соолукка жана мулкке зыян келуу болгон шартта милдеттуу мамлекетщ 
социалдык камсыздоо; алардын муниципалдык кызмат етоп жаткан учурда 
же аны токтоткондон кийин ооруп калганда же эмгекке жарамсыздык бо:
шартында, бирок алардын кызматтык милдеттерин аткарууга байланы

луу
■■Штуу

болгон милдеттуу мамлекеттик социалдык камсыздандыруу; алар.1ь,н 
кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу аны жана анын уй-буд0 
мучелерун бекитилген мыйзам тартибинде зомбулуктардан, коркутуулардаи 
башка укуксуз иш-аракеттерин коргоо.

Ошону менен бирге, жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарын 
жоюу шартында, штаттык кызмачыларды кыскартууда муниципалдык 
кызматчыга ишкананын, мекеменин, умдардын жоюуга байланыштуу 
кызматчылардын штатын кыскартууда, аларды иштен бошотуу шартында 
кызматчылар учун эмгек женундегу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 
менен ошондой эле гарантиялар бекитилген. Атап айтканда жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарын жоюу шартында, штаттык кызмачыларды 
кыскартууда муниципалдык кызматчыга иштееге мумкунчулук бодбоо 
шартында ошол жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарында анын 
кесибин, квалификациясын жана мурда ээлеген кызматына эсепке алуу 
менен башка кызмат сунуштоого тийиш. Муниципалдык кызатчыны шике 
орноштуруу мумкун болбоо шартында белгиленбеген мевнетке эмгек 
келишимин (контракт) тузгвн муниципалдык кызматчыны жергиликтуу 
бюджет эсебинен мурунку ээлеген кызмат орду боюнча эмгек акысы сакталуу 
менен кайра даярдоо (кайра адистешуу) гарантияланат. Жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын жоюлушуна байланыштуу иштен 
бошотуулар же анын штатын кыскартууда Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык муниципалдык кызматчыга компенсация теленуп 
берилет.

Муниципалдык кызматка кируу тартиби кандай?

Белгилуу болгондой, муниципалдык кызмат системасынд3 
муниципалдык кызматтын эки туру бар: саясий жана административД1® 
кызмат. Ишке кирууде алардын ар бири учун езунун тартиби бар. С аясии 
мунездегу кызматчылар учун (жергиликтуу ез алдынча башкаруулаРда 
шайлануучу кызмат адамдары -  жергиликтуу кецештин терагасы, айылДь®’ 
шаарчалык, шаардык жергиликтуу ез алдынча башкаруунун баш4 . 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органынын жетекчй

2 3 2



тиииштуу муниципалдык кызматка жалпы туз же кыйыр шайлоолор 
негизги ыкмасынын жол-жобосунун кызмат аткарат. Административдик 
муниципалдык кызматтар учун -  мындай кырдаалдын пайда болуу 
шартында административдик муниципалдык кызматтын ваканттык ордуна 
иштее, андыктан административдик муниципалдык кызматтын ваканттык 
ордуна иштее конкурс еткеруу жолу менен жургузулет.

Конкурсту уюштуруу жана еткеруу персоналды башкаруу кызматына 
жана ваканттык кызматка талапкерлерди тандоону иш жузуне ашыруу 
тийиштуу тузулген конкурстук комиссияга жуктелет. Биринчи кезекте эки 
талапкерден кем эмес, тийиштуу муниципалдык кызматка квалификациялык 
талаптарга ылайыктуу болгон ички резервдеги бол гон адамдардын арасында 
ички конкурс жургузулет.

Эгерде талапкердин жоктугунан конкурс еткерулбей калса, 
ниципалдык кызматтын тийиштуу квалификациялык талаптарды 

керсеткен ачык конкурстар еткерулет. Ачык конкурсту еткеруу 
женундегу жарыяда теменкулер чагылдырылышы керек: жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органынын юридикалык аталышы жана дареги, 
аканттык административдик муниципалдык кызматтын аталышы; 
жанттык административдик муниципалдык кызматка талап кылынуучу 

квалификациялык талаптар; ушул ваканттык административдик 
муниципалдык кызматчынын функционалдык милдеттери; конкурска 

дышу у учун керектуу докумнттердин тизмеси; документтерди кабыл 
уу  жери жана убактысы; конкурсту еткеруу жери жана убактысы.

I  Ачык конкурска ваканттык административдик муниципалдык кызматтын 
валификациялык талаптарына жооп берген Кыргыз Республикасынын 

бардык жарандары кагышууга укуктуу. Бул учун конкурстук комиссияга 
теменкулерду тапшыруу зарыл: кадрлар учету боюнча баракча сурету 
менен, паспорттун же инсанды кубелендуруп турган документ кечурмесун, 
(конкурска келуу боюнча паспорттун же кубелендуруп турган документтин 
туп нускасын керсетулет), эмгек китепчесинин кечурмесу, билими 

НУУралуу, квалификациясын жогорулатылгандыгы женундегу документтер 
^чурмесу, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы женунде 
“отариалдык же иштеген жери боюнча кубелендурулген документтер. Анын 

[инде конкурска катышуучу жаранДарга кошумча сунуш (рекомендация) 
■"пары да болуусу мумкун.

Талапкерлердин документтерин кабыл алуу аяктагандан кийин уч 
"аптагы конкурс жургузулет:
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административдик муниципалдык кызматтын квалификацияльц. 
талаптарына ылайык келген конкурс катышуучуларынын докумнгтер,,^ 
алдын ала карап чыгуу;

талапкерлерди тестирлее, конкурс комиссиясы бекиткен тартНггге 
практикалык тапшырмаларды чыгаруу же башка жазуу тапшырмаларьщ 
аткаруу;

конкурс комиссиясы жургузуучу талапкерлер менен маектещуу 
Эгерде ачык конкурс натыйжасы боюнча жарыяланган вакантгык

административдик муниципалдыккызматынквалификациялыкталаптарына
жооп бере ала турган бир да талапкер туура келбесе, жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органынын жетекчиси конкурсту кайра еткоруу тууралуу чечим 
чыгарат.

Муниципалдык кызматка кируучу кызматчыга сыноо меенетун 
дайындоого жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары укуктуу- 
бу?

Эгерде муниципалдык кызматкабиринчижолукиргенжанакызматчынын 
эмгек стажысы болбосо республиканын мыйзамдарына ылайык, уч ай 
сыноо меенетун етейт, муниципалдык ээлеген кызматына карай кызмат 
акысы теленет. Бул кабыл алынган адистин кесиптик сапаттарын текшеруу 
жана тажрыйба алуусу учун зарыл.

Эгер сыноо моенету аяктаганда сынак канаатттандырарлык деп 
табылса, анда кызматчы теменку муниципалдык кызматка дайындалат же 
муниципалдык кызматтан бошотулат.

Муниципалдык кызматчынын эмгек акысы кайсы б у л а к т а р д а н  

теленет?

Муниципалдык кызмат^ белгилеп кеткендей, мамлекеттик структур31"3 
кирбейту'ошондуктан муниципалдык кызматгы каржьиГоо жергиликтуу 
бюджет каражаттары эсебинен каржыланаТ. Ошондой болсо Да 
каражаттардын каржылоо учун каражаттардын белугу республикалЫ* 
бюджет эсебинен жабылат же жергиликтуу ез алдынча башкарУУ 
органдарынын муниципалдык кызматчылардын ыйгарым укуктаР ^  
толук иш жузуне ашыруу учун керектуу чыгашаларды камсызД ^ 
мамлекет гарантиялайт: Атап айтканда, мамлекеттик ыйгарым Ук^1С̂ д |  ■ 
ажыратылган муниципалдык кызматгы аткаруу натыйжасында па



болуучу чыгашаларды жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына 
мамлекет милдеттуу тартипте компенсациялоого тийиш.

Мында муниципалдык кызматчылардын эмгек акысы мамлекеттик 
кызматчылардын айлык акысына категориялар боюнча ылайыктуу 
децгээлде тецештирилет. Ошону менен биргс муниципалдык кызматчынын 

I айлык акысы мамлекеттик кызматкердин айлык акысынан маанилуу 
I айырмаланыш керек змее. Ошондуктан ал темендегулерден тузулет:

Кыргыз Республикасынын вкмету тарабынан бекитилген типтуу 
I  ставка негизинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
I  жетекчилери кызмат акынын олчему белгиленет;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматтык 
I айлык акыга квалификациялык разрядына, иштеген жылдарына, ардактуу 

наамына ай сайын кошумча телеелер, эмгектин натыйжалуулугуна жана 
I  интенсивдуулугу учун, ошондой эле жергиликтуу кецештер бекиткен 

жергиликтуу бюджеттердин мумкунчулугуне карай кошумча телеелер 
I  типтуу шкаласы негизинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу органынын 

жетекчисинин чечими менен персоналдык кошумча телеелер;
тийиштуу жергиликтуу ез алдынча башкаруу органын же 

жергиликтуу кецештердин жетекчилеринин чечиминин негизинде иш 
натыйжалары боюнча сыйлыктар;

Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык айрым телеелер.
Жергиликтуу кецештер жергиликтуу бюджеттин мумкунчулугуне карай 

муниципалдык кызматчынын эмгек акысына муниципалдык кызматтын 
езгече шарттары учун кошумча телеелерду (материалдык жардам, 
дарылоо, туракжай коммуналдык кызмат керсетуулер боюнча телеелерге 
жецилдиктер) белгилеши мумкун. Муниципалдык кызматчынын айлык 
акысы мамлекттик кызматкерге Караганда ете жогору болуп калышы да

Г мкун.

Муниципалдык кызматчыга отпусканы беруу тартиби кандай?

Муниципалдык кызматчыга бекитилген мыйзамдарга ьшайык жьш сайын 
Ден-соолукгу чыцоо учун отуз календардык кун узактыгы менен теленуучу от- 
Чуск белгиленет.
s Муниципалдык кызматта иштее стажысы беш, он жана он беш жыл- 

Дан ашык иштегендерге эки, терт жана алты калЬндарлык кунге теленуучу

f“ Спуска узартылат. Ошону менен бирге муниципалдык кызматтык стажга 
УРунку СССРдеги советтик, профсоюздук жана аппараттардагы жаран-
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дардын ишмердуулугу, ээлеген кызматынан бошотуулар; жергиликтуу 03 
алдынча башкаруу органдардагы кызмат; куралдуу кучтерде жана СССР 
жана Кыргыз Республикасынын укук коргоочу органдарында. ощ0н 
дой эле туруктуу негизде депутаттык милдеттерди аткаруулар кирет 
Муниципалдык кызматчынын мамлекеттик кызматка кируу шартында щ  
ниципалдык кызматтагы стаж мамлекеттик стажга, мамлекеттик кызмат 
чылар учун тийиштуу жецилдиктер жана укуктар менен эсеп кылынат.

Айрым учурларда муниципалдык кызматчыга жергиликтуу ез алдынЧа 
башкаруу органынын жетекчиси кызмат акысы сакталбаган отпуск берищ» 
мумкун.

Баардык кызматчылар учун берилген отпускалардай эле муниципал
дык кызматчыларга отпуск берилуу тартиби бирдей, ошондуктан Кыргыз 
Республикасынын эмгек мыйзамы менен женге салынат. Атап айтканда 
теленуучу отпуск жыл сайын берилет. Кызматчынын ошол уюмда бир 
жылдын ичинде узгултуксуз 11 ай еткенде кийин отпусканы пайдаланууга 
укугу бар болот. Жактардын макулдашуусу боюнча кызматчыга теленуучу 
отпуска 11 айга чейин да берилиши мумкун. Кызматчынын арызы боюнча 
теленуучу отпуск 11 айга чейин темендегулерге берилууге тийиш:

1. аялдарга -  кош бойлуулук жана терот боюнча же туздон-туз андан 
кийинки отпуск алдында;

2. 18 жашка чейинки курактагы жумушчуларга;
3. эгер негизги иштеген иш боюнча эмгек отпускасы, ордуна иштеечу

(совместитель) болуп иштеген иши боюнча 11 айга чейинки мезгилге туура
*!*-келсе; »

4. жашы 3 айга чейинки ымыркай (баланы) асырап багып алган жу
мушчуларга;

5. мыйзамда карлаган башка учурларда.
Отпуск экинчи жана кийинки иштее жылдары учун уюм бекиткен 

ар бир жылдык теленуучу отпускалардын кезегине ылайыктуу иштеген 
жылдын каалаган учурунда берилиши мумкун. 14 календардык кунден 
кем эмес жумушчу жылдын иштелген белугун пропорционалдуу иштеп 
буткон белугуне отпуск беруу айрым учурларда мумкундук берилет 
Биринчи жумушчу жылында 11 ай еткенге негизги отпусканы авансалооД0 
жумушчу кошумча эмгек отпуска алууга укуктуу болот, эгер ал тийшнтуУ 
контракттарда каралбаса, жумутн жылынын белугун пропориионалЗУУ 
иштеп чыкса берилет.



Муниципалдык кызматчыны жоопкерчилигин жана сыйлоо чара- 
лары кандай?

Жоопкерчилик жана сыйлоо системасы муниципалдык кызматчылынын 
иш аракетин оптимизациялоосунун иш аракеттуу таасирдуу каражаттар- 
дын бири болуп саналат, ал иштин натыйжалуулугуна жана карьереалык 
1сушуне же чектелууго жана тарбияга ылайыктуу чаралар менен таасир бе

рет. Ошентип, кызматчылар ездерунун кызматтык милдеттерин ийгиликтуу 
ана ак ниеттуу аткаргандыгы учун, узак жана кынтыксыз кызматы учун, 

ошондой эле иштеги башка жетишкендиктери учун муниципалдык кызмат
чылар учун мыйзымдар менен темонку сыйлоолор каралган: 
i - алкыш жарыялоо;
i - беш айлык акыга чейинки акчалай сыйлыктар;

баалуу белек менен сыйлоо;
жогорку кызматтарды ээлое жолу менен кызмат боюнча 

илгерилетуу;
Кыргыз Республикасынын сыйлыктарына корсетуу; 

к - ошондой эле башка сыйлыктар, алар жергиликтуу ез алдынча баш-
каруу органдары тарабынан ез алдынча белгилениши мумкун.

Ошону менен бирге, кызматтык кылыгы учун, мунициппалдык кызмат- 
чыга жуктелген милдеттерди аткарбоо жана тийиштуу эмес аткарууларды, 
эмгек тартибин бузгандыгы учун, кызмат ыйгарым укуктарын ашырып 
жиберуусу, муниципалдык кызмат менен байланышкан мыйзам менен бекти- 
лген чектеелерду сактабагандыгы учун муниципалдык кызматчыга темонку 

ип жазалары берилет: 
эскертуу; 
сегуш; 
катуу сегуш;
кызматка толук эмес ылайык келбее женунде эскертуу; 
класстык чиндин темендетуу; 
кызматтан темендетуу; 
ар ай сайынкы кошумча телеелерду азайтуу; 
ээлген кызматынан бошотуу.

Муниципалдык кызматчыга кабыл алуу жана бошотуу укугуна ээ кыз- 
к*аттык адамы тарабынан тартип жазасы берилет. Тартип жазасына колдо- 

чаралары бошотуу жана кабыл алуу бошотуу шарттары менен белгиле- 
Кыргыз Республикасынын Эмгек мыйзамына ылайык тартип жазасын

РДонуунун тартиби жана шарттары бекитилген. Атап айтканда Кыргыз
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Республикасынын Эмгек мыйзамынын 147-статиясына ылайык, т ; _Г| 
жазасын колдонууга чейин жумушчудан жазуу турунде тушунук кат талац 1 
кылынышы мумкун. Мындай тушунукту берууден баш гаргса акт мецеа 
таризделет жана жазаны колдонуу учун тоскоол болбойт.

Жумушчунун ооруган мезгилин же анын отпускала бол гонуц 
эсептебегенде, тартип бузуулар аныкталган мезгилден баштап бир азцан 
кечиктирбестен тузден-туз тартип жазасы колдонулат. Тартип жалась, 
тартип бузган кунден баштап 6 айдан кеч эмес, ал эми ревизиялардьщ 
натыйжалары, финансылык чарбалык ишмердуулукторун текшеруу ж 
болбосо аудитордук текшеруу боюнча -  аткаруу кунунен баштап 2 жылдан 
кеч эмес колдонууга тийиш эмес. Керсетулген меонетердо кьшмыш ишгери 
боюнча жургузулген убакыт кошулбайт.

Тартип жазасын колдонууда кылган аракет оордугу, мурдагы иштеги 
андагы кылган аракет кырдаалы эске алынат. Тартип жазасын колдонуу 
женундо буйрукту (буйрук, токтом) чыккан кунден баштап 3 жумушчу 
кундун аралыгында жумушчуларга тил кат боюнча кулактандырылаг. 
Керсетулген буйрукка жумушчу (буйрук, токтом) кол коюудан баш 
тарткан учурда тийиштуу акт тузулет. взгече белгилеп кетуу керек, ар бир 
тартиптик жаза учун бир гана тартип жазасы берилиши мумкун.

Муниципалдык кызматтын токтотуу негиздери кандай?

Муниципалдык кызматты токтотуу учун «Муниципалдык кызмагг 
женунде» жана Кыргыз Республикасынын Эмгек мыйзайындагы ылайыктуу 
жоболордо каралган белгиленген шарттарга ылайык жургузулот.

Бардык муниципалдык кызматчыларга Эмгек кодексинин нормадары 
жайылтылат, ошондуктан Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 79- 
статясы менен бекитилген негиздер жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
органдарында ишти токтотуу шарттардын бири болуп саналат.Атап 
айтканда, тийиштуу эмгек келишимди (контракты) токтотуу учун темондоы 
негиздер болуп саналат;

жактардын келишими; 
эмгек келишимдин меенетунун етушу; 
жумушчунун жана жумуш беруучунун демилгеси; 
жумушчунун етунучу боюнча же анын макулдугу менен 

жумуш беруучуге которулушу ж  шайлануучу кызматка (ишке) етуУ> 
жактардын эркине байланышпаган шарттар;
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ден-соолугуна абалына жана медициналык корутундусу натыйжасы 
менен башка ишке которуудан жумушчу баш тартса;

эмгектин шарттарынын маанилуу езгерулууу шарттарына 
байланыштуу жумушчу ишин улантуудан баш тартса;

жеке менчик ээсинин алмашуусуна, баш ийуучулугунун 
I (ведомствого караштуулугу) жана анын кайрадан уюштуруусу езгеруусунде 
i уюмда ишти улантуудан жумушчунун баш тартуусу;

иш беруучунун башка жерге жайгашуусуна байланыштуу 
I жумушчуну котруудан баш тартуусу.

Кыргыз Республикасынын эмгек женунде мыйзамдарда каралган 
негиздерден тышкары, муниципалдык кызматты токтотуу темендегу 
учурларда болушушу мумкун:

Кыргыз Республикасынын жарандыгы токтотулганда;
I, - муниципалдык кызматчы учун мыйзамдар менен бекитилген 

милдеттерди жана чектеелерду аткарбоодо;
мамлекеттик жана башка мыйзам менен сакталган сырды 

I  маалыматтарын элге таратууда.
Бардык учурларда бошотуу куну жумуштун акыркы куну болуп 

эсептелинет. Эмгек иш аракеттеринин токтотулушу иш беруучунун буйругу 
(чечими) менен таризделет.



КОРУТУН ДУ

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруунуч 
улуттук моделинин ишке ашырылуусу, елкеде анын он беш жылдык 
тажрыйбасынын енугушунун бар болушуна карабастан, кепчуЛук 
учурлардататаал жана карама-каршы процесс бойдон калууда. Жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу системасынын ата-мекендик реформаларынын еткен 
мезгилде бул чейреде туруксуздугу дагы эле байкалууда, бул процесСке 
коомчулуктун кецири тартылуусу жок.

Жарандардын ез алдынча башкарууну уюштуруу боюнча идеяларьщ 
атап айтканда атап айтканда жергиликтуу жалпысынан алганда жалпы 
мамлекеттик милдеттерди чечуу ар бир мамлекет учун ото маанилуу жана 
актуалдуу болуп саналат. Андыктан мамлекеттик жана жергиликтуу ез 
алдынча башкаруулардын ачык системасындагы улантылган реформалар 
фонунда коомдук катмарында аларды енуктуруунун жана бекемдеенун 
татаалдыгы менен тушунулбестен, ал коптоген жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу адаттарын адамдардын, коомдоштуктун ац-сезимине, сезсуз 
киргизуу зарыл жана жалпы куруу нугуна багыттоо керек. Бирок, баарынан 
мурда, езгече жергиликтуу коомдоштукту маалымдоо болугунде жана 
алардын органдарынын ез алдынча башкаруу мумкунчулугу жана укуктук 
каражаттарынын болгондугу женунде аларга жеткиликтуу маалыматтын 
жоктугун атоого болот.

Натыйжада, сунушталган китепте окрманга Кыргыз 
Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруунун енугушу жана 
калыптандырылышынын улуттук тажырыйбасын баяндоого аракет 
жасалды. Авторлордун кептеген окутуу семинарларына, жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдары жана коомдоштук мучелеру жолугушууларда 
практикалык катышуусу, алардын екулдерунун жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун маанисине тушунууге аракеттенип, теориялык жана 
практикалык ар кандай маселелерге кызыккандыктарын ушул китепти 
иштеп чыгуу учун авторлорго ушундай форматтагы китепти иштеп чьпУУга 
жуйеелер болуп кызмат кылды.

Мында авторлор ездерунун басылмасында жергиликтуу ез алдын48 
башкаруунун кез караштарын чагылдырууга аракеттеништи, жергиликгУУ 
ез алдынча башкаруунун негизин жана анын маанисин тушУ(|УУг0 
мумкундук берет. Ошого карабастан, ата-мекендик ез алдынча башкарУУ11̂  
принциптеринин езгечелугун талдоодо, кыргызстандын тарыхый 8(815 
саясий-укуктук енугуу жолу эске алынды, элдик бийликтин тузу >
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принцибинин тузул ушуне ар бир эволюциалык этап езунун мезгили таасири 
тийген. Ошондуктан азыркы китепти иштееде ете кецири адистештирилген 
адабий материалдар пайдаланылган, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
чейресунде нормативдик укуктук база (ал эми кээ бир учурларда кучун 
жоготкон)., ошондой эле эл аралык жана практикалык тажырыйбалары 
пайдаланылды.

Ошону менен бирге, биз авторлор, окурмандардын потенциалдуу ун 
кошууларына, ошондой эле олуттуу ой-пикирлер, сунуштарды, китеп 
боюнча кемчиликтерди айтууларына ишенет, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына озгортуулор, Кыргыз Республикасынын 
Конститутциасынын жацы редакциясын кабыл алууга байланыштуу 
келечекте деталдаштырылган жана кецейтилген китепти даярдалышы 
мумкун. Ошондуктан, бугун биздин олкенун жергиликтуу ез алдынча 
башкаруулары туш келген убактылуу кыйынчылыктар карабастан анын 
келечегине оптимисттик кез караш менен карашыбыз керек. Анткени 
анда ар бирибиз учун, демек, буткул Кыргызстан учун позитивдуулук, 
бириктируучулук жана тузуучулук башталыштар арбын деп ойлойбуз.
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«АЙЫЛ БАШЧЫСЫ (АЙЫЛ СТАРОСТ АСЫ) ЖОНУНДО.»

ТИПТУУ ЖОБО

1. Жалим жоболор

1.1. Жергиликтуу иштерди жана езунчо калктуу отурукташкан 
пункттарга жайгашкан мамлекеттик ажыратылган ыйгарым укуктар- 
ды оперативдуу уюштуруу максатында айылдык кедештердин чечими 
менен айыл башчысы (айыл старостасы) дайындалат, жергиликтуу 
бюджетер каражаттары эсебинен айыл екметунун жетектеечу адис 
децгелинде кызматтык эмгек акы толенет.

1.2. Айыл башчысы (айыл старостасы) -  административдик муници- 
палдык кызматчы болуп саналат.

1.3. Айыл башчысы (айыл старостасы) жогорку же атайын орто 
билимдуу, эл менен иш жургузе ала турган жана уюштуруучулук жвндемге 
ээ болууга тийиш.

1.4. Айыл башчысы (айыл старостасы) Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз 
Республикасынын Президентинин Жарлыктары жаба буйруктары, 
Кыргыз Республикасын вкметунун токтомдору, буйруктары, Кыргыз 
Республикасынын укуктук нормативдик актылары, жергиликтуу коомдо- 
штуктун уставы, жергиликтуу Кецештин чечимдеринин, ошондой эле ушул 
айыл башчысы (айыл старостасы) женундегу Типтуу жобону жетекчилиги 
алдында иштейт.

2. Айыл башчысы (айыл старостасы) дайындалышы жана бошо-
туу тартиби

2.1. Айыл башчысы (айыл старостасы) езунчо калктуу отурукташкан 
пункттардын жашоочулар ичинен тийиштуу калктуу п у н к т г у н  

жашоочуларынын жыйынынын макулдугу менен жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун башчысы дайындайД



2.2. Айыл башчысынын (айыл старостасы) талакерлигин айылдын 
жанюочуларынын жыйынында жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
башчысы керсетет.

2.3. Жыйындагы шайлоо ачык турунде еткерулет, жыйындагы каты- 
I шуучуларынын эц коп добуш санын алган талапкер айыл башчысысын 
; (айыл старостасы) кызматына дайындоосу макулдашылган деп эсептелет

жана жергиликтуу ез алдынча башкаруунун башчысы чечимди ошонун не- 
F гизинде чыгарат.

2.4. Эгерде талапкер тийиштуу добушка ээ боло албаса ушул Жобонун
2.3. пунктуна ылайык жергиликтуу ез алдынча башкаруу тарабынан башка 
талапкер керсетулет.

2.5. Эгер жергиликтуу коомдоштук Усгавында башка белгиленбеген 
болсо, айыл башчысы (айыл старостасы) 4 жылдык меенетке дайындалат.

2.6. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун башчысы тарабынан Айыл 
башчысысын (айыл старостасы) меенетунен мурда ээлеген кызматынан 
меенетунен мурда темендегу негиздер боюнча бошотулат:

арыздын негизинде
тийиштуу калктуу пункттун жыйынынын чечими менен эгерде 

айыл башчысысын (айыл старостасы) иши канаттаандырарлык деп табыл- 
са;
; - эгер айыл башчысынын (айыл старостасы) тартиптик жазасы бо- 

|  луп, себепсиз себеп менен езунун кызматтык милдеттерин бир нече жолу 
« кар б аса ;

калктуу пункт чегинен тышкары туруктуу башка жерге кечуп кет- 
кен учурда;

соттун айыптоочу екуму кучуне кируу негизинде; 
каза тапса, ишке жендемсуз же туруктуу ишке жараксыз болуп ка- 

‘ луу шартында;
’ - Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык башка шарпар.

3. Айыл баш чысысын (айыл старостасы) фуикционалдык милдег-
тери

) 3.1. Айыл башчысын(айыл старостасы) калктуу пункттун езунун айма- 
гы чегинде:
I - жергиликтуу ез алдынча башкаруунун жетекчисинини тапшырма- 

сьщ аткарылуусун уюштурат;
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу 

Валыктарды жана жыйымдарды киргизуу боюнча жергиликтуу кенешке су- 
■Лущтарды киргизет;
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жаны иш орундарын тузуу боюнча чараларды иштеп чыгуу 
жузеге ашыруу сунуштарын киргизет;

миграциялык агымдар учун эсепти жургузет жана м о н и то р а^  
ишке ашырат;

Кыргыз Республикасынын миграция жана иш менен камсыз ботуу 
боюнча Мамлекеттик комитеттин аймактык органдары менен иш альщ да 
рат; миграция жана кызмат уюмдары менен бирге иштейт.

жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча чараларды иштеп чы- 
гуу жана жузеге ашырууда, анын ичинде муниципалдык жеке менчикте 
болгон жерлер боюнча сунуштарды киргизет;

калкты коргоо жана калктуу пункттар аймагындагы калкты езгечв 
кырдаалдан жана анын кесепеттерин жоюу боюнча мобилизациялык жана 
уюштуруу-практикалык чараларды жузеге ашырат;

калкты езгече кырдаалар коркунучу жана пайда болуусу женунде 
калкты кабарландырууга жооп берет;

бекитилген тартипте жана езгече кырдаалар кесепеттерин жоюу 
учун тузуулердун даярдыгын камсыз кылат;

калкты езгече кырдаалар коркунучу жана пайда болуу, ошондой эле 
калкты жана аймакты коргоо маселеси боюнча иш аракеттерге калкты окутуу- 
ну уюштурат;

аймактын социалдык-экономикалык енугуусу боюнча ишмердик 
иш аракеттеги жеке жана юридикалык адамдарга ишкердикти енуктуруу 
учун шарттарды тузуу боюнча сунуштарды киргизет;

турак-комуналдык чарба ишканаларынын ишин контролдойт жана 
аймакты жашылдандыруу боюнча иштерди жетекчиликке алат;

муниципалдык транспорт жана муниципалдьйс жолдордун абалы 
боюнча тийиштуу иштерди контролдойт;

калкты сапаттуу турмуш тиричилик жана соода тейлее ш а р т т а р ы н  

тузуу учун ебелге тузет;
мектепке чейинки жана мектептик жана кесиптик билим берууну 

енуктуруу учун зарыл шарттарды, ошондой эле саламаттыкты сактоо, дене 
тарбия, спорт, туризм, жергиликтуу коомдоштуктун тарыхый жана Мала
ний салттарын сактоо жана енуктуруу учун тийиштуу шарттарды тузууну 
камсыз кылат;

аз камсыз болгон уй булелерду аныктоого жана аларга даректуУ 

социалдык жардам беруулерду уюштурууга катышат;
камкордукка алынуучу жана кеземелчулерду дайындоону к ерс0т0ГГ’ 

ошондой эле камкорчу жана аоыроочу уй-булелер мониторигин жург¥30Т’_ 
Кыргыз Республикасьшын мыйзамдарына каралганга ылайык * й 

рандарга инсандыгын ырастоочу, уйбулелук жана мулктук абалын тас 
тап турган справкаларды жана башка документтери берет;



Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык калктын коом- 
| дук тартипти сактоону камсыздоо боюнча чараларды кабыл алат;

жарандардын аскер кызматына чакыруусун уюштурууда кемек бе-
I рет;

айыл чарба жерлерин кайра белуштуруу Фондундагы жерлерди 
I белуштуруу жана пайдалануу боюнча сунуштарды киргизет;

айыл чарба продукциясын ендуруу боюнча экономикалык болжол- 
■ ду тузуу менен айылчарба ондурушун келечектуу енуктуруу боюнча мони- 
I  торинг жургузот;

ветеринардык-санитардык, эпизоотикалыкка карты  чараларды 
I жана мал чарбасындагы селекциялык-асыл тукумдук иштерди оз убагында 
I уюштурууга жардам берет;

айыл чарба есумдуктерун айдоодогу тепсеп салуулар менен 
[ курешуу, остурулген тушумду коргоо, токой коргоочу тилкелер жана токой 
I массивдери боюнча тийиштуу чараларды камсыздоо боюнча чараларды Ka

li был алат;
айлана-чейрену коргоо боюнча чараларды иштеп чыгуу жана 

I  жузеге ашырууга катышат;
салык жана башка телемдерду топтоого жардам берет; 
керектеочулордун укугун коргоону камсыздоо боюнча чараларды 

I кабыл алат;
{ - башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим беруучулук уюм- 

дарындагы бутуруучулердун ишке орноштурууга кемек керсетет;
келишимдик негизде теленуучу коомдук иштерди уюштурат; 
жергиликтуу кецештер жана ыйгарым укуктуу органдын чечим- 

; дерине ылайык жергиликтуу коомдоштуктун жацы курулуш обьекттерин 
камсыздоону уюштуруу учун контролдук жургузот;

муниципалдык менчиктеги мулкту жана анын сакталышын кам- 
•  сыздоонун башка ыкмаларын камсыздандуруу боюнча чараларды кабыл 

j алат;
I - калктуу пункт аймагында жайгашкан калдыктар менен иштеген 

тармактагы ишканаларды жана уюмдарды иш аракетин контролдойт; 
i - калдыктарды сакталышы жана кайра иштеп чыгаруу абалы

женундо калкка маалымдоону камсыз кылат;
( - айланы чейрену коргоо жана саламаттыкты сактоо органдарынын 

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын чечими менен анык- 
►алган макулдашуу боюнча калдыктарды тушуруу жана кемуу жерлерин 

контролдойт;
I - экологиялык программалырды иштеп чыгууга жана айлана
^ейреенун коргоо чараларын ишке ашырууга катышат;
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ездерунун аймагында дене- тарбия жана спорт областында манде- 
кетгик саясатты ишке ашырууну жургузууго ебелге тузот;

китепканалык тейлеесуне болгон жарандардын укугун ишке ащы. 
руусун камсыздайт;

маданий мекемелердин онугуусуно тийиштуу шарттар тузулуигуне 
комок керсетет, аларга китепканалар фонддун толтуруу, жабдууларды алуу 
жаны музыкалык аспаптарын алуу, маданий мекемелерде оз убагында ре_ 
монт жургузуу;

мамлекеттик почта байланыш ишканаларына технолотиялык нор- 
маларга ылайык озунчо болгон имараттарды (же курулуучу) туракжай же 
башка имараттарды болуп беруу боюнча сунуштарды киргизег,

архитектура жана курулуш органдарынын макулдашуусу боюнча 
генералдык (башкы) планга ылайык калктуу пункттардын чек араларында 
куруулар учуй жер учатокторун болуп берилуусуно сурам кат (ходатайство)
берет;

ыйгарым укуктуу органдар менен биргеликте калктуу пункт айма- 
гы боюнча карантин чараларын жургузууну уюштурат.

4. Айыл баш чысынын (айыл старостаеы) укугу

4.1. Айыл башчысынын (айыл старостаеы) темонкулерге укуктуу:
калктуу пункттун жергиликтуу коомдоштук иш-аракетин 

жетектейт;
езунун компетенциясынын чегинде бардык таоылган 

жетишеиздиктер жонундо айыл екметунун башчысьщ^билдируу,
калктын бюджет долбоору, социалдык-эконойикалык онуктуруу 

планы жана иш менен камсыз болуучулук жана миграция иш аракеттеринин 
планы боюнча жергиликтуу оз алдынча башкаруу органынын баш чы сы на

| аиыл екметуне караштуу структуралардын жана кызматгык 
адамдардын кызматгык милдетин аткарылышы учун керектуу 

маалыматтарды жана материалдарды сурап алууга жана алууга;

калктуу пункт жайгашкан аймактардагы ишканалардан, 
мекемелерден жана уюмдардан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
каралган нормативдик укуктук актыларында, жергиликтуу коомдоштук 
рставында, келишимдерде жана башка милдеттенмелердеги белгиленген 
нормаларын аткаруусу жана сактоосун алардан талап кылуу;

анын иш аракетине байланыштуу талаш маселелерди чечуу учун 
жергилктуу ез алдынча башкаруу башчысына, жогору турган уюдарга, 
сотко кайрылууга:

профсоюз уюмдарынын мучо болууга;
жергиликтуу бюджет каражаттары эсебинен кесиптик билим 

децгээлин жогорулатууга талапкер болууга;
ээлеген кызмат орду боюнча анын укугун жана милдетин аныктоочу 

документтер менен таанышууга;
F ‘ муниципалдык жана мамлекеттик ваканттык кызмат орундарын 

.ээлееге конкурска катышууга;
ар намысын жана абийирине шек келтирген маалыматтарды жокко 

1чыгаруу учун кызматгык иликтеону жургузууну талап кылууга;
- мыйзамдуулук боюнча шек туулучулук пайда болгон шартта 

жетекчиден жазуу жана оозеки ырастоо буйругун талап кылууга;
эмгек коопсуздугу шарттарын камсыз кылууну талап кылууга; 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бекитилген тартипке 

ылайык ез каалоосу боюнча иштен бошонууга.

5. Айыл баш чысынын (айыл старостасынын) жоопкерчилиги

тапшыруу;
ез алдынча тейлое ез алдынча камсыз болуу принциптеринде

боюнчажергиликтуу маанидеги иштер боюнча калкка кызмат керсетуу 
бригада, топторду жана башка белумдерду тузуу;

жайгашкан аймактарда фермердик,
жетекчилеринепункткалктуу

чарбаларынын жана башка чарба субьекттер

дыйкан

консультацияларды
жургузуу;

ана башка чароа суоьекыер г
жана айыл екметунун адиси менен макулдашуулаРд

мекемелердин *эва
жеке менчик формасына карабастан 

уюмдардын кызматгык милдетт^ринин бекитилген тартипте а т к а р ы л ь  

контролдоого баруулары;

кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралганга ылайык 
айыл башчысы (айыл старостаеы) жарандардын укугун жана мыйзамдык 
Шзыкчылыктар ы н бузууга алып келген аракеттерге же аракетсиздикке 
Жоопкерчиликти тартат.

5.2. Кыргыз Республикасынын иш аракеттеги мыйзамына ылайык айыл 
апчысы (айыл старостаеы) езунун жуктелген милдетин же милдетин 
1шштуу децгээлде аткара албаса жергиликтуу ез алдынча башкаруу 

Рганынын жетекчиси тартиптик жаза колдонууга укуктуу. Ылайыктуу 
лктуу пункттардагы (айылдардагы) жыйынындагы жашоочулардын 
Жулдугунан кийин айыл башчысы (айыл старостаеы) ээлеген кызматынан 

; °Шотулуу женундегу чечим кабыл алынат.
: 5.3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айыл 
рчысы  (айыл старостаеы) кызматгык кылмыш кетируу шартында

Же

;
орг

йак
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(анын тартип жоопкерчилиги жонунде маселени чечууге чейин) ээлегец 
кызматынан айлык акысы сакталбастан кызматтык милдетерин аткарууда 
четтетилет.

5.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптцк 
жазаны колдонуунун жана даттану тартиби белгиленет.

5.5. Жылына бир жолудан кем эмес калк алдында калктуу пуН1сг 
тургундарынын жыйынында отчет берет.

5.6. Айылдык кенештин чечими боюнча айыл башчысынын (айыд 
старостасы) агымдагы иштердин абалы жана башка маселелер боюнча 
айыл сессиясында угууларды уюштурат.

\
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№  2- тиркеме

Кыргыз Республикасынын ©кметунунун
27-сентябрь 2003-ж. №614- токтому 

менен бекитилген

«СТИМУЛДООЧУ (УЛУШТУК) ГРАНТТАР ЭСЕБИНЕН 
КАРЖЫЛООНУН ТАРТИБИ Ж0НУНД0»

ЖОБО

Бул жобо «Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги 
принциптери женунде», «Кыргыз Республикасынын 2003 -жылга карата 
республикалык бюджет женундегу» мыйзамдарына ылайык иштелип 
чыккан жана республикалык бюджетте каралган финансылык чыгашалардын 
тартибин женге салып турат.

Стимулдоочу (улуштук) гранттар -  бул жогорку бюджеттик денгээлдин 
теменку бюджет денгээлине бекитилген долбоорлор боюнча максаттык 

ашаларды ишке ашыруу учун акысыз жана кайтарымсыз берилуучу 
шаты.
Капиталдык чыгашалар (негизги капиталдык алуулар) -  имараттардын 

жана куруулардын имараттардын курулушу жана реконструкциялоосу 
сникалык кайтадан жарыртып жабдуулар) башка обьекттерди куруулар, 
уулар же реконструкциялоо, капиталдык ремонт;
Долбоор -  грантты алуу учун коомдук аймактык органдар тарабынан 
гиленген форма боюнча толтурулган документ;
Арыз ээси — грант алуу учун долбоорго (заявка) беруучу коомдук 
[актык орган;
Грант алуучулар -  грант алуу учун долбоорду тандоодон еткен коомдук 
[актык орган;
Грант алуу учун келишим -  грант алуучу жана грант беруучулердун кол 

1(0йгон документ.

1. Жалпы жоболор жана аныктамалар
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2 . М а к с а г т а р ы  ж а н а  м и л д е т т е р и

Стимулдоочу (улуштук) гранттардын тузулуу булактары республикадь, 
бюджеттин каражаттары, ошондой эле эларалык уюмдарынын гранттап 
болуп саналат.

Стимулдоочу (улуштук) гранттар социалдык, коомдук обьектилерди 
жана коммуналдык жана инженердик инфраструктураларды калыбыНа 
келтируу жана енуктуруу боюнча артыкчылыктуу долбоорлорду. ошонд0д 
эле башка обьекттерди каржылоого багытталат.

Гранттар кош каржылоо турунде жергиликтуу бюджеттердин мобилц- 
зацияланган ресурстарынын толуктоолоруна, эл аралык жана Б0 У (НПО) 
уюмдарга керотулет.

Артыкчылыктуу долбоорлорго алыскы райондордогу калктуу пункт- 
тар жашоочуларынын кепчулугуне жеткиликтуу обьектилерди калыбына 
келтируу боюнча долбоорлорду кийируу сунушталат.

3. Долбоордорду даярдоо процесси

Грант алуу учун арыз беруу баарынан мурда салым елчемун аныкто- 
одон башталат. Эгер аяктап бутпоген курулуш долбоорун ишке ашыруу 
учун болсо аткарылган иштердин актылары, телее поручениелери, башка 
инвестициялар менен талап кылган колемде которулган каражаттарды алуу 
женундегу подрядчиктин эсебинин кечурмесун тапшырууга тийиш.

Тапшырылган заявкалар (билдирмелер) Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигинин улуштук каржылоо боюнча Комиссисында 
(мындан ары -  Комиссия) катталат, ал стимулдоочу (ул)т$тук) гранттарды 
алуу долбоорлорун каттооо формасына ылайык тийиштуу катталуучу но
мер ыйгарылат.

Сунушталган долбоорлордо кийинки агымдагы чыгашалар деталдык 3 
жылдын аралыгындагы долбоордун ишке ашырылуусунда пайда болуучу 
(операциялык чыгашаларды кошкондо) баяндоолору камтылууга тийиш.

Грантты алууга долбоор Тиркеме ылайык форма боюнча толтурулат 
жана зарыл документтердин коштолуу пакета менен Комиссияга тапшы- 
рылат.

Зарылдыгына карай Комиссия кошумча маалыматты жана докуменггер 
ди арыз ээсинен (заявителден) талап кылып алууга укуктуу.

Долбоорлорду даярдоо жана баалоо боюнча нускаманы, областык >каИ̂  
райондук комиссиянын иштери женунде курамын жана жобосун, 
мулдоочу (улуштук) гранты anyyVa заявкаларды кароо боюнча Кыр 
Республикасынын Финансы министрлигинин Комиссиясын КЫР 
Республикасынын Финансы министринин буйругу менен бекитилет.



Каражаттарды алуу жана алынган каражаттарды пайдалануу жол жо- 
болорун тушундуруу боюнча арыз ээсине жардамдарды, ошондой эле 
долбоорду ишке ашыруудагы бардык этаптарындагы маалыматтык кол- 
доо Финансы министирлигинин (Экономиканы енуктуруунун мамле- 
кеттик Фондунан (мындан ары - Э0МФ), мамлекеттик инвестициялар 
Программасы боюнча долбоорлорду ишке ашыруу боюнча белумдер ме- 
нен, эл аралык уюмдардын екулчулуктеру менен, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын ©кметунв караштуу архитектура жана курулуш боюнча 
мамлекеттик комиссиянын алдындагы туракжай жана социалдык енугуу 
боюнча мамлекеттик департаменти тарабынан берилет.

5. Долбоорлорду тандап алуу

Райондук жана областык комиссиялардын иштеринин натыйжасы боюн
ча стимулдоочу (улуштук) гранттын формасында жана алардын райондун 
жана областтын каражаттарынын квлемуне ылайыктуу долбоорлорду кош 
каржылоого ресурстарды бвлуу женундегу чечим протоколдоштурулат.

Эгер долбоор бутпеген курулуш менен байланыштуу болсо, сезсуз бюд- 
жеттик жылга пландаштырылган, тартылган булактардан каржылоо эсеби 
менен аякталбаган иш келомун реалдуу баалооо менен инвестицияларга 
муктаждыгын бекемдее керек зарыл.

Долбоорду кош каржылоо документтер(аткарылган иштердин акты- 
лары, телее поручениелери, башка инвестициялар менен талап кылган 
келемдо которулган каражаттарды алуу женундогу подрядчиктин эсеби- 
нин кочурмосу) тапшырылгандан кийин иш жузуно ашырылат. Долбоор 
-  жамааттык уюмдар тараптан ырасталган тогумдор, ошондой эле эксплуа- 
тацияны жана мындан ары обьектти башкарууну каржылоо планы камтыл- 
ган милдеттенме-каттар менен коштолууга тийиш.

6. Грант беруу тартиби

Комиссия чечиминин натыйжалары боюнча грант алуу учун Э0МФ 
жана грант алуучу ортосунда Келишим гузулот.

Грант алуучунун жеке салымын оздештургондон жана аткарылган 
иштердин колому ырасталгандан кийин, Казыналык подрядчик менен эсе
би учун каражаттарды которууну ишке ашырат.

Долбоордун тибине байланыштуу суралган сумма менен жана талап кы- 
лынган келомг© ылайык грант болук менен берилип турат. Келишимдеги 
кол коюлгандарга ылайык долбоордун фактылай аткарылышы боюнча

4 , К о н с у л ь т а ц и я л ы к  ж а н а  м а а л ы м а т т ы к  к ы з м а т т а р
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Э0МФ отчетту тапшырылгандан кийин каржылоонун калган белуктеру 
жургузулет.

7. Грантты пайдалануу боюнча контролдук жана отчеттуулук

Стимулдоочу (улуштук) гранттар эсебинен Грант алуучу жургузг0н 
иштердин жургузулушу учун контролдук Э0М Ф жуктелет.

Грант алуучулар иштерди аяктагандан кийин Э0МФ на темендегулерду 
даярдашат жана тапшырышат:

жыйынтыктоочу финансылык отчет, анда банктын эсебиндещ 
каражаттар жвнунде банк кочурмесу, акча каражаттарынын жугуртулущу 
жонундегу маалымдама (справканы), товарларды жана кызматтарды сатьщ 
алуулардын эсеп фактурасы, башка зарыл документтер камтылат; 

обьекттеги иштерженундегу жыйынтыктоочу отчет.
Обьектилердин кабыл алуу курулуп буткен обьектилерди 

эксплуатациясын кабыл алуу женунде негизги жоболорго(СНиПШ -  3-81) 
ылайык иш жузуне ашырылат.

Мамлекеттик кабыл алуу комиссиянын курамына Финансы 
министрлигинин, Э0МФнун жана жергиликтуу коомчулуктун екулдеру 
кирууге тийиш. Обьекттин кабыл алуу актысынын бир нускасы Финансы 
министрлигине берилет.

Ушул Жобонун шарттары аткарылбай калган жана обьектилер боюнча 
иштерди жургузуу боюнча текшеруу учурунда кемчиликтер болуу 
шартында Финансы министрлиги Келишимди токтотуу жана Келишимди 
бузуучуга пайдаланган акча каражаттарын калыбына келгаруу талап кылуу 
укугуна ээ.

Финансы министрлигинин адистери текшерууну иш жузуне 
ашырышат:

курулушка же обьекттерди реконструкциялоого белунген 
каражаттарды пайдалануунун максатка ылайык багытталгандыгы;

грант алуучунун заявкасы менен кол коюлган келишимге ы л а й ы к  

белгиленген чараларды аткаруусу;
обьектилерге баруу жолдору менен арадагы жана жыйынтык 

натыйжаларга жетишуусу.

\
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№ 3 -тиркеме

Кыргыз Республикасынын Экономика жана 
Финансы министрлигинин 28-сентябрь 2002-ж. №285

буйругу менен бекитилген 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде

28-ноябрь 2002-ж. 151-02 номери менен
катталган

«Бюджеттик мекемелердеги, уюмдардагы жараксыз болон имараттарды, 
кУРУУлаРДы машиналарды, жабдууларды, транспорттук каражаттарды жана 
негизги каражаттарга тиешелуу башка мулктерду эсептен чыгаруу тартиби 
женундегу»

НУСКАМА

1. Мекемелердин, уюмдардын балансындагы имараттарды, куруулар- 
ды машиналарды, жабдууларды, транспорттук каражаттарды жана негизги 
каражаттарга тиешелуу башка мулктерду эсептен чыгарылуусу мумкун:

а) абдан эскирип калганда, авариялар, табигый кырсык, нормалдуу 
эксплуатациялык шарттардын бузулуулар натыйжасында жана башка се- 
бептер боюнча жараксыз болгондо;

б) абдан эскиргенде;
в) курулуштарга, мекемелердеги, уюмдардагы жана башка обьек- 

тилерди реконструкциялоо жана техникалык жактан жацылап жабдууну 
кецейтууге байланыштуу.

Ушуну менен бирге негизги каражаттарга тийиштуу эсептен чыгаруу 
шарты качан гана анын калыбына келтирууге мумкун болбогондо же эконо- 
микалык жактан максатка ылайыктуу болбогондо, ошондой эле бекитилген 
тартипте башка уюмдарга жана мекемелерге сатууга же еткерулуп берууге 
мумкун эмес учурларда жана эсептен чыгарууга болот.

2. Мамлекеттик бюджетте турган мекемелердин жана уюмдардын 
балансында турган негизги каражаттарды эсептен чыгаруу томенку тар
типте жургузулет:

10000 сомдон жогору 15000 сомго чейин, жогору турган уюмдар
дын уруксатын кошкондо;

15000 сомдон жогору -  министрликтердин жана ведомстволордун 
уруксаты менен.

Министрликтер жана ведомстволор езулерунун балансындагы негизги 
каражаттарды негизги каражаттар бирдигинин наркына карабастан эсептен 
чыгаруунун жургузушет.
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3. Негизги каражаттардын жараксыздыгын, алардын калыбьгца 
келтируу ремонтун жургузууну мумкун эместиги же натыйжасыздыгын 
аныктоо учун, ошондой эле уюмдардагы жана мекемелердеги жетекчинин 
буйругу менен негизги каражаттарды эсептен чыгарууга керектуу 
документтерди тариздее (оформление) учун туруктуу иш аракеттеги 
комиссиялар тузулет, анын курамында:

а) мамлекеттик бюджетте турган мекемелер жана уюмдар: жетекчиси 
жана анын орун басары (комиссиянын терагасы); башкы бухгалтер 
жана анын орун басары (мекемелерде жана уюмдарда, алардын штаттык 
расписаниеси боюнча башкы бухгалтери жок болсо, бухгалтердик эсептц 
жургузууге жуктелген адам);

б) борборлоштурулган бухгалтериялар менен тейлеечу мекемелерде, 
туруктуу иш аракеттеги комиссия курамына топ эсебинин жетекчилери же 
бул бухгалтериянын башка кызматчылары да кошулат;

в) негизги каражаттарды сактоо учун жоопкерчилик жуктелген 
адам;

г) мамлекеттик мулкту башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын 
екулдеру.

4. Уюмдардагы жана мекемелердеги туруктуу иш аракеттеги 
комиссиялар:

а) эсептен чыгарууга тийиштуу обьектилерди туздон-туз кароосун 
жургузушет, мындакеректуу техникалык документацияны пайдаланышат 
(паспорт, этаждык пландар жана башка документтер), ошондой эле 
бухгалтердик эсептее маалыматтары жана аларды кайра калыбына 
келтируусунун жана андан ары пайдаланууга жараксыздыгын белгилешет;

б) негизги каражаттардын (атайын аппаратуралар гже жабдуулар) 
жараксыздыгы женундегу корутундуну чыгаруу учун тийиштуу 
структуралардын адистерин чакырылышы мумкун;

в) обьектилерди эсептеп чыгаруунун конкреттуу себептерин 
белгилешет (эскириши, реконструкция, эксплуатациялоонун нормалдуу 
шарттарын бузуу, авариялар жана башкалар);

г) эксплуатациялоодон негизги каражаттардын мезгилсиз жарактан 
чыгуусуна кунеесу болгон адамдарды табуу, аларды иш аракеттеги 
мыйзамдарга каралганга ыайык бул адамдарды жоопкерчиликке тартуУ 
жундегу сунуштарды киргизет;

д) эсептен чыгарулуучу обьекттин айрым туйундерун, деталдарын, 
материалдарын пайдалануу мумкунчулугун аныкташат жана алардын 
баасынжургузушот;

е) эсептен чыгарылган негизг^ каражаттардын жарактуу туйундор\'н' 
деталдарды, материалдарды, тустуу жана баалуу мегаллдарды алуу Y4YH
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контролдукту жургузушет, алардын санын, салмагын жана тийиштуу 
складга еткерулуп берилишин контролдойт;

ж) айрым обьектилердин негизги каражаттарын эсептен чыгарууга 
теменку актылар тузулет: Кыргыз Республикасынын Финансы 
Министирлиги тарабынан бекитилген «Бюджеттик мекемелердеги негизги 
каражаттарды эсептен чыгаруу женундегу акт» бюджеттик NOC-4 формасы 
боюнча: «Бюджеттик мекемелердеги транспорттук каражаттарды эсептен 
чыгаруу женундегу акт “ОС-4а формасы; Кыргыз Республикасынын 
Финансы Министирлиги тарабынан бекитилген “Бюджеттик мекемелердеги 
китепканадан алынып салынган адабияттарды эсептен чыгаруу женундегу 
акты 444 формасы.

Иш аракеттеги обьектилердин жацы курулуштарын кецейтууге, 
реконструкциялоого жана техникалык жацы курал жарак менен 
жабдууларга байланыштуу жабдууларды эсептен чыгаруу шартында 
жогору турган уюмдар бекиткен кецейтилген планга ылайык иш аракеттеги 
обьектилердин жаны курулуштарын кенейтууге, реконструкциялоого жана 
техникалык жаны курал жарак менен жабдууларды эсептен чыгарууга 
сунушталгандарын комиссия текшерууге тийиш жана аларды эсептен 
чыгаруу актысындагы пунктка жана планды бекитуу датасына шилтеме 
жасоолору тийиш.

5. Эсептен чыгаруу актысында темендегу, негизги каражаттар 
обьектисин мунездеечу маалыматтар: чыгарылган жылы же обьект 
курулушу, анын уюмга, мекемеге келип тушуу датасы, эксплуатацияга 
киришуу датасы, обьекттин баштапкы баасы (жацы баа коюу - калыбына

[келтируу учун) бухгалтердик эсеп маалыматгары боюнча эскиришинин 
эсептелген суммасы, капиталдык ремонт жургузуулер саны керсетулет. 
Негизги каражаттар обьектилеринен чыгуу себептери, анын негизги 
белуктеру, деталдары, туйундеру, конструктивдик элементтери кенен 
(Чагылдырылат.

Автотранспорт каражаттарын эсептен чыгарууда, мындан тышкары 
автомобилдин журуусу жана автомобилдердин агрегеттарынын жана 
деталдарынын техникалык мунездемелеру жана белуктерге ажыратып 
жыйноодон алынган негизги деталдары жана туйундерун андан ары 
пайдалануу мумкундугу керсетулет.

Уюмдардын жана мекемелердин балансындагы негизги каражаттарды 
авария натыйжасында чыгаруудагы эсептен чыгаруудагы эсептен чыгаруу 
женундегу авария женундегу акгын кечурмесу тиркелет, ошондой эле авария 
болгондугунун себептери чечмеленет жана кунеелуу адамдарга карата кабьш 
алынган чаралар керсетулет.

Уюмдардынжанамекемелердинбалансындагыкечуруучу,компыотердик
Техниканы, каражаттарды эсептен чыгарууда техникалык экспертизанын
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кечурмесу тиркелет жана белуктерге ажыратып жыйноодон альщгац 
негизги деталдары жана туйундерун андан ары пайдалануу мумкундуГу 
керсетулет.

6. Негизги каражаттардын эсептен чыгарууга комиссия ларабынац 
тузулген актыны уюмдардын жетекчилери бекитет.

7. Негизги каражаттарды белуктерге ажыратуу жана демонтажд^ 
актыны бекиткенге чейин (жогору турган уюмдардан уруксат алуу) эсептен 
чыгарууга жол берилбейт.

Белуктерге ажыратылган жана демонтаждалган жабдуунун бардЬ1к 
деталдары, туйундеру жана агрегаттары башка машиналардын ремонту учун 
жарактуу, ошондой эле. негизги каражаттар жоюлгандан кийин алынган 
башка материалдар керсетулген башка материалдар тийиштуу эсептерге 
керсдтулген баалуулуктары эске алынуу менен кирешеленет, ал эми 
жараксыз деталдар жана материалдар экинчи сырье катары кирешеленет. 
Мында темир сыныктарын жана кара тустуу металлдардын калдыктарын 
сактоо, пайдалануу жана эсептен чыгаруу эсеби, ошондой эле бекитилген 
тартипте баштапкы сырье, матералдар жана даяр продукция учун утиль 
сырьего еткерулуу менен ишке ашырылат.

Тустуу металлдардан колдонуу менен даярдалган деталдар жанан 
туйундер, ошондой эле мекемелер муктаждыгы учун пайдаланылбаган 
кара металдардын даярдалган деталдар жана туйундерду иш аракетин 
ушул турунде лицензиясы бар тийиштуу уюмдарга сатууга болот. 
Тустуу металлдардын колдонуу менен даярдалган деталдарды жана 
туйундерду баланстан эсептеп чыгарууда, аткаруу бийлиги органдарынын 
нормативдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз-^Республикасынын 
Финансы министирлигинин макулдашуусу менен мекеме эсепке алат. 
Тустуу металдардан даярдалган деталдарды жана туйундерду сатуудан 
тушкен сумманы жана башка машиналар,. инструменттер, приборлор 
жана жабдуулар ремонту учун пайдаланылбагандар тийиштуу бюджеттин 
кирешесине киргизилет.

8. Негизги каражаттарды эсептен чыгарылгандарды белуктеп 
ажыратуудан алынган экинчи сырьену жана кайтадан пайдалануу \'4YH 
жараксыздарды уюмдарга жана мекемелерге сатууга болот.

9. Бюджеттик мекемелердин кызыкчылык максатында эсептен 
чыгарылган негизги каражаттарды, ошондой эле айрым обьекттерДегИ 
негизги каражаттарды белук менен ажыратып алынган материалдар-11'1 
сатуудан алынган сумма жабдууларды жана материалдарды сатып алуУнУн 
чыгашалар статьялары боюнча пайдалануу учун мекемелердин карамагын3 
калат жана бюджеттик каржылоо каражаттарын кебейтууге тийингШ 
болот.
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10. Негизги каражаттарды баланстан эсептен чыгапуу
тартип бузууу, материалдык баалуулуктарга карата ч а п б аракетиндеги 
мамиле кылынган (жок кылуу, ерттее жана башка) шартта мьшда к у н Г Г ^

тайник аДаМДаРЫ беКИГИЛГСН ТаРТИПТе — р ™ к к е  Т а р т ы л ^

11. Ушул нускамадагы бекитилген негизги каражаттарга тийиштуу 
эмес имаратгарды, курууларды, машиналарды, жабдууларды, т р а н с п о р т ^  
каражаттарды жана башка мулктерду эсептен чыгаруу тартиби качан

ыргыз Республикасынын бкмету тарабынан негизги каражаттарды 
эсептен чыгаруунун башка тартиби бекитилген шартта колдонулбайт.
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№  4 -тиркеме

Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлигинин 6-июль 2001-ж. №145 

буйругу менен бекитилгед 
КРнын Юстиция министрлигинде

29-июнь 2001-ж. 97-01 номери менен
катталган

«Товардык -материалдык баалуулуктардын ашыкчанормативдик 
запастарын жана бюджеттик мекемелердин каржылоонун жылдык 
отчеттору боюнча эсептердеги каражаттар калдыктарын чегеруу жургузуу 
тартиби женундегу»

НУСКАМА

Нормалдуу жана узгултуксуз иштерди камсыздоо учун бюджеттик 
ммекемелер, смета боюнча ассигнованиелерден тышкары, еткен жыл учун 
товардык-материалдык баалуулуктар каражаттары болот.

Баалуу товардык материалдык запастар нормалары теменку топтор 
боюнча бекитилет: илимий, окуу жана башка атайын максаттарга 
материалдар, тамак-аш продуктулары, дары-дармектер, жылуулук, 
чарбалык материалдар, запас белуктер, канцелярдык товарлар, тоюттарга 
жана жем-чептер.

Республикалык жана жергиликтуу бюджеттерден ^каржылануучу 
бюджеттик мекемелер боюнча товардык-материалдык баа луулуктар 
запастарын нормалдаштыруунун жакшыртуу максатында ашыкча 
нормативдик запастарды ошондой эле дебитордук карыздарды чегеруунун, 
бирдиктуу тартиби бекитилет. Ведомстволорго баш ийуучулугуне 
карабастан республикалык жана жергиликтуу бюджеттерде турган 
бардык мекемелер боюнча товардык-материалдык баалуулуктар ашыкча 
нормативдик запастарынын жана каражаттар калдыктарынын эсептеринде 
чегеруу жургузулет. Чегеруу еткен жыл учун сметаны аткаруу женундегу 
бухгалтер дик отчет негизинде запас нормаларынан тышкары №1 тиркемеге 
ылайык жургузулет.

Финансылык органдар бюджеттик мекемелердин отчетору >кана 
бюджеттик классификациялардын белуктеру боюнча товарль1К 
материалдык баалуулуктардын ашыкча нормативдик запастарынЫ 
жана эсептердеги каражатгарды -  хзухгалтердик баланс боюнча чегерУв 
жургузушет. Бюджеттик мекемелердин жылдык отчеттору ^0l° Tip 
кредиттердин башкы тескоечулеру ашыкча нормативдик запа
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жана каражаттар эсептериндеги чегерууну жургузушет. Бухгалтерия 
кызматчылары зарылдыгына карай чегеруу жургузуу учун талап кылынган 
кошумча маалыматтарды тапшырышат. Каржылоодо чегерууге тийиштуу 
запастар суммасы фактылай калдыктар жана материалдардын айрым 

i турлеру боюнча запас нормалары ортосундагы айрыма катары аныкталат.
Запастар нормасы бекитилген запастар нормасынан тышкары фактылай 

|  отчеттук жыл учун болгон бир кундук орточо материалдар чыгашасы менен 
I эсептелет.

Бюджеттик мекемелердин материалдык баалуулуктардын ашыкча 
! суммасын аныктоодо кымбат баалуу металлдар боюнча реактивдер 
I материалдык запастар калдыктары эсепке кабыл алынбайт.

Тамак-аш продуктуларынын запас нормаларынын, продуктулардын 
мезгилдуу даярдоо продуктуларынын запастарын кошкондогу эсеби 

I чыгарылат. Тамак-аш продуктуларынын калдыктары боюнча мезгилдуу 
даярдоонун озунче ченемдери белгиленбейт. Материалдардын орточо 

1 чыгашасын бир жылда 360 кунге белуу жолу менен материалдардын 
чыгашасы аныкталат (бир жылдык бухгалтердик отчеттун №6 форма).

' Запастар нормаларынын эсеби материалдардын ар бир тобу боюнча 
бир кундук запас нормалары бекитилген карай озунче акчалай гурде 
жургузулет.

1-мисал. Саламаттыкты сактоо мекемелери боюнча чарбалык 
материалдар жана канцелярдык товарлардын чыгашасы 2001-жыл учун 
3,1 миц сомду тузгон. 90 кунге норма запасы канцелярдык жана чарбалык 
чыгашалардын бир кундук орточо чыгашасы бекитилген: 3100 : 360 = 8.6 
сомду тузет. 2002 жылга норма запасы 8,6 х 90 кунге = 774 сомго барабар.

Ар бир топ боюнча товардык-материалдык баалуулуктар запасынын 
бекитилген акчалай нормалары отчеттук жылдын аягындагы калдыгы 
менен салыштырылат. Ашыкча запастар материалдардын ар бир туру 

, боюнча 1 январга карата суммаланат.
Кыргыз Республикасынын Финансы министирлиги бюджеттик 

мекемелерди товардык-материалдык баалуулуктардын айрым турлеру 
боюнча ашыкча нормативдик запастарынын чегерууден зарылдыгына карай 

' бошотууга укуктуу (мисалы, эпидемия тароо мезгилинде, дары-дармектер, 
сыворотка жана вакциналар запастары).

Бюджеттик мекемелердин жылдык отчету боюнча ашыкча нормативдик 
материалдар калдыктары чегерууден тышкары дебитордук карыздын 
чегеруусун жургузет. Чегерууге тийиштуу дебитордук карыз суммасы 

| Дебитордук (субсчет 160, 171, 178 почталык, телеграфтык чыгашалар 
телееге байланышкан аванстарды эсептебегенде жана 1-январга карата 
аякталбаган иш сапары боюнча аванстары) жана кредитордук карыз 
(субсчет 171, 176, 178) арасындагы айрыма катары аныкталат.
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Дебитордук карыз кредитордук карызга барабар же андан аз учурлард^ 
дебитордук карыздын чегеруусу жургузулбейт.

Кредиттердин башкы тескеечусу жана финансы органдарыныд 
екулунун ортосундагы чегеруу суммалары боюнча пайда болгон карщЬ[ 
келуучулуктер башкаруу начальнигинде, белумде жана финансылык 
белумдун башчысында, ал эми зарыл болсо -  Кыргыз Республикасыньщ 
Финансы министринин орун басарында каралат.

Кредиттин башкы тескеечулеру отчеттордун карай чыгуу боюнча 
иштери аяктагандан кийин финансылык органдар областтык, шаардц^ 
жана райондук мамлекеттик администрациянын кароосуна товардык- 
материалдыкбаалуулуктарашыкчазапасынынжанаэсептердегикредиттерди 
чегеруулерженундегу жыйынтык отчетун кароого тапшырышат. Смета 
боюнча чыгашалар суммасы чегеруулер суммаларынан азаят жана 
жергиликтуу бюджеттин чыгаша белугуне карата такталат.

Жергиликтуу бюджеттин кирешелери боюнча чегеруулер суммасы 
зарылдыгына карай бекитилген кирешелер боюнча планды азайтууга 
багытталат. Бюджеттик кирешеде чегеруулер суммалары зеке алынуу 
менен азайып, ал Кыргыз Республикасынын вкметунун буйругу боюнча 
райондук мамлекеттик администрацияларга бюджет боюнча чараларды 
кошумча каржылоого багытталат.Бул шарттарда чаралар жана мекемелер 
боюнча бюджеттик багыталыштар езгерулет, ал чегеруулер жургузуулер 
жана кошумча чаралар боюнча сметалык баыттоолор салыштырмалуу 
кебейтулет.

Облустук, райондук, шаардык финансы белумдеру товардык- 
материалдык баалуулуктардын ашыкча нормативдик,_запастарын жана 
дебитордук карыздардын чегеруу суммасы жургузуулер'? женунде жогорут 
урган финансалык органдарга биринчи жарым жылдык отчетторундагы 
тушундурме каттарында билдиришет.

\
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№1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын бюджеттик мекемелер учун товардык- 
материалдык баалуулуктар запастарынын нормалары

№ Статьялардын аталышы Нормалары (кундер)
1. Окуу, илим жана башка максатгар учун материалдар 
(060 эсеп) 180

2. Тамак-аш продукталары (061 эсеп) 60
3. Дары-дармектер жана жара-тацуучу каражаттар (062 
эсеп) 120

4. Чарбалык материалдар жана кецселик (канцеляриялык)
буюмдар (063 эсеп)
5. Отун, куйуучу жна майлоочу материалдар(064 эсеп) 120
6. Тоюттар жана жем чептер (065 эсеп) 180
7. Таралар (каптар, ящиктер ж.б) (066 эсеп) 75% сом капдыгы
8. Жана башка материалдар (067 эсеп) 90
9. Машиналарга жана жабдууларга камдалган запас (069 
эсеп) 120

Э с к е р т у у :  Ысыккел, Нарын областарынын райондору боюнча жана 
Ош олбастынын бийик тоолуу райондору боюнча отундун камдалганынын 
нормасын, зарыл болсо, 160 кунге чейин жеткирилууге мумкун.
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№5-ТиркеМе

2007-жылга карата жергиликтуу бюджет долбоорун 
калыптандыруунун календардык планы

Бюджеттин калыптандыруунун стадиялары Меенотеру
Аймактык финасылык органдарга жана республикалык 
жана областтык маанидеги шаарларга бюджетти тузуу, 
календардык план, киреше жана чыгаша боюнча 
максаттуу керсетмелер, жалпы мамлекеттик салыктардан 
болжолдуу ченемдеринин чегеруулеру жана категориялык 
жана тецее грантгардын болжолдуу олчемдору боюнча 
нускаманы бекитуу жайа билдируу.

30-май

Аймактык каржылык органдардан жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарына чейин бюджетти 
тузуу боюнча нускаманы, календардык план, киреше 
жана чыгаша боюнча максаттуу керсеткучтер, жалпы 
мамлекеттик салыктардан болжолдуу чегеруулеру жана 
категориялык жана тендее гранттардын болжолдуу 
елчемдерун сунуш кылуу.

10 кундун ичинде

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары аймактык 
финансылык органдарга, жергиликтуу бюджеттин 
кирешелери боюнча болжолдорду сунуш кылуу

15 -июнь

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
аймактык финансылык органдарга, жергиликтуу

1 июль

бюджеттин чыгашалары боюнча болжолдорду сунуш Й 
кылуу

г

Аймактык финансылык органдардын, республикалык 
жана областтык маанидеги шаарлардын Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигинин 
жергиликтуу бюджеттик кирешелери боюнча 
болжолдорду сунуш кылуу

1 июль

Аймактык финансылык органдардын, республикалык 
жана областтык маанидеги шаарлардын Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигинин 
жергиликтуу бюджеттик чыгашалары боюнча 
болжолдорду сунуш кылуу

1 август

Аймактык финансалык органдарга жана республикалык 
жана облдастык маанидеги шаарлдрына киреше жана 
чыгаша боюнча такталган максаг^у керсеткучтерду, 
жалпы мамлекеттик салыктардан чегеруулер ченемдерин 
категориялык жана тецее гранттардын елчемдерун сунуш 
кылуу

Кыргыз
Республикасынын 
ЖК республикалык
бюджетин 
бекитууден кийин-
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Аймактык финасылык органдардан жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарына чейин киреше жана 
чыгаша боюнча такталган максаттуу керсеткучтерду, 
жалпы мамлекеттик салыктардан чегеруулер, 
категориялык жана тендее гранттардын елчемдерун 
сунуш кылуу

10 кундун ичинде

Киреше жана чыгаша боюнча такталган керсеткучтерду, 
жалпы мамлекеттик салыктардан чегеруулер, 
категориялык жана теццее гранттардын елчемдерун 
КРнын Финансы министерстлигинен алгандан кийин 
аны жергиликтуу кецешке, жергиликтуу бюджеттин 
долбоорун бекитуу учун сунуш кылуу

10 кундун ичинде

Жергиликтуу кецеш тарабынан жергиликтуу бюджетти 
бекитуу

Республикалык 
бюджетти 
бекитууден кийин 
ар бир айдын 
ичинде

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
бекитилген жергиликтуу бюджетти жыйынтыктоо учун 
аймактык финансалык органга сунуш кылуу

Бекитууден кийин 
15 кундун ичинде

Аймактык финансылык органдар тарабынан 
жыйынтыктоочу бекитилген жергиликтуу бюджетти 
КРнын Финансы министрлигине сунуш кылуу

Алгандан кийин 15 
кундун ичинде

Республикалык жана областью маанидеги шаарлардын 
бекитилген жергиликтуу бюджетти КРнын Финансы 
министрлигине сунуш кылуу

Республикалык 
бюджетти 
бекитууден кийин 
эки айдан кеч эмес
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№  б тиркеме

Кредиттик келишим №___

Бишкек ш. «_____ »___200__^

«Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптерн 
тууралуу» Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 11-июнунда 
кабьш алынган №78 мыйзамынын 15-статьясына ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлиги, Финансы министринин атынан
____________________ мындан ары «Кредитор» деп аталуучу, жергиликтуу
ез алдынча башкаруунун жетекчисисинин атынан___________________
мындан ары «Заемчу», тараптан теменкуДей чыныгы келишим тузушет

1. Келишимдин предмети

1.1. Заемчуга кредитор бюджеттик ссуда берет_____ мин, (суммасы жазуу
турунде) сом Заемчу бюджетти аткаруу процессиндеги биринчи кезекте 
чыгашаны каржылоого финансылык кыйынчылыктары болгондугуна 
байланыштуу.

1.2. Кредиттик каражаттар темонку максаттарга жумшалууга тийиш:

Максаты Сумма (сом)
Мисалга -  эмгек акы боюнча карыздарды тындыруу 
жана Социалдык фондко чегеруулер ■■*»£

2. Келишимдин шарттары

2.1. Кредит максаттуу колдонуу жана кайтаруу шарттары менен 
берилет.

2.2. Кредитор Заемчудан кепилдикти, кредитти камсыздоо 
гарантияларын жана келишимдин талаптарын аткаруусун талап кылууга  

укуктуу.
2.3. Кредит пайызсыз (процентсиз) берилет;
2.4. Кредит республикалык бюджеттин киреше белугунун 200 ____*'

1 жана 2 жарым жылдыгындагы жыйынтыктары боюнча алынган пландаЯ 
ашык чегеруулер эсебинен толугу менен бекитилген тартипте 2 5 -декакбрь 
200____ ж. кеч эмес тын дыры латд

2.5. Эгерде ушул келишимдин 2.4. пункту аткарылбаса берилгея 
каражаттар Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 200— 
каражаттар кармап калынат.

2 6 6



2.6. Кредиттик келишим карыздарды толугу менен тындырылганга 
чейин иш аракетте болот.

3. Заемчунун милдеттери

3.1. 1.2. пунктуна ылайык алынган ссудаларды тийиштуу максаттагы 
багытталышына пайдалануу.

3.2. Кредитордун талабы боюнча езунун телоеге жендомдуулугу 
жана алынган кредит каражаггарын максатуу пайдаланышы тууралуу 
жеткиликтуу маалымат берип турат.

3.3. Келишимдин 2.4 пунктуна ылайык каралган мевнетте кредитти ез 
убагында кайтарууну камсыздайт.

3.4. Заемчу кредитордун талабы боюнча финансылык маалыматарды 
берип турууга милдеттенет.

3.5. Келишим тузулгендвн эки жумадан кийин Заемчу Кредиторго 
ссуда боюнча карызды тындыруу графигин жана тындыруу булактарын 
керсетуугв милдеттенет.

3.6. взунун милдеттенмелери боюнча карыздарга кол коюуга же 
гарантиялоого учунчу тараптарга карата жуктвегв тийиш эмес.

4. Кредитордун милдеттенмелери

4.1. Келишим шарттарына ылайык Кредитор Заемчуга________  сом
(сумма жазуу турунде) суммадагы кредит беррууге милдеттенет.

5. Кредитордун укуктары

5.1. Кредитор кредитти берууну токтотууга укуктуу эгерде:
заемчу карыздарды камсыздай албай калганда;
белгиленген тартип боюнча Заемчунун телее жендемсуздугу 

билдирилгенде;
кредитти максаттуу эмес багытталышы боюнча пайдалануу;
Заемчу кредитти тариздееде жана анын максаттуу багытталышы 

боюнча ишенимсиз маалыматтарды тапшырса.
5.2. Эгерде Заемщик келишим шарттарын аткара албаса Кредитор 

теменку чараларды колдонууга укуктуу:
ссуда боюнча карыздарды токтоосуз тындыруу максатында кредит 

меонетун азайтууга;
казыналык эсебинде турган Заемчунун каражаттарынан кредиттин 

теленбегвн белугуне эсептееге;
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Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык бардык укукту^. 
жарандык чараларды керуу.

5.3. Кредитор кредиттеэ мезгили аралыгында Заемчунун социалдык 
экономикалык абалын, максаттуу кредитти пайдалануусу, аньщ 
камсыздалышын текшерип турууга укуктуу.

6. Жактардын келише албастыгы жана талаш тартышы

6.1. Ушул келишим боюнча бардык келише албастыктар жана 
талаш тартыштар алдын ала суйлешуулер жолу менен чечилет. Эгерде
макулдашууларгажетишилбесеталаш-тартыштарКыргызРеспубликасынын
мыйзамына ылайык сот тартибинде каралат.

6.2. Ушул келишимдеги бардык езгертуулер жана толуктоолор жазуу 
турунде аткарылууга тийиш жана жактардын колу коюлушу керек.

7. Башка шаргтар

7.1. Ушул келишимге тийиштуу бардык кабарландыруучу кат, арыздар, 
маалыматтар жазуу турунде аткарылат жана жеке колуна тапшырылса 
алынды дей эсептелет, же болбосо жеткирилгени женунде тастыкталуу 
менен факс, заказдык почта аркылуу женотулет

7.2. Келишим 3 (уч) нускадан тузулет, ар бир тарапка бирден берилет.
7.3. Келишимдин 3 нускасы бирдей юридикалык кучке ээ.

Жактардын реквизиттери: ^
Кредитор: Заемчу:
Кыргыз Республикасынын Жергиликтуу ез алдынча
Финансы министрлиги башкаруу башчысы
Бишкек ш. Эркиндик бульвары, 58 _________________________ _
«____»__________ 200__ж. «__»_______________200__ж.
МО МО

(колу) (колу)
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ОРУ СЧА -КЫРГЫЗЧА ТЕРМИНДЕР СОЗДУГУ
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Автономия -  автономия -  мамлекет тарабынан бекитилген жеке нор. 
малар жана эрежелер чегинде жетектеечу укук;

Адат -  адат -  элдик салт-санаалардын жана элдик тажрыйбанын ата- 
лышы;

Администрация -  администрация жергиликтуу ез алдынча башкаруу. 
нун аткаруу бийлиги органдарынын мамлекеттик кызмат адамдары;

Административная жалоба -  административдик даттануу -  админист- 
ративдик аткаруу укуктук актынын мыйзамсыздыгына даттанып, аны альщ 
таштоо талабы менен сотко кайрылуу;

Административная комиссия -  административдик комиссия -  эре- 
жени бузгандыгы учун административдик жоопкерчиликке чара колдонуу 
укугуна ээ болгон, башкармалыктын катышуучуларынын ортосундагы та- 
лаш-тартышты караган жергиликтуу администрация органы;

Административные методы воздействия -  административдик таа- 
сир кылуу методу (усулу) -  коомдук мамилелер системасына жана ар бир 
чарба жургузуучу субьектиге регламенттелген (тартипке салынган), ко- 
мандалык жана нормативдик актылардын- мыйзамдардын, буйруктардын, 
керсетмелердун, токтомдордун, директивдик пландардын ж.б. жардамы 
менен таасир кылуу;

Административный спор -  административдик талаш-тартыш -  ыйга- 
рым укуктарын кецейтип жибергендигине байланыштуу администрациянын 
мыйзамсыз аракеттерине даттануу. Мыйзамсыз мунездегу себептер боюнча 
аны жокко чыгарууга жетишуу максатында аткаруучу административдик 
укуктук актыга каршы административдик даттануунун негизинде козголгон 
соттук талаш-тартыш;

Административно-территориальное устройство -  административ- 
дик-аймактык тузулуш -  унитардык мамлекеттин же федеративдуу мамле- 
кеттин субьекттер аймагынын белгилуу бир белуктерге белунушу, ошого 
ылайык мамлекеттин жергиликтуу органдарынын системасы тузулет жана 
иш милдетин аткарат.

\
Административная юрисдикция - административдик юрисдикция

-  жеке административдик иштерге уруксат беруу жана административдик 
тартипте тийиштуу юридикалык (укуктук) санкцияларды колдонуу бок>н
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ча, мыйзам чыгаруучу актылар менен аныкталган мамлекеттик башкаруу 
органдарынын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын, 
алардын кызмат адамдарынын ишмердуулугу.

Айыл екмету — айыл екмету — айыл жана шаарча кецештерине кара- 
штуу тузулген жана айылдын, шаарчанын аймагында аткаруу бийлигин 
ишке ашырган жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу 
органы;

Айыл башчысы (староста аила) -  айыл башчысы (староста аила) - 
езунче жайгашкан калк пункуттарында жергиликтуу иштерди оперативдуу 
уюштуруу максатында тиешелуу аймактагы жашоочулардын жыйынында 
макулдук берилип, айылдын, шаарчанын жергиликтуу ез алдынча башка- 
руусунун башчысы болуп дайындалган адам.

Аренда -  ижара -  ижаралык келишимдин негизинде белгиленген акы 
учун убактылуу пайдаланууга кандайдыр бир мулкту (жер участокторун, 
уйду, тамды, имараттарды ж.б.) беруу;

Аренда земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных 
угодий - айыл чарба жерлерин кайра болуштуруу фондусунун жер 
арендасы -  айыл, шаарча кецеши тарабынан айыл чарбалык максат учун 
белгилуу меенеттун ичинде белгиленген акы учун пайдаланууга жер учас- 
ткаларын арендаторго беруу;

Арендатор земель Фонда перераспределения сельскохозяйствен
ных угодий - айыл чарба жерлерин кайра болуштуруу фондусунун 
жер ижарачысы - айыл чарба жерлерин кайра болуштуруу фондусунан 
белгиленген тартипте аренда беруучуден жер участогун арендага алуучу, 
Кыргыз Республикасынын жекече же юридикалык жак.

Аукцион -  аукцион - эц жогорку бааны сунуш кылган адам жецуучу 
болуп эсептеле турган соодалашуу формасы;

Атайын каражаттар -  республикалык жана жергиликтуу бюджеттер- 
Ден белунуп чыккан, ассигнованиеден тышкары, бюджетник мекемелер ар- 
кылуу алынган каражаттар;

Бюджет - бюджет -  мамлекеттин жана жергиликтуу ез алдынча баш
каруунун милдетин жана максатын финансы менен камсыз кылуу учун ба- 
гытталган акча каражаттарын тузуу жана чыгашалоо формасы.
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Бюджетный год - бюджет жылы -  Кыргыз Республикасынын айма 
гында 1-январдан 31-декабрга чейинки мезгил аралыгы;

Бюджет инвестиционный - инвестициялык бюджет -  мул к наркьща 
таасир беруучу (курулуш инггерин жургузууге жана материалдык мулкту Са_ 
тыл алууну жургузууге чыгашалар) жана, таасирин тийгизген бюджеттин 
курамдык белугу жана учунчу жактын инвестициялык чегеруусу, мулкту са- 
туудан тушкен кирешелер, тегумдер, ошондой эле каржылоо боюнча езгече 
операциялар(кредитгерди алуу жана тындыруу, резервдик фондго чегеруулер 
жана ушул фондцордон алып салуулар);

Бюджет текущих операций -  агымдагы операциялардын бюджети 
-  бюджеттин курамдык белугу, бардык агымдагы чыгашаларды езуне 
камтуучу, ал бюджеттик классификацияга ылайык предметтерди киргизуу 
чегинде ишке ашырылуучу (персоналды кармоогочыгашалар, агымдагы 
материалдык чыгашалар, социалдык муктаждыктарга чыгашалар жана 
пайыздарды телее), ошондой эле агымдагы тушуулерду каржылоо (са- 
лыктар жыйымдар, административдик тарифтер, алымдар, дотациялар).

Бюджетная заявка -  бюджеттик билдирме (заявка) -  екулдук бий- 
лик органдарынын кароосуна бюджеттик долбоорго киргизуу учурундагы 
бюджеттик каражаттарды белууго сурам, анда экономикалык-финансылык 
негиздемени, тийиштуу бюджет аткаруучу органдын башкы бюджеттик ка
ражаттарды тескеечусунун корутундусун камтыйт.

Бюджетная классификация - бюджеттик классификация - бюджет
кирешелеринин жана чыгашаларынын, анын дефицитин жабуу булактары- 
нын тобу, бюджетти тузуу жана аткарууну тузуу учун пайдаланылучу бюд
жет бардык децгелинин керсеткучтерун салыштыруунун камсыздайт, анда 
кирешелердин функционалдык жана экономикалык классификациясын 
камтуучу, бардык децгелдеги бюджеттердин чыгашалар классификациясы, 
бюджеттик дефицит™ каржылоо булактары, ошондой эле бюджеттик чы- 
гашалардын ведомстволук классификациясы;

Бюджетная роспись - бюджеттик жазуу - бюджеттин д е ф и ц и т и н  

каржылоо булактарынан бюджет кирешелерин жана чыгашаларын жана 
тушуулерду кварталдык белуштуруу жонундогу документи, бюджетттик 
классификацияга ылайыктуу тузулуучу бюджеттик каражаттарды алуУчУ' 
лар ортосундагы бюджеттик ассигнованиелерди белуштурууну б е л ги л е' 

шет;
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Бюджетная система Кыргызской Республики - Кыргыз 
Республикасынын бюджеттик системасы -  Кыргыз Республикасынын 
экономикалык мамилелерине жана мамлекеттик тузулушуне негизделген, 
бюджеттен тышкары фонддордун, республикалык жана жергиликтуу бюд- 
жеттерди тузуу, кароо, бекитуу жана аткаруу боюнча мамилелердин укук 
нормалары менен регламенттелет.

Бюджетная ссуда -  бюджеттик ссуда - финансылык жылдын чегинде- 
ги белгиленген меенотко кайтарымдуу, акысыз жана кайтарымсыз негизде 
бюджеттик каражаттардын башка бюджеттерге керсетулусу.

Бюджетное назначение - бюджеттик багытталыш -  кезектеги фи
нансылык жылга бекитилген бюджетке ылайык бюджеттик каражаггарды 
конкреттуу алуучуга жана бюджеттик жазуудагы бюджеттик чыгашаларга 
белунууго тийиштуу бюджетик каражаттар келему.

Бюджетное поручение - бюджеттик тапшыруу (поручение)- респуб
ликалык жана жергиликтуу бюджетте турган мамлекеттик бюджеттин кара- 
жаттарын алуучуларга жана томен турган тескеечулерге чейин каржылоо 
мамлекеттик бюджет каражаттарынын (мамлекеттик бюджет каражаттары- 
нын тескеечусу) башкы тескеечусунун документа.

Бюджетное регулирование -  бюджеттик женге салуу - мамлекеттик 
минималдык социалдык стандарттар эсеби менен кирешелерди жана бюд
жеттин киреше базасын тедее максатында ар кандай децгелдеги бюджет- 
тер ортосундагы белуштуруу жана кайра белуштуруу процесси.

Бюджетное ассигнования -  бюджеттик ассигнование -  бюджеттик жа- 
зууда каралган бюджеттик каражаттардын алуучулар же тескеечулердун 
бюджеттик каражаттары.

Бюджетный кредит - бюджеттик кредит -  бюджеттик чыгашаларды 
каржылоо формасы, ал юридикалык жактарга кайтарымдуу жана акысыз 
негизде керсетууну карайт.

Бюджетный процесс - бюджеттик процесс - жана бюджеттик процес- 
стин катышуучуларынын бюджет долбоорун тузуу жана кароо боюнча, 
бюджет™ бекитуу жана аткаруу, ошондой эле алардын аткарылышы учун 
контролдук кылуучу мамлекеттик бийликтин, жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын иш аракетин регламенттеечу укук нормалары.
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Бюджетное учреждение - бюджетик мекеме - мамлекеттик бийлик 
органы же жергиликтуу оз алдынча башкаруу тарабынан социалдык-мада- 
ний, илимий-техникалык же башка коммерциялык эмес муноздегу бащрса_ 
руу иш аракетин жургузуучу, киреше жана чыгаша сметасынын негизинде 
тийишту бюджеттен каржылануучу мекеме;

Власть - бийлик -  ишмердуулукко, элдин журум-турумуна кандай- 
дыр бир каражаттардын- эрк, кадыр-барк, укук, куч кылуу ж.б. жарда- 
мы менен белгилуу таасир керсетууну аныктоочу жендемдуулукту жана 
мумкунчулукту керсетуу. Экинчи жагынан алганда, саясий устемдук кы- 
луучу, эл алдындагы органдардын системасы катары тушундурулет;

Взаиморасчеты - ез ара эсептер - Кыргыз Республикасынын вкмету ка- 
был алган же башка аткаруу бийлик органы менен бюджетги бекитууде карал- 
баган жергиликтуу бюджетгер же алардын бюджет жылы аралыгында киреше 
же чыгашаларынын езгвртуулеруне байланыштуу же ендуруштук децгээлде 
езгертуу кучунв ээ болгон, улуттук экономикада, баада, же башка процесстер- 
де орду бар жана бюджетги тузуу учуй негиз катары пайдаланылган жана бюд- 
жетгин орточо болжолунан айрымаланып турган жергиликтуу бюджеттерге 
которулуучу акча каражатгары;

Внебюджетные средства - бюджеттен тышкаркы каражаттар -  1)
республикалык жана жергиликтуу бюджетке киргизилбеген жана атайын 
белгиленген максат боюнча пайдалануучу мамлекеттин акча каражаты; 2) 
республикалык жана жергиликтуу бюджеттен белунбаген, башка булак- 
тардын эсебинен тузулуучу уюмдун же мекеменин карамагындагы акча 
каражаты;

Внебюджетный фонд - бюджеттен сырткаркы фонд -  бюджеттин ку- 
рамына кирбеген жана оз алдынча тузулуштун булагына, жана ез а л д ы н ч а  

тузулуу булактарына ээ болгон жана максатуу пайдаланууга б а г ы т т а л г а н  

аймактык финансылык ресурстардын обочолонгон белугу;

Внебюджетные фонды органов местного самоправления 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун бюджеттен тышкаркы фонду
-  жергиликтуу бюджеттерде каралбаган, ыктыярдуу телемдер н е г и з и н Д е 

социалдык-экономикалык программаларды жана долбоорлорду жуз0Г0 
ашыруу учун жергиликтуу оз алдынча органдар тарабынан тузулген фонД' 
Дор;

2 7 4



Внешний долг - тышкы карыз -  чет элдик валюта менен толеего ту- 
ура келген милдеттенме;

Внутренний долг - ички карыз -  улуттук валюта менен телееге туура 
келген милдеттенме;

Вопросы местного значения - жергиликтуу маанидеги маселелер
-  Кыргыз Республикасынын мыйзам чегинде каралган, аймактын ичиндеги 
турмуш ишмердуулукке тузден-туз байланышкан маселелер;

Встечная поверка -  утурлама текшеруу -  башка текшерилуучу субь- 
екттин анын финансылык-чарбалык мамилесин аныктоо максатында ыйга- 
рым укутуу адам тарабынан жургузулген кошумча текшеруу;

Вступительные взносы - кируу тогумдеру -  ушул уюмдун тузулуу 
документтеринде каралган мучолук елчемунун жана тартибинде негизде- 
лген коммерциялык эмес уюмдарга кирууде бере турган активдер, эгерде 
ушундай еткеруп беруу ушул уюмдун мучесуне кызмат керсетуу акысыз 
же езунун наркынан томен баада болуу менен шартталбаса;

Выборы - шайлоо ачык бийлиги екулчулук органдарына жарандарды 
калыптандыруу жол жобосу

Выборное должностное лицо местного самоуправления 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун шайлануучу кызмат адамы -
тузден-туз калк тарабынан же жергиликтуу кецеш тарабынан шайланган 
адам.

Выравнивающие гранты -  тецее гранттары -  социалдык-экономи- 
калык абалды туруктуу колдоо максатында минималдык мамлекеттик 
стандарттартенее кармап туруу максатында минималдык мамлекеттик 
социалдык стандарттарга ылайык жергиликтуу бюджеттердин чыга- 
ша каржылоону камсыздоо учун кьшуу учун республикалык бюджеттен 
керсетулуучу трансферттер;

Глава местного самуправления - жергиликтуу ез алдынча башка- 
руу жетекчиси -шайлоо укугунун негизинде Кыргыз Республикасынын 
жарандары тарабынан шайланган райондук маанидеги айылдын, шаарча- 
нын жана шаардын аймагындагы ез алдынча башкаруу органдар система- 
сындагы жашыруун добуш беруу учурундагы жалпы, тузден-туз жогорку 
Шайлоо кызматы;
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Главный распорядитель средств местного бюджета - жергиликтуу 
бюджеттер каражаттарынын башкы тескоочусу - анын карамагында 
жайгашкан багыттары боюнча, жергиликтуу бюджеттин каражаттарын алу- 
учулар боюнча ассигнованиелерди болуштуруу укугуна ээ болгон Кыргыз 
Республикасындагы аймактык оз алдынча башкаруу жергиликтуу органы;

Городская управа - шаардык башкармалык -  тиешелуу аймакта ат- 
каруу бийлигин ишке ашыруу учун шаардык кецештин алдында тузулгон 
райондун маанидеги жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруучу. 
тескеечу шаардык органы;

Государство - мамлекет -  коомдун саясий-укуктук уюму, аньш аймактык 
бутундукту жана анын биримдигин камсыз кылган, кез карандысыздыкка ээ 
болгон, бийликти, коомдогу башкарууну жана тескеену ишке ашырган бийлик. 
Мамлекеттин негизги белгилери теменкулер: мамлекетгин ажырагыс биримди- 
ги, ез ара аракеггешуусу жана ез ара кез карандылыгы жана укугу; мамлекетге 
эддик (саясий) бийликтин болушу; калктын аймактык уюму; салыктар система- 
сы, жыйымдар, заемдор;

Государственный аппарат - мамлекеттик аппарат -  мамлекет ал
дында турган турдуу этаптагы анын енугуу максатгары жана милдеттери, 
негизги функциясы мамлекеттик бийлик жардамы менен ишке ашыруучу 
мамлекеттик орган системасы;

Государственный бюджет Кыргызской Республики - Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик бюджета -  мамлекеттик бийлик жана 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына тиешелуу киреше жана чы- 
гаша сметаларын тушундуруучу негизги финансьшык пландарын тузуу жана 
мамлекеттик акча каржатгарын пайдалануу фонду;

Государственная власть - мамлекеттик бийлик -  мамлекеттин 
туйундуу элементтеринин бири - елкенун бардык аймагындагы масш- 
табда бутундукту жана туруктуулукту камсыз кылуу учун бутундей кал
ктын иштерин башкаруу боюнча бийлик органдарынын функцияларын 
белуштуруу. Мамлекеттик бийлик -  бул коомдогу эн жогорку бийлик жана 
анын жалпы милдеттуулук чечими легитимдуулукте жана кадыр-баркында 
гана эмес, анын мумкунчулугуне гана таандык болгон мамлекеттик зарыл- 
чылыкта пайдалануучу каражатт^р;

Государственный или муниципальный долг - мамлекеттик 
муниципалдык карыз - учунчу жактын милдеттенмеси же башка мил
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деттенмелер боюнча, ошондой эле, мамлекет аркылуу же учунчу жактын 
муниципалдык милдеттенмесин езуне кабыл алган мамлекеттик жана му- 
ниципалдык органдар менен кепилдикти езуне алган мамлекеттик жана 
муниципалдык заемдордон пайда болгон милдеттенме;

Государственный минимальный социальный стандарт - мамле
кеттик минималдык социалдык стандарт -  Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында аныкталган адамдын эц зарыл керектеесундегу канааттан- 
дырууну камсыз кылуучу социалдык коргоонун минималдуу децгээлинин 
кепилдиги;

Государственный орган - мамлекеттик орган -  коомдук турмуштун 
конкреттуу чейресун башкаруу боюнча мамлекеттик милдеттерди аткару- 
учу жана тийиштуу бийликтик ыйгарым укуктары белунген уюм же меке- 
ме;

Государственные полномочия - мамлекеттик ыйгарым укук -  кон- 
ституцияга, конституциялык мыйзамдарга, ошондой эле, башка норматив- 
дик укуктук актыларга киргизууге тийиштуу мамлекеттик бийлик органда- 
рынын укуктары жана милдеттери;

Государственая служба - мамлекеттик кызмат -  мамлекеттик орган- 
дар дын ыйгарым укуктарынын аткарылышын камсыздоо боюнча кесиптик 
иш аракет;

Государственный служащий Кыргызской Республики - Кыргыз 
Республикасындагы мамлекеттик кызматкер -  кызматы боюнча жана 
алардын аткарылышы учун жоопкерчиликти алган, корсетулгендорду ишке 
ашыруу боюнча, ыйгарым укуктуу, профессионалдык иш аракетин туруктуу 
негизде акчалай сыйлыктар негизинде ишке ашыруучу, мамлекеттик кыз- 
матты ээлеген жаран;

Государственное управление - мамлекеттик башкаруу -  мамлекет- 
тин бардык масштабдарындагы бардык денгелдерде коомдук процесстер- 
ди саясий, укуктук, экономикалык жана социалдык бардык децгээлдерде 
социалдык женго салууну тийиштуу мамлекеттик институттар менен ачык 
бийликти ишке ашыруу;

Гражданское общество -  жарандык коом -  Бул термин Аристотель 
тарабынан киргизилген. Ал, жарандык коом деп оз ара белгилуу бир саясий 
тузулуштун формасы менен (мамлекет -  полис) байланышкан эркин жана
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тевдеш жарандардын жамаатын атаган. Азыркы замандагы маанисинде ад 
демократиялык коомдун алкагында внуккен экономика, маданият жана 
башка чейрелердегу мамилелердин жыйындысын билдирет. Жарандык 
коом адамдын демократиялык укуктары менен эркиндигинин, чыгармачыл 
жана ишкердик эркиндигинин, укуктук салттарга, мыйзамдарга жана жал- 
пы адамзаттык идеалдарга урматтоосун, менчиктин бардык турлерунун 
тевдигин, ар турдуу коомдук структуралардын активдуулугун жана башка- 
лардын кецири чейресунун жашашын сунуштайт;

Г ранты -  гранттар -  республикалык бюджет тарабынан жергиликтуу 
бюджеттерге акысыз жана кайтарымсыз негиздерде берилген трансферт- 
тер;

Гуманитарная помощь -  гуманитардык жардам -  мамлекеттер, 
эл аралык, чет елкелук жана ата мекендик уюмдар тарабынан Кыргыз 
Республикасынын вкметуне, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органда- 
рына, мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдарга, ошондой эле жеке 
адамдарга азык-тулук, эл керектеечу товарлар, техникалар, жабдыктар, 
жабдуулар, медициналык каражаттар жана дары-дармектер турунде, 
ошондой эле калктын турмуш тиричилик шартын жакшыртуу учун башка 
буюмдар, ошондой эле взгече кырдаалдарды алдын алуу жана жоюуда ас- 
кердик, экологиялык жана техногендик мунездегу буюмдарды андан ары 
керектее жана (же) акысыз белуштуруп беруу шартында акысыз берилуучу 
активдер;

(Яfe
Дееспособность -  жондеомдуулук -  укук нормаларында каралган 

адамдардын ез аракеттери менен субъективдуу укук алууга жана ишке 
ашырууга жана езунен милдет табууга жендемдуулук жана юридикалык 
мумкунчулук;

Деконцентарция власти -  бийликти топтоштуруудан арылтуу 
-  мамлекеттик бийлик системасынын ичинде ыйгарым укуктар кайра 
белуштурулген бийликти борборлошуудан арылтуу ыкмаларынын бири, 
башкача айтканда ыйгарым укуктар башкаруунун борбордук м а м л е к е т 

тик органдарынан аймактык мамлекеттик органдарга берилет. Б и р и н ч и  

жактан топтоштуруудан арылтуу борборлоштуруу ыкмасы катары Да 
тушунулет, анын мааниси бийликти борбордук органдарда эмес, бири--би- 
рине тепкичтуу баш ийдирилген ^амлекеттик бийликтин жергиликтуу °Р" 
гандарында топтоштурууда турат;
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Дела местного значения -  жергиликтуу маанидеги иш -  жергиликтуу 
вз алдынча башкаруу органдары чечкен, тийиштуу аймактагы калктын тур- 
муш-тиричилик аракеттерин камсыз кылуу маселеси;

Делегирование полномочий -  ыйгарым укуктарды беруу -  кандай- 
дыр бир органга таандык анын укуктарын кайсыл бир маселелерди чечуу 
учун ага таандык укукту белгилуу меенетке же меенетсуз бир жолу башка 
органга беруу;

Делегированные государственные полномочия местного самоуп
равления -  жергиликтуу ез алдынча башкарууга берилген мамлеке- 
тик ыйгарым укуктар -  меенетсуз же шашылыш негизде жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарына берилген жана тийиштуу аймакта алар 
ишке ашыруучу айрым мамлекеттик ыйгарым укуктар;

Демократия -  демократия бийликтин булагы катары, эл таанусуна не- 
гизделген, коомдун мамлекеттик-саясий тузулуш формасы;

Депозитные суммы -  депозиттик суммалар -  бюджетгик мекемелер- 
дин убактылуу карамагына келип тушкен жана белгилуу бир шарттардын 
келиши менен кайтарууга же багытталышы боюнча еткеруп берууге таан
дык каражат;

Депутат -  депутат -  мамлекеттин же жергиликтуу ез алдынча башкару- 
унун мыйзам чыгаруу же башка екулчулуктуу органына шайланган, ошол 
органда калктын белгилуу бир белугунун -  ез шайлоо округунун шайло- 
очуларынын эркин жана таламдарын билдирген адам;

Дефицит бюджета -  бюджет тартыштыгы бюджеттин чыгашаларынын 
анын кирешелеринен ашып кетиши;

Децентрализация власти -  бийликти борбордон алыстатуу -  бий
ликтин топтолушунан арылтуу (мамлекеттик органдардын ички система- 
сында белуштуруу) же деволюция формасында (мамлекттик органдардын 
тепкичтуу системасына кирбеген органдарга бийликти еткеруп беруу) 
мамлекеттин борбордук органдарынын функцияларынын жана ыйгарым 
укуктарынын белугун борбордон жер жерлерге беруу же еткеруп беруу 
процесси;

Добровольные взносы -  ыктыярдуу тегумдер -  жергиликтуу бюд- 
жетерге жана бюджетен тышкаркы фондуларга жергиликтуу ез алдынча
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башкаруу органдарынын компетенциясына кирген милдеттерди жана фун- 
кцияларды аткаруу учун жеке же юридикалык жактардын акысыз жана 
кайтарымсыз негизде берилуучу акчалай каражат;

Договор -  келишим -  жарандык укуктук мамилелердин келип чыгышы- 
на, езгерушуне же токтотушуна багытталган эки же кеп тараптуу макул- 
дашуу;

Долевые (стимулирующие) гранты -  улуштук (стимулдоочу) гранггар 
-  республикалык бюджеттен жергиликтуу ез алдынча башкаруу органда- 
рына бюджеттик каражаттардын, мамлекеттик артыкчылыктуу программа- 
лар жана долбоорлор боюнча каражаттардын натыйжалуу чыгымдалышын, 
жергиликтуу бюджеттердин кирешелерин кебейтууну жана кирешелердин 
жергиликтуу булактарын алда канча мобилизациялоону стимулдаштыруу 
максатында берилген трансферттер;

Должностное лицо органов государственной власти или местного 
самоуправления -  мамлекеттик бийлик же жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын кызмат ада мы -туруктуу, убактылуу жеатайын 
ыйгарым укуктары боюнча мамлекеттик органдарда жана жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарындэ бийлик екулунун функциясын жузеге 
ашыруучу же болбосо уюштуруу-тескеечу, административдик-чарбалык 
функцияларды аткаруучу адам;

Дотация -  дотация -  агымдагы чыгашаларды жабу-у учун акысыз жана 
кайтарымсыз негизде максатуу багытсыз бюджеттик женге салуу тарти- 
бинде республикалык бюджеттен темен турган денгээлдеги бюджеттерге 
берилуучу каражат;

Доход -  киреше -  жацьщан тузулген нарк (товарларды сатып е т к е р у у д н н ,  

кызмат керсетууден жана аткарылган иштерден, тарапташ у ю м д а р д ы н  

материалдык сарптоолорун, кызмат керсетуулерун чыгаргандан кийинки 
тушкен акча);

Доходы бюджета -  бюджет кирешелери -  Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык мамлекеттик бийлик органдарынын жана 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын карамагына акысыз жана 
кайтарымсыз тартипте келип тхшуучу акчалай каражат;
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Доходы местного бюджета -  жергиликтуу бюджеттин кирешеси 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу ез алдын- 
ча башкаруу органдарынын карамгына келип тушуучу акчалай каражат;

Жамаат (община) -  Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдын- 
ча башкарууну уюштуруунун формасы, жергиликтуу коомчулуктун ез эр- 
кинче биригуусунун мучелерун билдируучу, езунун жоопкерчилигинин 
алдында жергиликтуу маанидеги иштерди чечуучу бир кечеде, кварталда 
же белек шаардын же айылдын аймактык тузууде жашоочулар;

Займы органов местного самоуправления - жергиликтуу ез алдын- 
ча башкаруу органдарынын зайымдары - зайым келишимин тузуу жана\ 
же муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруу жолу менен жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдары кабыл алган шашылыш келишим милдеттен- 
ме, алар аркылуу жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары зайымдын 
суммасын кайтаруу жана пайдаланганы учун процентин телее милдеттен- 
меси менен акчалай каражаттарды алышат;

Закон -  мыйзам - мыйзам чыгаруу бийлигинин жогорку екулчулуктуу 
органы тарабынан езгече тартипте кабыл алынган, же болбосо тикеден- 
тике калктын эрк ыктыярын билдируу менен референдум жолу менен 
кабыл алынган жана зор маанилуу жана туруктуу коомдук мамилелерди 
женге салуучу нормативдуу акт;

Законность -  мыйзамдуулук - укуктук ченемдин кыйшаюусуз аракети- 
нин тартиби;

Законное платежное средство -  мыйзамдуу телем каражаты -  елкеде 
мыйзамдуу телем каражаты болуп чыгарылуучу валюта;

Закрепленные налоги - бекитилген салыктар -  бюджеттинтийиштуу 
туруне толугу менен бекитилген салыктар;

Залог -  куров - кредитор- курее кармоочуга карызкор вз милдеттенме- 
син аткарбаган учурда башка кредиторлорго Караганда артыкчылык таап 
курееге коюлган мулктун наркына канааттанууга мумкундук беруучу мил- 
деттенмелердин аткарылышын камсыздоочу ыкмалардын бири;

Защишенные статьи бюджета - корголгон бюджеттик статьялар-
биринчи иреттеги каржылоо жана кыскартууга болбогон экономикалык 
бюджеттик классификациядагы агымдагы чыгашалардын статьялары;
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Здания и сооружения -  имараттар жана курулуш жайлар -  ченемснз 
зыян келтирбей жылдырууга болбогон жер менен бекем кармалган ар кан- 
дай курулуштар жана анын ичинде кеп ченемсиз зыян келтирбей жылды
рууга болбогон жер менен бекем кармалган ар кандай курулуштар жана 
анын ичинде кеп патирлуу уйдегу патирлер, турууга ылайыксыз жайлар;

Земельная доля - жер улушу - Кыргыз Республикасынын 0кмегу 
аныктаган тартипте айыл чарбасына дайындалган жер участогун Кыргыз 
Республикасынын жаранына берилуучу жер улушу;

Земельный участок - жер участогу -  Жабык чектеги жер аянты;

Земельный участок при многокварирном доме - кеп патирлуу 
уйдегу жер участогу -  Кеп патирлуу уйге чектеш аймакты езуне кам- 
тыган, бак-дарактарды жана чарбалык, балдар жана спорттук аянгтарды, 
турмуш-тиричиликтин таштандыларын жыйноо учун жабдылган жана 
чектери, белгиленген тартипте кабыл алынган ченемдер менен аныкталган 
участоктор;

Землепользователь - жер пайдалануучу - жер участогун пайдалануу 
укугу меенетсуз (меенету керсетулбегон) же меенеттуу (убактылуу) пай- 
даланууга берилген, же башкадан алынган же еткен жеке же юридикалык 
жак;

Землепользователь государственный - мамлекедтик жер иштетуучу
-  Моенетсуз (меенету керсетулбеген) же меенеттуу (убактылуу) иштетууге 
жер участогун алган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ишканалары 
жана мекемелери;

Землепользователь муниципальный - муниципалдык жер 
иштетуучу - Меенетсуз (меенету керсетулбеген) же меенеттуу (убакты
луу) пайдаланууга жер участогун алган муниципалдык ишканалар, меке- 
мелер, уюмдар.

Злоупортребление должностнымы полномочиями - кызматтык ыи- 
гарым укуктарды кыянат пайдалануу -  жеке кызыкчылыгы учун жана 
жарандардын, мекемелердин мыйзамдуу кызыкчылыгында, укуктарында, ко- 
омдун жана мамлекетгин кызЦкчылыгын коргогон мыйзамда олуттуу бузу- 
уларды алып келген кызмат адамынын ез кызмат ыйгарым укуктарын кызмат 
кызыкчылыгына карты колдонуусу;
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Зонирование -  зооналаштыруу -  аймактарды енуктурууну пландашты- 
рууда аймакты белгиленген зоналарды шаар курууга аныкталган кыштак- 
ты жана аны колдонууну чектеп зоналарга белуштуруу;

Избиратель - шайлоочу -  активдуу шайлоочулук укугу бар жаран;

Избирательное право граждан - жарандын шайлоочулук уку
гу -  мамлекеттик бийлик органдарына жана оз алдынча башаруу орган- 
дарына шайлоого жана шайланууга, ошону менен бирге талапкерлерди 
керсетууде, шайлоо алдындагы угуттееде, шайлоону еткерууну байкоодо, 
добуш беруунун жыйынтыгын белгилеену жана добуш беруулердун на- 
тыйжасын аныктоону кошкондо шайлоо коммисиясынын ишине, ошондой 
эле жана башка шайлоо аракеттеринде катышууга. жарандардын конститу- 
циялык укугу;

Инвестиционный конкурс - инвестициалык конкурс -  ижарага алуу 
меенетунде жер участогун жакшыртуу жана белгилуу инвнстицияларды 
жумшого милдеттенме алган белгилуу конкурстун билдируучу-талапкер 
жецуучу деп билдируучу конкурстун туру;

Инвестиционная политика - инвестициалык саясат -  инвестиция- 
лардын структурасын жана масштабын, артыкчылыгын аныктоо, аларды 
пайдалануу багыттары, алуу булактары турундегу мамлекет жана чарба 
субьекттери жургузуучу экономикалык саясаттын бир белугу;

Иностранное лицо - чет элдик адам -  чет элдик юридикалык жак, чет 
элдик жаран жана жараандыгы жок адамдар;

Инфляция - инфляция -  баалардын жалпы дэцгээлинин жогорулашы;

Инфраструктура - инфраструктура (инженердик, транспорттук, со- 
циалдык ж.б.) - куруулар жана транспорт коммуникация комплекси, байла- 
ныштар, инженердик жабдуулар, елкенун, бутундой алганда аймактардын 
туруктуу енугуусу жана иш аракети камсыз кылуучу калкты социалдык 
жана маданий турмуштук камсыздоо обьекттеринин, ошондой эле калкты 
тейлеечу социалдык жана маданий-тиричилик обьекттери;

Ипотека - ипотека - менчиктуулук укугуна, башка буюмга укугуна, 
кыймылсыз мулкке курее алдындагы акчалай формасын билдируучу же 
акчалай аткарууну камсыздоо ыкмасы;
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Испольнительно-распорядительный орган местного самого
ния -  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеочу ' р -  'е~
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулукту органдарынын 
даярдоо жана аткаруу жана камсыз кьшуу учун, ошондой эле тийа 
макта

Чечкмий
Щтууай-аткаруучу бийлик ишке ашыруучу мамлекеттик ыйгарым укукта- 

берилуусу.екеруулуп берилген мамлекетик ыйгарым укуктары, цдь 01 
аймакта аткаруу бийлики жузеге ашырган орган. Кыргыз Республика^ 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу -  тескеечу органдары бо 
айьш екмету, шаардык башкаруу жана мэриялар болуп эсептелет;

Источники доходов местного бюджета - жергиликтуу бюджегин 
кирешесинин булагы - Кыргыз Республиканын мыйзамдарына ылайык 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары жергиликтуу салыктарды 
жана жыйымдарды, салыктык эмес тушуулерду ез алдынча киргизууге 
укуктуу;

Кассовый расход - кассалык чыгаша -  мамлекеттик бюджет каражат- 
тары эсебинен телееге тийиштуу акчалай милдеттенмелер каражатгарын 
алуучу тарабынан бекитилген тартипте бюджеттик мекеменин телеесунен 
кабыл алынган казыналык эсептерден каражаттарды которуу боюнча оп- 
рециясы;

Категориальные гранты - категориялык гранттар -  жергиликтуу 
бюджеттин белгилуу чыгашалар турун каржылоо учун акысыз жана кайга- 
рымсыз негизде республикалык бюджеттен керсетулуучу трансферттер;

Категория земель - жер категориялары - биржана башка же максат- 
туу багытталышы боюнча пайдаланууга багытталган жерлер;

Компетенция - компетенция -  коомдук процесстерди жетекгвеге 
жана башкарууга жана тийиштуу функцияларды ьшайыктуу аткаруу жана 
жузееге аштыруу учун кызмат адамы же (мамлекеттик бийлик, жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу, коомдук уюмдар), органдары ээ болгон конституция, 
мыйзам жана башка елкенун нормативдик актыларында бекитилген ыига 
рым укуктардын жыйындысы;

Кондоминиум - кондоминиум -  кыймылсыз мулкту башкарУУнУ 
уюштуруу-укуктук формасы, ^марттардын менчик ээлеринин ш ер и к ^ ^  
тигин (жашоочу, жашабоочу турак уйлер) имараттарды, жайларды 
бардык имараттардын менчик ээлеринин жалпы мулкун тузуун\ к
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oo y4YH эксплуатациалону, кармоону, камсыз кылуу учун тузулген комер- 
циялык эмес уюм;

Конкурс - конкурс - 1 )  эц мыкты иш же натыйжага жетишууну атаанда- 
щтык негизинде аныктоочу ыкма; 2) соодалоо предметине карата белгилуу 
шартгарды аткарууну сатып алуучулардан талап кылынуучу учурлардагы 
соодалоо предметинин сатуусу; 3) конкурстук комисиясынын чечимине 
ылайык белгилуу кызматка адистерди тандоонун езгече тартиби;

Конкурс земельных участков - жер учаскаларынын конкурсу -  Жер 
фонд аркылуу жер учаскаларды берууну жургузген соодалоо формасы. 
Конкурстук комиссияга эн ыцгайлуу шарт сунуш кылган талапкер конкур- 
сту женип чыккан деп эсептелет;

Конкурс комерческий - коммерциялык конкурс -  ижаралык толем 
суммасын эн кеп сунуш кылган, конкурстун белгилуу шарттарын милдеттуу 
сактаган талапкер женишке ээ деп табылган конкурс формасы;

Консолидированный бюджет - консолидировандык бюджет -
Кыргыз Республикасынын тийиштуу аймагындагы бюджеттик системанын 
баардык денгээлдерин жыйынтыгы;

Косвенные (потребительские) налоги -  кыйыр (керектеочулук) са- 
лыктар -  кирешелер же салык телввчунун(кошумча наркка салык, акциз- 
дер, калкка акы толеечу кызматтарды керсетуу учун жана чекене сатуудан 
салык) мулку менен тикеден байланышпаган товарларга, иштерге жана 
кызматтарга кошумча толое турунде баага же тарифке бекитилуучу са- 
лыктар;

Курултай - курултай -  жалпыкызыкчылыкты билдирген маселереди 
талкуулоо максатынада жергиликтуу коомчулуктун окулдерунун чогулу- 
шу;

Малопродуктивные сельскохозяйственные угодья - тушумду аз 
бсрген айыл чарба жерлери -  аз кубаттуу, структурасыз, бонитеттик бал
лы томен жердин катмары жана аларды мелиоративдик жакшыртуу учун 
4011 ЧЫгаша талап кылган айыл чарба жерлери;

Минимальная бюджетная обеспеченность -  минималдык бюджеттик 
сыздуулук -  алардын аймактык чегинде минималдык мамлекеттик со-
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циалдык стандарттарды беруу учун.жергиликтуу 03 алдынча башкарууга 
органдарына керектуу каражаттарынын. минималдык денгээли;

Минимальные государственные стандарты - мамлекеттик мини
малдык социалдык стандартар - Кыргыз Респуликанын ©кмету мини
малдык децгелде жарандарга керсетулуучу мамлекеттик кызматтардьщ 
стандарттары;

Минимальный годовой доход -  минималдык жылдык киреше - са- 
лыктык жыл учун 12 минималдык айлык эмгек акынын суммасын билги- 
зет;

Местное самоуправление Кыргызской Республики -  Кыргыз 
Республиканын жергиликтуу ез алдынча башкаруу -  Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы менен кепилденген жана жергиликтуу коомдоштуктардын 
екулчулуктуу жана аткаруу органдары аркылуу жергиликтуу маанидеги 
иштерди башкаруунун, ошондой эле жарандардын тузден туз катышуусу ме
нен чыныгы иш аракетинин жендемдуулугу;

Местное сообщество - жергиликтуу коомдоштук -  айылдык, шаарча- 
лык, шаардык кецештердин аймагында туруктуу жашаган жана жергиликтуу 
маанидеги маселелерди ездерунун екулчулуктуу аткаруу-тескеечу жана баш
ка органдары аркылуу ез жоопкерчилиги астында чечуу учун жалпы таламда- 
ры боюнча бириккен калк;

г
Местная государственная администрация -  жергиликтуу мамлекет

тик администрация -  областтын, райондун аймагындагы аткаруу бийлиги- 
нин мамлекеттик органы;

Местный бюджет - жергиликтуу бюджет -  айылдын, шаарчанын, ша- 
ардын жергиликтуу коомдоштуктардын бюджетин калыптандыруу, алар- 
ды бекитуу жана аткарууну жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
жузеге ашырат;

Местный кецеш - жергиликтуу кецеш - жергиликтуу ез алдынча баш
каруунун екулчулуктуу органы, жергиликтуу аймакта жашаган жарандар 
жалпы, тец, туз шайлоо укугу менен жашыруун добуш беруу негизинде 
терт жылдык менетке шайланат; ^
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Местные налоги - жергиликтуу салык -  жергиликтуу бюджетин ки- 
решесине юридикалык жана жеке жактардан алынуучу салык системасы- 
нын белугу;

Местные сборы - жергиликтуу жыйымдар -  жарандардан, мекемелер- 
ден, уюмдардан жарам жартылай чыгашалардын ордун толтуруу, аларга кыз- 
мат керсетуулерге же белгилуу бир иш аракетти жургузуу укугун беруу менен 
байланыштуу бир жолку мунездегу жергиликтуу органдар тарабынан бекити- 
лген телемдер;

Место жительство - жашаган жер -  Кыргыз Республикасынын мый- 
замдарында каралган турак уй, квартира, кызматтык турак имарат, атайын 
туракжайлар (жатакана, гунек- мейманкана, маневрлик фонд уйу, жалгыз 
калган кары картацдар учун атайын уй, майыптар, ардагерлер жана баш- 
калар учун интернат уйлеру) ошондой эле туракжай имараттар, ал жерде 
менчик ээси катары, жалдоо келишими боюнча (жалдоо менен), ижара ке- 
лишими негиздеринде жаран дайыма же жашайт.

Место пребывание -  келген жер - мейманкана, санаторий, эс алуу уйу, 
пансионат, кемпинг, туристгик база, оорукана жана башка мекемелер, ошон
дой эле жарандын жашай турган жери болуп эсептелбеген, убактылуу жа- 
шай турган жери;

Мониторинг -  мониторинг - маалыматтарды топтоо жана талдоо 
процесси, кутулуучу натыйжаларды салыштыруу боюнча долбоор катары 
ишке ашырылат;

Муниципалитет - муниципалитет -  Европалык мамлетттердеги муни- 
ципалдык укук -коомдун социалдык аймактык структурасы (адатта шаар 
жана ага таандык жерлер) башкаруунун бирдиктуу системасы камтылат. 
Россиядагы муниципалдык укук адатта “муниципалдык тузум” колдону- 
лат, Кыргызстанда “жергиликтуу коомдоштук” термини менен жайылты- 
лган.

Муниципальное имущество -  муниципалдык мулк - жергиликтуу 
коомдоштук менчигинде болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мулк.

Муниципальная собственность -  муниципалдык менчик
жергиликтуу ез алдынча башкаруулар кирешелерди алуучу булак катары 
кызмат кылган жана жергиликтуу ез алдынча башкаруулар функцияларын
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ишке ашыруу учун зарыл болгон, жергиликтуу ез алдынча башкаруулар- 
дын карамагында жайгашкан жергиликтуу коомдоштуктардын менчиги;

Муниципальная служба -  муниципалдык кызмат - Жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун екулчулуктуу жана аткаруучу-тескеечу органда- 
рындагы жарандардын кесиптик жана теленуучу негизде ишке ашыруучу 
иш аракети;

Муниципальная должность -  муниципалдык кызмат - Жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу жана аткаруучу-тескеечу органда- 
рындагы ыйгарым укук келемдеру жана жоопкерчилиги бекитилген кыз
мат;

Муниципальный служащий Кыргызской Республики 
Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматчысы - Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген тартипте муниципалдык 
кызмат квалификациялык талаптарына жооп берген 18 жашка жеткен жа- 
ран.

Муниципальная экономика - муниципалдык экономика - ендуруш 
процессинде, аймактагы материалдык жыргалчылыктарды белуштуруу, 
алмашуу жана кызматтарды жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
кирген экономикалык мамилелердин системасы;

Мэр -  мэр - жергиликтуу ез алдынча башкаруу оргайдар системасында- 
гы шаардын шайлануучу кызматтык адамы, мээриянын аткаруучу-тескеечу 
органдын жетекчиси, шаардагы мамлекеттик саясатты жургузуу учун жо- 
оптуу жана мамлекет берген аткаруу бийлигйнин чегинде функцияларды 
ишке ашыруу;

Мэрия -  мэрия - жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу- 
тескеечу органындагы мэрдин функцияларын жана шаардагы жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун аткаруу органынын ыйгарым укуктарын ишке 
ашыруу боюнча иш аракетин камсыздоо учун тузулген;

Налоговый год -  салыктык жыл - Кыргыз Республикасынын айма- 
гында 1-январдан 31-декабрга чейинки мезгил аралыгы;

Недвижимость -  кыймылсыз мулк -  имараттар, куруулар, кеп жыл- 
дык бак дарактар жана алардын багытталышына елчеесуз зыян келтирил-
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мейинче жылдырылууга мумкун болбогон жер менен байланыштуу башка 
мулктер;

Нежилой Фонд — туракжай эмес Фонд -  калкты социалдык тейлее учун 
багытгалган административдик мекемелерди жайгаштыруу жана коомдук 
уюмдарды, жалпы туракжай уйлерунен тышкары имаратгар, куруулар, обь- 
ектгер жана жерлер;

Некоммерческая организация -  коммерциялык эмес уюм -  Теменку 
талаптарга жоп беруучу уюм:1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын- 
да каралган коммерциялык эмес уюмдар учун уюштуруучу-укуктук фор- 
мадагы уюм катары катталгандыгы, 2)Ушул уюм езунун иш аракетинин 
негизги максаттары катары пайда табууну кездебеген жана алынган пай- 
даны алардын мучолеру, тузуучулеру жана кызматык адамдары ортосунда 
белуштуруусу;

Нецелевое использование средств -  каражаттарды максатсыз пайда- 
лануу -  Республикалык жана жергиликтуу бюджеттер каражаттарын, ошон- 
дой эле бюджетген тышкары жана атайын каражаттарды багытталышы бо- 
юнча чыгашалабоо;

Неэффективное использование средств - каражаттарды натыйжа- 
сыз пайдалануу - Республикалык жана жергиликтуу бюджеттер каража- 
тын, бюджеттен тышкары жана атайын каражаттарды багытталышы боюн- 
ча натыйжасыз, уномдуу эмес пайдалануу.

Норматив минимальной бюджетной обеспеченности - минималдык 
бюджеттик камсыздуулук ченеми -  Агымдагы чыгашалар боюнча бир 
тургундун бюджеттик каражаттарды минималдык керектее муктаждыгы- 
нын эсептик керсеткучу;

Нормы права - укук нормасы - Адамдын журуш турушун женге са- 
луусун жалпы уюштуруунун негиздерин жана принциптерин аныктоочу 
мамлекет бекиткен жана камсыздаган юридикалык эрежелер;

Обычаи - урп адаттар -  тарыхый, укумдан тукумга бир нече мезгил 
жашоодон берилип келе жаткан, коп кайталоолор натыйжасында адат бо- 
луп калган журум-турум эрежелери;

Общество -  коом -  Мамилелердин кеп турдуулугу жана жашоо турмуш- 
ту уюштуруунун толуктугу менен мунезделген, биргелешип иштоенун на-
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тыйжасында тарыхый жактан тузулген белгилуу бир аймактагы адамдарщ^ 
жыйындысы;

Органы местного саоуправления ̂ жергиликтуу ез алдынча баги кап 
- Жергиликтуу маанидеги иштердин езунун жоопкерчилиги алдында чеч  ̂
учун калк езулеру тузген аткаруучу тескеечу екулчулуктуу органдар- V

Органы территориального общественного самуправления -  ag
мактык жергиликтуу башкаруу органдары - Жергиликтуу маанидеги 
иштерди чечууге багытталган иш аракетти тийишуу аймакта жашоочу ьгк 
тыярдуу жарандардын биригуусу;

Особо ценные земли - езгоче баалуу жерлер - Сугарылуучу жана кур- 
гатылган жерлер, интенсивдуу пайдаланылуучу айыл-чарба жерлери (су- 
гарылуучу айдалган жерлер, кеп жылдык меме-жемиштер отургузулуучу 
бош эмес жерлер жана жузум естуруучу жерлер, маданий жайыттар. ча- 
бынды жана жергиликтуу жакшыртуу жайыттары) коргоочу токойлордон 
турган бош эмес жерлер жана шаардын четиндеги жана жашыл зоналардын 
жерлери, илим-изилдеечу мекемелер жана окуу-жайлар учун тажрыйба-эк- 
сперименталдык талаалар (полигондор);

Ответственность (юридическая) - жоопкерчилик (юридикалык)
- Тийиштуу юридикалык нормада каралган, ал чектеелерде, алууларда 
кврсетулген, укук бузуучуга мамлекеттик мажбурлоо чараларын колдо-
нуу;

Патент -  патент - Экономикалык иш аракеттин белгилуу иш аракет 
иштеесу учун болгон салык телвечунун укугун жана алынуучу салыктар- 
дын телемун кубелендуруучу салык кызматы тарабынан берилген доку
мент;

Передача права на земельный участок - укуктун жергиликтуу е3 
алдынча башкарууга откерулушу - жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын ыйгарым укугун, ошону менен бирге мамлекеттин кандаи- 
дыр бир ыйгарым укуктарын езунун компетенциясынан жана тийиштуУ 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын компетенциясын женго 
салуу ыкмасы;

Передача права на земельный участок - укуктардын жер участогу 
на откерулушу - Жарандык-уктук бутумдерду аткаруу жолу менен о
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адамга убактылуу еткеруп жеке менчик ээсинин же жерди пайдалануучу- 
нун жер участогуна болгон укугун ээликтен ажыратылышы;

Переход земельного участка в порядке универсального правопре
е м с т в а  - универсиалдык укук улантуучу тартибинде жер участогуна
етушу - Жеке менчик ээсинин укугунун пайда болушу же мураска ээ болу 
негизинде же юридикалык жактын кайра уюштурууда жер участогунун 
пайда болушу;

П о л н о м о ч и я  - ыйгарым укуктар - Мамлекеттик органга (жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органына) же мамлекеттик кызматчыга (муници- 
палдык кызматчыга) аларга берилген субьективдуу юридикалык укуктар, 
юридикалык милдеттердин жуктолушу ошондой эле бул укуктардын жана 
милдеттенмелердин ишке ашырылууга болгон укук;

Правоспособность - укукка жендомдуулук Субьективдуу укукка ээ 
болгон жендомдуулук жана юридикалык милдеттерди аткаруу;

Право на земельный участок - жер участогуна болгон укук - жер
участогуна менчиктуулук укугу жана жер участогун меенотсуз (меенету 
керсетулбестен) же шашылыш (убактылуу) колдонуу укугу;

Право пользования земельным участком, находящимся в госу
дарственной или муниципальной собственности -  мамлекеттик же 
муниципалдык менчикте болгон жер участогун пайдалануу укугу -  жер 
участогун иштетууну меенотсуз (меенету керсетулбестен) же шашы
лыш (убактылуу)колдонуу;

Право пользования земельным участком - жер участогуна пайда- 
лануу укугу -  жер участогунун менчиги болуп эсептелбеген жеке жана 
юридикалык адамдардын буюмдук укугу;

Право собственности на земельный участок - жер участогуна кара
та менчик укугу - Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Жер кодек- 
си жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдык актылары тарабынан 
таанылган жана корголгон жеке жана юридикалык жактардын езуне таан- 
Дык жер участогун КР Жер кодексинде белгиленген чектеелер менен езу 
каалагандай ээлее, пайдалануу жана тескее укугу;

Правовые гарантии - укуктук кепилдиктер - мекемелердин, атуул- 
Дардын мыйзамдык кызыгуусун, езуне жеке таандык болгон укугун коргоо
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жана ал укугун иш жузуне ашыруу шарттарын жана мамлекеттин учурдагь 
мыйзамдык каражаттарын камсыз кылуу;

Правовой обычай - укуктук урп-адат -  узак убакыт бою дайыма кай 
талангандыктан улам элде тарыхый жактан тузулген. мамлекет тарабынан 
жалпы милдеттуу журум-турум нормасы катары таанылган журум-турум 
эрежеси, аны сактоо мамлекеттик мажбурлоо аркылуу камсыз кылынат-

Правовое регулирование - укуктук женго салуу -  укук нормалары 
нын жана башка юрдикалык каражаттар аркылуу коомдук мамилелерге 
максаттуу таасир беруу;

Правовой статус - укуктук статус -  конституция жана мамлекеттин 
башка мыйзамдары тарабынан таанылган адамдын укуктары менен мил- 
деттеринин, мамлекеттик, муниципалдык органдардын жана кызмат адам- 
дарынын укуктарынын жана милдеттеринин жыйындысы;

Представительный орган местного самоуправления - жергилик- 
туу оз алдынча башкаруунун окулчулуктуу органы -  тийиштуу адми- 
нистрациялык-аймактык белуктун калкы тарабынан тикелей шайлануучу 
жана жергиликтуу маанидеги иштерди чечууге ыйгарым укуктар берилген, 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун шайлануучу коллегиялуу органы. 
Кыргыз Республикасынын айылдарындагы, шаарчаларындагы, шаарла- 
рындагы, райондорундагы жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екул- 
чулуктуу органдары жергиликтуу кецештер болуп саналат;

Предоставление земельного участка без проведения торгов - жер 
участогун соода-сатыкты еткорбой туруп беруу -  соода-сатык еткербой 
туруп комиссияда маселени кароо жолу менен жер участогун жеке жана 
юридикалык жактарга (арыз беруучулерге) ижара укугун беруу ыкмасы;

Приватизация муниципальной собственности - муниципалдык 
менчикти приватташтыруу -  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун мен- 
чигинде турган (приватташтыруу объекттерин) мулкту жеке жана юриди
калык жактардын менчигине ажыратып беруу;

Приусадебный участок - короо жай участогу -  улуш жер эмес, мам- 
лекеттик бийлик же жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары тарабы 
нан жекече уй куруу учун анын тегерегиндеги участогу менен жарандарга 
белунуп берилген жер участогу. Короо жай же жер участогуна фермерлер 
ге мыйзамдарда белгиленген тартипте белунуп берилген жер участокторУ-

2 9 2



ошондой эле ижара шартында жеке жактарга берилген жер участоктору
кирбейт;

Принцип разделения власти - бийликтерди белуу принциби -  де-
мократиялык мамлекепе мамлекеттик бийликти роционалдуу уюштуруу, 
мында тизгиндее жана тец салмактуу системасы аркылуу жергиликтуу 
бийликтин белуктеру катары мамлекеттин жогорку органдарынын ий- 
кемдуу 03 аРа К0НТР0ЛУ жана эриш-аркак аракеттери жузеге ашыра алат;

Программа - программа -  мамлекеттин жана коомдун енугушунун 
артыкчылыктуу милдеттерге багытталган ресурстары, мвенеттеру, атка- 
руучулары жана каржылоо булактары боюнча байланыштырылган саясий, 
мыйзам чыгаруучулук, социадцык, экономикалык, изилдеечу жана башка 
уюштуруучулук иш чаралардын комплексти, экономикалык жана социал- 
дык мамилелерди женге салуу куралы;

Процедура - жол-жобо -  кандайдыр бир ишти жургузууну, караштыру- 
унун белгиленген тартиби;

Профицит бюджета - бюджет профицити -  бюджеттин кирешелери- 
нен анын чыгашаларынан ашып тушуусу;

Прямые налоги - тикелей салыктар -  салык телеечунун кирешелери- 
нен же мулкунен тикелей теленуучу салыктар;

Прямая продажа - тикелей сатуу -  соода сатыкты вткербей туруп, ти
келей суйлешуулер аркылуу жер участогуна карата менчик же ижара уку- 
гун жеке жана юридикалык жактарга (арыз беруучулерге) беруу ыкмасы;

Подзаконные правовые акты - мыйзам алдындагы укуктук акты- 
лар -  компотенттуу орган кабыл алган жана укук нормаларын белгилеечу 
юридикалык актылар, алар Конституцияга жана мыйзамдарга негизделет 
жана аларга карты  келбейт;

Расходы государственного бюджета - мамлекеттин бюджеттин
чыгымдары -  мамлекеттин милдеттерин жана функцияларын камсыз кы- 
лУУга берилген акча каражаттары;

Расходы местного бюджета - жергиликтуу бюджеттин чыгымда-
-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын милдеттерин жана 

Цияларын каржылоону камсыз кылууга берилген акча каражаттары;
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Регулирующие доходы - женге салынуучу кирешелер -  салыктап 
жана башка телемдер, алар боюнча алдыдагы финансылык жылга карай 
теменку денгээлдердеги бюджеттерге чегеруулордун ченемдери белгиле- 
нет, ошондой эле узак меенеттуу негизде (уч жылдан кем эмес) белгиле- 
нет;

Республика - республика -  башкаруу формасы, анда жогорку мамле- 
кеттик бийлик белгилуу бир меенетке шайланган жана шайлоочулар ал- 
дында жооптуу болгон шайлануучу органдарга таандык болот;

Решение общины -  жамааттык чечим - (конституцияны, мыйзамды 
олуттуу коомдук же мамлекеттик мааниге ээ болгон кандайдыр бир масе- 
леге жооп вариантын) кабыл алууга жарандардын тикелей катышуу про- 
цесси;

Садово-огородный участок - бак-огород участогу -  мамлекеттик 
бийлик же жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары тарабынан ишка- 
наларга, мекемелерге жана Кыргыз Республикасынын жарандарына жашы- 
лчаларды, жемиштерди, анын ичинде айыл чарба продуктуларын естуруу 
боюнча кооперативдик бак шериктештигин уюштуруу учун белунуп бе- 
рилуучу жер участогу;

Самообеспечение - езун-езу камсыз кылуу -  езунун жашоо турму- 
шун камсыз кылуу учун материалдык жана башка байманаларды езунун 
иш аракети менен жаратуу мумкунчулугу;

Саморегулирование - езун-езу женге салуу -  мамлекет (компотент- 
туу орган) белгилеген чектерде белгилуу бир мамилелерди женге салган 
нормалар менен эрежелерди ез алдынча иштеп чыгуу мумкунчулугу;

Самообложение - езуне салык салуу -  езунун муктаждыктарын кана- 
аттандыруу учун калктын езу тарабынан белгиленген каражаттарды ыкты- 
ярдуу жыйноо;

Самоуправление - ез алдынча башкаруу -  кайсы бир жамаатта, УюМ 
да, аймакта иштерди ички, езунун кучтеру менен башкаруу;

Самофинансирование - езфз-езу каржылоо -  езунун м у к т а ж д ы кта 

рын ез каражаттары менен каржылоо мумкунчулугу;
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Сельскохозяйственные угодья - айыл чарба жерлери -  айыл чарба 
продукциясын ендуруу учун пайдаланылган жер участоктору, этап ай- 
тканда: айдоо, кур, кеп жылдык есумдуктер айдалган жерлер, чабындылар 
жана жайыттар;

Сервитут - сервитут -  адамдын башка адамдын менчигинде же пайда- 
лануусунда турган жер учасгогун чектелген максаттуу пайдаланууга кара
та укугу;

Служебный земельный надел - кызматтык жер улушу -  мамлекет- 
тик жана муниципалдык жер пайдалануучулар мыйзамда белгиленген тар- 
типте езунун кызматкерлерине берген жер участогу;

Смета доходов и расходов - кирешелер жана чыгымдар смегасы
-  белгиленген тартипте бекитилген жана бюджетник акчаларды максаттуу 
жумшоо боюнча эсептик маалыматтарды камтыган, кварталдар боюнча 
белунген, чыгымдар статьялары боюнча бюджеттик акчалардын келемун 
жана максаттуу багытталышын аныктоочу документ;

Собственные доходы местных бюджетов - жергиликтуу бюджет- 
тердин оз каражаттары -  тийиштуу мыйзамдардын туруктуу негизинде 
толук же жарым-жартылай жергиликтуу бюджеттерге бекитилип берилген 
салыктык жана салыктык змее телемдер;

Социальная мобилизация - социалдык моблизациялоо -  езунун со- 
циалдык, экономикалык жана рухий кызыкчылыктарын канааттандыруу, 
бири-бирине ез ара жардам корсетуу, жакырчылыктан арылуу, езунун 
жана башка ресурстарды пайдаланып езунун енугушун алга жылдыруу 
максатында жергиликтуу тургундарды езунун ар кандай уюмдарына би- 
риктируу процесси жана калктын алардын турмушуна тузден-туз таасир 
берген чечимдерди кабыл алуу процессине катышуусу;

Социальные нормы - социалдык нормалар -  калкты эн маанилуу ту- 
ракжаи- коммуналдык, социалдык-маданий жана башка кызматтар менен
натуралай жана акчалай турде зарыл болгон камсыз кылуунун керсеткуч- 
теру;

Социальные расходы - социалдык чыгашалар -  билим берууге, 
маданиятка жана искусствого, массалык маалымат каражаттарына, сала- 
маттык сактоого жана дене тарбиясына, социалдык саясатка жумшалган
чыгашалар;
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Социальные средства - социалдык каражаттар -  республикалык 
жана жергиликтуу бюджеттерден белунген акчалардан тышкары бюджет. 
тик мекемелер алган каражаттар. Бюджеттик мекемелердин продукцияны 
сатуудан, иштерди аткаруудан, кызмат керсетуулерден же башка ишти 
жузеге ашыруудан алган кирешелери атайын каражаттар болуп саналаг

Средства по взаимным расчетам - ез ара эсептешуу боюнча кара
жаттар -мамлекеттик бийлик органдары кабыл алган чечимдердин на- 
тыйжасында пайда болгон бюджетке келип тушкен же бюджеттердин 
кирешелеринин чыгашаларынын езгерушуне байланыштуу бюджеттерге 
еткерулуп берилуучу суммалар;

Стратегия - стратегия -  максаттарга жетишууну камсыз кылуучу иш- 
тин чейресуне, каражатгарына жана формаларына тиешелуу, енугуунун 
узак меенеттуу багыттарын сапаттык жактан аныктоо;

Субвенции - субвенциялар -  республикалык бюджеттен ачык айкын 
максатка жана белгилуу бир меенетке белунген жана алар максаттуу турде 
белгиленген меенетте пайдаланылбаган учурда тийиштуу бюджетке кайра 
кайтарылуучу акчалай каражаттар;

Субсидия - субсидия -  бюджеттик системанын башка децгээлдин бюд- 
жетине, максаттуу чыгымдарды улуштук каржылоо шартында жеке же 
юридакалык жактарга берилген бюджеттик каражат;

Субсидиарность - субсидиярлуулук -  башкаруу системасына карата 
алганда термин ыйгарым укуктардын келемунун жетиштуулук принциби 
катары тушунулет, ал башкаруунун тийиштуу теменку децгээлдери, алар 
эц натыйжалуу ишке ашыра ала турган ыйгарым укуктарды езуне алууга 
тийиштигин билдирет. Башкаруунун тийиштуу децгээли ыйгарым укуктар
дын кандайдыр бир белугун ишке ашыра албаган учурда, алар бийликтин 
жогору турган децгээлинин аткаруусу учун еткерулуп берилууге тиииш. 
Ошол эле учурда субсидиярлуулук принципбин колдонуудагы негизги те- 
зизтердин бири, башкаруунун кыйла жогорку децгээли темен турган ден- 
гээлдин иш аракетине, ал натыйжалуу башкарууга езунун жараксыздыгын 
керсеткен ченемде гана кийлигишуу укугун билдирет;

Субъект - субъект -  уюшт^руучулук, укуктук формасына, кишинин 
туруне, менчигинин таандыктыгына жана формасына карабастан экономика^ 
лык же башка ишти жузеге ашыруучу жеке же юридикалык жак, шериктеШ 
тик, мамлекеттик орган;
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Суверенитет - суверенитет -  мамлекеттин тышкы иштердеги кез ка- 
ранды эместиги жана ички иштердеги жогорку башчылыгы;

Суды аксакалов - аксакалдар соттору -  ыктыярдуу негиздерде жана 
Шайлануучулук жана ез алдынчалуулук негизинде тузулгон, Кыргыз 
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык сот, прокурор, 
ички иштер органдары жана башка мамлекеттик органдар жана алардын 
кызмат адамдары тарабынан белгиленген тартипте оздеруне женетулген 
материалдарды кароону жузеге ашырууга чакырылган коомдук органдар;

Сход граждан - жарандар жыйыны -  бир кеченун, бир кварталдын, 
микрорайондун же айылдын аймагында жашаган жарандардын талкуулоо 
жолу аркылуу жергиликтуу маанидеги иштерди башкарууга, алар боюнча 
жергиликтуу коомчулуктун уставына ылайык сунуштар же чечимдер ка- 
был алуу менен калктын катышуусунун тикелей формасы;

Счет текущих операций - учурдагы операциялардын эсеби - елкенун 
телемдук балансынын колему, анда товарларды жана кызмат керсетуулер- 
ду экспорттоонун, импорттоонун келему, инвестициялардан тушкен кире- 
шелер жана трансферттик телемдердун колему белгиленип бекитилет;

Тендер -  тендер товарларды жонетууге, жумуштарды жузеге ашыруу
га жана кызматтар керсетууге карата алгылыктуу сунуштарды конкурстук 
негизде тандап алуу процесси;

Тендерная заявка - тендердик сунуш - товарларды женетууге, жу
муштарды жузеге ашырууга жана соода сатыктык еткерууде кызмат 
керсетууге карата сунуш;

Торги - соода-сатык -  мамлекеттик заказды аткарууну тандап алууну 
караштырган ачык же жабык конкурс формасындагы жарыштуулук про
цесси;

Традиции - салт-санаалар -  муундан муунга етуучу жана белгилуу 
бир коомдордо, таптарда жана социалдык топтордо узак мезгил бою сакта- 
луучу социалдык жана маданий мурас элементтери;

Трансферт - трансферт -  1) телемдер, алардын ордуна тузден-туз 
товар алуу жургузулбейт; 2) агенттердин же бир агенттен экинчисине эч 
кандай орду толтурулбастан социалдык телеп беруулердун ортосундагы 
’’кономикалык операциялар туру;
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Трансферты - трансферттер - Кыргыз Республикасынын бюджеттик 
системасынын бир децгээлдеги бюджети экинчи децгээлдеги бюджедке 
6epYY4Y бюджеттик каражаттар;

Трудовые отношения - эмгек мамилелери -  эмгек мыйзамдарында 
жамаатык келишимде, макулдашууларда, эмгек келишимдеринде каралган 
эмгек шарты иш беруучу тарабынан камсыз кылынган учурда ички эмгек 
тартибине баш ийуу менен кызматкер тарабынан эмгектик милдетги жеке- 
че аткаруу учун (белгилуу бир адистик, квалификация же кызмат орду бо_ 
юнча жумуш) кызматкер менен иш беруучунун ортосундагы мамилелер;

Трудовой договор - эмгектик келишим -  кызматкер менен ищ 
беруучунун ортосундагы макулдашуу, ал боюнча иш беруучу кызматкерге 
шарттуу эмгектик милдет боюнча иш берууге, эмгек кодексинде, мыйза- 
мдарда, башка ченемдик укуктук актыларда, жамаатгык келишимде, ма
кулдашууларда, эмгек укугунун нормаларын камтыган локалдуу ченемдик 
актыларда каралган эмгек шартын камсыз кылууга, кызматкерге эмгек 
акысын ез убагында жана толук елчомдо телеп берууге милдеттенет, ал 
эми кызматкер болсо белгилуу бир кесип (адистик) квалификация же кыз
мат орду боюнча жумушту ички эмгек тартибине баш ийуу менен жекече 
аткарууга милдеттенет;

Унитарное государство - унитардык мамлекет -  мамлекеттик 
тузулуш формасы, анда федерациядан айырмаланып мамлекеттин айма- 
гы езунун курамында федерагивдик бирдиктерге (штЖгарга, жерлерге) 
ээ болбойт да, администрациялык аймактык бирдиктерге (райондорго, об- 
ласттарга) болунет;

Устав местного сообщества - жергиликтуу коомдоштуктун уставы
-  жергиликтуу коомдоштуктун жергиликтуу маанидеги иштерди женге са- 
луучу -  мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан жана кабыл алынган негизги 
укуктук документа;

Федерация - федерация -  юридикалык жактан белгилуу бир саясии ез 
алдынчалыкка ээ болгон аймактык тузулуштерден турган татаал мамлекет- 
ти билдирген мамлекеттик тузулуш формасы;

Финансовая санкция - финайсылык санкция -  салыктык укук бузу 
уларды жасагандыгы учун жоопкерчилик чарасы;
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фонд перераспределения сельскохозяйственных угодий - айыл чар- 
ба жерлерин кайра белуштуруу фонду -  айыл чарба жерлеринен (жайыт- 
тардан белек) жана мамлекеттик менчикте турган жерлерден тузулген жер
участоктору;

форма государства - мамлекет формасы -  башкаруу формасында, 
мамлекеттик тузулушунде жана саясий режими боюнча чагылдырылган 
мамлекеттик бийликтин уюштурулушу;

Форма государственного правления - мамлекеттик башкаруу фор
масы -  мамлекеттик бийликтин жогорку органдарынын уюштурулушун, 
алардын структурасын, тузулуш тартиби, ез ара мамилелер принциптери, 
элдин аларды тузууге катышуусунун даражасы жана алардын ишинин, ый- 
гарым укуктарынын узактыгы;

Форма государственного правления - мамлекеттик тузулуш фор
масы -  мамлекеттик бийликтин ички уюштурулушу жана борбордук жана 
жергиликтуу мамлекеттик органдардын ез ара мамилелерин керсетуучу 
мамлекетти езунче белуктерге белуу принциби;

Функция -  функция -  иш, милдет, жумуш; мамилелердин бир система- 
сындагы кайсы бир объектин касиетинин тышкы керунушу;

Функция местного самоуправления - жергиликтуу ез алдынча баш
каруу функциялары -  езунун алдына турган милдеттерди чечуу боюнча 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ишинин негизги багыттары;

Целевое назначение земель - жерлердин максаттуу пайдаланы-
лышы -  жер участокторун жер участогуна карата укукту кубелендурген 
документтерде, келишимде же башка укук белгилеечу документтерде 
керсетулген максаттарда пайдалануу;

Централизация власти - бийликти борборлоштуруу -  башкаруу 
жана бийлик системасыный тузулуш принциби, анда бардык маселелер 
аймактык децгээлине карабастан мамлекеттин борбордук органдарына кез 
каранды болот;

Член местного сообщества - жергиликтуу коомчулуктун мучосу
-  администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаган 
жана жергиликтуу коомчулук менен ез ара милдеттер менен байланышкан 
адам;
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Членские взносы - мучолук акылар -  коомерциялык эмес уюмда тур- 
ган адамдар тарабынан, мучелуктун негизиндеги ошол уюмдун уюштуруу 
документтеринде каралган елчемде жана тартипте, мындай еткоруп беруу 
ошол адамдын мучесуно бекер же ез наркынан томен баада кызматтар 
керсетуу менен шартталбай турган учурда еткерулуп берилуучу активдер;

Экономический район - экономикалык район -  белгилуу бир эко- 
номикалык-географиялык абалы, аймактык-чарбалык бирдиктуулугу, 
табигый жана экономикалык шарттарынын езгочелугу, аймактык жана 
коомдук эмгекти белуштурууге негизделген тарыхый жактан тузулген он- 
дуруштук адистешуусу менен мунезделген аймак;

Экономическая деятельность - экономикалык ишкердик -  иштин 
мындай турлерунун максатына жана натыйжасына карабастан субъекттер 
тарабынан жузоге ашырылуучу экономикалык иш турлеру. Экономикалык 
иш субъекттин операциялык, инвестициялык жана финансылык ишин да 
камтыйт.
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